
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bab 11 
JOINT VENTURES 
(USAHA BERSAMA) 
 
 

Untuk perusahaan asing di Indonesia yang ingin melakukan usaha 
bersama, maka dapat dilakukan dengan cara sbb : 

1. Joint Operation; 

2. Merger, Akuisisi dan Likuidasi; 

3. Modal ventura. 

Usaha tersebut bisa berbentuk orang pribadi atau badan usaha, namun 
pada umumnya jika dilakukan secara pribadi, mereka mendirikan sebuah 
perusahaan asing dan menjadi pemegang saham di perusahaan tersebut. 

Sedangkan untuk memperbesar ruang lingkup pemasaran, maka 
penduduk asing yang telah memiliki perusahaan di Indonesia atau diluar 
negeri, mereka menggabungkan usaha tersebut. 

Yang dimaksud dengan Badan usaha adalah : Sekumpulan orang dan atau 
modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah 
dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, 
atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan 
lainnya. 

JOINT OPERATION 
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  Joint operation adalah merupakan perkumpulan dua badan atau lebih 
yang bergabung untuk menyelesaikan suatu proyek, penggabungan ini bersifat 
sementara sampai proyek tersebut selesai. Bentuk penggabungan seperti ini 
bukanlah merupakan Subyek Pajak dari pengenaan PPh Badan, namun 
penghasilan yang diperoleh atas bagi hasil pada masing-masing badan yang 
bergabung tersebut sesuai dengan porsi atau bagian pekerjaan atau penghasilan 
yang diterimanya, tetap merupakan Obyek Pajak dan dikenakan pada Badan 
usaha masing-masing yang menjalankan Joint Operation tersebut. 

Meskipun Joint operation tidak dikenakan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 di 
Badan usahanya, mereka tetap diwajibkan memungut PPh 21 atas 
karyawannya, PPh 23/26 atas setiap transaksi yang berkaitan dengan biaya 
yang merupakan obyek PPh Potong-pungut serta memungut transaksi PPN 
atas setiap transaksi yang terkait dengan penjualannya. Oleh karena itu Joint 
Operation harus memperoleh NPWP untuk tujuan administrasi dalam 
pemungutan PPh dan PPN. 

Joint Operation tidak berkewajiban untuk menyampaikan laporan dan 
membayar PPh Pasal 25 serta PPh Pasal 29, namun diwajibkan memotong dan 
memungut PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26 dan PPN, serta 
menyetorkan ke kas negara dan melaporkannya ke KPP. 

Pajak-pajak yang telah dipungut oleh pihak lain, yang sifatnya tidak final 
dapat dikreditkan terhadap PPh yang terutang dari masing-masing anggota 
Joint Operation melalui pemindahbukuan  seperti yang diatur dalam SE-
26/PJ.9/1991, sesuai dengan bagian yang telah ditentukan dalam perjanjian 
Joint Operation. Sehingga dalam menentukan dan memperhitungkan besarnya 
PPh terutang untuk badan yang tergabung dalam Joint Operation tersebut, 
pembukuan yang terpisah dapat dilakukan, hal ini termasuk jika terdapat 
penghasilan yang diterima dari proyek bantuan luar negeri. 

 

 

 

 

 

MERGER DAN AKUISISI 
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Untuk melakukan usaha bersama, dapat juga dilakukan dengan membuat 
Merger atau akuisisi guna memperkuat usaha di Indonesia, dalam bentuk sbb: 

◊ Penggabungan usaha adalah penggabungan dari dua badan usaha atau 
lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha 
dan melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung. 

◊ Peleburan usaha adalah penggabungan dari dua badan usaha atau lebih 
dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan usaha 
lainnya yang bergabung tersebut. 

◊ Pemekaran usaha adalah pemisahan satu  badan usaha menjadi dua badan 
usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan 
mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru tersebut 
yang dilakukan tanpa melikuidasi badan usaha yang lama. 

Berdasarkan KMK No. 422/KMK.04/1998 jo. KMK 
No.469/KMK.04/1998, KMK No.211/KMK.03/2003, menyatakan sbb : 

Pada saat aktiva masing-masing perusahaan tersebut digabung, dilebur atau 
dimekarkan, WP dapat menggunakan 2 buah metode pengakuan pengalihan 
harta yaitu  Pooling of Interest (Persamaan kepentingan) ; tidak ada 
pengakuan laba rugi dan Purchase (Pembelian) ; terdapat pengakuan laba 
rugi. 

 

Wajib Pajak dapat menggunakan Nilai buku sebagai dasar 
perolehan aktiva, artinya tidak ada laba atau rugi dalam pengalihan aktiva 
jika memenuhi syarat sbb : 

i. Melunasi seluruh utang pajak dari tiap badan usaha yang terkait; 

ii. Tidak boleh mengalihkan sisa kerugian dari badan usaha yang lama, 
apabila sebelum dilakukan penggabungan, peleburan, atau pemekaran 
usaha ternyata wajib pajak yang terkait masih mempunyai sisa kerugian 
yang belum dikompensasikan; kecuali WP tersebut melakukan revaluasi 
aktiva tetapnya terlebih dahulu, masih aktif menjalankan usaha, dan WP 
yang menerima penggabungan usaha atau WP hasil peleburan usaha harus 
aktif menjalankan usaha sekurang-kurangnya sampai dengan 2 tahun 
setelah selesainya proses penggabungan atau peleburan usaha; 

iii. Dalam rangka penawaran umum saham perdana (Initial Publik Offering), 
WP yang telah menerima pengalihan harta dengan nilai buku dalam rangka 
penggabungan atau peleburan usaha tanpa melakukan revaluasi aktiva 
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tetap, dapat menerima pengalihan kerugian fiskal dari WP yang melakukan 
pengalihan harta dan melakukan kompensasi kerugian fiscal setelah 
terlebih dahulu mendapatkan ijin dari Menkeu dan melakukan penilaian 
kembali atas seluruh aktiva tetap perusahaan dari WP yang melakukan 
pengalihan harta dengan harga pasar yang berlaku pada waktu 
penggabungan atau peleburan usaha dilakukan; 

iv. Mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak.  

Ketentuan saat menerima pengalihan harta akibat penggabungan, 
atau peleburan harta serta pemekaran harta : 

1). Bagi WP yang menerima pengalihan harta dengan Metode Persamaan 
kepentingan harus mencatat nilai perolehan tersebut sesuai dengan nilai 
sisa buku dalam pembukuan pihak atau pihak-pihak yang mengalihkan. 
Penyusutan atas harta yang diterima dilakukan berdasarkan masa manfaat 
yang tersisa dari pihak-pihak yang mengalihkan.  

2). PPh Pasal 25 dalam tahun berjalan dari pihak yang menerima penghasilan  
tidak boleh lebih kecil dari jumlah angsuran yang wajib dibayar oleh pihak 
atau pihak-pihak yang mengalihkan. 

3). Pembayaran, pemungutan, dan pemotongan PPh yang telah dilakukan oleh 
pihak-pihak yang mengalihkan sebelum dilakukannya penggabungan, 
peleburan dan pemekaran usaha dapat dipindahbukukan menjadi 
Pembayaran, pemungutan, dan pemotongan PPh dari Wajib Pajak yang 
menerima pengalihan. 

4). WP yang akan menjual sahamnya di bursa efek, selambat-lambatnya satu 
tahun setelah memperoleh persetujuan dirjen pajak untuk melakukan 
pemekaran dengan menggunakan nilai buku, telah mengajukan pernyataan 
pendaftaran kepada BAPEPAM dalam rangka Initial Public Offering dan 
pernyataan pendaftaran telah menjadi efektif. Hal ini dapat diperpanjang 
jika dalam keadaan diluar kekuasaannya dengan persetujuan DJP. Jika 
ketentuan diatas tidak dipenuhi maka Nilai buku dihitung kembali 
berdasarkan nilai pasar. 

5). Dalam hal permohonan WP sudah lengkap, Kepala Kanwil terlebih dahulu 
mengkonfirmasikan hutang pajak WP yang bersangkutan ke KPP terkait, 
kemudian Kepala Kanwil atas nama Dirjen Pajak wajib menerbitkan 
keputusan persetujuan atau penolakan selambat-lambatnya 30 hari sejak 
diterimanya permohonan secar lengkap dengan menggunakan formulir 
sesuai contoh dalam SE-35/PJ.42/1998. Melewati batas waktu tersebut 
maka Kepala Kanwil wajib menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan. 
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6). Dalam hal penggabungan atau peleburan usaha tidak mendapat persetujuan 
Dirjen Pajak, pengalihan harta tersebut dinilai berdasarkan harga pasar dan 
atas keuntungannya dikenakan PPh pada akhir tahun pajak. 

7). Bagi WP yang akan melakukan penggabungan, peleburan dan pemekaran 
usaha tersebut harus diaudit oleh akuntan publik. 

8). Daftar pemegang saham sebelum dan sesudah melakukan penggabungan, 
peleburan atau pemekaran usaha tidak boleh berubah selama 1 tahun sejak 
keputusan penggabungan, peleburan dan pemekaran usaha tersebut 
diterbitkan. 

 

 MODAL VENTURA  

 

1). Atas penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham 
atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya 
dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final. 

2). Perusahaan pasangan usaha yang dimaksud adalah ; 

a. merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang melakukan kegiatan 
dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan ; 

b. Dan sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia; 

c. Besarnya Pajak Penghasilan adalah 0.1 % dari jumlah bruto nilai transaksi 
penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal. 

3). Perusahaan  yang  penghasilannya setahun tidak melebihi Rp. 5.000.000.000  
(lima milyar rupiah). 

4). Penghasilan berupa bagian laba yang diterima atau diperoleh perusahaan 
modal ventura dari penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya 
bukan merupakan Obyek Pajak Penghasilan. 

5). Apabila perusahaan pasangan usaha menjual sahamnya dibursa efek, 
perusahaan modal ventura harus menjual sahamnya pada perusahaan pasangan 
usaha selambat-lambatnya 36 bulan sejak perusahaan pasangan usaha tersebut 
diijinkan oleh BAPEPAM menjual sahamnya di bursa efek. 

6). Apabila ketentuan diatas tidak terpenuhi maka atas penghasilan berupa bagian 
laba yang diterima oleh  perusahaan modal ventura merupakan Obyek Pajak, 
kecuali dalam rangka penyertaan saham dan memperoleh deviden sesuai Pasal 
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4 ayat 3 huruf Undang-undang Pajak Penghasilan. 

7). Perusahaan modal ventura wajib membukukan secara terpisah penghasilan 
yang merupakan Obyek PPh dan Penghasilan yang bukan merupakan Obyek 
PPh. 

 

TAX PLANNING UNTUK 3 BENTUK USAHA DI ATAS. 

 

1). Dengan JO, perusahaan tidak perlu membuat laporan keuangan gabungan, 
cukup JO membuat laporan intern tersendiri, dan secara akuntansi dihitung 
laba komersial sebelum, dibagi secara proporsional. Untuk Keperluan 
Pajak Laba / bagi hasil yang diperoleh dari JO tersebut merupakan Obyek 
PPh Badan. 

a. Untuk proyek jangka pendek dan dengan modal besar dapat 
dilaksanakan. 

b. JO tidak wajib membayar angsuran PPh Pasal 25, dan angsuran PPh 
Pasal 25 menjadi kecil karena ditanggung 2 perusahaan. 

c. Untuk Usaha yang rugi, maka kerugian JO langsung dapat 
dikompensasikan ke perusahaan Induk tanpa menunggu permohonan 
Dirjen pajak. 

2). Dengan Merger atau Akuisisi, Perusahaan dapat menggabungkan Harta 
persediaan atau aktiva lainnya tanpa adanya Laba rugi aktiva, jika dalam 
penggabungan tersebut disetujui Dirjen Pajak. Namun untuk PPN tetap 
dikenakan sebesar Harga jual atau pasar jika terdapat hubungan istimewa. 

3). Untuk Modal Ventura, penghasilan berupa bagian laba yang diterima atau 
diperoleh perusahaan modal ventura dari penyertaan modal pada perusahaan 
pasangan usahanya bukan merupakan Obyek Pajak Penghasilan. 

 

TAX INCENTIF 

 
i. Periode 1990 s.d 1994, tidak terdapat insentif bagi keperluan investasi 

ii. Pada tahun 1995 tidak terdapat failitas berupa pembebasan pajak, namun 
demikian diberikan insentif yang tidak substansial sifatnya. 
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iii. Dalam tahun 1996, tidak terdapat insentif perpajakan 

iv. Dalam tahun 1998, Indonesia memberikan tax holiday sampai dengan 12 
tahun untuk 16 perusahaan. 

 

KAPET (Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu) 

 

Berdasarkan PP No. 20 tahun 2000 Jis PP No. 147 dan KMK No. 
200/KMK.04/2000 Jis KMK No.11/KMK.04/2001 serta Kep-DJP 
No.229/PJ./2001 diatur tentang perlakuan perpajakan di Kawasan 
Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET). 

a. Yang dimaksud dengan Pengusaha adalah pengusaha yang melakukan 
kegiatan usaha di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) 
yang telah memperoleh ijin operasional dalam penunjukan pelaksanaan 
proyek dari Badan Pengelola (BP) KAPET. 

b. Yang dimaksud dengan Kawasan Berikat adalah Kawasan Berikat yang 
berada di dalam wlayah KAPET. 

c. Daerah atau wilayah yang memperoleh fasilitas KAPET adalah sbb : 

§ Sabang; 

§ Buton, Kolaka dan Kendari; 

§ Sungai Kahayan, Kapuas dan Barito; 

§ Betano, Natarbora, Viqueque; 

§ Batui; 

§ Mbay; 

§ Manado Bitung; 

§ Sanggau; 

§ Samarinda, Sanga-sanga, Muara Jawa, Balikpapan; 

§ Batu Licin; 

§ Pare-pare; 

§ Seram; 
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§ Bima; 

§ Biak; 

 

Untuk Fasilitas PPN 

Kepada Pengusaha yang melakukan kegiatan usaha sebagai PKB dan 
atau PDKB diberikan fasilitas PPN dan PPnBM tidak dipungut : 

a. Atas impor barang modal atau peralatan untuk 
pembangunan/konstruksi/perluasan Kawasan Berikat dan peralatan 
perkantoran yang semata-mata dipakai oleh PKB; 

b. Atas impor barang modal dan perlatan lain yang berhubungan langsung 
dengan kegiatan produksi PDKB yang semata-mata dipakai di PDKB; 

c. Atas impor barang dan / atau bahan untuk diolah di PDKB; 

d. Atas pemasukan BKP dari DPIL ke PDKB untuk diolah lebih lanjut; 

e. Atas pengiriman barang hasil produksi PDKB ke PDKB lainnya untuk 
diolah lebih lanjut; 

f. Atas pengeluaran barang dan / atau bahan dari PDKB ke perusahaan 
industri di DPIL atau PDKB lainnya dalam rangka sub kontraktor; 

g. Atas penyerahan kembali BKP hasil pekerjaan sub kontrak oleh PKP di 
DPIL atau PDKB lainnya kepada PKP PDKB asal; 

h. Atas peminjaman mesin dan atau peralatan pabrik dalam rangka sub 
kontrak dari PDKB kepada perusahaan Industri di DPIL atau PDKB 
lainnya dan pengembalianya ke PDKB asal;  

i. Untuk dapat memperoleh fasilitas PPN dan atau PPnBM, pengusaha harus 
mengikuti ketentuan yang berlaku bagi Kawasan Berikat. 

 

Untuk PPh Badan 

a. Pilihan untuk menerapkan penyusutan dan atau amortisasi yang dipercepat  
(menjadi 2 x lebih besar dari pada umumnya), hal ini berlaku untuk Kawasan  
Pengembangan Ekonomi Terpadu  (KAPET) dan di bidang usaha tertentu dan 
di daerah-daerah tertentu, didasarkan atas PP No. 147 tahun 2000 dan PP 
No.148 tahun 2000. 
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b. Untuk Kawasan KAPET dan bidang usaha tertentu dan atau didaerah tertentu, 
diberikan pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah penanaman 
modal yang dilakukan, Fasilitas ini diberikan selama 6 tahun terhitung sejak 
tahun dimulainya produksi komersial, yaitu 5% dari jumlah realisasi 
penanaman modal baik dalam aktiva yang dapat disusutkan maupun yang 
tidak dapat disusutkan, PP 147 tahun 2000 dan PP 148 tahun 2000. 

c. Kompensasi kerugian fiskal, paling lama 10 tahun diberikan untuk kawasan 
KAPET, PP No.147 tahun 2000 dan Penanaman modal di bidang-bidang 
usaha tertentu dan atau daerah-daerah tertentu PP 148 tahun 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANGKUMAN 

 

Untuk perusahaan asing di Indonesia yang ingin melakukan usaha 
bersama, maka dapat dilakukan dengan cara sbb : 

1. Joint Operation 

2. Merger dan Akuisisi  

3. Modal ventura 

Joint Operation 
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  Joint operation adalah merupakan perkumpulan dua badan atau lebih 
yang bergabung untuk menyelesaikan suatu proyek, penggabungan ini bersifat 
sementara sampai proyek tersebut selesai. Bentuk penggabungan seperti ini 
bukanlah merupakan Subyek Pajak dari pengenaan PPh Badan, namun 
penghasilan yang diperoleh atas bagi hasil pada masing-masing badan yang 
bergabung tersebut sesuai dengan porsi atau bagian pekerjaan atau penghasilan 
yang diterimanya, tetap merupakan Obyek Pajak dan dikenakan pada Badan 
usaha masing-masing yang menjalankan Joint Operation tersebut. 

 

Merger dan Akuisisi  

Penggabungan usaha adalah penggabungan dari dua badan usaha atau 
lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha 
dan melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung. 

Peleburan usaha adalah penggabungan dari dua badan usaha atau 
lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan usaha 
lainnya yang bergabung tersebut. 

Pemekaran usaha adalah pemisahan satu  badan usaha menjadi dua 
badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan 
mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru tersebut 
yang dilakukan tanpa melikuidasi badan usaha yang lama. 

Modal ventura 

  perusahaan modal ventura adalah perusahaan kecil yang memiliki 
pasangan usaha untuk pengembangan usahanya. 

 

LATIHAN SOAL 

 

1). Apa perbedaan Joint operation dengan Joint venture? 

2). Apakah setiap perusahaan Kontrak Production Sharing harus berbadan 
hukum joint operation ? 

3). Apakah Perusahaan asing dapat melakukan Merger ? 

4). Bentuk usaha Apa yang sebaiknya dipilih oleh penduduk asing dalam 
rangka investasi di Indonesia? 
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5). Apakah fasilitas KAPET diatur dalam tax treaty, kenapa diberlakukan ? 
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