Jangan Sampai RUU Tax Amnesty menjadi Pelengkap
Penderitaan Bangsa yang telah Takluk Terhadap Kejahatan
Ekonomi Masalalu ; BLBI dan Century
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Kondisi Terkini
Penangkapan dua kasus kejahatan ekonomi nasional, buron Bantuan Liquiditas
Bank Indonesia (BLBI), Samadikun Hartono dan buron Kasus Bailout Bank
Century, Hartawan Aluwi oleh tim penegak hukum patut diapresiasi. Namun, ini
bukanlah titik awal, justru menjadi titik akhir, pintu terakhir apakah BLBI dan
Century akan Tuntas. Khusus untuk BLBI diketahui status hukumnya akan
kadaluarsa tahun ini, 2016. Bagaimana tidak, proses hukum mega skandal
tersebut terancam terhenti akibat kriminalisasi terhadap Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) dan upaya pra peradilan kasus BLBI dan Century oleh sekumpulan
koruptor konglomerasi.
Dari kasus BLBI, yang awalnya Rp. 650 Triliun tahun 1998 Negara dari nilai cicilan
pengembalian hutang dengan bunga dan obligasi rekapitulasi fix rate dan variable
rate saja tahun 2015 ini telah merugi hingga Rp. 2000 Triliun dan terancam hingga
Rp. 5000 Triliun ( 2,8 x APBN 2015 ) hingga tahun 2033 dan telah diperpanjang
hingga 2043. Nilai tersebut belum termasuk nilai guna dan nilai tambah dari aset
yang seharusnya dikembalikan oleh obligor dari Surat Keterangan Lunas (SKL).
Sedangkan untuk kasus Century dengan kerugian Rp. 6,7 triliun justru ditambah
lagi Rp. 1,5 Triliun.
Anatomi Kejahatan Ekonomi : BLBI
Skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) adalah kejahatan ekonomi besar
sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Meskipun sudah berlalu sekitar 17 tahun
sejak tahun 1998, penyelesaian kasus ini tidak menemui titik terang. Padahal, menurut
hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2000, BLBI merugikan keuangan
negara Rp. 138,442 Triliun dari Rp. 144, 536 triliun BLBI yang disalurkan 1 , atau
dengan kebocoran sekitar 95,78%. Dari audit dilakukan pada Bank Indonesia dan 48
bank penerima BLBI, dengan rincian: 10 Bank Beku Operasi, 5 Bank Take Over, 18
Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU), dan 15 Bank Dalam Likuidasi.
Hasil kejahatan BLBI telah beranak pinak menjadi konglomerasi kuat di Indonesia. Hal
ini dapat tercermin dari audit BPK ini juga merinci 11 bentuk penyimpangan senilai
Rp. 84,842 triliun, yaitu: BLBI digunakan untuk membayar atau melunasi modal
pinjaman atau pinjaman subordinasi; Pelunasan kewajiban pembayaran bank umum
yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya; Membayar kewajiban pihak terkait;
Transaksi surat berharga; Pembayaran dana pihak ketiga yang melanggar ketentuan;
1 Sumber: Laporan Audit Investigasi BPK Nomor: 06/01/Auditama II/AI/VII/2000 tertanggal
31 Juli 2000, Judul: “Laporan Audit Investigasi Penyaluran dan Penggunaan Bantuan
Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)”

Kerugian karena kontrak derivatif; Pembiayaan placement baru PUAB; Pembiayaan
ekspansi kredit; Pembiayaan investasi dalam aktiva tetap, pembukaan cabang baru ,
rekruitmen, peluncuran produk dan pergantian sistem; Pembiayaan over head bank
umum; Pembiayaan rantai usaha lainya.
Pihak lain juga melakukan audit, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) melakukan audit terhadap 10 Bank Beku Operasi (BKO) dan 18 Bank Beku
Kegiatan Usaha (BBKU). BPKP menemukan 11 dugaan penyimpangan senilai Rp.
54,561 triliun 2 . Temuan kerugian negara dan penyimpangan versi BPK dan BPKP
diatas akan menjadi lebih mencengangkan jika biaya penyehatan perbankan dari tahun
1997-2004 dihitung mencapai Rp. 640,9 triliun.
Dalam perkembangannya kita mengetahui, terdapat sejumlah kebijakan yang janggal
meskipun pemerintahan RI telah melewati lima Presiden hingga saat ini. BPPN yang
dibentuk pada bulan Januari 1998 melalui Keputusan Presiden Nomor 27 tahun 2008
hingga berakhir tahun 2004 (Kepres 15 tahun 2004), dengan tiga tugas utamanya
ternyata masih menyisakan masalah mendasar. Demikian juga dengan pilihan
penyelesaian dengan mekanisme out off court settlement. Perjanjian Penyelesaian
Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) yang diturunkan menjadi tiga juga mengandung
kontradiksi sendiri, yaitu:
1. MSAA (Master Settlement and Acquisition Agreement) senilai Rp. 85,9 triliun,
yang ditandatangani 5 obligor;
2. MRNIA (Master Refinancing and Notes Issuance Agreement) senilai Rp. 23,8
triliun; dan,
3. Akta Pengakuan Utang (APU)

Berbagai kebijakan diterbitkan di masing-masing era kepresidenan.
2 Bank Indonesia, Mengurai Benang Kusut BLBI. Lampiran.

1. Di masa pemerintahan Presiden Habibie, 65 Bank Dalam Penyehatan (BDP)
dikelola oleh BPPN.
2. Di era Presiden Abdurahman Wahid rekapitalasi dilakukan terhadap Bank
Niaga dan Bank Danamon dan dibentuk Komite Kebijakan Sektor Keuangan
(KKSK) dengan Kepres 177/1999. Di tahun 2000 disahkan UU Nomor 25 tahun
2000 tentang Propenas, dan tahun 2001,
3. Di era pemerintahan Presiden Megawati Sukarno Putri menerbitkan Instruksi
Presiden Nomor 8 tahun 2002 yang intinya memberikan jaminan kepastian pada
obligor yang kooperatif dan sanksi terhadap yang tidak kooperatif. Berdasarkan
“Inpres Megawati” inilah diterbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL) pada lima
obligor kakap. Kejanggalan yang sangat tampak terlihat pada: ternyata obligor
yang mendapatkan stempel LUNAS masih mempunyai kewajiban atau utang
yang belum dilunasi, dengan total 89,87 triliun.
Tingkat Pengembalian dan Realisasi Pembayaran
Lima Obligor BLBI yang Diberikan SKL
No.

Bank

1
BCA
2
BDNI
3
BUN
4
Bank Surya
5
Bank RSI
TOTAL

Obligor

Salim Group
Sjamsul Nursalim
M. Hasan
Sudwikatmo
Ibrahim Risjad

Utang/JKPS
(Rp. Miliar)

52.726, 58
28.408,00
6.189,88
1.886, 40
664,11
89.874,96

Jumlah
Pengembalian
(Rp. Miliar)
19.389,39
4.932,40
1.726,32
713,49
370,83
27.132,42

%
Pengembalian

% Utang
Belum Lunas

36,77%

63,23%

17,36%
27,89%
37,82%
55,84%
30,19%

82,64%
72,11%
62,18%
44,16%
69,81%

sumber: : Audit BPK Nomor 34G/XII/11/2006, dalam RDP Bank Indonesia 2008

Sebelumnya, beberapa aktor justru dibebaskan oleh kejaksaan dan berhenti di
kepolisian.

Lampiran Dokumen RDP-Bank Indonesia, 2008

4. Sayangnya pada Era SBY, kasus ini seperti berhenti selama sepuluh tahun.
Hanya KPK yang mencoba mewarnai penyelidikan baru terkait dengan
dugaan korupsi pada SKL yang ternyata belum lunas. Penyelidikan KPK
merupakan angin segar yang mengarah pada salah satu obligor BDNI
Sjamsul Nursalim.
Pembayaran Hutang BLBI dan Bunga Tidak Transparan Saat Era SBY
dari jatuh tempo 2033 ke 2043
Versi 1

Versi 2

Versi 3

5. Lebih parah, pada masa Jokowi saat ini. Penanganan kasus ini terancam
terhenti karena KPK dilemahkan dengan kriminalisasi, dan ada upaya
hukum pra peradilan terhadap kasus BLBI khususnya SKL yang sedang di
selidiki oleh KPK.
Sikap KPK terhadap penanganan kasus BLBI dan Century pasca
Kriminalisasi Bambang Widjojanto dan Abraham Samad
Pernyataan Sebelum
Kriminalisasi
Bambang
BLBI bisa
Widjojanto
Terbongkar Seperti
Bank Century. SKL
Menjadi Fokus
penyelidikan. Saksisaksi menjadi pintu
masuk.
(24/12/2014)

Abraham
Samad

KPK akan Panggil
Megawati setelah
lebaran.
(25/7/2014)

Pernyataan

Setelah
Kriminalisasi
Tiga Plt
Hanya terdiam saat
Pemimpin KPK,
disinggung
Taufiequrachman kelanjutan
Ruki, Indriyanto
penanganan sejumlah
Seno Adji, dan
kasus seperti SKL
Johan Budi Sapto BLBI dan Kelanjutan
Pribowo, serta
Tersangka baru Bank
Wakil Ketua KPK Century. Alasanya
Adnan Pandu
fokus ke perkara
Praja.
yang sudah
penyidikan.
(Istana, 26/2/2015)

Anatomi Kejahatan Ekonomi Sistemik bernama Bailout Century
Skema
Merger
28 Des 2004

Bank CIC
Chinkara Capital
17%
Antaboga (ADS) 6%

Bank Danpac

Bank Picco

Chinkara Capital 55%

Chinkara Capital 67%

Bank Century
Status

Masalah

Bank dalam
Pengawasan Intensif
29 Desember 2005

 Praktek merugikan, menukar SSB senilai USD 75juta dan cash
USD 60 juta dengan (total USD135juta) dengan SSB lain
seharga USD 57,48 juta.
 CAR negative (-132,58%)
 Pelanggaran BMPK, pelanggaran PDN
 Kredit macet senilai Rp 356 miliar
 Pengumpulan investasi dana tetap oleh PT Antaboga Delta
 Sekuritas
Sejak Oktober
(PT. ADS)
2008 Century berkali-kali melanggar
ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM)
 Likuiditas Bank Terus memburuk sejak BI meminta pemilik
melunasi SSB Valas yang jatuh tempo dan pemilik tidak
mampu memenuhi komitmen.
 Perhitungan CAR per 30 September melorot dari 14,76%
menjadi 2,35%.
 13 November 2009 kalah kliring
 Tanggal 14 dan 18 November diberikan pengucuran FPJP
sebesar Rp 502,07 miliar dan Rp 187,32 miliar, total sebesar
Rp 689,39 miliar.
 Tanggal 20 November 2008 kondisi likuiditas terus
memburuk, CAR turun dari koreksi per-31 Oktober dari
positif 2,35 % menjadi negatif 3,53%.

2 thn
10
bln

Bank dalam
Pengawasan Khusus
6 Nopember 2008
14
hari

Bank Gagal
‘ditengarai’
berdampak sistemik
20 November 2008

Hasil Audit BPK 2009, diolah.

Hasil Audit Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diserahkan ke DPR RI
(20 November 2009), jelas menyebutkan bahwa ada upaya kejahatan yang
sistemik dalam Bailout Century senilai Rp. 6,7 Triliun. Setidaknya tergambar
dengan jelas 3 bagian indikasi pidana yaitu; dugaan Korupsi, dugaan pencucian
uang dan dugaan kejahatan perbankan.
Indikasi Korupsi, digambarkan dengan dugaan pembiaran di dalam pengawasan
Bank Indonesia atas Bank Century baik sebelum maupun sesudah merger.
Dilanjutkan dengan adanya gambaran indikasi penyalahgunaan wewenang
terkait keputusan atas penyaluran Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) di
lingkungan Bank Indonesia dan Penyertaan Modal Sementara (PMS) oleh Komite
Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Indikasi yang lain adalah dugaan korupsi
kebijakan dan pelanggaran aturan. Berikut adalah ringkasan temuan BPK.
Proses
Merger &
Pengawasan

1.

Dugaan Mencurigakan
Proses Merger tidak sesuai ketentuan
dan tidak prudent.

Dugaan Korupsi
 Pelanggaran aturan

2.
FPJP

3.

Penetapan
Bank gagal
sistemik &
Penanganan

4.
5.
6.

Penggunaan
Dana FPJP dan
PMS

7.

Pengelolaan
BC

9.

8.

BI tidak tegas menerapkan ketentuan
dlm pengawasan
Pemberian FPJP dilakukan dengan
mengubah ketentuan dan
pelaksanaanya melanggar ketentuan.
Penetapan BC sebagai bank gagal
berdampak sistemik tidak didasarkan
data mutakhir dan kriteria terukur
Keberadaan KK belum dibentuk
dengan UU
Penanganan BC oleh LPS tidak sesuai
ketentuan
Penarikan DPK terkait melanggar
ketentuan
Penggunaan PMS untuk menutup
penggelapan
Deposito.
Praktik-praktik tidak sehat dan
pelanggaran ketentuan dalam
pengelolaan BC oleh pihak terkait
(terafiliasi).

 Penyalahgunaan
wewenang
 Pelanggaran aturan
 Pelanggaran aturan
 Pelanggaran aturan
 Penyalahgunaan
wewenang yang
menyebabkan kerugian
Negara
 Pelanggaran aturan
 Penyalahgunaan
wewenang yang
menyebabkan kerugian
Negara
 Penyalahgunaan
wewenang yang
menyebabkan kerugian
Negara

Dari temuan hasil audit BPK dapat disimpulkan telah terjadi dugaan korupsi
dalam proses penting Century dengan penjelasan sebagai berikut:
1) Telah terjadi dugaan korupsi dalam bentuk penyalahgunaan wewenang,
pelanggaran peraturan dan menyebabkan terjadinya kerugian Negara yang
sangat besar.
2) Dari PMS sebesar Rp6.762,36 miliar, di antaranya sebesar +/- Rp
5.869,48 miliar digunakan untuk menutupi kerugian yang terjadi akibat
perbuatan pemegang saham dan pihak-pihak terkait (terafiliasi).
Pada tahun 2014 lalu, KPK menyatakan kerugian akibat Bailout Century mencapai
Rp. 689 Miliar dalam proses Penetapan Bank Century sebagai Bank gagal
berdampak sistemik sebesar Rp. 6,782 triliun. Selain itu, vonis Pengadilan Tipikor
Jakarta dan dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta pusat menyatakan bahwa
Budi Mulya (mantan Deputi Bank Indonesia) dihukum 10 tahun penjara. Budi
Mulya didakwa turut bersama-sama dengan Mantan Gubernur BI Boediono,
Mantan Deputi Bank Indonesia, Miranda S Goeltom, mantan deputi bidang 6 Bank
Indonesia, Siti Fadjriah mantan gubernur bidang 7 BI Budi Rochadi, mantan
Pemilik Bank Century, Robert Tantular dan Harmanus H Muslim secara bersamasama melakukan tindak pidana korupsi dalam kaitan pemberian Fasilitas
Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada Bank Century. Hingga saat ini, justru
pada masa akhir era SBY, Bank Mutiara (Century) di Bailout lagi senilai Rp. 1,5 T.
Saat ini, KPK masih menunggu putusan Mahkamah Agung untuk menjerat
tersangka baru dalam pemberian hal FPJP secara bersama sama. Sayangnya, saat
ini pada era Jokowi KPK lagi-lagi dilemahkan dan kasus Century terancam tidak
dapat berkembang jauh. Dampak kriminalisasi terhadap KPK sangat besar, yaitu
kasus BLBI dan Century terancam dimatikan.

Pengampunan Pajak
Saat ini, hari ini DPR akan menyetujui usulan RUU Pengampunan Pajak .Khusus
menyoroti hal ini, FITRA mencatat ada banyak masalah dalam RUU tersebut yaitu
:
1. Pertama, dasar argumentasi RUU Pengampunan Pajak salah tafsir dalam
pasal 23 A, hal tersebut bertentangan dengan Konstitusi UUD 1945 pasal
23 dan 23 A tentang pengelolaan APBN dan Pemungutan Pajak. Dimana,
pemungutan pajak dalam proses APBN sudah ada sistem hukumnya yang
bersifat memaksa, bukan mengampuni.
2. Kedua, ada skala prioritas revisi UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) revisi Nomor 16 Tahun
2009 perlu didahulukan dari RUU pengampunan Pajak. Secara substansi,
RUU Pengampunan Pajak juga mendegradasi UU KUP terkait kewenangan
dan penyederhanaan sistem pemungutan pajak. Proses RUU
Pengampunan pajak ini terkesan dipaksakan karena belum ada Naskah
Akademiknya, sehingga potensi melanggar aturan sebelumnya akan sangat
besar.
3. Ketiga, RUU ini bertentangan dengan UU Keuangan Negara No. 17 Tahun
2003 pasal Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
4. Keempat, Sistem Pengampunan Pajak selalu gagal tahun 1964 dan 1984
karena saat ini tidak sejalan dengan sistem dan mekanisme tata cara
pemungutan pajak. Sehingga kebijakan tersebut saat itu hanya
dimanfaatkan orang tertentu tanpa berdampak signifikan terhadap
pendapatan negara. RUU pengampunan pajak ini pun sesungguhnya
bertentangan dengan KUP dan diprediksi akan kembali gagal.
5. Kelima, RUU Pengampunan Pajak berpotensi menjadi fasilitas ‘karpet
merah’ bagi konglomerat, pelaku kejahatan ekonomi dan financial, dan
pencucian uang. Dimana dalam RUU tersebut dicantumkan bahwa, asal
seorang atau badan mengajukan pengampunan, maka akan dilakukan
proses pengampunan tanpa melihat asal usul harta. Tidak disaring,
sehingga RUU ini berpotensi menarik banyak uang haram dalam APBN dan
perekonomian Indonesia.
6. Keenam, pengampunan pajak ini akan semakin memperlebar jarak
kemiskinan dan kesejahteraan antara elit dan jelata karena sistem ini tidak
adil. Hal tersebut tercermin dari pengampunan yang diberikan dalam
bentuk sanksi pidana perpajakan, dan sanksi dengan berupa uang. Hal ini
bertolak belakang dengan sistem hukum bahwa semua warga negara sama
didepan hukum. Dan semua warga negara wajib membayar pajak sesuai
dengan ketentuan. Hal ini akan terasa tidak adil yaitu masyarakat akan
merasa membayar pajak sesuai dengan batasnya, namun justru orang kaya
memdapatkan perlakuan khusus dari pemerintah. Jelas bahwa RUU ini
menguntungkan elit dan semakin memiskinkan jelata.
7. Ketujuh, RUU ini tidak akan efektif mengukur jumlah harta perseorangan
dan badan. Dalam RUU ini, pengampunan akan didasarkan pada
persentase jumlah harta secara keseluruhan untuk merumuskan berapa
besar jumlah uang tebusan. Sistem ini naif karena masalah rahasia

perbankan yang sistem dirjen pajak pun belum bisa masuk dan bebas
tanpa bantuan penegak hukum.
8. Kedelapan, jumlah uang muka dalam RUU pengampunan ini sangat kecil
dan tidak berdampak pada peningkatan pendapatan negara dari sektor
pajak. Tercatat uang tebusan hanya 3%, 5 % dan 8 Persen. Seharusnya
tanpa sanksi pidana, uang tebusan diatas 25 %. Ini adalah kebijakan akalakalan yang berpotensi menguntungkan kelompok tertentu disaat dalam
negeri membutuhkan uang segar untuk pembiayaan infrastruktur.
9. Kesembilan, amanat pembentukan Satuan Tugas Pengampunan Pajak
langsung dibawah Presiden ini tidak akan efektif dan tumpang tindih
dengan Dirjen Pajak dan penegak hukum lain. Sistem data dan informasi
juga tidak transparan dan akuntabel. Selain itu jika pembiayaan
menggunakan APBN semakin memboroskan negara, dan jika sesuai RUU
ini dihitung dari prosesntase jumlah penarikan uang tebusan justru akan
bermasalah dari sisi transparansi dan akuntabilitasnya.
10. Kesepuluh, Potensi korupsi berupa ruang transaksional sangat tinggi. Hal
ini tercermin dengan pengelolaan yang diserahkan kepada Satgas karena
sistem pengawasan, transpransi dan akuntabilitasnya tidak ada. Justru
ruang ini akan menjadi proses transpaksional yang legal dengan
memanipulasi perhitungan uang tebusan dll.
Kesimpulan
1. Kasus Korupsi BLBI masih menjadi beban Negara, merugikan keuangan
Negara hingga RP. 5000 triliun dan merampas kesejahteraan selama tujuh
turunan hingga 2043 (menjelang 100 tahun Indonesia Merdeka).
2. Kejahatan BLBI masih menjadi penyebab defisit keuangan nagara setiap
tahun yang selalu membesar dan menyebabkan ketergantungan terhadap
hutang luar negeri, jika tidak dibiarkan dapat menyebabkan krisis
keuangan yang tidak lama lagi.
3. Hingga saat ini, total obligasi rekap yang dibayarkan Negara belum
transparan dan akuntabel disampaikan kepublik, sehingga berpotensi juga
diselewengkan.
4. SKL belum sepenuhnya menjadi jaminan pengembalian uang ke Negara,
penerbitan SKL menurut KPK menjadi bentuk baru korupsi dalam skandal
BLBI.
5. Penegak hukum, dalam hal ini KPK baru menyelidiki hanya satu SKL dari
satu obligator saja, belum semua.
6. Asset dan keuntungan yang dikelola oleh pengemplang dana BLBI belum
sepenuhnya diaudit dan dapat ditarik kembali oleh Negara, akibatnya
obligator ini justru menjadi konglomerasi yang parahnya memimpin
ekonomi Indonesia.
7. Dalam kasus Bank Century nampak terbukti adanya kejahatan ekonomi
berupa korupsi yang sistemik, terbukti merugikan keuangan Negara.
Namun semua aktor belu dapat diproses secara hukum.
8. Dalam setiap Era kepeimpinan Presiden, kebijakan terhadap upaya
penanganan kasus BLBI berbeda-beda dan cenderung sangat lambat.
9. RUU Pengampunan Pajak adalah Pelengkap Penderitaan Bangsa atas
kegagalan menyelesaikan kasus kejahatan ekonomi Masa Lalu ; BLBI dan
Century.

Rekomendasi
1. Dalam negeri, Presiden harus menjadi garda terdepan membongkar
Kejahatan Ekonomi berupa korupsi BLBI dan Century, agar Indonesia
merdeka dan berdaulat sepenuhnya dalam satu abad kemerdekaan tahun
2045.
2. Keluar negeri, presiden perlu melakukan langkah diplomasi ekonomi politik
untuk memutus ketergantungan Indonesia kepada asing terkait dengan
obligasi rekap yang setiap tahun dibayarkan mencapai 100 triliun. Hal ini
agar kita menjadi Negara berdaulat dan mempunyai landasan APBN yang
berdaulat sesuai konstitusi Pancasila dan UUD 1945.
3. Terkait dengan SKL, Presiden dapat meninjau ulang Inpres era Megawati,
memerintahkan BPK dan PPATK untuk melakukan audit investigasi dana
SKL dan nilai asset BLBI.
4. Presiden jangan diam, tetapi harus memperkuat KPK sebagai satu satunya
institusi yang kredibel dalam upaya penyelesaian kasus BLBI dan Century.
Presiden bertanggungjawab jika kasus BLBI dan Century lenyap dan terjadi
kebangkrutan Negara.
5. Dalam kasus BLBI, ditengah badai kriminalisasi. KPK harus segera bangkit
dan meneruskan proses penanganan kasus ini dengan menerbitkan Surat
Perintah Penyidikan terhadap seluruh obligator.
6. Dalam kasus Century, KPK seharusnya segera menetapkan tersangka baru
paska putusan MA.
7. Tax Amnesty lebih banyak menguntungkan Konglomerat pelaku kejahatan
ekonomi, maka dari itu perlu ditolak secara Nasional.
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