
 

 

 

PEMBERITAHUAN  

HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 

PT. SARIGUNA PRIMATIRTA Tbk (“Perseroan”) 
 

 
Dengan ini diberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan 

yang telah diadakan pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 di Voza Premium Office 

Lantai 32, Jalan HR. Muhammad Nomor 31, Surabaya telah disetujui dan diputuskan 

hal hal sebagai berikut : 

 

Hasil RUPS Tahunan : 
  

1. a. Memberikan persetujuan atas Laporan Keuangan dan Pengesahan Perhitungan 

  Tahunan  Perseroan untuk tahun buku 2020  

b.  Dengan diterimanya dengan baik Laporan Keuangan serta disetujui Laporan  

Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 

2020, maka sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat 6 anggaran dasar Perseroan, 

diberikan pembebasan tanggung  jawab  sepenuhnya kepada para anggota  

Direksi atas  tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris 

atas  tindakan  pengawasan yang  telah mereka  lakukan selama  tahun  buku 

2020 (Acquit et de  charge)  sejauh  tindakan tindakan tersebut tercermin 

dalam Laporan Keuangan dan Perhitungan Tahunan Perseroan. 
 

2. Memberikan persetujuan atas penggunaan laba perseroan untuk tahun buku yang 

berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 132.772.234.495,- (seratus 

tigapuluh dua milyar tujuhratus tujuhpuluh dua juta duaratus tigapuluh empat ribu 

empatratus sembilanpuluh lima rupiah) sesuai Undang-Undang nomor 40 tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut : 
 

 Sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) akan disisihkan sebagai 

cadangan umum Perseroan 

 Sebesar Rp 29.983.750.000,- (duapuluh sembilan milyar sembilanratus 
delapanpuluh tiga juta tujuhratus limapuluh ribu rupiah) dengan nilai 

dividen per lembar saham sebesar Rp 2,5,- (dua koma lima rupiah) akan 

dibagikan kepada para pemegang saham sebagai dividen tunai dengan 

jadwal pembagian dividen yang telah ditentukan oleh Perseroan 

 Sebesar Rp 101.788.484.495,- (seratus satu milyar tujuhratus delapanpuluh 
delapan juta empatratus delapanpuluh empat ribu empatratus sembilanpuluh 

lima rupiah) akan disisihkan sebagai sisa laba untuk diinvestasikan kembali 

 

3. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris perseroan untuk menunjuk Akuntan 

Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun 

buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.  

 

4. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan 

tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 

 

 



 

 

 

 
JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI 

PT SARIGUNA PRIMATIRTA Tbk 

 

Selanjutnya sesuai dengan keputusan Mata Acara Kedua RUPS sebagaimana tersebut 

di atas dimana RUPS telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai 

dari laba bersih Perseroan Tahun Buku 2020 sebesar Rp29.983.750.000,- (Dua puluh 

sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu 

Rupiah) atau sebesar Rp2,5 ( dua koma lima Rupiah ) per lembar saham yang akan 

dibagikan kepada 11.993.500.000 (Sebelas miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga 

juta lima ratus ribu Rupiah) saham Perseroan setelah memperhitungkan saham yang 

dibeli kembali oleh Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara 

pembagian dividen tunai tahun buku 2020, sebagai berikut: 

 

Jadwal Pembagian Dividen Tunai 

NO. KETERANGAN TANGGAL 

1. Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen  

(Cum Dividen) 

- Pasar Reguler dan Negosiasi 

- Pasar Tunai 

 

 

28 Mei 2021 

02 Juni 2021 

2. Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) 

- Pasar Reguler dan Negosiasi 

- Pasar Tunai 

 

31 Mei 2021 

03 Juni 2021 

3. Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen  

(Recording Date) 

 

02 Juni 2021 

4. Tanggal Pembayaran Dividen Tunai 17 Juni 2021 

 

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai 

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya 

tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) atau recording date pada tanggal 

2 Juni 2021 dan/atau Pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT 

Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 2 

Juni 2021. 

2. Bagi Pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan 

kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan 

didistribusikan pada tanggal 17 Juni 2021 ke dalam Rekening Dana Nasabah 

(RDN) pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham 

membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang 

sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran 

dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan. 

3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku. Pemegang saham dapat memperoleh 

konfirmasi pembayaran dividen melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian 

dimana yang bersangkutan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham  



 

 

 

wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud 

dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan. 

4. 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 sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa 

adanya dokumen  dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan   PPh   

Pasal 26    sebesar 20%. 

 

Sidoarjo, 21 Mei 2021 

PT Sariguna Primatirta Tbk 

Direksi Perseroan 
 








