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Keberlakuan Sistem Carbon Taxing di Indonesia: Peluang Tersembunyi di Sektor Energi

Ditulis oleh : Divka Talulla

Darurat perubahan iklim telah menjadi salah satu sorotan global bagi berbagai negara

selama tiga dekade terakhir. Para negara-negara Perserikatan Bangsa-Bangsa (“PBB”) atau

dikenal sebagai United Nation telah menetapkan hal ini sebagai salah satu target isu yang dapat

diselesaikan pada tahun 2030, yakni melalui gagasan Sustainable Development Goals Nomor 13

mengenai Penanganan Perubahan Iklim.1 Penelitian memprediksi terjadinya kenaikan suhu

global sebanyak 2.7 derajat Celsius dalam beberapa tahun kedepan.2 Kenaikan suhu secara

eksponensial ini dapat menyebabkan kerusakan masif pada bumi yang dapat berujung pada

terjadinya berbagai macam bencana alam. Penyebab dari terjadinya perubahan iklim terdiri dari

beberapa faktor, namun pendorong utama terdapat dari pemanasan global merupakan emisi

karbondioksida (carbon dioxide) dari pembakaran bahan bakar fosil, seperti batu bara, minyak

bumi dan gas alam.3 Maka dari itu, pemerintahan Indonesia telah berupaya untuk menurunkan

emisi karbondioksida selama beberapa dekade terakhir. Perusahaan Listrik Negara (“PLN”) telah

merancang sebuah skenario bauran energi rendah emisi karbon untuk periode 2021 - 2030.

3 Fadliah, “Pemanasan Global, Faktor Penyebab, Dampak dan Solusi”, Jurnal Pelangi Ilmu 1 (2008), hlm.

2

2 Indonesian Climate Change Trust Fund, “Apa itu COP26 dan Mengapa Penting?”

https://www.icctf.or.id/apa-itu-cop26-dan-mengapa-penting/, diakses 15 Agustus 2022.

1 International NGO Forum on Indonesian Development, “Sustainable Development Goals”

https://www.sdg2030indonesia.org, diakses 16 Agustus 2022.

https://www.icctf.or.id/apa-itu-cop26-dan-mengapa-penting/
https://www.sdg2030indonesia.org


Walaupun skenario ini, emisi karbon Indonesia tetap diproyeksikan meningkat dari 259,1 juta ton

pada 2021 menjadi 334,6 juta ton pada 2030.4

Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah penerapan Cap and Tax atau

Carbon Taxing pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (“PLTU”). Carbon Taxing merupakan pajak

atau pungutan atas karbon yang dikenakan atas kandungan karbon atau aktivitas mengemisi

karbon.5 Carbon Taxing merupakan instrumen Nilai Ekonomi Karbon (“NEK”) yang menjadi

salah satu bagian dari paket kebijakan komprehensif untuk mitigasi perubahan iklim.6 Penerapan

Carbon Taxing ini bukanlah suatu skema yang baru, melaikan terdapat beberapa negara yang

sudah melaksanakan skema tersebut, yakni Australia dan Amerika sebagai salah satunya.

Penelitian studi di Australia menunjukan bahwa skema Carbon Taxing merupakan salah satu

kebijakan yang efektif dalam menanggulangi produksi batubara dan minyak bumi sebagai

kontributor utama emisi karbon.7 Selain itu, penetapan pajak karbon A$ 15 per ton akan

meningkat pendapatan pemerintah sekitar A$ 6,5 miliar dan A$ 30 per ton akan menghasilkan

pendapatan pemerintah sebesar A$ 13 miliar. Pendapatan yang terkumpul dari skema ini

kemudian digunakan untuk kepentingan negara dalam meningkatkan kemakmuran rakyat.8

Tujuan dari penerapan skema Carbon Taxing bersifat timbal balik, dimana penggunaan dari

pengumpulan pajak dikembalikan lagi kepada kepentingan masyarakat. Sementara penetapan

8 Mardiasmo, Perpajakan, Ed 2016 (Yogyakarta: Andi Offset, 2016), hlm. 111-112

7 Humphreys, “Exploring a Carbon Tax for Australia”, The Centre for Independent Studies : Perspectives
on Tax Reform (14) (2007), hlm. 17

6 Ibid.

5 Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Pajak Karbon di Indonesia : Upaya Mitigasi Perubahan
Iklim dan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan”
https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/2bb41-bahan-bkf-kemenkeu.pdf, diakses pada 16
Agustus 2022.

4 Reza Pahlevi, “Meski ada Skenario Low Carbon, Emisi CO2 Indonesia Terus Bertambah,

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/18/meski-ada-skenario-low-carbon-emisi-co2-indonesia-terus-b

ertambah, diakses pada 16 Agustus 2022.

https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/2bb41-bahan-bkf-kemenkeu.pdf
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/18/meski-ada-skenario-low-carbon-emisi-co2-indonesia-terus-bertambah
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/18/meski-ada-skenario-low-carbon-emisi-co2-indonesia-terus-bertambah


harga karbon dijadikan sebagai bentuk kompensasi yang dibayarkan oleh pencemar kepada

masyarakat.

Di Indonesia, terdapat sebuah rencana penerapan skema Carbon Taxing yang telah

disebutkan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana pada Konferensi Pers

Capaian Kinerja Triwulan III 2021.9 Rencana penerapan skema Carbon Taxing ini diberlakukan

melalui Undang-Undang Pajak yang akan mengandung klausul mengenai spesifikasi pajak

karbon. Selain itu, rencana skema Carbon Taxing juga telah tertuang dalam kerangka ekonomi

makro serta kebijakan fiskal Indonesia tahun 2022. Namun, skema Carbon Taxing yang

sebelumnya ditetapkan akan berlaku per 1 Juli 2022 kembali ditunda oleh Kementerian

Keuangan Republik Indonesia menjadi 1 April 2022 dan kelak belum diberlakukan per hari ini.

Salah satu konsiderasi pemerintah dalam keraguannya menerapkan skema Carbon Taxing ini

terletak pada ketepatan waktu penerapannya. Struktur ekonomi Indonesia yang masih rapuh

dalam menghadapi pandemi Covid-19 dinilai tidak mampu menanggung penerapan drastis

skema Carbon Taxing. Ketergantungan besar industri Indonesia dalam penggunaan energi fosil,

batu bara dan minyak bumi akan berdampak besar pada harga produksi atau harga barang dan

jasa yang dihasilkan. Pemberlakukan skema ini dapat secara langsung membuat inflasi harga

barang dan jasa. Hal ini dapat berujung kepada melemahnya daya beli masyarakat Indonesia.

Tindakan ini dapat menimbulkan butterfly effect atau efek beruntun kepada harga saham di Bursa

Efek Indonesia (“BEI”). Sehingga penerapan skema Carbon Taxing tidak hanya menitikberatkan

beban pada pencemar, namun seluruh pelaku ekonomi lainnya, yakni pelaku usaha, investor,

9 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, “Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca,

2022 Pemerintah Terapkan Carbon Tax Pada PLTU”,

https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-ketenagalistrikan/kurangi-emisi-gas-rumah-kaca-2022-pe

merintah-terapkan-carbon-tax-pada-pltu, diakses pada 16 Agustus 2022.

https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-ketenagalistrikan/kurangi-emisi-gas-rumah-kaca-2022-pemerintah-terapkan-carbon-tax-pada-pltu
https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-ketenagalistrikan/kurangi-emisi-gas-rumah-kaca-2022-pemerintah-terapkan-carbon-tax-pada-pltu


emiten bahkan masyarakat. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah asistensi atau peran dari pihak

pemerintahan dalam menemukan titik temu antara pertanggungjawaban pencemar dan

keberlanjutkan ekonomi Indonesia.

Walaupun regulasi secara khusus yang mengatur tentang Carbon Taxing belum berlaku di

Indonesia, terdapat beberapa landasan hukum yang telah ditetapkan dalam hukum positif

Indonesia. Salah satunya merupakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi

Peraturan Perpajakan (“UU HPP”) dan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang

Penyelenggara Nilai Ekonomi Karbon (“Perpres Penyelenggara NEK”). Pasal 13 UU HPP

menjelaskan bahwa tarif pajak karbon akan ditetapkan sama atau lebih tinggi dari harga karbon

di pasar karbon, dengan penetapan tarif paling rendah berjumlah Rp30,00 per kilogram

karbondioksida ekuivalen (“CO2e”).10 Pengarahan pengenaan skema Carbon Taxing

memperhatikan peta jalan pasar karbon yang memuat strategi penurunan emisi karbon, sasaran

sektor prioritas, keselarasan dengan pembangunan energi baru dan terbarukan serta keselarasan

antar berbagai kebijakan lainnya.11 Terdapat beberapa peraturan pelaksana yang sedang dalam

proses perancangan untuk mendukung penerapan skema Carbon Taxing, yakni Rancangan

Peraturan Menteri Keuangan (“RPMK”) tentang Tarif dan DPP Pajak Karbon, Peraturan Menteri

Keuangan (“PMK”) tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengenaan Pajak Karbon, Peraturan

Pemerintah (“PP”) tentang Peta Jalan Pajak Karbon dan PP tentang Subjek dan Alokasi Pajak

Karbon. Dengan diberlakukan beberapa regulasi landasan tersebut, Indonesia dapat memiliki

struktur kuat untuk menerapkan skema Carbon Taxing dalam waktu dekat. Namun untuk

11 Ibid.

10 Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Pajak Karbon di Indonesia : Upaya Mitigasi Perubahan
Iklim dan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan”
https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/2bb41-bahan-bkf-kemenkeu.pdf, diakses pada 16
Agustus 2022.

https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/2bb41-bahan-bkf-kemenkeu.pdf


menghindari kerapuhan sistem ekonomi Indonesia, pemerintah Indonesia dapat menambahkan

suatu klausul mengenai price cap atau patokan harga untuk para pelaku industri agar menjaga

kestabilan harga barang dan jasa. Sehingga, tujuan pemberlakuan skema Carbon Taxing dapat

dicapai sepenuhnya, yakni sebagai pemicu penurunan emisi karbon. Produsen emisi akan

terpaksa berusaha untuk mengurangi beban Carbon Tax dengan mengurangi emisi karbon.

Sehingga prinsip yang dianut skema Carbon Taxing ini menjunjung tinggi prinsip keadilan dan

keterjangkauan dengan memperhatikan kemakmuran masyarakat. Penerapan skema Carbon

Taxing di Indonesia tidak hanya akan membantu membatasi emisi karbon namun meningkatkan

pendapatan negara dalam proses pemulihan setelah pandemi Covid-19. Sistem teknis penerimaan

Carbon Tax oleh negara dilakukan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan Belanja Negara

(“APBN”). Pendapatan ini dapat dialokasikan kepada pengendalian perubahan iklim,

memberikan bantuan sosial kepada rumah tangga miskin yang terdampak pajak karbon,

mensubsidi energi terbarukan, dan lain-lain.12

12 Agustinus Imam Saputr, “Pajak Karbon Sebagai Sumber Penerimaan Negara dan Sistem
Pemungutannya”, Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia 3, 1 (2021), hlm



Perlindungan Hukum terhadap Upah Pekerja dalam PHK Massal oleh

Perusahaan Start Up di Indonesia

Ditulis oleh: Jyestha W. Herawanto

Fenomena “badai pemutusan hubungan kerja” masih menjadi permasalahan yang

dihadapi oleh industri start up, baik di Indonesia maupun dunia. Secara global, terdapat

lebih dari 120.000 pekerja di sektor start up yang telah terkena pemutusan hubungan kerja

(“PHK”) sepanjang tahun 2022, termasuk di antaranya PHK yang terjadi pada perusahaan

berskala multinasional seperti Netflix dan Google.1 Patrick Walujo, pendiri salah satu

raksasa investasi di Asia Tenggara, Northstar, mengungkapkan bahwa fenomena tersebut

disebabkan adanya kesulitan pendanaan yang dialami oleh berbagai perusahaan start up

sehingga di tengah kondisi ini, PHK sebagai upaya penghematan biaya menjadi salah satu

cara yang ditempuh untuk dapat tetap bertahan.2 Di antara faktor yang mempengaruhi

sulitnya pendanaan bagi industri start up adalah kondisi makrokekonomi, baik di skala

global maupun lokal. Pada skala global, dinaikannya suku bunga oleh bank sentral di

seluruh dunia menyebabkan investor cenderung memilih untuk menyimpan uang mereka

dan menyurutkan minat investasi, termasuk ke industri teknologi di Indonesia.3 Hal yang

sama terjadi pada skala lokal, dinaikannya suku bunga oleh Bank Indonesia mengurangi

minat investasi yang berdampak pada sulitnya pendanaan perusahaan start up.4

Permasalahan terkait PHK massal yang terjadi di industri start up, khususnya di

Indonesia menimbulkan perhatian pada isu berkaitan dengan perlindungan hukum bagi

pekerja yang di-PHK. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi para pekerja dalam

kaitannya dengan haknya terhadap upah di tengah kondisi yang menyulitkan semua pihak?

Tulisan ini hendak membahas mengenai intervensi pemerintah yang diwujudkan melalui

pembentukan norma-norma hukum dalam mengupayakan adanya keseimbangan untuk

mempertemukan kepentingan semua pihak, dalam hal ini pemerintah, pengusaha, dan

pekerja. Tulisan ini akan melimitasi peninjauan pengaturan terkait PHK dan pemberian

4 Ibid.

3 Elsa Catriana, “Ketika Perusahaan-Perusahaan “Startup” Indonesia Lakukan PHK Massal…,”
https://money.kompas.com/read/2022/06/08/073000126/ketika-perusahaan-perusahaan-startup-indonesia-
lakukan-phk-massal?page=all, diakses 26 September 2022.

2 Dea Andriyawan, “Blak-blakan Bos Northstar Patrick Walujo terkait PHK Startup Fintech Hingga
Pendidikan,” https://finansial.bisnis.com/read/20220531/563/1538483/blak-blakan-bos-northstar-patrick-
walujo-terkait-phk-startup-fintech-hingga-pendidikan, diakses 26 September 2022.

1 TrueUp Tech, “Tech Layoff Tracker of Tech Employees Let Go,” https://www.trueup.io/layoffs,
diakses 26 September 2022.

https://money.kompas.com/read/2022/06/08/073000126/ketika-perusahaan-perusahaan-startup-indonesia-lakukan-phk-massal?page=all
https://money.kompas.com/read/2022/06/08/073000126/ketika-perusahaan-perusahaan-startup-indonesia-lakukan-phk-massal?page=all
https://finansial.bisnis.com/read/20220531/563/1538483/blak-blakan-bos-northstar-patrick-walujo-terkait-phk-startup-fintech-hingga-pendidikan
https://finansial.bisnis.com/read/20220531/563/1538483/blak-blakan-bos-northstar-patrick-walujo-terkait-phk-startup-fintech-hingga-pendidikan
https://www.trueup.io/layoffs


upah bagi pekerja, yaitu yang diatur dalam di Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) beserta peraturan

pelaksananya, dalam hal ini secara khusus Peraturan Pemerintah (“PP”) No. 35 Tahun 2021

tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan

Pemutusan Hubungan Kerja. Dengan demikian, diharapkan mampu diperoleh gambaran

mengenai bagaimana pengaturan terkait PHK, dalam kaitannya dengan pengupahan,

mengakomodasi kepentingan semua pihak.

Menurut UU Ketenagakerjaan, PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena

suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh

dan pengusaha.5 Akan tetapi, PHK harus senantiasa diupayakan untuk tidak terjadi.6

Berkaitan dengan kasus PHK massal yang dilakukan oleh perusahaan start up di Indonesia,

efisiensi menjadi alasan yang memungkinkan pengusaha untuk melakukan PHK terhadap

pekerjanya.7 PHK juga harus dilakukan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh

peraturan perundang-undangan, yaitu dengan pemberitahuan alasan serta pemberitahuan

PHK dalam bentuk surat yang disampaikan secara sah dan patut paling lama empat belas

hari sebelum PHK.8 Walaupun demikian, perlu diketahui bahwa undang-undang

mengutamakan perundingan antara pengusaha dan serikat pekerja atau buruh untuk

mempertemukan kepentingan para pihak dalam kaitannya dengan PHK yang dilakukan

perusahaan.9 Tidak dapat dimungkiri bahwa tidak mudah mempertemukan kepentingan

para pihak sehingga hukum sendiri pun masih memberikan ruang bagi para pihak untuk

mempertemukan kepentingannya melalui jalan musyawarah.10

PHK memiliki konsekuensi hukum pada pengusaha berupa kewajiban membayar

uang pesangon, dan/atau uang penghargaan masa kerja, serta uang penggantian hak yang

seharusnya diterima.11 Ketentuan terkait besaran pesangon untuk pekerja yang mengalami

11 Peraturan Pemerintah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu
Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Ps. 40.

10 Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus (Jakarta: Prenadamedia Group, 2004),
hlm 4.

9 Undang-Undang Ketenagakerjaan, Ps. 151 ayat (2).
8 Ibid., Ps. 37 ayat (2) dan (3).
7 Ibid., Ps. 36 huruf b.

6 Ibid., Ps. 151 (1) dan Indonesia, Peraturan Pemerintah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih
Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, PP No. 35 Tahun 2021, LN No.
45 Tahun 2021, TLN No. 6647, Ps. 37 ayat (1).

5 Indonesia, Undang-Undang Ketenagakerjaan, UU No. 13 Tahun 2003, LN No. 39 Tahun
2003, TLN No. 4279, Ps. 1 angka 25.

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161904/pp-no-35-tahun-2021
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161904/pp-no-35-tahun-2021
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161904/pp-no-35-tahun-2021


PHK akibat kondisi keuangan perusahaan diatur dalam Pasal 40—47 PP No. 35 Tahun

2021. Dalam peristiwa PHK karena efisiensi, pekerja pun masih berhak atas uang pesangon

sebesar setengah dari besarnya uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang

penggantian hak12 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini diatur

dalam PP No. 35 Tahun 2021.

Walaupun peraturan perundang-undangan telah memberikan perlindungan untuk

menjamin hak-hak pekerja dalam hal terjadi PHK, pada kenyataannya terdapat beberapa

faktor yang berpotensi menimbulkan konflik. Pertama, sarana hubungan industrial yang

bersifat formalitas dalam perusahaan. Hal ini dapat terjadi apabila pengusaha memandang

sarana hubungan industrial semata-mata sebagai alat bagi pekerja untuk menuntut

kesejahteraan kepada pengusaha, padahal pembentukan sarana hubungan industrial yang

optimal merupakan kunci terciptanya hubungan yang harmonis antara pengusaha dan

buruh.13 Kedua, kurangnya kesadaran hukum, baik pengusaha maupun pekerja.14 Pada

prinsipnya, terdapat perbedaan kepentingan yang berusaha dijembatani oleh hukum

ketenagakerjaan: pengusaha di satu sisi menghendaki biaya yang seminimal mungkin,

sedangkan pekerja di sisi lain menghendaki upah yang tinggi.15 Kurangnya kesadaran

hukum pengusaha dapat menyebabkan tidak dapat diterapkannya ketentuan terkait

perlindungan terhadap kesejahteraan buruh yang diamanatkan oleh peraturan

perundang-undangan, sedangkan kurangnya kesadaran pekerja dapat menyebabkan tidak

terwujudnya perlindungan yang diberikan karena ketidaktahuan akan hak-haknya yang

diberikan oleh hukum.

Konflik antara pengusaha dan pekerja menjadi hal akan akan terus berpotensi untuk

terjadi. Hal ini tidak lain disebabkan perbedaan kepentingan antara pekerja dan pengusaha

yang bahkan sifatnya saling bertolak belakang. Hukum telah memberikan perlindungan

bagi pekerja sebagai pihak dengan kondisi ekonomi yang lebih lemah dari pengusaha untuk

memastikan bahwa tindakan-tindakan dalam hubungan kerja dilakukan dalam koridor yang

telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Walaupun demikian, tidak menutup

kemungkinan bahwa hukum tidak selalu mampu mengakomodasi kepentingan para pihak

karena sifatnya yang dinamis mengikuti pesatnya perkembangan zaman, dalam kasus ini

15 Indonesia, Naskah Akademis RUU Cipta Kerja (Jakarta: Kemenko Perekonomian), hlm.
39.

14 Ibid.

13 Suwarto, Hubungan Industrial Dalam Praktek (Jakarta: Asosiasi Hubungan Industrial
Indonesia, 2003), hlm. 85—86.

12 Ibid., Ps. 41.



PHK massal oleh perusahaan start up, sehingga musyawarah dan komunikasi antara para

pihak tetap dikedepankan dalam mempertemukan kepentingan pengusaha dan pekerja.

PHK dapat dilakukan selama mematuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan. Hal yang perlu dipastikan di sini adalah kesadaran para pihak akan kewajiban

dan hak hukumnya serta adanya sarana hubungan industrial yang memadai untuk

mengoptimalkan proses musyawarah dalam mencari solusi yang menguntungkan kedua

belah pihak dalam hal PHK karena alasan efisiensi terjadi. Sudah menjadi barang tentu

bahwa kewajiban pengusaha adalah memberikan pesangon bagi pekerja yang di-PHK,

terkait besarannya dapat dirundingkan selama tidak kurang dari ketentuan yang telah

ditetapkan undang-undang.




