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 �TURUNAN BELEID TAX AMNESTY

RPP 'Sekadar' Penjabaran Pasal 18
JAKARTA — Rancangan Peraturan Pemerintah 

(RPP) tentang pengenaan pajak penghasilan atas 
penghasilan tertentu berupa harta bersih dinilai 
sekadar penjabaran Pasal 18 Undang-Undang 

Pengampunan Pajak.

Edi Suwiknyo
 redaksi@bisnis.com

Kendati demikian, menurut dokumen 
RPP yang diterima Bisnis, wajib pajak 
tampaknya masih diberi kelonggaran. 
Pasalnya, draf PP menunjukkan dasar 
penghitungan didasarkan pada kondisi 
penghasilan yang belum dibayar pajaknya, 
sehingga secara tidak langsung, harta 
tambahan tidak serta merta dianggap 
sebagai penghasilan.

Dalam catatan draf PP tersebut di-
sebutkan, harta bersih yang dianggap 
sebagai penghasilan, misalnya, harta 
yang belum atau kurang diungkapkan 
dalam surat pernyataan dan harta yang 
belum dilaporkan, sepanjang harta ter-
sebut memiliki kewajiban perpajakan 

yang seharusnya terutang sampai dengan 
akhir tahun pajak.

Selain itu, pajak penghasilan yang 
dimaksud, adalah PPh fi nal, dasar penghi-
tungannya dilakukan dengan cara meng-
alikan tarif dengan dasar pengenaan PPh. 
Tarif yang dimaksud dalam rancangan 
tersebut adalah tarif wajib pajak badan 
senilai 25%, wajib pajak orang pribadi 
senilai 30%, serta wajib pajak tertentu 
senilai 12,5%.

Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluh-
an, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat 
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak belum 
bersedia memaparkan adanya usulan 
kelonggaran bagi WP tersebut. 

Dia hanya menyatakan, saat ini pem-
bahasan RPP tersebut masih dalam tahap 
harmonisasi.

Namun, dia mengakui aturan tersebut 
memang sengaja dirancang karena UU 
Pengampunan Pajak tak mengatur secara 
spesifi k beberapa ketentuan, misalnya, 
soal penerbitan Surat Ketetapan Pajak 
(SKP). Dalam RPP itu, penerbitan SKP 
untuk harta yang ditetapkan sebagai 

penghasilan saat ditemukan otoritas 
pajak, tak perlu digabung dengan peng-
hasilan rutin. 

“Jadi dihitung dan ditetapkan secara 
terpisah dari SPT Tahunan,” kata Hestu 
kepada Bisnis, Minggu (28/5).

Selain itu, dalam RPP itu juga dije-
laskan, nilai harta sebagai penghasilan 
untuk jenis harta selain kas atau setara 
kas, nilainya tidak bisa diperkirakan 
sendiri oleh WP seperti implementasi 
pengampunan pajak kemarin. 

Jika merujuk Pasal 5 Ayat 2 RPP itu, 
harta selain kas didasarkan atau ditentu-
kan berdasarkan nilai dari hasil penilaian 
yang dilakukan Direktur Jenderal Pajak 
sesuai kondisi dan keadaan harta selain 
kas, pada akhir tahun pajak terakhir.

Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif 
Center for Indonesia Taxation Analysis 
(CITA) mengatakan, adanya catatan soal 
dasar penghitungan didasarkan pada 
kondisi penghasilan yang belum dibayar 
pajaknya menunjukkan akan lebih adil 
bagi wajib pajak. Pasalnya, wajib pajak 
diberikan kesempatan untuk membuk-
tikan.

“WP bisa diberikan kesempatan untuk 
membuktikan karena bisa jadi harta itu 
berasal dari penghasilan sebelumnya,” 
ujarnya.

Meski demikian, secara keseluruhan, 
RPP tersebut benar-benar hanya menja-
barkan Pasal 18 Undang-Undang Peng-
ampunan Pajak misalnya soal perlakuan 
terhadap harta, tarif, dan nilai harta yang 
dijadikan dasar pengenaan pajak.

“Menurut saya ini benar-benar hanya 
menjabarkan Pasal 18 UU TA ya, saya 
malah tertarik catatan itu,” jelasnya.

Sementara itu, pemerintah dan DPR 
segera membahas Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang (Perppu) No-
mor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi 
keuangan untuk kepentingan perpajakan 
awal pekan depan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken 
Dwijugiasteadi mengatakan, pembahasan 
materi perppu tersebut sebagai tahap-
an sebelum aturan baru tersebut resmi 
menjadi undang-undang.

“Iya, makanya besok Senin akan kami 
bahas sama DPR,” kata Ken di Jakarta 
akhir pekan lalu.

Kendati demikian, dia menampik jika 
otoritas pajak telah mengincar sejumlah 
wajib pajak. Pasalnya, sebelum adanya 
Perppu tersebut, pajak bisa mengakses 
data perbankan.

“Sebelum ada Perppu ini saja orang 
Pajak bisa kok meriksa minta data bank. 
Cuma belum otomatis, kalau sekarang 
kan otomatis,” ungkapnya.

Pada 8 Mei, pemerintah resmi menge-
tuk palu Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 
2017 terkait dengan akses data keuangan 
untuk kepentingan perpajakan.

Ada 10 pasal yang bisa memuluskan 
langkah otoritas pajak mengakses data 
di sejumlah lembaga keuangan itu. Se-
jumlah pasal di beberapa UU terkait de-
ngan perpajakan dan dinilai menghambat 
Ditjen Pajak mengakses data keuangan, 

dianggap tak berlaku.
Pasal 8 Perppu itu, misalnya, menye-

butkan bahwa Pasal 40 dan 41 Undang-
Undang Perbankan; Pasal 47 UU No.8/1995 
tentang Pasar Modal; Pasal 17, Pasal 27, 
dan Pasal 55 UU No.32/1997 tentang 
Perdagangan Berjangka Komoditi; serta 
Pasal 41 dan 42 UU No.21/2008 tentang 
Perbankan Syariah dianggap tidak berlaku 
sepanjang terkait dengan perpajakan. 

IMPORTIR NAKAL
Sementara itu, sebanyak 65 importir 

kembali diblokir karena terbukti tidak 
patuh pajak. Pemblokiran tersebut di-
lakukan, setelah Ditjen Bea dan Cukai 
dan Ditjen Pajak melakukan verifi kasi 
terhadap 725 importir berisiko.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indra-
wati mengatakan, langkah pemblokiran 
tersebut dilakukan, karena pemerintah 
sudah sering menginformasikan, sehingga 
seharusnya sudah setiap aturan sudah 
dipahami masing-masing importir.

“Makanya, kalau mereka tertata rapi, 
disiplin, akurat, maka dia akan menjadi 
otomatis, dia risk-nya menjadi turun 
sebagai importir, karena track record-
nya jelas, alamatnya jelas, barang yang 
diimpor jelas, kualitasnya jelas, harganya 
jelas, peruntukannya jelas,” katanya di 
Jakarta, akhir pekan lalu.

Pada fase pertama, Ditjen Pajak dan 
Ditjen Bea dan Cukai telah memblokir 
sebanyak 674 importir dan 30 perusa-
haan gudang berikat yang terbukti tidak 
menyampaikan SPT. 

 �Penghitungan didasarkan 
pada kondisi penghasilan 
yang belum dibayar pajaknya 
menunjukkan sisi yang lebih 
adil bagi wajib pajak.

 �PERTEMUAN G7

Trump Ikut Perangi 
Proteksionisme

JAKARTA — Berada di bawah 
tekanan negara sekutunya di Group 
of 7 atau G7, Presiden Amerika Seri-
kat Donald Trump akhirnya sepakat 
mendukung janji memerangi praktik 
proteksionisme. Namun, kebijakan 
pengendalian perubahan iklim global 
ditampik.

Dalam komunike yang ditandata-
ngani oleh tujuh pemimpin negara 
anggota G7 yakni AS, Jerman, Prancis, 
Inggris, Italia, Kanada dan Jepang, 
tertulis bahwa mereka sepakat dan 
berjanji untuk melawan semua bentuk 
proteksionisme. 

Negara anggota berkomitmen un-
tuk mematuhi sistem perdagangan 
internasional yang telah disepakati 
bersama.

Hal itu juga ditegaskan oleh Trump 
dalam cuitannya di akun Twitter-nya 
setelah pesawat kenegaraannya lepas 
landas meninggalkan lokasi perte-
muan G7 di Sisilia, Sabtu (27/5) 
waktu setempat. Namun demikian, 
dia tidak menuliskan kata protek-
sionisme dalam cuitannya tersebut.

“Kami telah mengadakan perte-
muan hebat mengenai segala hal, 
terutama mengenai perdagangan. 
Kami sepakat menghapus segala 
bentuk praktik distorsi perdagangan,” 
tulisnya, seperti dikutip dari akun 
@realDonaldTrump, Minggu (28/5).

Hal tersebut dinilai menjadi angin 
segar bagi aktivitas perdagangan dan 
ekonomi global.

Pasalnya, Trump selama ini di-
anggap sebagai tokoh utama yang 
mendalangi tumbuhnya tren pelaksa-
naan kebijakan proteksi perdagangan 
di dunia.

Trump dalam sejumlah kampa-
nyenya bahkan mengancam akan 
memberlakukan tarif impor yang 

lebih tinggi pada produk-produk dari 
Meksiko dan China yang dianggap 
memberikan defi sit perdagangan yang 
besar bagi AS.

Adapun, pada awal pekan ini, dia 
juga menyebut Jerman menerapkan 
kebijakan yang sangat buruk dalam 
melakukan perdagangan dengan AS. 
Pasalnya, Negeri Panser mengalami 
surplus dagang yang cukup besar 
dengan Paman Sam, terutama di 
sektor otomotif.

Kepuasan akan pertemuan yang 
digelar pada 26-27 Mei tersebut juga 
diungkapkan oleh Perdana Menteri 
Italia Paolo Gentiloni. 

Meskipun dia tak menampik adanya 
beberapa perbedaan pendapat antara 
AS dan negara anggota lain, terutama 
dalam penerapan kesepakatan Paris 
Climate Change.

“Kami puas dengan segala sesuatu 
yang dibahas dalam pertemuan ini, 
meskipun dalam beberapa hal kami 
menemui perbedaan pendapat dengan 
Washington,” katanya, seperti dikutip 
dari Reuters, Minggu (28/5).

Seperti diketahui, dalam pertemuan 
itu, Trump menolak untuk mendu-
kung perjanjian untuk mengendali-
kan perubahan iklim global dalam 
kerangka Perjanjian Paris 2015. Dia 
mengaku, membutuhkan waktu yang 
cukup panjang untuk menentukan 
sikapnya pada kesepakatan tersebut.

Dalam hal ini, Trump menjanjikan 
dalam lima pekan ke depan dia akan 
dapat mengeluarkan keputusannya. 

Adapun sebelumnya, dalam se-
jumlah pidatonya, Trump menuding 
bahwa isu pemanasan global adalah 
sebuah tipuan belaka. Untuk itu 
dia menolak untuk memberlakukan 
pemabatasan produksi karbon peru-
sahaan di negaranya. (Yustinus Andri)

Dua pengurus masjid mempersiapkan makanan untuk berbuka puasa pada 
hari pertama Ramadan, di Masjid Blue Mosque, di Yerevan, Armenia, Sabtu 
(27/5). Blue Mosque adalah satu satunya masjid yang tersisa di Armenia, dimana 
mayoritas penduduknya memeluk Kristen Apostoholik. 

Antara/Hermanus Prihatna

 �BUKA PUASA DI ARMENIA

Direksi PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada pemegang 
saham Perseroan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) pada:
Hari/Tanggal  : Rabu, 24 Mei 2017
Waktu             : 11.25 WIB – 12.52 WIB
Tempat  : MPH Candi Bentar, Putri Duyung Ancol, Jakarta Utara
Kehadiran  :

Dewan Komisaris :
1.  Honggo Widjojo Kangmasto             Komisaris Utama dan Komisaris Independen
2.  Trisna Muliadi  Komisaris
3.  KRMH  Daryanto Mangoenpratolo 

Yosodiningrat
 Komisaris  Independen

 Komisaris

Direksi :
1.  C. Paul Tehusijarana  Direktur Utama
2.  Budiwidiantoro  Direktur
3.  Harianto Badjoeri  Direktur
4.  Arif Nugroho  Direktur
5.  Teuku  Sahir Syahali  Direktur 
6.  Daniel Nainggolan  Direktur Independen

Pemegang Saham : 
1.454.104.818 saham (90.88%) dari total 1.599.999.998 saham.

    

I. MATA ACARA RAPAT
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Direksi dan 

 Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan 
Konsolidasian Perseroan termasuk di dalamnya neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan 
 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, yang telah diaudit oleh 

tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan 

tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. 
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 

pada tanggal   31 Desember 2016.
3. 

Direksi dan  Dewan Komisaris Perseroan kinerja tahun buku 2016.
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan 

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan pemberian wewenang 
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik 
 Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

5. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

II. 
1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat Umum 

Perseroan No. 003/DIR-PJA/EXT/IV/2017 tertanggal 6 April 2017 dan tembusan kepada  
PT Bursa Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan Pasal 8 Ayat 

2. Menyampaikan Pengumuman Rapat dan Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang  Saham 
Perseroan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Bisnis 
 Indonesia, website Perseroan yaitu www.ancol.com, dan website Bursa Efek Indonesia, di 
mana untuk Pengumuman diumumkan pada hari Senin, 17 April 2017 sesuai dengan Pasal 10 

III. KEPUTUSAN RAPAT:
MATA ACARA PERTAMA RAPAT 
 Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang 

hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata  Acara 
Pertama Rapat.

 Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 pemegang saham dan/atau kuasa pemegang 
saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.

 Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
 

atau blanko atas usulan keputusan Mata Acara Pertama, sehingga sebanyak 1.454.104.818 
 saham atau merupakan 100% dari seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan 
dengan suara bulat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama tersebut. 

 Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut :
1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 

i. Laporan Kinerja Direksi Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan 
usaha Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan 
 Perseroan di masa yang akan datang serta laporan tugas pengawasan Dewan 
 Komisaris  Perseroan atas kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada  

ii. Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang memuat Laporan Posisi Keuangan 

 Konsolidasian dan  Laporan Arus Kas Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 
yang berakhir tanggal  31 Desember 2016, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan 
Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan tertanggal   29 Maret 2017    

2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit 
et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan 

dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun 2016. Apabila di kemudian hari 

Komisaris) dapat dimintakan tanggung jawab pribadi.

MATA ACARA KEDUA RAPAT 
 Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang 

hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata  Acara 
Kedua Rapat.

 
 disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.

 Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
 

atau blanko atas usulan keputusan Mata Acara Kedua, sehingga sebanyak 1.454.104.818  saham 
atau merupakan 100% dari seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan 
 dengan suara bulat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua tersebut.

 Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut:
 Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan adalah sebagai berikut:

1. 
juta dua ratus empat puluh enam ribu lima puluh rupiah) atau sebesar 1% dari laba yang 

2. Menetapkan pembayaran dividen sebesar Rp31,-/lembar saham atau setara 37,91% dari 

dibagi sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Menetapkan laba ditahan sebesar Rp81.224.605.108,- (delapan puluh satu miliar dua 

ratus dua puluh empat juta enam ratus lima ribu seratus delapan rupiah) atau sebesar 

termasuk didalamnya cadangan umum sebesar 1%.

MATA ACARA KETIGA RAPAT 
 Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang 

hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata  Acara 

 
 disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.

 Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
 

atau merupakan 100% dari seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan 

 
1. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dengan terlebih 

dahulu melakukan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk menetapkan 
besaran penghasilan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 

penetapan penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik 

2. 
 Direksi Perseroan, dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Pemerintah 

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 
SERTA JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2016

242 Tahun 2015 tentang pedoman penetapan penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan 
Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT 
 Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang 

hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata 
Acara Keempat Rapat.

 -
paikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.

 Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
 Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :

a. 
b. 

9.201.300 saham atau merupakan 0,63% dari total seluruh saham yang sah yang hadir 

Sehingga total suara setuju sebanyak 1.444.903.518 saham atau sebesar 99,37% dari total 
seluruh  saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan 
Mata Acara Keempat Rapat.

 Keputusan Mata Acara Keempat Rapat yaitu sebagai berikut:
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik 

memiliki reputasi yang baik untuk mengaudit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan 
Tahun buku 2017 berikut menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain 
sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut.

MATA ACARA KELIMA RAPAT 
 Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang 

hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata 
Acara Kelima Rapat.

 
disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.

 Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan suara lisan.
 Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :

a. 
b. 

atau sebesar 0,63% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. 
Sehingga total suara setuju sebanyak 1.444.903.518 saham atau sebesar 99,37% dari total 
seluruh  saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan 
Mata Acara  Kelima Rapat.

 Keputusan Mata Acara Kelima Rapat yaitu sebagai berikut:
1. 

2. Mengangkat Bapak Ngadiman sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen 
Perseroan  yang baru, dengan masa jabatan yang sama dengan  masa jabatan Komisaris 

3. 

Masing-masing terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat 

4. Sehubungan dengan keputusan di atas, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan 

masa jabatan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris  Perseroan berdasarkan 
 Anggaran Dasar Perseroan dengan susunan sebagai berikut:

-
tusan termasuk perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas ter-

menandatangani segala akta sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan 
Komisaris dan Direksi Perseroan dan untuk memberitahukan kepada pihak yang ber-

-
gan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2016

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai :
Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi :   02 Juni 2017
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi :   05 Juni 2017
Cum Dividen di Pasar Tunai  :   07 Juni 2017
Recording Date yang berhak atas Dividen :   07 Juni 2017
Ex Dividen di Pasar Tunai  :   08 Juni 2017
Pembayaran Dividen   :   23 Juni 2017

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai
1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan 

Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai adalah Pemegang Saham yang namanya 

16.00 WIB.
2. 

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (”KSEI”), Pembayaran Dividen dilakukan oleh Perseroan 
melalui KSEI dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan kepada Para Pemegang rekening 
KSEI (Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian).

3. Bagi Pemegang Saham yang masih memiliki warkat atau belum melakukan konversi 
saham, Dividen Tunai akan dibayarkan dengan menggunakan cek yang bisa diambil oleh 
Pemegang Saham yang bersangkutan di Kantor Perseroan. Bagi Pemegang Saham yang 
menghendaki pembayaran dengan cara pemindahbukuan (Bank Transfer), diharapkan untuk 
memberitahukan nama bank serta nomor rekeningnya kepada Perseroan yaitu di:

PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk

Ancol - Jakarta Utara
Telp. : (62 21) 6454567, 6453456, Fax : (62 21) 6452986

4. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang 
Saham yang bersangkutan, serta dipotong dari jumlah Dividen Tunai yang menjadi hak 
Pemegang Saham yang bersangkutan.

5. Sesuai UU RI No. 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU No. 7 tahun 1983 
tentang Pajak Penghasilan, maka terhadap pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak 
Luar Negeri akan dikenakan pemotongan pajak dengan tarif 20% kecuali bagi mereka yang 
dapat memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 26 ayat 1a 
dan disampaikan selambat-lambatnya tanggal 07 Juni 2017 pukul 16.00 WIB kepada BAE 
Perseroan yaitu:

PT Adimitra Jasa Korpora

 Telp. (021) 29745222, Fax. (021) 29289961

Bilamana sampai dengan batas waktu yang telah disebutkan di atas BAE belum menerima Surat 
Keterangan Domisili tersebut maka Dividen yang akan dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 dengan 
tarif sebesar 20%.

Jakarta, 29 Mei 2017
PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk

Direksi

Dewan Komisaris :
1.  Ngadiman             Komisaris Utama dan Komisaris 

 Independen
2.  Trisna Muliadi  Komisaris
3.  KRMH  Daryanto Mangoenpratolo 

Yosodiningrat
 Komisaris  Independen

 Komisaris

Direksi :
1.  C. Paul Tehusijarana  Direktur Utama
2.  Budiwidiantoro  Direktur
3.  Harianto Badjoeri  Direktur
4.  Arif Nugroho  Direktur
5.  Teuku  Sahir Syahali  Direktur 
6.  Daniel Nainggolan  Direktur Independen
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