Sekilas Anggaran

Pajak yang lebih rendah untuk
warga Australia yang bekerja keras

Mendukung pembangunan
perumahan

Dalam Anggaran ini, Pemerintah menyampaikan
tambahan $17,8 miliar dalam keringanan pajak
penghasilan pribadi untuk mendukung pemulihan
ekonomi, termasuk tambahan $12,5 miliar selama
12 bulan ke depan. Ini di atas $8.1 miliar
keringanan pajak yang akan disampaikan untuk
tahun pendapatan 2020-21 menurut Personal
Income Tax Plan (Rencana Pajak Penghasilan
Pribadi) yang sudah diatur.

Sebagai bagian dari rencana pemulihan ekonomi
kami untuk menciptakan lapangan kerja,
membangun kembali ekonomi kita dan
mengamankan masa depan Australia, 10.000
pembeli rumah pertama tambahan dapat membeli
rumah baru dengan lebih cepat berdasarkan
perpanjangan First Home Loan Deposit Scheme
(Skema Pinjaman Untuk Pembeli Rumah Pertama)

Berdasarkan perubahan yang dilaksanakan
Pemerintah, individu akan mendapatkan
keuntungan dari kemajuan pemotongan pajak
dalam Tahap 2 Rencana tersebut, serta manfaat
tambahan satu kali dari pengurangan pajak untuk
warga yang berpenghasilan rendah dan menengah
pada tahun 2020-21.
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Tambahan 10.000 tempat akan disediakan pada
tahun 2020-21 untuk mendukung pembelian
rumah baru atau rumah yang baru dibangun. Ini
akan memungkinkan pembeli rumah pertama
mendapatkan pinjaman untuk membangun rumah
baru atau membeli tempat tinggal yang baru
dibangun dengan uang muka sebanyak 5 persen,
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dengan Pemerintah menjamin hingga 15 persen
dari pinjaman itu.

Investasi infrastruktur
Sejak awal pandemi COVID-19 Pemerintah telah
berkomitmen untuk menginvestasikan dana
tambahan $14 miliar dalam proyek-proyek
infrastruktur baru dan infrastruktur yang
dipercepat selama empat tahun ke depan. Proyekproyek ini akan mendukung 40.000 pekerjaan
tambahan selama konstruksinya.
Investasi ini adalah bagian dari investasi dalam
infrastruktur transportasi 10 tahun pemerintah
yang merupakan rekor, yang telah diperluas
menjadi $110 miliar dan sudah mendukung
100.000 pekerjaan di lokasi kerja di seluruh negeri.

Mendukung bisnis dan investasi
Untuk mendukung investasi baru dan
meningkatkan arus kas bisnis, Pemerintah
memberikan insentif pajak sementara, yang akan
tersedia untuk sekitar 3,5 juta bisnis (lebih dari 99
persen bisnis) yang mempekerjakan sekitar 11,5
juta pekerja. Insentif ini akan berlaku untuk
investasi yang senilai sekitar $200 miliar, termasuk
80 persen investasi dalam aset yang dapat
didepresiasi oleh bisnis non-pertambangan. Dari
pukul 7:30pm (AEDT) pada tanggal 6 Oktober 2020
hingga 30 Juni 2022, bisnis dengan omset hingga
$5 miliar dapat mengurangi biaya penuh aset yang
dapat didepresiasi yang memenuhi syarat dengan
nilai berapa pun pada tahun ditempatkannya.
Biaya untuk perbaikan aset yang dapat
didepresiasi yang sudah ada, jika memenuhi syarat
dan dilakukan selama periode ini juga dapat
dikurangi sepenuhnya.
Pemerintah juga akan mengizinkan perusahaan
dengan omset hingga $5 miliar untuk
mengimbangi kerugian terhadap keuntungan
sebelumnya di mana pajak telah dibayar, untuk
menghasilkan pengembalian dana. Pengurangan
kerugian tahun berjalan dengan keuntungan dari
tahun-tahun sebelumnya (loss carry-back) akan
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tersedia untuk sekitar 1 juta perusahaan yang
mempekerjakan hingga 8,8 juta pekerja. Kerugian
yang terjadi hingga tahun 2021-22 dapat dikurangi
(carried back) dengan keuntungan yang
didapatkan selama atau setelah tahun 2018-19.
Perusahaan yang memenuhi syarat dapat memilih
untuk menerima pengembalian pajak ketika
mengajukan pengembalian pajak tahun 2020-21
dan 2021-22.

Australia yang digital
Pandemi COVID-19 telah mempercepat adopsi
teknologi digital oleh bisnis dan konsumen
Australia yang telah memungkinkan banyak orang
mengubah cara kerja mereka dan terus melakukan
perdagangan selama krisis.
Digital Business Plan (Rencana Bisnis Digital)
Pemerintah akan membangun momentum ini
untuk mendukung penerapan teknologi baru yang
lebih besar di seluruh ekonomi - oleh para pebisnis
dan konsumen.
Tambahan dana investasi sebesar $4,5 miliar di
NBN Co akan membawa broadband ultra-cepat
kepada jutaan keluarga dan bisnis. Pendanaan
sebesar $29,2 juta juga akan mempercepat
peluncuran jaringan 5G.

Meningkatkan kemudahan
melakukan bisnis
Mengurangi birokrasi adalah elemen kunci dari
Economic Recovery Plan (Rencana Pemulihan
Ekonomi) Pemerintah untuk Australia. Itulah
sebabnya Pemerintah membuat lebih mudah bagi
para pebisnis untuk berinvestasi, menciptakan
lapangan kerja, menanggapi tantangan dengan
cepat dan memanfaatkan peluang.
Dalam Anggaran ini, Pemerintah akan:
•

Merampingkan dan mendigitalkan
berbagai proses regulasi
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•

•

Mengurangi regulasi yang membebankan
biaya yang tidak perlu dan yang
menghambat aktivitas bisnis
Mendukung bisnis kecil melalui pemulihan

JobMaker Hiring Credit (Kredit
untuk Mempekerjakan Karyawan)
JobMaker Hiring Credit Pemerintah yang baru
akan membantu mempercepat pertumbuhan
lapangan kerja selama pemulihan dengan
memberikan para pebisnis insentif untuk
mempekerjakan karyawan tambahan yang
menjadi pencari kerja muda berusia 16 hingga 35
tahun. JobMaker Hiring Credit adalah bagian
penting dari Rencana JobMaker Pemerintah untuk
meningkatkan pemulihan ekonomi Australia.
JobMaker Hiring Credit diperkirakan mendukung
sekitar 450.000 posisi untuk kaum muda dan
seharga $4 miliar dari tahun 2020-21 hingga
2022-23.

Memberikan keamanan ekonomi
bagi perempuan
Pemerintah menyampaikan 2020 Women’s
Economic Security Statement (Pernyataan
Keamanan Ekonomi Perempuan 2020) untuk
meningkatkan partisipasi perempuan dalam
pekerjaan, meningkatkan potensi penghasilan dan
meningkatkan kemandirian ekonomi. Paket $240.4
juta akan memberikan kesempatan kerja,
dukungan kepada orang tua dan dukungan untuk
perempuan di tempat kerja.
Ini termasuk program ketenagakerjaan untuk
mendukung kepemimpinan dan pengembangan
perempuan, dan meningkatkan peluang bagi
perempuan di bidang sains, teknologi, teknik dan
matematika, serta bisnis dan industri-industri yang
didominasi laki-laki.

Mendukung produksi serta
penelitian dan pengembangan

Berinvestasi dalam pendidikan,
keterampilan dan apprenticeship
(kerja magang)

Pandemi COVID-19 telah menyinari pentingnya
rantai pasokan serta pentingnya memiliki
kemampuan manufaktur yang fleksibel, mudah
beradaptasi dan inovatif.

Pemerintah menjadikan pengembangan
keterampilan prioritas tinggi sebagai bagian dari
JobMaker Plan (Rencana Jobmaker). Komitmen
Pemerintah akan mendukung masuknya orang ke
dalam pekerjaan dan memastikan bahwa warga
Australia memiliki keterampilan yang tepat untuk
pekerjaan masa depan.

Modern Manufacturing Strategy (Stragegi
Manufaktur Modern) Pemerintah senilai 1,5 miliar
dolar merupakan rencana jangka panjang untuk
mendukung pemulihan ekonomi Australia.

•
•
•
•
•

JobTrainer - menumbuhkan tenaga kerja
Australia
Apprenticeship baru untuk membantu
pemulihan
Dukungan untuk pencari kerja
Lebih banyak lulusan yang siap bekerja
Kursus singkat untuk memberikan warga
Australia ketrampilan baru (reskill) dan
ketrampilan tambahan (upskill)
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Pemerintah menginvestasikan dana tambahan $2
miliar melalui Research and Development Tax
Incentive (Insentif Pajak Penelitian dan
Pengembangan).

Keamanan energi dan reformasi
pasar
Secara nasional, harga listrik rumah tangga telah
turun 4,7 persen sejak Desember 2018, dengan
harga listrik kulakan (wholesale) menurun selama
12 bulan terakhir. Untuk mempertahankan harga
yang lebih rendah, Pemerintah akan bekerja sama
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dengan penyedia swasta untuk meningkatkan
kapasitas pembangkit yang dapat disalurkan
(dispatchable generation capacity) dan akan
bekerja dengan Kabinet Nasional untuk
memastikan sistem yang efisien dan terintegrasi.

untuk mendukung layanan penting, Pemerintah
telah memperluas Northern Australia
Infrastructure Facility (NAIF) (Fasilitas Infrastuktur
Northern Australia) selama lima tahun, hingga Juni
2026, dan memperluas kriteria pinjaman.

Pemerintah mengamankan pasokan listrik, bahan
bakar dan gas Australia untuk mempertahankan
harga rendah, menciptakan lapangan kerja baru
dan mendukung industri lokal.

Melindungi lingkungan kita

Mendukung daerah yang tangguh
Pemerintah terus menopang dan mendukung
daerah-daerah Australia yang telah bertahan
selama banjir, kebakaran, kekeringan dan
sekarang, COVID-19. Melalui paket daerah bernilai
lebih dari $550 juta Pemerintah akan mendukung
daerah-daerah kita agar pulih dari dampak COVID19. Hal ini didasarkan pada dukungan yang
diberikan melalui COVID-19 Relief and Recovery
Fund (Dana Bantuan dan Pemulihan COVID-19)
senilai $1 miliar.

Australia yang lebih aman dan
tangguh
Pemerintah sedang membangun infrastruktur air
untuk abad ke-21 yang membantu meningkatkan
ketahanan air, membangun daya tahan di daerah,
memberikan pekerjaan dan menumbuhkan sektor
pertanian kritis kami. Investasi sebesar $2 miliar
untuk proyek-proyek baru berdasarkan National
Water Infrastructure Development Fund (Dana
Pembangunan Infrastruktur Air Nasional) akan
mendukung infrastruktur air di generasi
berikutnya melalui jaringan listrik (the Grid).
Pemerintah juga menginvestasikan $270 juta
dalam Murray-Darling Communities Investment
Package (Paket Investasi untuk Komunitas MurrayDarling) yang akan meningkatkan kesehatan di
daerah Murray-Darling Basin sekaligus mendukung
pembangunan daerah.
Untuk memastikan bahwa Northern Australia
terus memperoleh manfaat dari infrastruktur
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Pemerintah menginvestasikan $47,4 juta untuk
melindungi lautan kita dan memulihkan
kelestariannya dan menjanjikan $29,1 juta untuk
mengurangi risiko kontaminasi kimia di tanah
Persemakmuran.
Pemerintah akan menginvestasikan $249,6 juta
selama empat tahun untuk memodernisasi
infrastruktur daur ulang, mengurangi limbah, dan
mendaur ulang lebih banyak di Australia.

Mencegah, mendeteksi dan
mengobati COVID-19
Dalam Anggaran ini, Pemerintah menginvestasikan
$4,9 miliar untuk berbagai tindakan kesehatan
yang memastikan warga Australia terus menerima
perawatan dan dukungan medis yang mereka
butuhkan selama pandemi. Respon yang fleksibel
dan terukur memungkinkan sistem kesehatan
untuk menanggapi keadaan dan melindungi semua
warga Australia.

Mendukung warga Australia
melalui pandemi
Pemerintah memberikan bantuan keuangan dalam
jumlah yang belum pernah diberikan sebelumnya
kepada warga Australia untuk mendukung mereka
melalui pandemi COVID-19, termasuk:
•
•
•

•

Pembayaran Jobkeeper
Pendapatan tambahan untuk individu
Dua Pembayaran Dukungan Ekonomi
tambahan untuk pensiunan dan penerima
lain yang memenuhi syarat
Akses sementara pada superannuation
(dana pensiun)
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Your Future, Your Super (Masa
Depan Anda, Superannuation
Anda)
Pemerintah berkomitmen untuk memastikan agar
superannuation warga Australia bekerja lebih
keras bagi mereka untuk meningkatkan tabungan
pensiun mereka.
Reformasi Your Future, Your Super Pemerintah
merupakan tahap berikutnya dari agenda
reformasi Pemerintah dan berarti bahwa warga
Australia akan menghemat $17.9 miliar selama
dekade berikutnya.

juta kepada AFP untuk memperkuat kapasitas
mereka untuk memastikan agar warga Australia
tetap aman dalam lingkungan ancaman yang
semakin kompleks.

Mendukung wilayah kami
Australia memiliki kepentingan yang mendalam
dan tangguh terhadap stabilitas, kemakmuran dan
daya tahan wilayah Pasifik dan Asia Tenggara, yang
tercermin dalam inisiatif Pacific Step-Up dan
inisiatif lainnya. Pemerintah memastikan
pemulihan di wilayah kita dengan:
•

Memastikan agar warga Australia
tetap aman
Kemampuan keamanan cyber Australia sangat
kuat, namun ancaman yang kita hadapi secara
online semakin meningkat. COVID-19 telah
menyoroti seberapa banyak kita hidup dan bekerja
secara online. Pemerintah akan memberikan
$201.5 juta dana tambahan untuk menyampaikan
2020 Cyber Security Strategy (Strategi Keamanan
Cyber 2020).

•

•
•

Berinvestasi dalam COVID-19 Vaccine
Access and Health Security Program
(Program Akses Vaksin dan Keamanan
Kesehatan COVID-19) di negara-negara
Pasifik dan Asia Tenggara.
The Australian Infrastructure Financing
Facility for the Pacific (Fasilitas
Pembiayaan Infrastruktur untuk Pasifik
Australia)
Pemulihan dari COVID-19 - Dukungan
untuk wilayah Pasifik dan Timor Leste
Menyampaikan proyek infrastruktur
keamanan di Pasifik Barat Daya

Pemerintah mendukung mereka yang memastikan
agar kita tetap aman dengan menjanjikan $300,2
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