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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Banyak cara yang ditempuh suatu negara dalam menarik investasi sebagai 

salah satu penggiat roda ekonomi. Kemudahan perizinan, kepastian hukum, 

ketersediaan infrastruktur, dan kebijakan fiskal sering menjadi faktor 

pertimbangan para investor sebelum melakukan investasi yang akan dilakukan. 

Kebijakan fiskal yang ditransformasikan dalam seperangkat peraturan perpajakan 

yang pro investasi dapat menjadi salah satu medium penarik investor. Hal ini 

disebabkan penarikan pajak yang tinggi dan eksesif dapat mengurangi 

kemampuan ekonomis investor bahkan membuat investor mencari alternatif 

negara lain untuk berinvestasi, sehingga tidak memberikan efek multiplier bagi 

perkonomian nasional. Pemungutan pajak harus dilakukan berdasarkan pertama, 

asas keadilan, kedua, asas yuridis, ketiga, asas ekonomis dan keempat, asas 

finansial1. 

Berkenaan dengan hal tersebut, Indonesia seperti layaknya negara lain, 

terus berusaha menjadikan tarif perpajakannya kian menarik dan kompetitif. Hal 

ini telah diwujudkan dengan penawaran berbagai fasilitas perpajakan, antara lain 

penurunan tarif bagi perusahaan terbuka, tax holiday, investment allowance, dan 

fasilitas lainnya yang tersebar dalam Undang-Undang PPh maupun aturan 

                                                

1 Djamaluddin Gade, Muhammad Gade, Hukum Pajak, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas 
Indonesia, Jakarta, 2004, hal.12-13 
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pelaksanaannya. Langkah-langkah dan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan 

penerimaan pajak dapat melalui pemyempurnaan perundang-undangan, penerbitan 

peraturan-peraturan baru di bidang perpajakan, meningkatkan tingkat kepatuhan 

wajib pajak maupun menggali sumber-sumber pajak lainnya. 

Untuk menggairahkan investasi Pasar Modal pada Tanggal 22 Oktober 

2015,  pemerintah merilis paket kebijakan ekonomi yaitu paket kebijakan 

ekonomi jilid V (lima), dimana fokus kebijakan lebih pada fasilitas pajak bagi 

individu ataupun bahan usaha. Melalui kebijakan ini, pengusaha diharapkan akan 

semakin produktif dan berkontribusi besar pada perekonomian Indonesia. Intensif 

pajak yang diatur dalam kebijakan ekonomi jilid V adalah penghapusan pajak 

berganda untuk kontrak investasi dan dana investasi Real Estate Investment Trusts 

(REITs). kebijakan ini diharapkan bisa menarik dana yang selama ini 

diinvestasikan di luar negeri (tax heaven country) ke pasar sektor keuangan dalam 

negeri, di samping mendorong pertumbuhan investasi di bidang infrastruktur dan 

real estate serta tumbuhnya jasa konstruksi.2 Penghapusan double tax juga 

diharapkan akan membantu pertumbuhan Pasar Modal di Indoenesia. Kebijakan 

di sektor ini diberikan karena produk pasar modal Indonesia masih relatif terbatas, 

yang menyebabkan kapitalisasi Bursa Efek Indonesia relatif kecil dibanding 

negara-negara tetangga. Menurut perhitungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aset 

di Indonesia yang dijual dalam bentuk REIT di Singapura mencapai Rp 30 

Triliun.  

                                                

2   Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian,Tinjauan Ekonomi dan Keuangan ,Vol.V.edisi 
November 2015 
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Berdasarkan paket kebijakan ekonomi jilid V (lima) diterbitkan Peraturan 

Menteri Keuangan (PMK) nomor 200/PMK.03/2015 tentang Perlakuan 

Perpajakan Bagi Wajib Pajak Dan Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan 

Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu Dalam Rangka Pendalaman Sektor 

Keuangan. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution berharap, 

Kontrak Investasi Kolektif ini nantinya tak hanya untuk properti tapi juga 

infrastruktur, seperti pelabuhan dan jalan tol,  dapat mencari permodalan lewat 

REIT atau di Indonesia disebut Dana Investasi Real Estat (DIRE).3 Pembangunan 

infrastruktur merupakan sebuah keharusan bagi setiap negara. Bagi Indonesia , 

keberadaan infrastuktur penting untuk meningkatkan daya saing bangsa dan 

memeratakan proses dan hasil pembangunan nasional.  

Indonesia berkomitmen untuk mengatasi gap dalam infrastruktur yang 

merupakan tantangan utama bagi negara berkembang. Rendahnya investasi di 

bidang infrastruktur akan berdampak pada rendahnya daya saing dan proses 

produksi negara tertentu yang berdampak pada terciptanya ketiakadilan dalam 

distribusi sosial. Komitmen Indonesia untuk penguatan infrastruktur difokuskan 

kedalam beberapa bidang dengan menggunakan skema Public Private 

Partnership (PPP).4  

Infrastruktur merupakan Prioritas Nasional hal ini disebutkan dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Panjangan Nasional (RPJPN) 2005-2025 sebagai 

salah satu fokus dari prioritas nasional Indonesia. Oleh sebab itu investasi di 

bidang infrastruktur menjadi prioritas pembangunan Indonesia melalui 
                                                

3    http://nasional.kontan.co.id, diakses tanggal 11 Desember 2015 
4   BAPPENAS, Inisiatif Indonesia Untuk Pembiayaan Investasi Infrastruktur dalam Kerja sama 
Global, 2014 
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peningkatkan kerjasama pendanaan antara pemerintah dan komunitas 

bisnis.Untuk itu diperlukan wahana investasi yang dapat memenuhi  kebutuhan 

dana yang sangat besar . REITs dapat menjawab kebutuhan tersebut, REITs telah 

dimulai di Amerika Serikat  tahun 1960, sejak saat itu berbagai negara di seluruh 

dunia menetapkan aturan REIT.5 REITs juga bukan hal baru di Malaysia. REITs 

di Malaysia dikenal dengan nama Property Trust Fund yang telah ada sejak tahun 

1986. Dalam Law Dictionary REITs diartikan sebagai : 

A corporation that is given special income tax treatment in 
order to allow individuals to invest in real estate through centralized 
management without being subject to corporate income taxes. REITs 
fall into two basic categories; companies that invest directly in real 
estate so as to have equity ownership of it; and companies that lend 
funds and take mortgages on real estate. The income of a REITs is 
not taxed to the corporation but rather is taxed directly to the 
shareholders. 
 

Dari pengertian tersebut REITs adalah sebuah perusahaan dengan perlakuan 

pajak berbeda. Pemberian perlakuan pajak berbeda ini dibuat dengan tujuan agar 

setiap individu orang perorangan dapat melakukan investasi di bidang real estate 

melalui sentralisasi pengelolaan dalam bentuk investasi kolektif, tanpa dikenakan 

pajak pendapatan perusahaan, Ada dua bentuk REITs, pertama, perusahaan yang 

melakukan investasi secara langsung pada suatu aset real estate sebagai pemilik, 

dan kedua, perusahaan yang memberikan pinjaman dan memperoleh jaminan 

dalam bentuk mortgage atas suatu aset real estat. Pendapatan REITs yang 

diperoleh dan dijadikan sebagai penghasilan bagi REITs sebagai perusahaan 

bukan merupakan objek pajak bagi REITs, tetapi menjadi beban pajak secara 

                                                

5 Journal Asean Economic and Financial Review 2014, REIT Performance Analysis:Are Other 
Factor Determinants Constant?,hal.493 
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langsung terhadap setiap bagian kepemilikan, yang terwujud dalam bentuk saham 

pada REITs yang berbentuk perseroan terbatas.  

Secara tradisional, REITs pada umumnya dikenal sebagai reksa dana yang 

dibentuk secara khusus untuk memiliki aset properti, mortgage atau keduanya. 

Konsep ini umumnya dipakai di Amerika Serikat, Australia, Hongkong, Jepang, 

dan Singapura. Di Jepang misalnya, REITs didefiniskan sebagai :”kumpulan uang 

pemodal yang dikumpulkan oleh perusahaan investasi atau manajer investasi dan 

diinvestasikan ke dalam aset properti, di mana hasil sewa dan hasil penjualan dari 

aset properti tersebut dikembalikan ke pemodal sebagai dividen. 

REITs  tidak bisa dilepaskan dari konsep pranata hukum trust .Bentuk trust 

memang tidak dikenal di negara-negara dengan tradisi hukum Eropa Kontinental, 

termasuk Indonesia, namun bukan berarti tidak ada pranata yang serupa atau yang 

sepadan dengannya.6 Transplantasi trusts dalam Undang-Undang Pasar Modal 

menunjukkan bahwa bentuk hukum dimaksud adalah Kontrak Investasi Kolektif 

(KIK) yang merupakan bentuk formal dari skema investasi kolektif.  

Sejalan dengan hal tersebut di atas, penerbitan produk investasi dalam 

bentuk Efek Pasar Modal menjadi penting artinya guna memberikan berbagai 

alternatif bagi investor dalam menginvestasikan dananya. Adanya penetapan 

produk investasi dalam bentuk Efek Pasar Modal juga sesuai dengan kewenangan 

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ( sekarang Otoritas Jasa 

Keuangan atau OJK). Pertumbuhan Pasar Modal tidak hanya ditentukan dari 

                                                

6 Gunawan Widjaja dan Yongki Angga,Real Estate Investment Trust ,Dana Investasi Real Estat, 
Rajawali Press, Jakarta,  2008, hal.6 
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pertumbuhan jumlah investor dan peningkatan transaksi perdagangan. 

Penambahan produk-produk investasi baru juga dibutuhkan untuk memberikan 

alternatif investasi yang semakin banyak bagi investor dan calon investor. 

Pasal 1 angka 13 Undang – Undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995 (UUPM) 

tentang Pasar Modal mendefinisikan Pasar Modal sebagai : 

Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan 
Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik 
yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga 
dan profesi yang berkaitan dengan Efek 7 

 

REITs  di Indonesia dinamakan  DIRE yaitu Dana Investasi Real Estat 

adalah salah satu sarana investasi yang secara hukum di Indonesia berbentuk 

Kontrak Investasi Kolektif (KIK). DIRE didefinisikan sebagai kumpulan uang 

pemodal yang oleh perusahaan investasi atau manajer investasi diinvestasikan ke 

dalam aset properti baik secara langsung ( dengan membeli gedung/apartemen di 

mana sewa dan hasil penjualan dari aset properti tersebut dikembalikan ke 

pemodal sebagai dividen) maupun tidak langsung ( dengan membeli saham atau 

obligasi yang diterbitkan perusahaan properti). 

Meskipun DIRE berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan 

strukturnya mirip dengan reksa dana, DIRE bukanlah reksa dana. Ada beberapa 

karakteristik khusus yang tidak sesuai dengan batasan reksa dana saat ini, 

contohya reksa dana tidak diperbolehkan meminjam dana dari pihak lain untuk 

berinvestasi. Sementara DIRE diperbolehkan untuk meminjam uang saat membeli 

                                                

7   Repubik Indonesia, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar 
Modal, Lembaran Negara Tahun 1995. 
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aset real estate dengan syarat pinjaman tersebut tidak melebihi 30% dari nilai aset 

tersebut.  

DIRE diwajibkan menginvestasikan minimum 80% dari dana kelolaannya 

ke real estat yang minimum 50% nya harus berbentuk aset real estat langsung. 

DIRE hanya bisa berinvestasi pada aset real estat sehingga kinerjanya sangat 

bergantung pada sektor properti. 8 Aset real estat langsung seperti perkantoran, 

perumahan, apartemen yang disewakan dan tingkat huniannya mencapai minimal 

60%. Dalam membeli aset real estat tentu saja ada aturan khususnya misalnya 

DIRE dilarang membeli tanah kosong atau properti yang sedang dalam 

pembangunan, Dalam membeli saham yang berhubungan dengan real estat, DIRE 

juga dilarang melakukan transaksi margin maupun short sale. DIRE juga dilarang 

memperjual belikan aset real estatnya secara aktif dalam jangka waktu yang 

singkat. Setiap tahun DIRE juga wajib membagikan dividen minimal 90% dari 

pendapatan kena pajak. 

Di sejumlah negara REITs tidak dikenakan pajak penghasilan pada tingkat 

perusahaan. Sebagai contoh, pada perusahaan properti, biasanya jika mendapat 

penghasilan dari menyewakan properti perusahaan tersebut akan dikenakan pajak 

penghasilan, tetapi tidak pada REITs. Sementara itu, pendapatan berupa dividen 

yang diterima pemodal akan dikenakan pajak. Namun, untuk mendapat perlakuan 

khusus tersebut, ada beberapa batasan bagi REITs. Batasan ini didasarkan pada 

pemikiran bahwa REITs adalah investasi jangka panjang dan investasi pasif. Oleh 

karena itu, REITs tidak boleh bertindak seperti operating company. Maksudnya 
                                                

8    Iswi Hariyani,dan R.Serfianto D.P.,Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal, Jakarta Penerbit 
Visimedia, Jakarta, 2010 
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DIRE dilarang memperjualbelikan aset propertinya secara aktif dalam waktu yang 

singkat. Pembatasan REITs berbeda-beda di setiap negara.  

Bapepam – LK sejak tahun 2007 sudah  menerbitkan empat peraturan yang 

terkait dengan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi  Kolektif 

(DIRE KIK), yaitu Peraturan Nomor IX.C.15 tentang Pernyataan Pendaftaran 

Dalam Rangka Penawaran Umum Oleh DIRE KIK, Peraturan Nomor IX.C.16 

tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran 

Umum Oleh DIRE KIK, Peraturan Nomor IX.M.1 tentang Pedoman Bagi 

Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang Melakukan Pengelolaan DIRE KIK,  

yang kemudian digantikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 

nomor 19/POJK.04/2016 tanggal 4 April, dan Peraturan Nomor IX.M.2 tentang 

Pedoman Kontrak Investasi Kolektif DIRE KIK.   Melalui penerbitan empat 

peraturan tersebut diharapkan pasar modal Indonesia dapat memberi kontribusi 

langsung terhadap pertumbuhan sektor riil, karena pokok kebijakan investasi 

utama DIRE KIK adalah real estat dan efek yang diterbitkan oleh perusahaan real 

estat. Peraturan ini dibuat, karena Bapepam-LK berusaha menciptakan produk 

investasi baru yang sesuai dengan perkembangan pasar modal internasional, 

kondisi pasar modal nasional serta kebutuhan investor, Dalam Peraturan No 

IX.C.15 diatur tentang persyaratan administratif yang harus dipenuhi dalam 

penyampaian Pernyataan Pendaftaran DIRE KIK kepada Bapepam dan LK.   

Menurut peraturan yang berlaku DIRE seperti juga reksa dana dapat 

memiliki 2 (dua) bentuk yaitu terbuka  dan tertutup. Pada DIRE terbuka investor 

dapat membeli atau menjual unit kepemilikan DIRE nya ke manajer investasi 
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yang bersangkutan sementara pada DIRE tertutup unit kepemilikanya hanya bisa 

diperjualbelikan melalui  mekanisme bursa. Investasi DIRE dibatasi menjadi 3 

(tiga) hal, yaitu aset real estat (misalnya membeli gedung perkantoran/apartemen 

dan menyewakanya), aset yang berkaitan dengan real estat (membeli saham/ 

obligasi perusahaan properti) dan juga dalam bentuk kas atau setara kas. 

Mengenai risiko, DIRE hanya bisa berinvestasi ke aset real estat artinya 

kinerjanya akan sangat bergantung pada sektor properti. Risiko juga timbul pada 

kemungkinan gagal bayar sang penyewa, turunnya nilai properti dan risiko 

likuiditas pada saat investor mencairkan dananya sehingga manajer Investasi 

harus menjual asetnya, padahal menjual aset properti tidak selikuid menjual aset 

di pasar modal. 

Pada tahun 2012 telah terbit 1 (satu) produk investasi baru Pasar Modal 

dengan menggunakan wadah Kontrak Investasi Kolektif, yaitu Dana Investasi 

Real Estat (DIRE) Ciptadana Properti Ritel Indonesia yang telah memperoleh 

Pernyataan Efektif dari Bapepam-LK pada tanggal 6 November 2012. Aset Real 

Estat yang menjadi underlying asset DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia 

adalah tanah dan bangunan mal atau pusat perbelanjaan, yaitu Solo Grand Mall , 

yang berlokasi di Jalan Brigjen Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah. Alasan dari 

kurangnya minat investor dan Manajer Investasi memasarkan produk ini karena 

payung hukum di perpajakan yang kurang menguntungkan. Oleh karena itu 

diperlukan pembentukan ketentuan-ketentuan peraturan yang menjadi dasar 

hukum bagi bagi pembentukan REITs di Indonesia, sehingga dapat memberikan 

angin segar bagi pemilik aset-aset properti, baik pihak swasta maupun pemerintah 
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untuk memperoleh dana dari Pasar Modal  untuk dapat dijadikan sumber 

pembiayaan bagi pembangunan properti baru.9 

Sebelum keluarnya paket kebijakan ke V (lima) mengenai pemotongan 

pajak berganda DIRE belum resmi memiliki pijakan hukum karena belum ada 

kata sepakat mengenai struktur perpajakan dari Bapepam – LK dan Drjen pajak. 

Dengan aturan perpajakan yang ada saat itu DIRE  dikenakan pajak ganda saat 

pembelian aset dan pada pembagian dividen. Umumnya di negara lain DIRE 

mendapatkan perlakuan pajak khusus karena menjadi alternatif sumber dana bagi 

industri properti yang padat karya dan memungkinkan pemodal kecil untuk ikut 

masuk dalam bisnis properti. Adapun perlakuan pajak untuk DIRE adalah Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), dan Bea Perolehan Hak atas 

Tanah (BPHTB) sebagai bentuk pajak ganti nama. 

Untuk menggairahkan bisnis properti, pajak untuk DIRE kemudian 

disesuaikan lagi. Dalam Paket Kebijakan Ekonomi XI (sebelas)  tanggal 29 Maret 

2016 pemerintah melakukan pemberian fasilitas perpajakan lagi bagi DIRE 

berbentuk Kontrak Investasi Kolektif . Pemerintah  akan segera menerbitkan 

Peraturan Pemerintah (PP) mengenai penurunan pajak penghasilan dan penurunan 

tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Tanah dan Bangunan 

(BPHTB) yang menjadi aset DIRE. Melalui kebijakan ini, instrumen DIRE di 

dalam negeri diharapkan mampu bersaing dengan negara tetangga 

Mengingat peranan pajak yang sangat penting dan strategis bagi penerimaan 

negara, maka kebijakan pemberian fasilitas pajak harus dilakukan secara hati-hati, 

                                                

9 Gunawan Widjaja,Yongki Angga, Op.Cit.,10 
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karena pemberian fasilitas pajak yang tidak tepat hanya akan mengurangi 

penerimaan pajak tanpa adanya kenaikan investasi yang berarti. Dengan adanya 

kebijakan dan peraturan yang dibuat pemerintah melalui terkait DIRE, diharapkan 

geliat investasi akan semakin semarak 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang  permasalahan yang telah dipaparkan 

sebelumnya maka Penulis  memfokuskan penelitian pada perumusan masalah  

sebagai berikut : 

1. Bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur pemberian fasilitas perpajakan REITs di Indonesia? 

2. Bagaimana kebijakan dan terobosan terkait pemberian fasilitas 

perpajakan REITs di Indonesia ? 

1.3. Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan dari penulisan  penelitian  ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian fasilitas 

perpajakan REITs yang berbeda dengan aturan perpajakan 

sebelumnya. 

2. Untuk mengetahui dan merumuskan  kebijakan dan terobosan 

terkait pemberian fasilitas perpajakan REITs yang dapat menarik 

minat Perusahaan Manajer Investasi untuk menerbitkan produk 

REITs di Indonesia 
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1.4. Manfaat Penulisan 

Adapun manfaat dari penulisan penelitian  ini dibagi 2 (dua) yaitu secara 

teoritis dan praktek.yaitu : 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan 

sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum bisnis 

terutama yang berkaitan dengan investasi di bidang Pasar Modal 

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-

masukan bagi praktisi terkait perkembangan produk REITs di 

Indonesia sebagai sumber pendanaan real estat dan infrastruktur 

1.5. Sistematika Penulisan 

Agar penulisan tesis ini menjadi teratur dan terarah. Sitematika pada 

penulisan tesis ini dibagi dalam 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut : 

BAB I  :   Pendahuluan 

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar   

belakang yang mendasari tesis ini, perumusan masalah 

yang akan dibahas, tujuan penulisan tesis , serta manfaat 

penulisan tesis. 

 BAB II  :   Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini, penulis akan menguraikan mengenai 

landasan teori yang berisikan , pengertian kebijakan, 

pengertian fasilitas pajak, pengertian dasar REITs, aspek 
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hukum REITs,  serta landasan konseptual yang berisikan 

ringkasan konsep dan pengertian hukum yang digunakan 

 BAB III  :   Metodologi Penelitian 

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai jenis 

penelitian, cara memperoleh bahan hukum, sifat analisis 

atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian 

hukum. 

 BAB IV  :   Analisis 

Pada bab ini penulis menguraikan ketentuan peraturan 

perundang-undangan terkait kebijakan fasilitas pajak 

REITs dan terobosan kebijakan  terkait pemberian 

fasilitas perpajakan REITs di Indonesia 

BAB V :   Kesimpulan dan Saran 

Bab ini merupakan bab terakhir, penulis akan 

menguraikan penutup dari keseluruhan penulisan tesis 

yang berisikan tentang kesimpulan dari bab-bab 

sebelumnya dan sekaligus merupakan jawaban atas 

permasalahan yang dikemukakan pada perumusan 

masalah yang penulis kemukakan pada bab I , penulis 

juga akan memberikan saran terkait penelitian 

 

 

 

 




