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TAX AMNESTY MAMPU PERCEPAT PEMBANGUNAN DKI 

JAKARTA 

 

Sumber Foto http://www.koran-jakarta.com/tax-amnesty-mampu-percepat-pembangunan-dki/ 

 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berjanji akan menghentikan seluruh pemeriksaan 

yang berkaitan dengan pajak untuk menyukseskan Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).1 

Menkeu menuturkan sudah mengumpulkan para kepala kantor wilayah perpajakan di seluruh 

Indonesia untuk menghentikan semua pemeriksaan pidana perpajakan. Keputusan itu bukan tanpa 

kritik. Sri Mulyani mengungkapkan, para aparat pajak merasa berat menjalankan keputusan itu.2 

Dalam acara Sosialisasi Tax Amnesty di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 1 Agustus 2016, Sri 

Mulyani menyampaikan bahwa aparat pajak yang merasa ada wajib pajak yang sedang dan akan 

diperiksa menjadi dilema bagi program tersebut. Untuk menciptakan kesuksesan Program Tax 

Amnesty, perlu dilakukan penghentian seluruh pemeriksaan. 

Bank Indonesia (BI) mendukung implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan 

fiskal pemerintah dalam membiayai program-program pembangunan yang nantinya akan berpotensi 

menambah likuiditas perekonomian nasional.3 

Kepala BI Kantor Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Doni P. Joewono mengatakan pemberlakuan UU 

Pengampunan Pajak diprediksi mendorong perekonomian di DKI Jakarta. Menurut beliau, sektor-

sektor yang prospektif untuk menampung pemulangan dana dari luar negeri sekaligus pajaknya adalah 

pembangunan proyek infrastruktur di Ibu Kota. 

Doni P. Joewono  mengungkapkan saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Pemerintah agar 

pelaksanaan UU Pengampunan Pajak termasuk repatriasi dana, dapat bermanfaat bagi perekonomian 

daerah maupun nasional. Bahkan, dia menambahkan terus melakukan pendalaman pasar keuangan 

                                                           
1https://m.tempo.co/read/news/2016/08/01/087792316/tax-amnesty-sri-mulyani-jika-ada-pak-jokowi-pasti-cespleng  
2http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/08/01/171709126/sri.mulyani.stop.semua.proses.pemeriksaan.pidana.pajak.demi.tax.am
nesty. 
3http://www.koran-jakarta.com/tax-amnesty-mampu-percepat-pembangunan-dki/ 

http://www.koran-jakarta.com/tax-amnesty-mampu-percepat-pembangunan-dki/
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dengan menambah produk investasi dan lindung nilai (hedging) di pasar keuangan. Menurut beliau 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga perlu penguatan strategi pengelolaan moneter dan 

mendorong sektor riil untuk memanfaatkan dana repatriasi secara optimal. 

Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan dana repatriasi tersebut, yaitu dengan 

penyaluran kredit bank atau penerbitan Surat Hutang (Obligasi) dari Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta. Pasalnya, Pemprov DKI Jakarta 

sudah menugaskan beberapa BUMD DKI Jakarta untuk membangun proyek infrastruktur di Ibu Kota. 

BUMD yang dimaksud adalah PT Mass Rapid Transit dan juga PT Jakarta Propertindo. 

Skema pertama, PT MRT atau PT Jakpro bisa meminjam uang kepada bank-bank yang ditugaskan 

untuk menampung dana dari luar negeri. Kedua, BUMD DKI bisa saja menerbitkan obligasi untuk 

pembiayaan proyek-proyek infrastruktur.  

Karena likuiditas yang meningkat, maka tidak tertutup kemungkinan besaran bunga yang ditawarkan 

bisa lebih bersaing. Nantinya yang investor akan memilih proyek mana yang akan mereka danai. 

Konsep ini makin prospektif bagi pengusaha jika Pemprov DKI Jakarta mau membeli balik proyek 

tersebut. 

 

Sumber Berita 

 www.bisnis.liputan6.com, Ini Perhitungan dan Cara Membayar Uang Tebusan Tax Amnesty, 

25 Jul 2016, 09:45 WIB; 

 www.tempo.com, Tax Amnesty Sri Mulyani Jika Ada Pak Jokowi Pasti Cespleng, Senin, 01 

Agustus 2016, 17:40 WIB; 

 www.bisniskeuangan.kompas.com, Sri Mulyani Stop Semua Proses Pemeriksaan Pidana 

Pajak Demi Tax Amnesty, Senin, 1 Agustus 2016 | 17:17 WIB; 

 www.koran-jakarta.com, Tax Amnesty Mampu Percepat Pembangunan DKI, Selasa 

26/7/2016, 01:00 WIB. 

 

Catatan 

 Pengampunan    Pajak    adalah    penghapusan    pajak    yang seharusnya   terutang,   tidak   

dikenai   sanksi   administrasi perpajakan  dan  sanksi  pidana  di  bidang  perpajakan,  dengan 

cara   mengungkap   Harta   dan   membayar   Uang   Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang ini.4 

                                                           
4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, Pasal 1 Angka 1. 

http://www.bisnis.liputan6.com/
http://www.tempo.com/
http://www.bisniskeuangan.kompas.com/
http://www.koran-jakarta.com/
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 Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.5 

 Likuiditas / li·ku·i·di·tas / (nomina/kata benda, manajemen) perihal posisi uang kas suatu 

perusahaan dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo tepat pada 

waktunya; kemampuan memenuhi kewajiban membayar utang dan sebagainya pada waktunya 

(tentang perusahaan dan sebagainya);-- bank (ekonomi dan keuangan) kemampuan bank setiap 

waktu untuk membayar utang jangka pendeknya apabila tiba-tiba ditagih.6 

 Prospektif/ pros·pek·tif / (adjektiva/kata yang menjelaskan nomina atau pronomina) ada 

prospeknya; dapat (mungkin) terjadi; ada harapan (baik).7 

 Repatriasi/ re·pat·ri·a·si / (nomina/kata benda) pemulangan kembali orang ke tanah airnya (ke 

negeri asalnya).8 

 Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/17/PBI/2013 Tentang Transaksi Swap Lindung Nilai Kepada 

Bank Indonesia, Pasal 1 Angka 4, Lindung Nilai adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko 

yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar 

keuangan.Obligasi adalah suatu istilah yang digunakan dalam dunia keuangan yang merupakan 

suatu pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk 

membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya kelak pada saat tanggal jatuh tempo 

pembayaran.9 

 Berdasarkan Black’s Law Dictionary, Obligation is (1) legal or moral duty, as opposed to 

physical compulsion; (2) a duty incumbent upon an individual, or a specific and limited number 

of individuals, as opposed to a duty imposed upon the world at large; (3) the right to enforce such 

a duty, (jus in personam), as opposed to such a right as that of property, (jus in rem), which 

avails against the world at large; (4) a bond containing a penalty, with a condition annexed, for 

the payment of money, performance of covenants, or the like. Mozley & Whitley. 

 Menurut Drs. Bambang Riyanto, Obligasi adalah suatu pengakuan hutang yang dikeluarkan oleh 

pemerintah atau perusahaan atau lembaga-lembaga lain sebagai pihak yang berhutang yang 

mempunyai nilai nominal tertentu dan kesanggupan untuk membayar bunga secara periodik atas 

dasar persentase tertentu yang tetap.10 

Secara umum jenis obligasi dapat dilihat dari penerbitnya, yaitu, Obligasi perusahaan dan 

Obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah sendiri terdiri dalam beberapa jenis, yaitu: 

                                                           
5Ibid, Pasal 1 Angka 2. 
6http://kbbi.web.id/likuiditas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Senin, 8 Agustus 2016, 13.00 WIB. 
7Ibid. 
8Ibid. 
9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/17/PBI/2013 Tentang Transaksi Swap Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia, Pasal 1 Angka 4 
10 Bambang, Riyanto, 1977. Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal 128. 

http://kbbi.web.id/likuiditas
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a. Obligasi Rekap, diterbitkan guna suatu tujuan khusus yaitu dalam rangka Program 

Rekapitalisasi Perbankan; 

b. Surat Utang Negara (SUN), diterbitkan untuk membiayai defisit APBN; 

c. Obligasi Ritel Indonesia (ORI), sama dengan SUN, diterbitkan untuk membiayai defisit 

APBN namun dengan nilai nominal yang kecil agar dapat dibeli secara ritel; 

d. Surat Berharga Syariah Negara atau dapat juga disebut "obligasi syariah" atau "obligasi 

sukuk", sama dengan SUN, diterbitkan untuk membiayai defisit APBN namun berdasarkan 

prinsip syariah. 

Ada dua jenis pasar obligasi yaitu: 

a. Pasar Primer Merupakan tempat diperdagangkannya obligasi saat mulai diterbitkan. Salah 

satu persyaratan ketentuan Pasar Modal, obligasi harus dicatatkan di bursa efek untuk dapat 

ditawarkan kepada masyarakat, dalam hal ini lazimnya adalah di Bursa Efek Surabaya (BES) 

sekarang Bursa Efek Indonesia (BEI); 

b. Pasar Sekunder Merupakan tempat diperdagangkannya obligasi setelah diterbitkan dan 

tercarat di BES, perdagangan obligasi akan dilakukan di Pasar Sekunder. Pada saat ini, 

perdagangan akan dilakukan secara Over the Counter (OTC). Artinya, tidak ada tempat 

perdagangan secara fisik. Pemegang obligasi serta pihak yang ingin membelinya akan 

berinteraksi dengan bantuan perangkat elektronik seperti email, online trading, atau telepon. 

 Badan   Usaha   Milik   Negara,   yang   selanjutnya   disebut   BUMN,   adalah   badan   usaha 

yang   seluruh   atau   sebagian   besar   modalnya   dimiliki   oleh   negara   melalui   penyertaan 

secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.11 

 Badan usaha milik daerah (BUMD) adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh 

pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah membentuk dan mengelola BUMD 

ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan 

Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom. 

 PT MRT Jakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 

2008 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) MRT 

Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD) Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 

Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta sebagaimana 

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

                                                           
11Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 1 Angka 1. 
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Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas (PT) MRT 

Jakarta.12 

Proyek MRT Jakarta akan dimulai dengan pembangunan jalur MRT tahap I sepanjang ±16km 

kilometer dari Terminal Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia yang memiliki 13 stasiun 

berikut 1 Depo. Untuk meminimalisir dampak pembangunan fisik tahap I, selain menggandeng 

konsultan manajemen lalu lintas, PT MRT Jakarta juga memastikan telah memiliki Analisa 

Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Pengoperasian Tahap I akan dimulai pada tahun 2018. 

PT Mass Rapid Transit Jakarta (PT MRT Jakarta) berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas, 

yang secara mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berdiri pada 

tanggal 17 Juni 2008. PT MRT Jakarta memiliki ruang lingkup kegiatan untuk pengusahaan dan 

pembangunan prasarana dan sarana MRT; pengoperasian dan perawatan operation and 

maintenance (O&M) prasarana dan sarana MRT serta pengembangan dan pengelolaan 

properti/bisnis di stasiun dan kawasan sekitarnya, serta Depo dan kawasan sekitarnya. Adapun 

struktur kepemilikan PT MRT Jakarta, yakni sebagai berikut: (i) Pemerintah Daerah Provinsi DKI 

Jakarta: 99.98%; dan (ii)PD Pasar Jaya: 0.02%. 

 PT. Jakarta Propertindo (Jakpro) berawal dari Pluit, Jakarta Utara. Perusahaan properti dan 

infrastruktur milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini awalnya sebuah Badan Pengelola 

Lingkungan (BPL) yang didirikan pada 1960 dengan tanggung jawab mengelola kawasan Pluit. 

Selanjutnya pada September 1997 didirikan PT. Pembangunan Pluit Jaya dengan limpahan aset 

dari eks BPL Pluit. Kemudian setelah merger dengan PT. Pembangunan Pantai Utara Jakarta, PT. 

Pembangunan Pluit Jaya berubah menjadi PT. Jakarta Propertindo pada 15 Desember 2000 

sebagai subholding bagi Badan Usaha Milik Daerah bidang properti milik Pemerintah DKI 

Jakarta. Jakarta Propertindo telah membukukan portofolio cemerlang seperti pengembangan 

kawasan modern Pluit, kawasan terpadu Pulo Mas, reklamasi pantai, pembangunan gedung 

perkantoran, hunian, pusat perbelanjaan, dan berbagai fasilitas publik lain. Dalam perjalanannya 

Jakarta Propertindo tak hanya membidangi sektor properti, namun merambah ke sektor 

infrastruktur sejak 2005. Proyek-proyek yang digarap meluas pada pembangunan jalan tol, 

waduk, dan prasarana infrastruktur lain. Akhirnya pada 2013 fokus garapan perusahaan dibagi 

menjadi tiga Sub Holdings yakni properti, infrastruktur, dan utilitas. Berbekal pengalaman 

panjang, aset, serta manajemen dan sumber daya yang kuat, Jakarta Propertindo terus berekspansi 

dan mengukuhkan diri bukan hanya menjadi perusahaan yang menghasilkan profit, tapi juga agen 

development yang memberi kontribusi ke masyarakat luas.13 

                                                           
12 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta. 
13http://www.jakarta-propertindo.com/id/id/sejarah/ 
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 Pengaturan mengenai tarif uang tebusan:14 

(1) Tarif Uang Tebusan: 

a. deklarasi harta di dalam wilayah NKRI, atau 

b. harta yang berada di luar wilayah NKRI yang dialihkan ke dalam NKRI, serta 

diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu paling singkat 3 tahun sejak tanggal 

dialihkan, sebesar : 

 2 persen untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak UU Tax 

Amnesty berlaku sampai dengan 30 September 2016; 

 3 persen untuk periode 1 Oktober 2016 sampai 31 Desember 2016; dan 

 5 persen untuk periode 1 Januari 2017 hingga 31 Maret 2017. 

(2) Tarif uang tebusan atas harta di luar negeri dan tidak dialihkan ke wilayah NKRI, dikenakan 

tarif tebusan: 

 4 persen untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak UU Tax 

Amnesty berlaku sampai dengan 30 September 2016; 

 6 persen untuk periode 1 Oktober 2016 sampai 31 Desember 2016; dan 

 10 persen untuk periode 1 Januari 2017 hingga 31 Maret 2017. 

(3) Tarif uang tebusan bagi WP dengan peredaran usaha sampai dengan Rp 4,8 miliar, sebesar: 

 0,5 persen bagi WP yang mengungkap nilai harta sampai dengan Rp 10 miliar dalam 

Surat Pernyataan; 

 2 persen bagi WP yang mengungkap nilai harta lebih dari Rp 10 miliar dalam Surat 

Pernyataan untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sejak 

UU berlaku sampai 31 Maret 2017. 

Cara perhitungan uang tebusan diatur dalam Pasal 8 PMK 118. Yaitu tarif dikalikan harta bersih. 

Menghitung harta bersih adalah harta tambahan dikurangi utang terkait perolehan harta tambahan 

dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) PPh terakhir. Harta bersih yakni harta 

berupa kas dilaporkan sesuai nilai nominal. Harta selain kas dilaporkan sesuai harga wajar 

menurut perhitungan Wajib Pajak sendiri, dan jika dalam mata uang asing, harus dikonversi ke 

rupiah dengan kurs Menteri Keuangan pada akhir tahun pajak terakhir. Sedangkan menghitung 

besaran nilai utang yang berkaitan secara langsung dengan perolehan harta tambahan dapat 

                                                           
14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.03/2016, 
Pasal 9 dan Pasal 10. 
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dikurangkan paling banyak 75 persen dari harta tambahan untuk Wajib Pajak Badan, dan bagi 

Wajib Pajak Orang Pribadi, utang yang dapat dikurangkan paling banyak 50 persen. 

 cara pembayaran uang tebusan tax amnesty:15 

(1) uang tebusan harus dibayar lunas ke kas negara melalui Bank Persepsi; 

(2) uang tebusan diadministrasikan sebagai pajak penghasilan non migas lainnya; 

(3) pembayaran uang tebusan dilakukan dengan menggunakan kode akun pajak 411129 dan kode 

jenis setoran 512; 

(4) pembayaran uang tebusan menggunakan surat setoran pajak dan bukti penerimaan negara 

yang berfungsi sebagai bukti pembayaran uang tebusan setelah mendapatkan validasi; 

(5) surat setoran pajak, dan atau bukti penerimaan negara dinyatakan sah dalam hal telah 

divalidasi dengan nomor transaksi penerimaan negara yang diterbitkan melalui modul 

penerimaan negara; dan 

(6) dalam hal terjadi kesalahan penulisan kode akun pajak, dan atau kode jenis setoran pada surat 

setoran pajak atau bukti penerimaan negara, Direktur Jenderal Pajak atas permintaan WP 

melakukan pemindahbukuan ke kode akun pajak dan kode jenis setoran. 

                                                           
15 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.03/2016, Bab VI Pasal 15. 

http://bisnis.liputan6.com/read/2560289/ini-kategori-wajib-pajak-yang-tak-bisa-ikut-program-tax-amnesty

