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Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima laporan Menteri Energi dan Sumber 
Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait upaya 
penyelesaian tunggakan royalti enam perusahaan batu bara. Presiden meminta hukum ditegakkan dan 
kepastian hukum dihadirkan. 

”Arahan Presiden, selesaikan persoalan itu dengan baik. Jangan menimbulkan ketidakpastian. Semua 
ada aturannya dan selesaikan. Terkait dengan peraturan, Menteri Keuangan dan Menteri ESDM bisa 
menyelesaikan itu dengan baik,” ujar Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa di Jakarta, Rabu (13/8). 

Terhadap upaya penyelesaian tunggakan royalti enam perusahaan batu bara oleh Menkeu dan Menteri 
ESDM, menurut Hatta, Presiden meminta hasilnya dilaporkan kepadanya. ”Menkeu dan Menteri ESDM 
perlu duduk bersama untuk menyelesaikan masalah itu,” ujar Hatta. 

Berdasarkan salinan dokumen terkait royalti yang diperoleh Kompas, sengketa Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN) batu bara sudah pernah diberitahukan kepada Presiden Yudhoyono untuk dicarikan penyelesaian. 
Dalam surat bersifat sangat segera, tertanggal 1 Maret 2005, Jusuf Anwar—Menteri Keuangan saat itu—
telah menyampaikan secara lengkap hal yang menyebabkan munculnya penahanan royalti batu bara dan 
upaya departemen terkait untuk menyelesaikan masalah itu sejak tahun 2001. 

Menkeu memaparkan, perubahan status batu bara dari barang kena pajak menjadi barang tidak kena 
pajak sejak keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 144 Tahun 2000, permasalahan penggantian 
atau reimbursement Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) generasi I sebagai 
akibat berubahnya status batu bara, hasil kajian tim proses produksi batu bara, fatwa Mahkamah Agung 
yang mengabulkan gugatan uji materi Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia atas PP No 
144/2000, sampai kesimpulan dan usul. Menkeu mengusulkan agar status batu bara sebagai barang 
bukan kena pajak masih bisa dipertahankan sepanjang ada mekanisme pengembalian yang sesuai isi 
PKP2B. 

Surat itu merupakan tindak lanjut atas surat Sekretaris Kabinet terkait Rancangan Peraturan Pemerintah 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Barang dan Jasa yang 
Tidak Kena Pajak. Dalam penutup suratnya, Menkeu meminta arahan Presiden untuk menyelesaikan 
masalah itu. 

Memotong royalti 

Merunut pada kronologi munculnya tunggakan, pengusaha memotong royalti yang seharusnya mereka 
setor ke pemerintah melalui dana hasil produksi batu bara (DHPB) sejak keluarnya PP No 144/2000. 
Keluarnya PP tersebut berdampak pada produsen batu bara yang masuk dalam PKP2B generasi I. Mulai 
1 Januari 2001, PKP2B tidak lagi bisa mengenakan PPN pada penjualan batu bara mereka. Padahal, 
sesuai sistem perpajakan tetap yang disepakati pemerintah dan PKP2B generasi I, pajak keluaran batu 



bara menjadi mekanisme penggantian atau restitusi pajak barang dan jasa selama proses produksi batu 
bara. 

Karena tidak lagi bisa mendapat restitusi PPN dari Direktorat Jenderal Pajak, perusahaan kemudian 
meminta penggantian ke Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Hal itu sesuai dengan Pasal 11 
isi kontrak karya PKP2B generasi I. Namun, permintaan itu tidak bisa dipenuhi karena aturan mengenai 
mekanisme penggantian dan dana untuk pembayaran belum ada. 

Purnomo Yusgiantoro pada 18 September 2001 telah menyampaikan permintaan kepada Menteri 
Keuangan untuk meninjau lagi PP No 144/2000 dan mengembalikan batu bara sebagai barang kena 
pajak. Sementara itu, Menkeu menilai status batu bara tidak perlu diubah karena berpotensi terhadap 
hilangnya penerimaan negara. 

Karena pemerintah tidak kunjung membuat mekanisme reimbursement baru, perusahaan kemudian 
memotong sebagian royalti yang seharusnya mereka setorkan. Pemotongan royalti itu terus berlangsung 
sampai saat ini karena belum ada keputusan dari pemerintah. (INU/DOT) 

 


