
Pacu Investasi dengan
Memaksimalkan UU Cipta Kerja

NERACA

Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan
mengharapkan pemerintah lebih memaksimalkan UU
Cipta Kerja untuk meningkatkan lebih banyak investasi
serta menaikkan angka pertumbuhan ekonomi nasion-
al. "Pemerintah belum memaksimalkan keberadaan
UU Cipta Kerja," kata Heri Gunawan dalam keterangan
tertulis di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, berdasarkan data Kementerian In-
vestasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM),
realisasi investasi periode Januari hingga September
2021 tercatat sebesar Rp659,4 triliun. Capaian tersebut,
lanjutnya, hanya naik 7,9 persen dibandingkan periode
yang sama tahun lalu yakni sebesar Rp611,1 triliun.

Namun, kinerja investasi yang berasal dari Lembaga
Pengelola Investasi (LPI) belum begitu optimal, meski
pemerintah sudah mengucurkan modal yang sebagian
besar berasal dari APBN. "Dana asing ratusan triliun
yang dijanjikan akan masuk ke Lembaga Pengelola
Investasi (LPI) hingga Desember 2021 juga belum tam-
pak realisasinya. Padahal, pemerintah telah mengu-
curkan modal kepada LPI sebesar Rp75 triliun," katanya.

Sebagaimana diwartakan, kalangan investor diha-
rapkan tidak perlu khawatir pascakeputusan Mah-
kamah Konstitusi (MK) terkait UU No. 11/2020 tentang
Cipta Kerja, karena para pemodal tetap memperoleh
kepastian hukum. nbari

Konsumsi Pertamax Naik
17% Saat Libur Natal
NERACA

Jakarta – PT Pertamina (Persero) melalui anak us-
ahanya PT Pertamina Patra Niaga mencatat konsumsi
bahan bakar minyak jenis Pertamax naik 17 persen saat
libur Natal 2021. 

Area Manager Communication Relations & CSR
Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat Eko
Kristiawan mengatakan peningkatan kebutuhan bahan
bakar beroktan tinggi tersebut merupakan fenomena
menarik dibandingkan konsumsi rata-rata normal har-
ian.

"Selain konsumsi Pertamax dan Dexlite di Jawa
Bagian Barat yang meningkat dibandingkan konsumsi
normal harian, pada perayaan Natal (25/12/2021), pen-
ingkatan konsumsi juga terjadi pada BBM jenis
Pertamax Turbo sebesar 10 persen, Pertamina Dex naik
5 persen, dan Dexlite naik signifikan hingga 67 persen,"
ujarnya dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Selasa
(28/12).

Eko menjelaskan bahwa tren ini mengindikasikan
para pengendara kian meyakini kenyamanan beper-
gian ataupun berlibur bersama keluarga yang menem-
puh perjalanan jauh mensyaratkan kendaraan yang pri-
ma. Menurutnya, Pertamax Turbo dengan research oc-
tane number (RON) 98 dan Pertamax dengan RON 92
untuk kendaraan mesin bensin, serta Pertamina Dex
dengan cetane number (CN) 53 untuk kendaraan mesin
diesel akan menjamin pembakaran mesin kendaraan
akan lebih sempurna dan maksimal.

"Penggunaan Pertamax series dan Dex series cocok
untuk perjalanan jauh karena keunggulannya mesin
menjadi lebih dingin, irit bahan bakar (efisiensi), keawe-
tan mesin, dan meningkatkan performa mesin serta
ramah lingkungan," jelas Eko. n ant
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Ia mengemukakan, per
24 Desember 2021, harga
minyak goreng di pasaran
jauh melebihi harga eceran
tertinggi (HET) yakni Rp
11.000/liter. 

Bahkan untuk minyak
goreng kemasan sudah ada

yang mencapai harga Rp
20.000/liter. Selain itu, har-
ga bahan pangan pokok
yang melambung tinggi
lainnya, cabai rawit merah,
telur ayam ras, dan bawang
merah.

Puan mengingatkan
bahwa masyarakat ber-
penghasilan kecil akan san-

gat terdampak dengan ke-
naikan harga bahan kebu-
tuhan pokok. 

"Ibu-ibu rumah tangga
sudah banyak mengeluh,
harga cabai rawit merah di
sejumlah daerah sudah ada
yang mencapai Rp 140.0-
00/kg. Ini sudah melebihi
harga daging," ucapnya.

Ia berpendapat, agar
permasalahan seperti ini
tidak berulang, maka perlu
penyelesaian yang kompre-
hensif dan adanya sinergi
kebijakan antarsektor baik
dari sisi hulu maupun hilir,
dari sektor produksi dan
perdagangan. Sebagaimana
diwartakan, harga pangan
dunia naik untuk bulan ke-
empat berturut-turut pada
November, menjadi tetap
bertahan di level tertinggi 10
tahun, dipimpin oleh per-
mintaan yang kuat untuk
gandum dan produk susu,

badan pangan PBB menga-
takan pada Kamis (2/12).

Indeks harga pangan
Organisasi Pangan dan Per-
tanian (FAO), yang melacak
harga-harga internasional
dari komoditas pangan yang
paling banyak diperdagang-
kan secara global, rata-rata
134,4 poin bulan lalu di-
bandingkan dengan revisi
132,8 untuk Oktober. Angka
Oktober sebelumnya dibe-
rikan sebagai 133,2. Angka
November adalah yang tert-
inggi untuk indeks sejak Juni
2011. Pada basis tahun-ke-
tahun, indeks naik 27,3 per-
sen pada bulan lalu.

Harga-harga komoditas
pertanian telah meningkat
tajam pada tahun lalu, di-
dorong oleh kemunduran
panen dan permintaan yang
kuat. Indeks harga sereal
FAO melonjak 3,1 persen
pada November. nbari

Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani
menginginkan agar sejumlah harga bahan
pangan pokok yang melonjak di penghujung
tahun 2021 ini dapat dikendalikan guna tidak
membuat kesulitan bagi masyarakat.
“Pemerintah perlu segera mengendalikan
harga bahan pangan pokok di akhir tahun ini.
Beberapa bahan pangan pokok seperti
minyak goreng, cabai, bawang dan telur ayam
harganya sangat tinggi melebihi akhir tahun
sebelumnya," kata Puan Maharani, Selasa
(28/12).

BANDARA PONDOK CABE PENGGANTI SEMENTARA BANDARA HALIM : Sebuah pesawat melintas di landasan pacu Bandara
Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (28/12/2021). Kementerian Perhubungan melalui Dirjen
Perhubungan Udara menunjuk Bandara Pondok Cabe dan Bandara Soekarno Hatta sebagai bandara pengganti selama dilakukan-
nya revitalisasi Bandara Halim Perdana Kusuma. 
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Kendalikan Harga Pangan

Masih Banyak PR
Wujudkan Transisi Energi
NERACA

Jakarta – Lembaga riset Institute for Essential Ser-
vices Reform (IESR) menilai komitmen pemerintah In-
donesia untuk transisi energi dan mengatasi dampak
perubahan iklim sudah cukup positif, namun masih
banyak pekerjaan rumah untuk mencapai tujuan terse-
but. Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengatakan
tambahan 900 megawatt energi terbarukan masih di
bawah target, karena seharusnya Indonesia bisa
menambah 14.000 megawatt pada 2002-2005 untuk
mencapai target 23 persen energi bersih.

“Jadi memang harus menambah 13.000 megawatt.
Dalam empat tahun ke depan kita harus bisa mengejar
itu, kapasitas yang harus dibangun 3.000-an megawatt
setiap tahun, ini tantangan,” ujarnya dalam keterangan
di Jakarta, Selasa (28/12). Fabby meminta pemerintah
melengkapi dan memperbaiki kerangka regulasi yang
memungkinkan pengembangan energi terbarukan bisa
lebih cepat.

Menurutnya, regulasi yang menghambat pengem-
bangan energi terbarukan harus diganti agar bisa me-
ningkatkan daya tarik investasi karena pembangunan
pembangkit energi bersih tidak harus melalui pember-
ian insentif, tetapi kepastian peraturan. Lelang energi
terbarukan melalui pengaturan frekuensi dan volume
harus jelas setiap tahunnya, sehingga investor bisa men-
galokasikan rencana investasi dalam jangka panjang.

Manajer Program Prakarsa Herni Ramdlaningrum
mengatakan transisi energi di Indonesia sudah ada ke-
majuan, semisal rencana penghentian pembangkit ba-
tu bara dan arah kebijakan keuangan hijau. Namun, un-
tuk mencapai target bauran energi bersih 23 persen pa-
da 2025 masih jauh. Menurutnya, pemerintah seharus-
nya lebih melibatkan organisasi masyarakat dalam
proses transisi energi agar pembuatan kebijakan dapat
lebih inklusif dan partisipatif. Koherensi kebijakan lin-
tas sektoral menjadi sangat penting agar transisi ener-
gi dapat terkoordinasi antara PLN, Kementerian ESDM,
dan Kementerian PPN/Bappenas.

Pemerintah juga perlu menciptakan ekosistem
yang memadai sebelum mengeluarkan kebijakan ter-
kait carbon tax dan carbon trading, apalagi dengan har-
ga Rp30 per kilogram karbon dioksida yang dinilai masih
terlalu rendah. Sedangkan dari sisi pembiayaan tran-
sisi energi, peneliti Prakarsa Fiona Armintasari men-
gatakan perlu melibatkan berbagai pihak mulai dari pe-
merintah, lembaga keuangan internasional, dan insti-
tusi perbankan.

Saat ini, lembaga keuangan internasional mendom-
inasi pembiayaan transisi energi. Padahal peran bank
terutama swasta, sangat penting dalam mendorong
transisi energi, apalagi di Indonesia sekitar 80 persen
aset keuangan dipegang bank swasta. nbari

Realisasi Investasi di Sektor
Pariwisata Capai Rp14,9 Triliun

NERACA

Jakarta – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sandiaga Uno mengatakan terdapat peningkatan real-
isasi investasi pariwisata tahun 2021 sebesar Rp14,9 tril-
iun dan berkontribusi terhadap realisasi investasi na-
sional sebesar 3,36 persen. “Ini capaian yang menurut
saya membanggakan,” ujar dia dalam Jumpa Pers Akhir
Tahun (JPAT) 2021 secara hybrid, seperti dikutip Antara,
kemarin.

Untuk penanaman modal asing (PMA) mencapai
Rp2,94 triliun dari asal negara antara lain Singapura se-
besar Rp1.494,49 miliar, Inggris Rp202,26 miliar, dan
Prancis Rp144,74 miliar. Adapun beberapa jenis usaha
yang menjadi tempat penanaman adalah hotel bintang
Rp1.335,31 miliar, restoran dan penyediaan makanan
keliling Rp754,75 miliar, serta penyediaan akomodasi
jangka pendek lainnya Rp468,21 miliar.

Sementara untuk tiga besar dari tujuan PMA be-
rasal dari DKI Jakarta Rp1.083,86 miliar, Bali Rp716,40
miliar, dan Nusa Tenggara Barat sebesar Rp410,35 mil-
iar. Mengenai penanaman dalam negeri tercatat
mencapai Rp11,96 triliun dengan hotel bintang Rp6.-
508,18 miliar, kawasan pariwisata Rp2.860,11 miliar, dan
penyediaan minuman Rp882,33 miliar menjadi yang
tertinggi dari segi jenis usaha.

Lalu daerah tiga daerah tujuan terbesarnya yakni
dari Banten Rp2.512,80 miliar, DKI Rp1.902,22 miliar,
serta Jawa Timur Rp1.511,49 miliar. Pada kesempatan
itu, Sandiaga juga menyampaikan terkait nilai devisa
pariwisata yang diprediksi menyentuh angka 0,47-1,7
miliar dolar AS pada tahun 2022. nbari

NERACA

Jakarta – Kementerian
Komunikasi dan Informati-
ka mempercepat pemba-
ngunan infrastruktur digital
yang merata, baik di lapisan
backbone, middle-mile, dan
last-mile sepanjang tahun
2021. Menteri Komunikasi
dan Informatika Johnny G
Plate dalam acara yang di-
ikuti virtual, Selasa (28/12),

mengatakan pada lapisan
backbone, pembangunan
infrastruktur digital yang di-
lakukan yakni penggelaran
fiber optik jaringan tulang
punggung nasional.

"Indonesia saat ini di ta-
hun 2021 telah tergelar lebih
dari 359.000 fiber optik di
darat dan di laut, termasuk
Palapa Ring di dalamnya.
Palapa Ring itu 12.300 KM
kalau tidak salah panjang-

nya," ujar Johnny. 
Namun, kata dia, pan-

jang fiber optik yang telah
tergelar saat ini masih belum
cukup untuk menghubung-
kan titik titik yang belum ter-
hubung, yang panjang selu-
ruhnya mencapai 12.083
KM.

Untuk itu, Johnny men-
gatakan Kominfo bersama
operator seluler masih akan
terus melakukan pengge-

laran fiber optik pada 2022
agar utilisasi infrastruktur
jaringan tulang punggung
nasional itu menjadi lebih
baik. "Tahun 2022 nanti kita
akan membangun fiber op-
tik sepanjang 12.000 KM se-
hingga melengkapi hampir
370.000 kilometer fiber op-
tik di darat dan di laut di In-
donesia," kata Johnny.

Pada lapisan middle-
mile, lanjut Johnny, pihak-
nya tengah menyiapkan Sa-
telit Republik Indonesia Ra-
ya (SATRIA-1) yang akan
menguatkan akses teleko-
munikasi nasional. Proyek
yang berada di bawah tang-
gung jawab BAKTI Kominfo
itu dikerjakan dalam skema
pembiayaan KPBU. nbari

Pemerintah Percepat Pembangunan Infrastruktur Digital
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Direksi PT Sekawan Intipratama, Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”) berkedudukan di Jakarta, dengan ini mengundang 
para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS Tahunan” atau 
“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada: 
 Hari/Tanggal   : Rabu, 19 Januari 2022 
 Waktu     : 09.00 WIB – selesai 
 Tempat    : Menara 165, Jln TB Simatupang Kav 1 RT 008 Rw 003 
         Cilandak Timur – Pasar Minggu Jakarta Selatan
         Samar Khan room (lantai 2)
 E-RUPS    : aplikasi eASY.KSEI  
Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut: 
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan 2019 (“Perseroan”) untuk tahun buku 

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
2. Penetapan penggunaan laba (rugi) bersih Perseroan untuk tahun buku 2019
3. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk 

melakukan audit terhadap pembukuan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.                          
4. Penetapan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
Catatan: 
1.  Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Panggilan 

ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (2) UUPT. 
2.  Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang 

namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sampai 
dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (Wib)

3.  Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), maka Perseroan akan 
memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut: i. Perseroan mengimbau kepada pemegang saham Perseroan 
untuk memberikan kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) kepada perwakilan yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek 
Perseroan (PT Sharestar Indonesia) melalui fasilitas eASY.KSEI (http://akses.ksei.co.id); ii. Selain pemberian kuasa 
secara elektronik/e-Proxy tersebut diatas, pemegang saham dapat mengunduh formulir surat kuasa yang tersedia 
pada situ web Perseroan http://siaptbk.co.id/ , copy Surat Kuasa dapat dikirimkan ke min1606@yahoo.com (Corporate 
Secretary), Surat Kuasa asli beserta kelengkapannya wajib disampaikan kepada Perseroan melalui Biro Administrasi 
Efek, yaitu PT Sharestar Indonesia Paling lambat hari Jumat, 18 Januari 2021 , sampai dengan pukul 15.00 WIB. 

4.  Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi identitas diri 
yang masih berlaku sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk 
membawa fotokopi Anggaran Dasar terakhir serta susunan pengurus terakhir. 

5.  Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan 
Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat namun 
suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. 

dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut: 

b.  Membawa hasil tes Antigen/PCR Negative maksimal 1 hari sebelum pelaksanaan Rapat 
c.  Menggunakan masker. 
d.  Deteksi dan pantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak 

sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (atau lebih dari 37°c).
e.  Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meski pun suhu tubuh masih dalam ambang 

batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat. 
f.  Mengisi Surat Pernyataan Kesehatan yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat dari 

Surat Pernyataan tersebut akan dilakukan penilaian apakah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham 
boleh masuk ke dalam tempat Rapat. 

g.  Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan physical distancing di tempat Rapat baik sebelum 
Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai. 

h.  Apabila di tempat Rapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham memiliki gejala yang mirip dengan gejala 
Covid-19, maka bersedia untuk meninggalkan ruang Rapat. 

i.  Dalam rangka physical distancing, maka dalam hal kapasitas ruang telah mencapai batasan tertentu, maka bersedia 
untuk mengikuti jalannya rapat secara virtual berdasarkan QR Code yang kami sediakan. Dalam keadaan demikian, 
maka Pemegang Saham atau kuasanya bersedia untuk menyerahkan surat suara kepada petugas/panitia. 

j.  Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata 
cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan 
pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Covid-19. 

k.  Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian pencegahan penyebaran Covid-19, Perseroan tidak 
menyediakan makanan, minuman, dan souvenir/goodie bag. 

8.  Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di website Perseroan http://siaptbk.co.id/ 
9.  Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Registrasi Pemegang Saham atau Kuasa ditutup pada 

pukul 08.30 WIB. 
10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di 

tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. 

Jakarta, 29 Desember 2021
Direksi

PT Sekawan Intipratama, Tbk

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT SEKAWAN INTIPRATAMA, Tbk

PT. SEKAWAN INTIPRATAMA Tbk
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PT LAUTAN LUAS Tbk
Berkedudukan di Jakarta Barat (“Perseroan”)

PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi dan Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 27 Desember 2021, Perseroan 
telah memutuskan membagi dividen interim atas dari laba bersih Triwulan III tahun buku 2021 sebesar Rp.20,- per saham 
kepada para pemegang saham Perseroan dengan jadwal pelaksanaan dan tata cara sebagai berikut:
I.  JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM

NO. KEGIATAN TANGGAL
1 Iklan Pemberitahuan Dividen Interim 29 Desember 2021
2 Cum Dividen Pasar Reguler dan Negosiasi 7 Januari 2022
3 Ex Dividen Pasar Reguler dan Negosiasi 10 Januari 2022
4 Cum Dividen Pasar Tunai 11 Januari 2022
5 Recording date Dividen Interim 11 Januari 2022
6 Ex Dividen Pasar Tunai 12 Januari 2022
7 Pembayaran Dividen Interim 21 Januari 2022

II.  TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM
1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat 

pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
2. Dividen Interim akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang 

Saham (Recording Date) pada tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan pukul 16.00 dan/atau pemilik saham Perseroan 
pada sub rekening efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan pada tanggal 
11 Januari 2022.

3. Bagi pemegang saham yang sahamnya dicatatkan dalam penitipan kolektif pada Kustodian Sentral Efek Indonesia 
(“KSEI”) akan memperoleh Dividen Interim yang akan dibayarkan melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian di mana 
pemegang saham membuka rekening.

4. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, maka Perseroan akan melaksanakan pembagian Dividen 
Interim secara transfer. Oleh karenanya Pemegang Saham diminta untuk memberitahukan instruksinya tersebut 
secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek Perseroan : Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom (“BAE”) dengan  
Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 Telp: 021 – 3508077 (Hunting), Fax : 021 - 3508078, selambatnya-lambatnya 
tanggal 11 Januari 2022, 

5. Atas pembayaran Dividen Interim tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan 
perpajakan yang berlaku.

6. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen interim tersebut akan dikecualikan dari 
objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri (“WP Badan DN”) dan Perseroan 
tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen interim yang dibayarkan kepada WP Badan DN 
tersebut. Dividen interim yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (“WPOP DN”) 
akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen 
yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (“PPh”) sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan 
Berusaha

7. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan 
tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur 
Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta 
menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal 
Pajak kepada KSEI atau BAE PT Datindo Entrycom dengan batas waktu penyampaian sesuai peraturan dan ketentuan 
KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen interim yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

8. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim dividen interim yang telah diterima, maka pemegang 
saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan koleksif KSEI diminta menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek 
dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek.

Jakarta, 29 Desember 2021
PT LAUTAN LUAS Tbk

Direksi

BPR Artaprima Danajasa 2x250 
(neraca) 29 Des 2021

PENGUMUMAN
NO.  735/TL/AD/XII/2021

Tim Likuidasi PT BPR Artaprima Danajasa (DL) dengan ini mengumumkan bahwa 
akan melakukan penjualan/pengalihan aset berupa hak tagih atas piutang debitur                           
PT BPR Artaprima Danajasa (DL) kepada masyarakat (cessie), dengan perincian 
sebagai berikut :
KREDIT NOMINATIF  TERDIRI DARI  05 (Lima) DEBITUR, DENGAN TOTAL 
TAGIHAN RP 1.340.558.237,-
 DENGAN HARGA PENAWARAN SEBESAR RP 667.080.000,-
KREDIT HAPUS BUKU TERDIRI DARI 35 (Tiga Puluh Lima) DEBITUR, DENGAN 
TOTAL TAGIHAN RP 6.800.180.593,- 
 DENGAN HARGA PENAWARAN SEBESAR RP 1.604.218.354,-
Syarat dan Ketentuan:
A. Kriteria calon pembeli

1. Merupakan Individu/Badan/Koperasi
2. Dalam hal debitur adalah badan hukum, 

a. Calon pembeli tidak memiliki hubungan pengendalian debitur
b. Calon pembeli bukan pemilik agunan baik secara langsung maupun tidak 

langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan. 
3. Dalam hal debitur adalah perseorangan

a. Calon pembeli tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua 
karena perkawinan.

b. Calon pembeli tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua 
karena keturunan.

c. Calon pembeli bukan perusahaan/badan yang mempunyai hubungan 
pengendalian dengan debitur baik secara langsung maupun tidak langsung, 
melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan. 

B. Kepesertaan sebagai calon pembeli
1. Calon pembeli mengirimkan surat pernyataan berminat (letter of inten) untuk 

berpartisipasi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman ini diterbitkan.
2. Tagihan yang ditawarkan dijual dengan kondisi apa adanya, calon pembeli 

pemeriksaan terhadap dokumen kredit maupun legalitas dokumen kepemilikan 
setelah mengirimkan surat pernyataan untuk berpartisipasi paling lambat 5 (lima) 
hari kerja setelah menyetorkan uang jaminan penawaran.

3. 
C. Jaminan Penawaran

1. Calon pembeli menyetorkan jaminan penawaran sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh 
Juta rupiah) yang akan diperhitungkan sebagai pengurang harga pembelian 
apabila calon pembeli ditetapkan sebagai pemenang.

2. Calon pembeli yang tidak menyetorkan jaminan penawaran, maka penawaran 
tidak akan diproses lebih lanjut ke tahap berikutnya.

3. Bagi peserta yang mengundurkan diri sebelum dilakukan pengumuman penetapan 
pemenang, jaminan penawaran yang telah disetorkan tidak dapat dikembalikan.

4. Bagi peserta yang tidak terpilih sebagai pemenang, maka jaminan penawaran akan 
dikembalikan oleh Tim Likuidasi kepada calon pembeli sebesar Rp10.000.000,- 
(Sepuluh Juta rupiah) maksimal 14 (empat belas) hari kerja setelah ditetapkannya 
pemenang.

5. Apabila peserta telah ditetapkan sebagai pemenang, namun mengundurkan diri 
atau tidak melakukan pelunasan pembayaran paling lambat 14 (empat belas) 
hari kerja setelah ditetapkannya pemenang maka jaminan penawaran yang telah 
dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

D. Penawaran
1. Calon pembeli wajib mengirimkan surat penawaran maksimal 5 (lima) hari kerja 

setelah jangka waktu pemeriksaan dokumen debitur berakhir.
2. Peserta membuat dan mengirimkan surat penawaran (dengan melampirkan bukti 

dokumen) kepada Tim Likuidasi. 
3. Surat penawaran dilakukan secara tertutup dan diterima Tim Likuidasi paling 

lambat 5 (lima) hari kerja setelah masa pemeriksaan dokumen debitur berakhir.
4. Setelah batas waktu 5 (lima) hari pengumuman di media massa, tidak terdapat 

pihak yang berminat atau penawaran yang dilakukan pihak yang berminat di 
bawah harga dasar yang telah ditetapkan maka Tim Likuidasi menyatakan bahwa  
penawaran terbuka tersebut gagal..

E. Penentuan pemenang
1. Pembukaan amplop penawaran dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak 

berakhirnya batas waktu penerimaan penawaran oleh calon pembeli.
2. Pembukaan amplop penawaran dilakukan oleh Tim Likuidasi dan disaksikan 

oleh calon pembeli (apabila memungkinkan), beserta pejabat pembuat akta yang 
independen.

3. Dalam hal nilai penawaran lebih tinggi dari harga dasar maka Tim Likuidasi melakukan 
negosiasi harga penawaran kepada calon pembeli yang nilai penawarannya di atas 
dari harga dasar yang dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi.

4. Pemenang ditentukan berdasarkan dengan nilai penawaran tertinggi setelah 
dilakukan negosiasi.

5. Dalam setiap pelaksanaan penjualan langsung akan dibuatkan risal lelang yang 
dibuat oleh pejabat pembuat akta yang independen, baik diperoleh pemenang 
maupun tidak.

6. Dalam hal nilai penawaran yang masuk seluruhnya di bawah dari harga dasar 
yang ditetapkan oleh Tim Likuidasi maka akan dilakukan pengumuman ulang;

7. Dalam hal dilakukan pengumuman ulang, maka jangka waktu antara pengumuman 
pertama dan pengumuman ulang minimal 20 hari kerja.

8. Pemenang atas pengumuman ulang penawaran aset ditentukan berdasarkan 
penawaran tertinggi (as it is) setelah dilakukan negosiasi.

9. Pemberitahuan pemenang akan disampaikan secara tertulis dan disampaikan ke 
alamat yang tercantum pada surat penawaran.

10. Pemberitahuan pemenang akan disampaikan secara tertulis dan disampaikan ke 
alamat yang tercantum pada surat penawaran. 

F. Lainnya
1. Dokumen Dokumen penawaran dimasukan dengan amplop tertutup dan dikiririmkan 

ke alamat kantor Bank Dalam Likuidasi yang ditujukan kepada Tim Likuidasi dengan 
alamat di Sam Laundry Jl Rawa Semut No.76 Rt.004/Rw.011 Margahayu Kec. 
Bekasi Timur Kota Bekasi.

2. Dokumen yang akan diproses lebih lanjut adalah dokumen yang memiliki tanda 
terima berupa cap pos atau tanda terima dari Tim Likuidasi paling lambat pada 
hari Rabu, 05 Januari 2021 terakhir batas penerimaan dokumen, pada pukul 
14.00 waktu setempat. 

3. Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer ke Rek Tim Likuidasi di Bank BRI 
dengan nomor rekening 1105-01-000704-56-6 atas nama Tim Likuidasi PT BPR 
Artaprima Danajasa (DL). 

Apabila berminat calon pembeli dapat menghubungi Tim Likuidasi PT BPR Artaprima 
Danajasa (DL) dengan nomor telepon : 081298656016 - 085882928683 atau ke email 
sriwuryani782@gmail.com

Bekasi, 29 Desember 2021
Ttd

Tim Likuidasi
PT BPR Artaprima Danajasa (DL)


