
SKK Migas Sebut
Temukan Cadangan
Migas Baru di Sumsel
NERACA

Jakarta – Satuan Kerja Khusus Pelaksana
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi (SKK Migas) mengungkapkan ada
temuan cadangan minyak dan gas baru di
wilayah Sumatera Selatan.

Kepala Perwakilan SKK Migas Sumatera Bagian
Selatan Anggono Mahendrawan mengatakan potensi
cadangan baru itu ditemukan melalui pengeboran
sumur Sungai Anggur Selatan-1 (SAS-1) di Desa
Melilian Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, yang di-
lakukan oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) PT
Sele Raya Belinda. “Kami sudah mengecek dan Sele
Raya sudah melakukan flowrate selama satu jam untuk
zona tes pertama sumur SAS-1 dan kondisinya sangat
bagus,” ujarnya dalam keterangan yang diterima di
Jakarta, Sabtu.

Anggono menjelaskan pengeboran itu mene-
mukan kandungan sebanyak 1.983 barel minyak per
hari (BOPD) dan gas 1,3 juta standar kaki kubik per hari
(MMSCFD) dengan tekanan tubing 150 PSi. Menurut
dia, ada kemungkinan terjadi penambahan produksi
pengeboran hingga mencapai 2.000 BOPD minyak
karena tekanan tubing masih meningkat hingga 600 PSi.

KKKS Sale Raya dengan dukungan SKK Migas saat
ini sedang melakukan modified isochronal test (MIT)
untuk mengetahui flowrate dan perkembangan sumur
SAS-1. Mulai pekan depan hingga akhir November 2022,
SKK Migas dan Sele Raya Belida bakal melakukan pre-
rforasi atau pelubangan lapisan semen dan diharapkan
mendapat temuan cadangan lebih bagus lagi.

Sementara itu, Kepala Divisi Operasi Pengeboran
dan Perawatan Sumur SKK Migas Surya Widyantoro
mengatakan temuan minyak dan gas melalui sumur
SAS-1 merupakan angin segar bagi industri hulu migas
untuk terus melakukan eksplorasi secara masif, agresif,
dan efisien. “Temuan minyak dan gas oleh KKKS Sele
Raya Belida merupakan salah satu bukti bahwa indus-
tri ini, sangat concern untuk peningkatan produksi mi-
gas nasional dengan melakukan eksplorasi,” kata Surya.

Lebih lanjut ia menambahkan adanya temuan itu
menjadi penyemangat pekerja industri migas dan KKKS
lainnya untuk terus melakukan eksplorasi dan eksploi-
tasi minyak dan gas untuk mengejar target 1 juta barel
minyak dan 12 miliar kaki kubik gas pada tahun 2030.
Sejak Mei 2022, aktivitas pengeboran sumur eksplorasi
Sungai Anggur Selatan-1 (SAS-1) dilakukan di wilayah
perbatasan antara Desa Melilian, Kecamatan Gelum-
bang, dengan Desa Tapus, Kecamatan Lembak, Kabu-
paten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. bari

Pemerintah akan Sertifikasi
Seluruh Tanah Wakaf
NERACA

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional
(ATR/BPN) akan menyertifikasi seluruh
bidang tanah wakaf, termasuk tanah
rumah ibadah, pada 2024. "Kurang lebih
126 juta bidang tanah harus tersertifikasi.
Kini sudah 80 juta bidang tersertifikasi,
termasuk tanah wakaf. Karena dengan
adanya sertifikasi, menunjukkan kepemi-
likan tanah yang sah," kata Wakil Menteri
ATR/BPN Raja Juli Antoni dalam keterang-
an tertulis yang diterima di Jakarta, akhir
pekan kemarin.

Ia mengatakan sertifikasi tanah wakaf dapat men-
jadi penguat alas hukum tanah wakaf, sehingga tujuan
tanah wakaf untuk kepentingan ibadah dan mewujud-
kan kesejahteraan umum dapat tercapai.

Sebelumnya, Raja Juli Antoni melakukan kunjung-
an kerja ke Makassar Sulawesi Selatan untuk menye-
rahkan 29 sertifikat dari 15 kabupaten/kota di provinsi
tersebut. Sertifikat yang diserahkan terdiri dari 17 ser-
tifikat masjid, 4 sertifikat yayasan, 6 sertifikat pesantren,
dan 2 sertifikat sekolah.

"Semoga dengan sertifikat ini dapat memberikan
kenyamanan warga dalam beribadah, terutama penge-
lola rumah ibadah. Karena itu kita berikan sertifikat su-
paya mendapatkan kepastian hukum," kata Raja Juli.
Raja Juli Antoni melanjutkan percepatan sertifikasi ta-
nah wakaf dan rumah ibadah ini penting agar tidak ter-
jadi masalah sengketa tanah di kemudian hari.

Ia pun mengajak supaya pemilik tanah yang belum
disertifikasi untuk segera berkoordinasi dengan lurah
dan kantor pertanahan setempat supaya bisa dilakukan
sertifikasi. "Mohon kalau ada yang mengajukan permo-
honan atas nama yayasan, wakaf, atau sekolah agar
segera disertifikasi," kata Raja.

Wamen ATR/BPN juga mengimbau kepada selu-
ruh masyarakat agar menjaga aset tanah miliknya den-
gan benar, salah satunya dengan memasang patok batas
kepemilikan tanah. "Kementerian ATR/BPN tengah
menjalankan gerakan pasang patok, sehingga jelas po-
sisi kepemilikan aset tanah, mana batasnya. Semisal un-
tuk pendaftaran tanah, patok ini memudahkan petugas
ukur untuk memproses," kata Raja Juli Antoni. bari
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Menurut Febrio, berba-
gai pertimbangan ini meli-
puti, pertama, aspek kesehat-
an karena pemerintah se-
dang berupaya menurunkan
prevalensi merokok anak dan
remaja usia 10- 18 tahun men-
jadi sebesar 8,7 persen pada
2024, sesuai dengan RPJMN
2020-2024. "Khususnya yang
ingin kita turunkan adalah
prevalensi merokok untuk
anak dan remaja. Di RPJMN
2024, kita punya target preva-
lensi merokok anak dan re-
maja di level 8,7 persen," ka-
ta Febrio.

Pertimbangan ini juga
mengacu pada konsumsi
rokok yang merupakan kon-
sumsi kedua terbesar dari
rumah tangga miskin (12,21
persen masyarakat miskin

perkotaan dan 11,63 persen
masyarakat pedesaan), di-
tambah, rokok menjadi sa-
lah satu risiko peningkatan
stunting dan kematian.

Pertimbangan selanjut-
nya, kedua, aspek industri
yang berkaitan dengan ke-
berlanjutan industri hasil
tembakau, kesejahteraan
tenaga kerja dan petani tem-
bakau. Namun, menurut
dia, kenaikan tarif CHT ini
akan berdampak kecil ter-
hadap tenaga kerja di indus-
tri ini. "Dampaknya bagi
tenaga kerja itu minimal.
Tapi terhadap konsumsi, itu
kita harapkan turun karena
prevalensi kita harapkan tu-
run," kata Febrio.

Kemudian, ketiga, aspek
penerimaan negara karena
kebijakan ini akan mendu-
kung program pembangun-

an nasional melalui peneri-
maan negara. "Kita lihat ke-
napa penerimaan CHT kita
relatif cukup stabil dan tetap
kuat dari tahun ke tahun,
karena memang dalam kon-
teks ini perokok itu masih
bertambah," kata Febrio.

Selanjutnya, keempat,
aspek penanganan rokok
ilegal, dimana mitigasi risi-
ko penting dilakukan untuk
mencegah peredaran pro-
duk rokok ilegal, sehingga
ekosistem industri temba-
kau di dalam negeri dapat
lebih sehat. "Kabar baiknya,
dalam beberapa tahun ter-
akhir (rokok ilegal) berhasil
kita turunkan cukup sig-
nifikan, dan aparat penegak
hukum di lapangan perlu
dapatkan dukungan dan
pemda juga gunakan aturan
CHT-nya untuk menambah
penegakan hukum," kata
Febrio.

Seperti diketahui, pe-
merintah memutuskan me-
naikkan tarif CHT untuk ro-
kok sebesar 10 persen pada
2023 dan 2024, yang akan
berbeda sesuai dengan go-
longan meliputi Sigaret

Kretek Mesin (SKM), Sigaret
Putih Mesin (SPM), dan Si-
garet Kretek Tangan (SKT).
"Rata-rata 10 persen, nanti
akan ditunjukkan dengan
SKM I dan II yang nanti ra-
ta-rata meningkat antara
11,5 hingga 11,75 (persen),
SPM I dan SPM II naik di 12
hingga 11 persen, sedang-
kan SKT I, II, dan III naik 5
persen," ujar Menteri Ke-
uangan Sri Mulyani.

Beberapa pengusaha ro-
kok golongan kecil di Kabu-
paten Kudus, Jawa Tengah,
menerima keputusan pe-
merintah menaikkan tarif
cukai hasil tembakau atau
cukai rokok menjadi 10 per-
sen pada 2023, meski bisa
berdampak pada harga rokok
di pasaran. "Kami tidak mem-
permasalahkan adanya ke-
naikan tarif cukai rokok terse-
but, karena tidak mungkin
menolak melaksanakan.
Apapun kebijakan pemerin-
tah, tentunya pengusaha juga
akan melaksanakannya," ka-
ta Pemilik Pabrik Rokok Kon-
dang Jaya Putra Agung Pra-
setyo, seperti dilansir Antara,
kemarin. bari

Jakarta - Kepala Badan Kebijakan Fiskal
(BKF) Kementerian Keuangan Febrio
Kacaribu memaparkan berbagai pertim-
bangan atas ditetapkannya kenaikan tarif
cukai hasil tembakau (CHT) untuk rokok
sebesar 10 persen pada tahun 2023 dan 2024.

PROYEK PENGEMBANGAN BANDARA INTERNASIONAL HANGNADIM : Sejumlah calon penumpang antre masuk ke dalam ter-
minal keberangkatan di Bandara Internasional Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (5/11/2022). PT Wijaya Karya
(Persero) Tbk (WIKA) resmi ditunjuk sebagai kontraktor pelaksana proyek untuk melakukan pengembangan bandara tersebut,
seperti pemugaran terminal 1, pembangunan terminal 2, perluasan apron, serta pengembangan beberapa fasilitas airside dan
landside dengan nilai kontrak sebesar Rp2,18 triliun.

NERACA/Antarafoto/Teguh Prihatna/wsj

Kemenkeu Ungkap Alasan Kenaikan Cukai Rokok

LEWAT PROGRAM ADWI
Kemenparekraf Angkat Aspek
Keberlanjutan Ekonomi,
Budaya dan Lingkungan

NERACA

Jakarta – Desa Umauta di Kabupaten Sikka, Nusa
Tenggara Timur (NTT), masuk ke dalam 50 besar
Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2022, rom-
bongan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
(Kemenparekraf) menyambangi desa tersebut. Deputi
Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur
Kemenparekraf Vinsensius Jemadu mewakili Menteri
Parekraf Sandiaga Uno yang berhalangan hadir.

Desa Umauta masuk daftar 50 desa wisata terbaik
ADWI 2022 setelah melalui uji standar penilaian tim ju-
ri yang terdiri dari tujuh kategori. Yakni 1. Daya tarik
pengunjung (alam dan buatan, seni dan budaya), 2.
Suvenir (kuliner, fesyen, dan kriya), 3. Homestay, 4.
Toilet umum, 5. Digital dan kreatif, 6. Cleanliness,
Health, Safety, dan Environment Sustainability (CHSE),
dan 7. Kelembagaan Desa. Mereka nantinya akan men-
dapatkan pembinaan dan pendampingan dari mitra
strategis Kemenparekraf, Astra, melalui program Desa
Sejahtera Astra (DSA).

Kehadiran Vinsensius dan rombongan
Kemenparekraf disambut hangat masyarakat dan ja-
jaran pemerintahan setempat. Dalam kesempatan itu,
rombongan diberikan pengalungan kain tenun ikat dan
ritual adat pemakaian Lado sebagai tamu. Tampak pu-
la Bupati Sikka F. Roberto Diogo beserta jajarannya
menyambut.

Kemudian, rombongan menuju tempat presentasi
di Rumah Seni Budaya Doka Tawa Tana sambal diirin-
gi Tarian Soka Papak. Sebelumnya, kegiatan tersebut di-
awali oleh ritual Bako Wua Ta’a. Yakni suguhan sirih dan
tembakau simbol penerimaan leluhur. Lalu, rombon-
gan mendengarkan presentasi dari penjabat sementara
Kepala Desa Umauta dan paparan pengelola desa wisa-
ta tersebut, yakni Cletus Beru.

Dalam sambutannya, Vinsensius mengatakan,
pentingnya menjaga seni budaya yang sudah diturunk-
an leluhur dan tokoh sebelumnya. Sebab, seni budaya
akan menjadi asset bernilai luar biasa bagi sektor pari-
wisata di masa mendatang, karena wisatawan mencari
keaslian seni budaya dan pengalaman yang unik. “Aspek
keberlanjutan adalah suatu hal yang harus dijaga,
bahkan tema G21 juga mengangkat keberlanjutan, baik
ekonomi, budaya maupun lingkungan,” imbuhnya.

Vinsesius menambahkan, kesulitan jaringan
telekomunikasi tidak hanya terjadi di Desa Umauta, tapi
juga beberapa desa lain yang sudah divisitasi sebelum-
nya. "Kita memberi tahu kepada dinas setempat untuk
memberitahu titik koordinat setempat untuk diinfokan
kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika dan
operator untuk ditindaklanjuti,” jelasnya.

Bicara potensi wisata, desa tersebut memiliki daya
tarik utama yaitu Sanggar Seni Budaya Doka Tawa Tana.
Sanggar tersebut menaungi para perajin mengikat mo-
tif pada benang. Aktivitas mereka membuat kain sarung
untuk keperluan sehari-hari dan dijual. Untuk menuju
desa itu, pelancong dapat menempuh perjalanan udara
ke Maumere. Kemudian dilanjutkan jalur darat ke de-
sa itu kurang lebih sekitar satu jam dari bandara.

Desa Wisata Umauta memiliki topografi yang beru-
pa perbukitan, sehingga alam bebas dan terbuka meru-
pakan daya tarik yang dimiliki desa ini. Dengan melin-
tasi bukit dan lembah dapat melihat berbagai berbagai
jenis tumbuhan pewarna alam, yang digunakan untuk
pewarna pada kain tenun. Desa Wisata Umauta juga
memiliki hasil bumi beragam, seperti Cengkeh, Kemiri,
Kakao, Pisang, Kelapa, Fanili, dan Pala. bari
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Jakarta – Menteri Perhu-
bungan (Menhub) Budi
Karya Sumadi mengatakan
bahwa pembangunan kere-
ta cepat Jakarta hingga Sura-
baya, Jawa Timur, menjadi
rencana jangka panjang dan
bertahap. “Seperti halnya
pembangunan angkutan
massal lainnya seperti MRT,
yang pembangunannya di-
lakukan secara jangka pan-
jang dan bertahap. Begitu ju-
ga kereta cepat tentu mem-
butuhkan jangka waktu
panjang,” kata Menhub di
Jakarta, Jumat (4/11).

Menhub mengatakan,
pemerintah harus memiliki
rencana jangka panjang un-
tuk memproyeksikan kebu-
tuhan infrastruktur trans-
portasi di masa depan. Me-
nurut dia, rencana jangka
panjang dipersiapkan seca-
ra matang dengan melibat-
kan berbagai kementerian-
/lembaga dan juga pihak
terkait lainnya untuk ber-
sama-sama membahasnya.

Selain itu, pemerintah
harus pula menyiapkan ba-
gaimana mekanisme pen-

danaannya. Untuk proyek
yang memiliki tingkat ko-
mersialitas yang tinggi se-
perti kereta cepat, pemerin-
tah akan memanfaatkan
skema kerja sama pemerin-
tah dengan badan usaha
(KPBU), baik BUMN atau
swasta nasional maupun as-
ing. “Di tengah keterbatasan
kemampuan APBN, kami
harus mencari alternatif
melalui pendanaan kreatif,
sehingga tidak mengganggu
APBN yang diprioritaskan
untuk kebutuhan yang lebih
mendasar,” ujarnya.

Menhub mengungkap-

kan bahwa pembangunan
infrastruktur transportasi
tidak hanya selesai ketika
membangun fisiknya, tetapi
juga harus memastikannya
dapat dirasakan manfaat-
nya oleh masyarakat sehing-
ga yang sudah dibangun ti-
dak sia-sia begitu saja. “Ka-
mi juga memiliki rencana
bahwa kereta cepat ini akan
dihubungkan dengan se-
jumlah simpul transportasi
misalnya dengan Bandara
Kertajati, yang diproyek-
sikan jika Tol Cisumdawu
telah selesai maka Bandara
Kertajati akan semakin ra-

mai,” katanya.
Kereta Cepat Jakarta-

Surabaya ini diproyeksikan
akan melewati sejumlah ko-
ta yakni, kota Jakarta - Kara-
wang - Bandung - Kertajati -
Purwokerto - Yogyakarta -
Solo - Madiun - Surabaya.
Perjalanan kereta cepat dari
Jakarta-Surabaya ini akan
dapat ditempuh dengan ku-
run waktu 4 jam saja.
Dengan kereta cepat ini di-
harapkan akan menum-
buhkan titik-titik ekonomi
baru di sejumlah daerah
yang dilalui. bari

Kereta Cepat Jakarta - Surabaya Jadi Rencana Jangka Panjang

PENGUMUMAN
PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. PLATINUM CERAMICS INDUSTRY
Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 
2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka dengan ini mengundang 
segenap pemegang saham PT. PLATINUM CERAMICS INDUSTRY, 
berkedudukan di Jl. Panglima Sudirman 23-25, Kota Surabaya 
(selanjutnya disebut Perseroan), untuk hadir dalam Rapat Umum 
Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut RUPS LB) Perseroan 
yang diselenggarakan pada:

Demikian Pemanggilan RUPS LB ini, atas perhatian dan kehadirannya, 
kami sampaikan terima kasih.

Surabaya, 07 November 2022
Hormat kami,

PT. PLATINUM CERAMICS INDUSTRY
Ttd

LIEM MAY TJOE
Presiden Direktur

Rabu / 23 November 2022
10.00 WIB
Jl. Panglima Sudirman 23-25, Kel. Embong Kaliasin, 
Kec. Genteng, Kota Surabaya

Hari / Tanggal
J a m
Bertempat di

Agenda Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan 
untuk melakukan pengurusan surat kehilangan atas 
sertipikat-sertipikat hak atas tanah milik Perseroan ke 
Kantor Kepolisian Republik Indonesia.
Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan 
untuk melakukan pengurusan penerbitan sertipikat 
pengganti atas sertipikat-sertipikat hak atas tanah 
milik Perseroan yang hilang ke Kantor Pertanahan 
setempat.
Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan 
untuk melakukan pengurusan perpanjangan hak atas 
Sertipikat Hak Guna Bangunan milik Perseroan yang 
akan berakhir masa berlakunya ke Kantor Pertanahan 
setempat.

1.

2.

3.

:
:
:

:

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

PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM 
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi tanggal 3 November 2022, Perseroan telah memutuskan membagi dividen interim 
atas Tahun Buku 2022 sebesar Rp.25,- 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 7 November 2022
2 Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi 15 November 2022
3 Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi 16 November 2022
4 Recording date Dividen Interim 17 November 2022
5 Cum dividen di Pasar Tunai 17 November 2022
6 Ex dividen di Pasar Tunai 18 November 2022
7 Pembayaran Dividen Interim 29 November 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 17 November 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham 
Perseroan pada sub rekening efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan 
pada tanggal 17 November 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 dengan membawa bukti tanda pengenal 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 17 November 2022.

5. Atas pembayaran dividen interim tersebut dapat 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 interim tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dengan jangka waktu investasi yang dilakukan oleh WPOP DN paling singkat 3 Tahun Pajak 
terhitung sejak Tahun Pajak dividen tersebut diterima. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi 
sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen interim 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 dan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
18/PMK.03/2021 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak 
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan.

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, 7 November 2022
PT LAUTAN LUAS Tbk

Direksi

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 

PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Direksi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta 
Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk 
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan 
yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 29 November 2022 / 5 Jumadil Awal 1444 H
Waktu : Pukul 09.00 – 12.00 WIB
Tempat : Ballroom BJ Habibie - Muamalat Tower Lantai 2
    Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta 12940, Indonesia

dengan mata acara RUPSLB sebagai berikut:

1. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. 
Penjelasan:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 5, Pasal 12 ayat 4, ayat 6, dan ayat 7, 
Pasal 15 ayat 6 dan ayat 9, dan Pasal 18 Ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, 
Pasal 94, Pasal 109 dan Pasal 111 Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 
Tahun 2007 (“UUPT”) serta Pasal 3, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 23, Pasal 26, dan 
Pasal 27 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris 
Emiten atau Perusahaan Publik, perubahan anggota Pengurus Perseroan 
dilaksanakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. 

2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
 Penjelasan:
 Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 5 dan Pasal 11 ayat 2 Anggaran Dasar 

Perseroan serta Pasal 19 UUPT, persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar 
Perseroan dilaksanakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

CATATAN:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, 

karena Pemanggilan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 
10 ayat 3 huruf c dan Pasal 10 ayat 4 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 82 
ayat 2 UUPT, dan Pasal 52 ayat 2 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan 
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

2. Yang berhak menghadiri atau diwakili dalam RUPSLB adalah para Pemegang 
Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham 
Perseroan pada tanggal 4 November 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

3. Para Pemegang Saham Perseroan yang akan menghadiri RUPSLB diminta 
untuk menyerahkan fotokopi Surat Saham/Surat Kolektif Saham dan Kartu 
Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya kepada petugas sebelum 
memasuki ruang RUPSLB. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk 
Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan 
yang terakhir, susunan pengurus perusahaan yang terakhir disertai dengan 
bukti kewenangan mewakili Badan Hukum dan menyerahkan kepada petugas 
sebelum memasuki ruang RUPSLB.

4. Pemberian kuasa oleh Pemegang Saham:
a. Pemegang Saham Perseroan yang tidak hadir secara langsung dalam 

RUPSLB dapat diwakili oleh kuasanya tanpa mengurangi hak Pemegang 
Saham untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau usulan serta 
memberikan suara dalam rapat. Penerima kuasa harus menyerahkan 
surat kuasa asli yang dibubuhi dengan materai Rp.10.000,- serta fotokopi 
Surat Saham/Surat Kolektif Saham dan KTP atau bukti identitas diri lainnya 
dari pemberi kuasa kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPSLB. 
Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada website Perseroan (https://www.
bankmuamalat.co.id/index.php/hubungan-investor/rups).

b. Kuasa sesuai poin a dapat diberikan kepada Biro Administrasi Efek  
PT Datindo Entrycom. 

c. Pemberian kuasa kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan 
Karyawan Perseroan diperbolehkan, namun suara yang mereka keluarkan 
selaku kuasa dalam RUPSLB tidak dihitung dalam pemungutan suara.

5. Peserta yang akan menghadiri RUPSLB secara langsung, wajib mengikuti 
prosedur kesehatan sebagai berikut:

a. Pengukuran Suhu Tubuh
 Peserta RUPSLB yang suhu tubuhnya 37,5 Derajat Celcius atau lebih, tidak 

diperkenankan menghadiri RUPSLB dan diminta untuk memberikan kuasa 
sesuai poin no. 4 serta direkomendasikan untuk mengunjungi fasilitas 
layanan kesehatan terdekat.

b. Pembatasan Kehadiran
 Demi keamanan dan kesehatan bersama, Perseroan mensyaratkan setiap 

untuk:

melalui aplikasi Peduli Lindungi dan melakukan pemindaian QR Code aplikasi 
Peduli Lindungi saat memasuki gedung Muamalat Tower.

menunjukkan hasil negatif rapid antigen atau tes swab PCR yang sampelnya 
diambil dalam kurun waktu  maksimal 1x24 sebelum RUPSLB.

menunjukkan hasil asli negatif atas tes tersebut diminta untuk memberikan 
kuasa sesuai poin no. 4.

c. Masker Kesehatan

 Selama berada di dalam area gedung Muamalat Tower, Peserta RUPSLB 
WAJIB mengenakan masker kesehatan atau masker kain.

d. Peserta RUPSLB wajib mengikuti prosedur dan protokol pencegahan 

untuk melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri atau 
berada di dalam ruang RUPSLB dan/atau gedung tempat penyelenggaraan 
RUPSLB, dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi 
protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.

6. Bahan rapat terkait mata acara RUPSLB tersebut di atas tersedia di website 
Perseroan. Perseroan tidak menyediakan materi RUPSLB dalam bentuk salinan 
cetak kepada para Pemegang Saham pada saat pelaksanaan RUPSLB.

7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPSLB, Pemegang Saham 
Perseroan atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat untuk 
telah berada di Ballroom BJ Habibie selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit 
sebelum RUPSLB dimulai.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian bersama.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 7 November 2022 / 12 Rabiul Akhir 1444 H
PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk

DIREKSI


