
 

Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) 

Mengundang Bapak/Ibu Alumni IICD untuk menghadiri acara 

 

Morning Briefing  : “ TAX AMNESTY, Last Chance…” 

Century Park Hotel Jakarta,  Tuesday - 28 February 2017 

 09.00 – 12.00 WIB  

Pemerintah Indonesia akhirnya meluncurkan program Tax Amnesty pada tanggal 18 Juli 2016. 
Tujuan utama program ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia, meningkatkan 
penerimaan pajak pemerintah serta mendorong repatriasi aset lepas pantai. Program ini dirancang untuk 
berlaku selama  sembilan bulan (s/d 31 Maret 2017). 

Hingga saat ini, Tax Amnesty  adalah program yang kontroversial dan banyak mendapatkan 
banyak kritikan. Intinya adalah  para wajib pajak Indonesia yang selama ini telah memenuhi kewajiban 
perpajakan dengan setia merasa situasi menjadi sangat tidak adil karena ada wajib pajak lain yang sedang  
diampuni  untuk (masa lalu) kejahatan pajak mereka.  

Di sisi lain, tambahan penerimaan negara dan dana pemulangan yang disebabkan oleh program 
amnesti pajak dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan Indonesia 
serta mendukung program-program sosial yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan.  

 IICD terpanggil untuk mendukung program Tax Amnesty, karena kepatuhan pajak adalah bagian 
dari penerapan Good Corporate Governance (CGC). 

 

Setelah mengikuti Sessi ini, peserta diharapkan dapat :  

 Mengetahui fasilitas - fasilitas yang akan didapat dari Tax Amnesty 
 Memahami konsekuensi yang akan dihadapi setelah mengikuti Tax Amnesty 
 Mampu menyiapkan perencanaan pajak (Tax Planning) setelah mengikuti Tax Amnesty  
 Mengerti maksud dan tujuan dari State Income,  Repatriation of funds  dan  Declaration of funds 
 Mengetahui peluang bisnis apa saja yang terbuka dengan potensi dana besar yang masuk ke 

Indonesia  

Pembicara : 

- Ismail Isamu Nasution - Tax Specialist Certificate from Ministry of Finance RI 

*dalam konfirmasi  

Susunan Acara : 

09:00 – 09:30     Registrasi & Snack 

09:30 – 10:30 Sessi 1 : Prosedur mengikuti Tax Amnesty 

10.30 – 11.30     Sessi 2 : * Apa yang harus dilakukan setelah mengikuti Tax Amnesty 

                                      * State Income, Repatriation of funds dan Declaration of funds 

11:30 – 12.00    Tanya Jawab 

12.00                   Makan Siang  

Hubungi kami sekarang untuk mendaftar, di : 0813-1133-9336 / 0812-8281-567  

atau yuhakima@iicd.or.id/cloudia@iicd.or.id 

 

 

 
Free of Charge for IICD Member 

LIMITED to 25 Participants only! 
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FORMULIR PENDAFTARAN 

 

□  Morning Briefing : “TAX AMNESTY, Last Chance…” 28 Februari 2017  (JKT)                                                                                                                                                                                                                             

Nama Lengkap  : .............................................................................................................. 

Perusahaan : ................................................................................................................ 

Alamat Perusahaan  : ................................................................................................................ 

Jabatan  : ................................................................................................................ 

Tempat/Tgl Lahir  : ................................................................................................................ 

No. Telp  : ........................................... No. Fax : ............................................. 

HP  : ........................................... E-mail   : ............................................. 

 

Tata Cara Pembayaran dan Pendaftaran Program “Morning Briefing”: 

1. Keikutsertaan dianggap SAH setelah formulir diterima oleh pihak kami (panitia program IICD). 
2. Program ini TIDAK KAMI PUNGUT BIAYA {termasuk materi (bila ada), rehat kopi, dan makan 

siang}, dengan KURSI PESERTA TERBATAS. 
3. Acara ini kami tujukan kepada seluruh alumni IICD yang tercatat dalam database IICD. 
4. Formulir pendaftaran harus dikirim kembali kepada kami paling lambat 5 (lima) hari sebelum 

acara berlangsung untuk bisa kami daftarkan dalam program ini.  
5. Apabila sudah terdaftar sebagai peserta program ini dan bermaksud melakukan pembatalan, bisa 

infokan kepada kami paling lambat H-3 sebelum acara, agar kursi peserta bisa kami berikan 
kepada alumni IICD yang lain. 

 
Saya, dengan ini secara sadar telah memahami dan menyetujui tata cara pendaftaran Morning Briefing di 
atas, dan bermaksud mendatarkan diri untuk mengikuti Program ini. 
 

 

 

 

 

 

(*) Apabila didaftarkan oleh orang lain selain peserta itu sendiri. 

Jakarta, _______________ 2017 

 

 

 

       (____________________) 

*Didaftarkan oleh : 

Nama           : ________________________ 

 

Tel/HP       :  _________________________ 


