
  
 

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS 
 

 

 

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI 
INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. 

 

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN 
PIHAK YANG KOMPETEN. 

 

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI 
ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI. 

 
 

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-3 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF. 

 

 
 

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) 
 

Kegiatan Usaha Utama : 
Pembiayaan infrastruktur 

 

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia 
 

Kantor Pusat : 
Gedung Sahid Sudirman Centre, Lantai 47-48 

Jl. Jenderal Sudirman No. 86 
Jakarta 10220 

Telepon: +6221 80825288, Faksimili: +6221 80825258 
Website: www.ptsmi.co.id 

Email : corporatesecretary@ptsmi.co.id 
 
 

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I SARANA MULTI INFRASTRUKTUR  
DENGAN TARGET DANA SEBESAR Rp30.000.000.000.000,- (TIGA PULUH TRILIUN RUPIAH) (“PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN”) 

 
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN:  

OBLIGASI BERKELANJUTAN I SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP I TAHUN 2016 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH) 
OBLIGASI BERKELANJUTAN I SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP II TAHUN 2017 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp7.000.000.000.000,- (TUJUH TRILIUN RUPIAH) 

 
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN: 

OBLIGASI BERKELANJUTAN I SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP III TAHUN 2018 (“OBLIGASI”) 
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)  

 
  

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang  untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini dijamin 
dengan kesanggupan penuh (full commitment) dengan jumlah pokok sebesar Rp828.250.000.000,- (delapan ratus dua puluh delapan miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) yang terdiri atas 2 (dua) seri, yaitu sebagai 
berikut:  
 
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp635.000.000.000,- (enam ratus tiga puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 8,2% (delapan koma dua persen) 

per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi 
Seri A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 14 Desember 2019. 

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp193.250.000.000,- (seratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 8,7% 
(delapan koma tujuh persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi 
Seri B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 4 Desember 2021. 

 
Sisa dari jumlah pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp671.750.000.000,- (enam ratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila 
jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut. 
 
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwu lan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran bunga pertama akan 
dilakukan pada tanggal 4 Maret 2019 sedangkan pembayaran bunga terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi.  
 
 
 

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN 
OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG 
TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI 
ADALAH PARI PASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT 
PADA BAB I PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN. 

 

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DITUJUKAN UNTUK DIMILIKI SEMENTARA LALU DIJUAL KEMBALI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR ATAU SEBAGAI PELUNASAN YANG 
BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, DAN HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI 
WAJIB DILAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TERSEBUT DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI 
OBLIGASI, BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN 
BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI. KETERANGAN LEBIH LANJUT 
MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DIURAIKAN DALAM BAB I PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN. 

 

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT SEHUBUNGAN DENGAN KELANCARAN PEMBAYARAN KEMBALI POKOK DAN/ATAU BUNGA PENYALURAN PINJAMAN YANG APABILA 
JUMLAH KREDIT YANG TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN CUKUP MATERIAL, DAPAT MEMPENGARUHI KINERJA PERSEROAN.  

 

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN 
PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. 

 

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK 
ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI. 

 

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI 
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO): 

idAAA (Triple A) 

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI. 
 

 
OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA 

 

PENAWARAN OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)  
 

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI 
 

 

 
 

   

PT BAHANA SEKURITAS 
(Terafiliasi) 

PT CGS – CIMB SEKURITAS 
INDONESIA 

PT DANAREKSA 
SEKURITAS (Terafiliasi) 

PT INDO PREMIER 
SEKURITAS 

PT MANDIRI SEKURITAS 
(Terafiliasi) 

PT TRIMEGAH SEKURITAS 
INDONESIA TBK 

 

 
 
 

WALI AMANAT 
PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk. (Terafiliasi) 

 
 

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 8 November 2018   
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 JADWAL  
Tanggal Efektif : 9 November 2016  

Masa Penawaran Umum : 23-29 November 2018 

Tanggal Penjatahan : 30 November 2018 

Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 3 Desember 2018 

Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggal Emisi) : 4 Desember 2018 

Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia : 5 Desember 2018 

   

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN 

 
1. UMUM  
 
NAMA OBLIGASI 
  
OBLIGASI BERKELANJUTAN I SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP III TAHUN 2018. 
 
JENIS OBLIGASI  
 
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti 
utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSE I yang 
selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan 
kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek 
atau Bank Kustodian. 
 
HARGA PENAWARAN 
 
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. 
 
HASIL PEMERINGKATAN  
 
Untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 7 dan Peraturan IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan  
oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia Indonesia (Pefindo).  
 
Berdasarkan hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang sesuai dengan surat No. 1471/PEF-Dir/RC/IX/2016 tanggal 6 September 
2016 dari Pefindo, yang ditegaskan kembali oleh Pefindo berdasarkan surat No.RTG-129/PEF-DIR/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 dan 
surat No. RC-517/PEF-DIR/IV/2018 tanggal 20 April 2018, Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap III Tahun 2018 telah 
mendapat peringkat: 
 

idAAA  
(Triple A, Stable Outlook) 

 
2. SYARAT-SYARAT OBLIGASI 
 
JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI  
 
Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun 
lima ratus miliar Rupiah). Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian 
Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini dijamin secara kesanggu pan penuh 
(full commitment) dengan jumlah pokok sebesar Rp828.250.000.000,- (delapan ratus dua puluh delapan miliar dua ratus lima puluh juta 
Rupiah) yang terdiri atas 2 (dua) seri, yaitu sebagai berikut :  
 

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp635.000.000.000,- (enam ratus tiga puluh lima miliar 
Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 8,2% (delapan koma dua persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi 
adalah 370 (tiga ratus tujuh pululh) Hari Kalender. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 
100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 14 Desember 2019. 

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp193.250.000.000,- (seratus sembilan puluh tiga miliar dua 
ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 8,7% (delapan koma tujuh persen) per tahun. 
Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% 
(seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 4 Desember 2021.  

 
Sisa dari jumlah pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp671.750.000.000,- (enam ratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus 
lima puluh juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (best 
effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk 
menerbitkan Obligasi tersebut. 
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwu lan, sesuai 
dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 4 Maret 2019 sedangkan 
pembayaran bunga terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi.  
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Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dar i Tanggal 
Emisi, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari. 
 
Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimil iki oleh 
Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.  
 
JUMLAH SATUAN PEMESANAN 
 
Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya 
 
BUNGA OBLIGASI 
 
Bunga Obligasi dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga 
Obligasi di bawah ini. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) dimana bunga pertama dibayarkan pada tanggal 4 Mar et 2019 
sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 14 Desember 2019 untuk Obligasi Seri A; 
dan tanggal 4 Desember 2021 untuk Obligasi Seri B. 
 
Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini : 
 

Pembayaran 

Tanggal Pembayaran Bunga 

Seri A : 370 hari  Seri B : 3 tahun  

Bunga Obligasi ke-1 4 Maret 2019 4 Maret 2019 
Bunga Obligasi ke-2 4 Juni 2019 4 Juni 2019 
Bunga Obligasi ke-3 4 September 2019  4 September 2019  
Bunga Obligasi ke-4 14 Desember 2019 4 Desember 2019 
Bunga Obligasi ke-5 - 4 Maret 2020 
Bunga Obligasi ke-6 - 4 Juni 2020 

Bunga Obligasi ke-7 - 4 September 2020 
Bunga Obligasi ke-8 - 4 Desember 2020 
Bunga Obligasi ke-9 - 4 Maret 2021 
Bunga Obligasi ke-10 - 4 Juni 2021 
Bunga Obligasi ke-11 - 4 September 2021 
Bunga Obligasi ke-12 - 4 Desember 2021 

 
Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik, dimana 1 (satu) 
bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan akan dibayarkan setiap t riwulan (3 bulan) 
terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.  
 
Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran 
Bunga Obligasi yang bersangkutan. 
 
HARGA PENAWARAN OBLIGASI 

 
Obligasi ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. 
 
SATUAN PEMINDAHBUKUAN DAN SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI 
 
Satuan pemindahbukuan berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya. Satu 
satuan pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara (Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani 
dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain) yaitu Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. 
 
Satuan perdagangan berarti satuan pemesanan pembelian/perdagangan Obligasi dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,00 
dan/atau kelipatannya. 
 
JAMINAN  
 
Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak 
maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal  1131 
dan pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-
hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
TAMBAHAN UTANG YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN SETELAH EMISI OBLIGASI 
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Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang  yang 
timbul berdasarkan Obligasi, kecuali utang baru tersebut untuk kegiatan usaha sehari -hari, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian 
Perwaliamanatan. 
 
PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI 
 
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil 
Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi.  
 
CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI  
 
Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan 
kepada Pemegang Obligasi yang menyerahkan konfirmasi kepemilikan Obligasi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang 
diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu 
pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Kerja, maka 
pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya. 
 
WALI AMANAT 
 
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi sesuai dengan ketentuan yang terca ntum 
dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap III Tahun 2018  No.17 tanggal 7 November 
2018 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta. 

 
Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut: 

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 
Plaza Mandiri Lantai 22 

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 
Jakarta 12920 

Telp: (021) 5268216, 5245161 
Faks: (021) 5268201 

Up. International Banking & Financial Institutions Group 
 
HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI 

 
Hak-hak Pemegang Obligasi antara lain sebagai berikut : 
 
1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi 

dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga 
Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum 
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.  

2. Daftar Pemegang Obligasi memperoleh pembayaran denda sebesar persentase Bunga Obligasi yang berlaku ditambah 1% (satu 
persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung 
secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian 
Perwaliamanatan, apabila terdapat keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi.  

3. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah 
Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan kecuali Obligasi yang 
dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar 
diselenggarakan RUPO dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan fotocopy Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO 
(“KTUR”) dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan KTUR asli kepada Wali Amanat, dengan 
ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR 
tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis 
dari Wali Amanat. 

4. Melalui keputusan RUPO, Pemegang Obligasi antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut:  
a. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat atau untuk memberikan pengarahan kepada 

Wali Amanat atau untuk mengambil tindakan lain; 
b. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;  
c. Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk tet api tidak terbatas 

pada mengubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta 
peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian 
sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Bapepam dan LK nomor VI.C.4;  

d. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu 
Obligasi, jumlah Pokok Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi dan 
dengan memperhatikan Peraturan Bapepam dan LK Nomor VI.C.4; 

e. Mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat untuk melakukan pembatalan 
pendaftaran Obligasi di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI; 

f. Mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian 
Perwaliamanatan termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk 
mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;  



 

4 

 

g. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan 
atau berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

h. Mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa Force Majeure dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan 
Wali Amanat. 

 
PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN 
 
Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan 
penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa : 
1.1. Tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat, pemberian ijin tertulis tersebut tunduk pada ketentuan sebagai berikut: 

i. Ijin tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar; dan 
ii. Wali Amanat wajib memberikan tanggapan atas permohonan ijin tersebut dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah 

permohonan ijin dan dokumen pendukungnya tersebut diterima oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari 
Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan 
ijinnya; 

iii. Jika dalam tanggapannya Wali Amanat meminta tambahan data atau dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau 
penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah data atau dokumen pendukung lainnya 
tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat. Jika dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima 
tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan ijinnya;  

 Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut : 
 1.1.1.  Melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan kecuali penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan 

yang dilakukan dengan atau pada perusahaan yang bidang usahanya sama dan tidak  mempunyai dampak negatif terhadap 
jalannya usaha Perseroan dan tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran Bunga Obligasi 
dan/atau pelunasan Pokok Obligasi, kecuali hal-hal tersebut dilakukan dalam program privatisasi Pemerintah Republik 
Indonesia sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku 

dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus (surviving company) dan dalam hal Perseroan bukan 
merupakan perusahaan penerus (surviving company) maka seluruh kewajiban berdasarkan Obligasi dan/atau 
Perjanjian Perwaliamanatan telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus (surviving company) dan 
perusahaan penerus (surviving company) tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk memenuhi 
kewajiban pembayaran berdasarkan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan. 

b. Perusahaan penerus (surviving company) tersebut salah satu bidang usahanya adalah bergerak dalam bidang usaha 
utama yang sama dengan Perseroan. 

1.1.2. Melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan 
Obligasi, kecuali utang baru tersebut untuk Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan. 

 1.1.3. Menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aktiva termasuk hak atas pendapatan Perseroan, baik yang sekarang 
ada maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali jaminan yang diberikan dalam rangka Kegiatan Usaha 
Sehari-hari Perseroan. 

 1.1.4. Memberi pinjaman kepada pihak manapun, kecuali: 
i. Pinjaman yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan; 
ii. Pinjaman yang diberikan berdasarkan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan; 
iii.  Pinjaman kepada pegawai termasuk Direksi dan Komisaris untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan dengan 

ketentuan sesuai peraturan perusahaan Perseroan. 
 1.1.5. Mengubah bidang usaha utama Perseroan. 
 1.1.6. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan. 
 1.1.7. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU"), yang diajukan oleh 

Perseroan sebagai akibat adanya permohonan kepailitan pihak lain.  
 1.1.8. Membayar, membuat atau menyatakan pembagian dividen pada tahun buku Perseroan selama Perseroan lalai dalam 

melakukan pembayaran Jumlah Terutang atau Perseroan tidak melakukan pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan 
Perjanjian Perwaliamanatan, Akta Pengakuan Utang dan/atau perjanjian lain yang dibuat berkenaan dengan Obligasi. 

 1.1.9. Mengadakan segala bentuk kerjasama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya di luar Kegiatan Usaha Sehari -hari Perseroan 
atau mengadakan perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan/operasi Perseroan 
diatur oleh pihak lain dan berdampak negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan 
Perjanjian Perwaliamanatan. 

1.2.  Selama Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan berkewajiban untuk:  
 (i) Menyetorkan dana (in good funds) yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi yang 

jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau 
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan menyerahkan foto copy bukti pengiriman dana kepada Wali Amanat pada hari yang 
sama. 

(ii) Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, 
ijin, dan persetujuan (baik dari pemerintah maupun dari pihak yang berwenang lainnya) dan dengan segera memberikan laporan 
dan/atau masukan dan/atau melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia 
sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan setiap Dokumen Emisi dalam mana Perseroan 
menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap Dokumen Emisi di 
Republik Indonesia. 

(iii) Memastikan pada setiap saat keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan 
terakhir yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan ayat 6.2 
(x) Perjanjian Perwaliamanatan, harus berada dalam rasio-rasio keuangan sebagai berikut: 
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a. Current Ratio, perbandingan total aktiva lancar dengan total Kewajiban lancar tidak kurang dari 100% (seratus persen); 
b. Perbandingan Aktiva Produktif dengan Utang tidak kurang dari 100% (seratus persen).  

“Aktiva Produktif” berarti terdiri dari kas dan setara kas, pinjaman diberikan, piutang usaha dan investasi jangka panjang 
bersih. 
“Utang” berarti utang berbunga yang diperoleh Perseroan termasuk utang bank, utang sewa guna usaha, utang Efek 
konversi, utang Efek dan instrumen pinjaman lainnya, utang kredit investasi, utang Perseroan yang dijamin dengan agunan 
atau gadai atas aktiva pihak lain berdasarkan nilai penjaminan, pinjaman yang berasal dari perusahaan lain yang diakuisisi 
atau perusahaan lain yang melebur ke dalam Perseroan, kecuali utang pajak, utang dividen (jika ada), utang dagang dalam 
Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan, utang kepada pihak ketiga selain bank dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) 
tahun. 

(iv) Memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum 
ditandatanganinya dokumen-dokumen berkaitan dengan: 
1. peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari Obligasi yang digunakan untuk kegiatan usaha sehari-

hari Perseroan; dan/atau 
2. penjaminan dan/atau pembebanan aktiva Perseroan yang diberikan dalam rangka Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan. 

(v) Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
(vi) Mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. 
(vii) Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan 

pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik terhadap segala resiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan perusahaan yang 
bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan. 

(viii) Segera memberikan kepada Wali Amanat secara tertulis keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan 
wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan hal lain-lain. 

(ix) Memberikan ijin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat dengan pemberitahuan 3 (tiga) Hari Kerja 
sebelumnya secara tertulis, untuk selama jam kerja Perseroan memasuki gedung-gedung dan halaman-halaman yang dimiliki 
atau dikuasai Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas buku-buku, ijin-ijin dan catatan keuangan Perseroan yang terkait 
dengan penerbitan Obligasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan dan perjanjian-perjanjian yang berlaku, 
dengan biaya-biaya yang disetujui terlebih dahulu oleh Perseroan. 

(x)  Menyampaikan kepada Wali Amanat: 
1. Salinan dari laporan-laporan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek, KSEI, dalam 
waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang 
disebutkan di atas. 

2.  Salinan resmi akta-akta dan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Obligasi dalam waktu selambat-
lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya salinan tersebut oleh Perseroan. 

3. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam 
dan LK) disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan atau selambat-lambatnya pada 
akhir bulan keempat setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan. 

4. Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otori tas Jasa Keuangan. 
5. Laporan keuangan triwulan disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah periode laporan keuangan tersebut 

berakhir. 
(xi) Memelihara secara konsisten sistem pembukuan, pengawasan intern dan pencatatan akuntansi berdasarkan Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
(xii) Mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, 

memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan. 
(xiii) Selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis atas :  

1.  Setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting dan buruk atas jalannya usaha atau operasi atau 
keadaan keuangan Perseroan. 

2.  Setiap perubahan anggaran dasar, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pembagian dividen dan diikuti dengan 
penyerahan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham setelah akta-akta tersebut diterima oleh Perseroan. 

3.  Perkara pidana, perdata, administrasi dan perburuhan dimana Perseroan berkedudukan sebagai pihak tergugat yang secara 
Material mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan. 

4.  Terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dengan 
segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang 
ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasikan 
bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa 
kelalaian tersebut tidak terjadi atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut 
dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian 
tersebut. 

(xiv) Membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana 
mestinya. 

(xv) Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Nomor : IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan 
LK Nomor: Kep-712/BL/2012 tanggal 26-12-2012 (dua puluh enam Desember tahun dua ribu dua belas) berikut perubahannya 
dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan yaitu :  

a) Pemeringkatan Tahunan  
i.  Perseroan wajib menyampaikan peringkatan tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 

(sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan 
seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan. 

ii. Dalam hal peringkat  Obligasi diperoleh lebih dari satu perusahaan pemeringkat efek pada saat Penawaran Umum 
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Berkelanjutan, maka Emiten dapat menunjuk salah satu dari perusahaan pemeringkat efek tersebut untuk melakukan 
pemeringkatan tahunan sampai dengan selesainya seluruh kewajiban Emiten yang terkait dengan  Obligasi yang 
diterbitkan sepanjang telah diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan. 

iii. Dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan 
kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau 
laman (website) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, 
mencakup hal-hal sebagai berikut:  

   1) peringkat tahunan yang diperoleh; dan 
   2) penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat. 

b)   Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting 
i Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa 

Keuangan serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia 
yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya 
peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut: 

   1) peringkat baru; dan 
   2) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru. 

ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.  
c)   Pemeringkatan Obligasi Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan. 

i.  Perseroan yang menerbitkan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 36/POJK.04/2014 wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai 
Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan. 

ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:  
   1) periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan 
   2) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Obligasi tahap berikutnya 

dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
Nomor: 36/POJK.04/2014. 

d)   Pemeringkatan Ulang  
i.  Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkai t dengan peringkat Obligasi selain 

karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir (xv) huruf a butir i dan huruf b butir i, maka Perseroan wajib 
menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama akhir hari kerja ke-2 
(dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud. 

ii.  Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka 
Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa 
Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah 
diterimanya peringkat dimaksud atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, 
apabila ada perubahan terhadap Peraturan Bapepam dan LK Nomor : IX.C.11. 

 
(xvi) Apabila terjadi merger atau akuisisi  terhadap Emiten yang mengakibatkan perubahan susunan pemegang saham mayoritas  

Emiten menjadi bukan Pemerintah Republik Indonesia lagi, baik sebagian maupun seluruh saham-saham Emiten, yang 
didasarkan atas permintaan dan/atau perintah dan/atau persetujuan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau otoritas yang 
berwenang sesuai dengan keputusan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka atas adanya 
merger atau akuisisi tersebut tidak perlu persetujuan Pemegang Obligasi melalui RUPO.  

 
PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (BUY BACK) 

 
Dalam hal Perseroan melakukan Pembelian Kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut :  
1. 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan sebagaimana tercantum dalam Informasi Tambahan, Perseroan dari waktu ke waktu dapat 

melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan Perseroan 
mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dimiliki sementara lalu dijual kembali atau disimpan untuk 
kemudian dijual kembali dengan harga pasar atau sebagai pelunasan Obligasi. Khusus untuk pembelian kembali sebagai pelunasan 
harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan pembelian kembali dilakukan melalui Bursa Efek 
atau di luar Bursa Efek. 

2. Pembelian kembali hanya dapat dilakukan jika Perseroan tidak melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian 
Perwaliamanatan kecuali telah mendapat persetujuan RUPO. 

3. Perseroan dilarang melakukan pembelian kembali jika pelaksanaan pembelian kembali tersebut dapat mengakibatkan Perseroan 
tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. 

4. Pembelian kembali hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi , kecuali afiliasi tersebut karena 
kepemilikan modal pemerintah. 

5. Perseroan wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional 
mengenai rencana dilakukannya pembelian kembali Obligasi selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal permulaan 
penawaran pembelian kembali Obligasi, dengan ketentuan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum dilaksanakannya 
pengumuman dalam surat kabar, Perseroan wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana pembelian kembali 
Obligasi tersebut. 

6. Pengumuman tersebut harus mencantumkan : 
 i. Periode penawaran pembelian kembali Obligasi dimana Pemegang Obligasi dapat mengajukan penawaran jual atas sejumlah 

Obligasi yang dimilikinya dengan menyebutkan harga yang dikehendakinya kepada Perseroan;  
 ii. Jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi; 

 iii. Kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali; 
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 iv. Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali; 
 v.  Tata cara penyelesaian pembelian kembali; 

vi. Persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual dan tata cara penyampaian penawaran jual oleh 
Pemegang Obligasi;  

vii. Tanggal pembayaran pembelian kembali Obligasi tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal terakhir 
periode penawaran pembelian kembali Obligasi (selanjutnya disebut ”Tanggal Pembayaran Pembelian Kembali”) ; 

viii. Tata cara pembelian kembali Obligasi ; 
ix. Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi. 

7. Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual kepada Perseroan pada periode penawaran wajib melampirkan :   
 i. Konfirmasi Tertulis dari KSEI mengenai jumlah Obligasi yang akan dijual yang tidak dapat dipindahbukukan antar Rekening Efek 

sampai dengan Tanggal Pembayaran Pembelian Kembali; 
 ii. Bukti jati diri pada saat melakukan penawaran jual; 

 iii. Pernyataan bahwa Obligasi yang akan dijual oleh Pemegang Obligasi kepada Perseroan bebas dari segala 
sengketa/tuntutan/ikatan jaminan dan tidak dapat diperjual belikan oleh Pemegang Obligasi sehingga Obligasi tersebut tidak 
dapat dipindahbukukan antar Rekening Efek sampai dengan Tanggal Pembayaran Pembelian Kembali. 

8. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap pihak yang melakukan penjualan 
Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli 
kembali. 

9. Perseroan tidak berkewajiban untuk membeli seluruh Obligasi yang ditawarkan oleh Pemegang Obligasi untuk dibeli kembali pada 
periode penawaran pembelian kembali Obligasi, apabila harga penawaran jual yang ditawarkan oleh Pemegang Obligasi tersebut 
melampaui target harga yang diharapkan oleh Perseroan sebagaimana tersebut dalam ayat 5.16 angka 6 sub i v Pasal 5 Perjanjian 
Perwaliamanatan. 

10. Perseroan wajib menjaga rahasia kepada pihak manapun atas semua informasi mengenai penawaran jual Obligasi yang telah 
disampaikan oleh Pemegang Obligasi selama periode penawaran pembelian kembali Obligasi. 

11. Perseroan dapat melakukan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 5.16 
angka 6 sub iv Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan sebagai berikut: 

 i. Jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih terutang dalam 
periode 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan; 

 ii. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan merupakan milik Afiliasi Perseroan (kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan 
Afiliasi  Negara Republik Indonesia); dan  

 iii. Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual  kembali, dan wajib dilaporkan kepada 
Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi. 

12. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi,, Perseroan wajib melaporkan kepada 
Otoritas Jasa Keuangan, Wali Amanat, Bursa Efek dan KSEI serta mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia 
yang mempunyai peredaran nasional perihal pelaksanaan pembelian kembali Obligasi tersebut.  

 Dalam pengumuman tersebut harus dicantumkan :  
 i. Jumlah nominal Obligasi yang dibeli kembali dengan menjelaskan jumlah nominal Obligasi yang telah dilunasi dan/atau jumlah 

nominal Obligasi yang dibeli kembali untuk disimpan; 
 ii. Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan 
 iii. Jjumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi. 

13. Perseroan juga wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan seluruh dokumen penawaran jual yang telah disampaikan oleh 
Pemegang Obligasi selama periode penawaran pembelian kembali Obligasi selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak pembelian 
kembali Obligasi dilaksanakan. 

14. Obligasi yang dimiliki Perseroan yang merupakan hasil pembelian kembali tidak berhak memperoleh Bunga Obligasi.  
15. Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat dan KSEI mengenai Obligasi yang dimiliki Perseroan untuk disimpan, dalam waktu  

5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal Daftar Pemegang 
Rekening yang berhak atas Bunga Obligasi, dengan memperhatikan peraturan KSEI. 

16. Obligasi milik Perseroan yang merupakan hasil pembelian kembali dan/atau milik Afiliasi Perseroan, tidak memiliki hak suara dan 
tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran suatu RUPO, kecuali afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan/penyertaan modal 
pemerintah. 

17. Apabila Perseroan melakukan pelunasan atas Obligasi yang dibeli kembali maka Perseroan wajib untuk melaporkan kejadian terseb ut 
kepada Wali Amanat, KSEI, Otoritas Jasa Keuangan serta Bursa efek selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya 
pelunasan tersebut. 
Dalam hal Obligasi dilunasi sebagian, maka Perseroan akan menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi yang baru 
kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang lama pada hari yang sama dengan tanggal pelunasan sebagian 
Obligasi, dengan jumlah Obligasi yang masih terutang setelah dikurangi jumlah Obligasi yang telah dilunasi sebagian tersebut.  

18. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali obligasi dilakukan dengan 
mendahulukan obligasi yang tidak dijamin; 

19. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan 
ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut; 

20. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis 
Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut; 

21. Pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan : 
 - hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, Hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh 

Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau  
 - pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak 

memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual 
kembali. 



 

8 

 

 
KELALAIAN PERSEROAN 
 
1.1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau 

hal-hal tersebut di bawah ini :  
a.  Perseroan lalai membayar kepada Pemegang Obligasi, Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga 

Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau  
b.  Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada 

pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara Material terhadap jalannya usaha Perseroan dan kewajiban ini 
tidak diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan pengadilan tersebut; atau 

c.  Utang dan kewajiban Perseroan menjadi jatuh tempo lebih awal karena kelalaian dan/atau Perseroan dinyatakan lalai terhadap 
utang dan kewajiban berdasarkan perjanjian utang lainnya dengan batas minimum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari ekuitas 
Perseroan; atau 

d.  Perseroan lalai melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian 
Perwaliamanatan yang secara Material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya 
berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau 

e.  Perseroan atas inisiatif sendiri melakukan tindakan untuk mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), atau  
f.  Apabila pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua 

atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan 
sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara Material kemampuan Perseroan untuk memenuhi 
kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau 

g.  Apabila terdapat pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan/status Perseroan dan/atau keuangan 
Perseroan dan/atau pengelolaan usaha Perseroan tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya pada saat pernyataan 
dan jaminan tersebut diberikan, kecuali ketidak sesuaian atau ketidak benaran tersebut bukan disebabkan karena kesengajaan 
atau itikad buruk Perseroan serta dengan memperhatikan ketentuan ayat 9.2 Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan; 

1.2.  Dalam hal terjadi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam : 
a.  ayat 9.1 huruf (a) Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 

(empat belas) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut 
atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; 
atau 

b.  ayat 9.1 huruf (b) dan huruf (c) Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus 
selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/ dihilangkan 
keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima 
oleh Wali Amanat; 

c.  ayat 9.1 huruf (d) dan huruf (g) Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus 
dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat yang tercantum dalam teguran tertulis dari Wali Amanat paling lama 90 (sembilan 
puluh) Hari Kalender sejak surat teguran dari Wali Amanat mengenai kelalaian tersebut tanpa adanya perbaikan yang mulai 
dilakukan oleh Perseroan atau tanpa dihilangkannya keadaan tersebut;  

d.  ayat 9.1 huruf (e) dan huruf (f) Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan: 
- Maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa tersebut kepada Pemegang Obligasi dengan 

cara memuat dalam pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. 
- Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian 

Perwaliamanatan. 
- Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan 

kelalaiannya tersebut. 
- Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan atau Perseroan tidak menyampaikan 

penjelasannya, maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus 
diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi. Jika RUPO berikutnya tersebut memutuskan agar Wali Amanat 
melakukan penagihan segera kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo, dan 
Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO harus mengajukan tagihan kepada Perseroan dan tagihan 
tersebut wajib segera dibayar oleh Perseroan. 

1.3.  Apabila Perseroan dibubarkan dengan Undang-undang, Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan 
Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi atau melindungi Pemegang 
Obligasi dari keadaan yang lebih buruk, dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala klaim dan/atau tuntutan oleh Pemegang 
Obligasi. 

1.4. Ketentuan-ketentuan dalam ayat 9.1 dan ayat 9.2 Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dapat tidak berlaku apabila telah terjadi peristiwa 
Force Majeure, dengan ketentuan bahwa kondisi akibat Force Majeure tersebut tidak menghilangkan kewajiban Perseroan berdasarkan 
Perjanjian Perwaliamanatan. Apabila tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat tentang tindak lanjut dari keadaan 
Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam pengertian Force Majeure dalam ketentuan Perjanjian Perwaliam anatan, maka 
keputusan tentang peristiwa Force Majeure tersebut akan dilakukan oleh RUPO. 

 
RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO) 
 
1.1. Rapat Umum Pemegang Obligasi diadakan untuk tujuan antara lain :  

a. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat atau untuk memberikan pengarahan kepada Wali 
Amanat atau untuk mengambil tindakan lain. 

b. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan. 
c. mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas 
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pada merubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta 
peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Nomor VI.C.4.  

d. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu 
Obligasi, jumlah Pokok Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi  dan 
dengan memperhatikan Peraturan Bapepam dan LK Nomor : VI.C.4. 

e. mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat untuk melakukan pembatalan 
pendaftaran Obligasi di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI.  

f. mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian 
Perwaliamanatan termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk 
mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian; dan 

g. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan 
atau berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

h. mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa Force Majeure dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali 
Amanat. 

1.2. Dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku, RUPO dapat diselenggarakan bilamana :  
a.  Pemegang Obligasi sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari 

jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali 
Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat 
agar diselenggarakan RUPO dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan fotocopy KTUR dari KSEI yang diperoleh 
melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya 
KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan 
Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. 

b.  Wali Amanat atau Otoritas Jasa Keuangan atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPO.  Apabila Otoritas Jasa 
Keuangan atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPO maka Otoritas Jasa Keuangan atau Perseroan wajib 
mengirimkan surat permintaan untuk diadakan RUPO kepada Wali Amanat. 

1.3.  Wali Amanat harus melakukan pemanggilan untuk RUPO, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal diterimanya 
surat permintaan dari Pemegang Obligasi, Perseroan dan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan 
Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis alasan 
penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusannya kepada Otoritas Jasa Keuangan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) 
Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan. 

1.4.  Tata Cara RUPO : 
 a. RUPO dapat diselenggarakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain dimana Obligasi dicatatkan atau tempat lain yang 

disepakati Perseroan dan Wali Amanat. 
 b. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam 

jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPO. 
 c. Pemanggilan RUPO wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO melalui  

1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan 
paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO kedua atau ketiga melalui 1 (satu) surat kabar harian 
berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan disertai informasi bahwa RUPO pertama atau kedua telah diselenggarakan  
tetapi tidak mencapai kuorum. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling 
lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO pertama atau kedua. 

 d. Pemanggilan RUPO harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain: 
  - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO; 
  - agenda RUPO; 
  - pihak yang mengajukan usulan diselenggarakannya RUPO; 
  - Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki suara dalam RUPO; dan 
  - kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO. 
 e. RUPO dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan 

RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO. Dalam hal penggantian Wali Amanat yang diminta oleh 
Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya 
RUPO, dan Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut harus mempersiapkan acara RUPO 
dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO. 

 f. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam 
Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO.  

 g.   Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kor um 
kehadiran, kecuali Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia. 

 h. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat.  
 i. Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satu Satuan Pemindahbukuan Obligasi 

mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan 
menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain. 

j.     Suara blanko, abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan 
dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia. 

 k. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari 
Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO, yang dibuktikan dengan adanya 
pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang 
penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal 
pelaksanaan RUPO. 
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 l.  Sebelum pelaksanaan RUPO, Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali 
Amanat. 

 m. Pada saat pelaksanaan RUPO :  
- Perseroan wajib menyerahkan surat pernyataan mengenai Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan kecuali 

Obligasi yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia; dan 
- Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO wajib membuat surat pernyataan mengenai 

Obligasi yang dimilikinya baik yang terafiliasi dengan Perseroan maupun yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.  
n. Kecuali biaya-biaya yang terjadi sebagai akibat pengunduran diri Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.9 Perjanjian 

Perwaliamanatan, biaya pemasangan iklan untuk pengumuman, pemanggilan dan pengumuman hasil RUPO serta semua biaya 
penyelenggaraan RUPO termasuk akan tetapi tidak terbatas pada biaya Notaris dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPO 
dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) 
Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima oleh Perseroan dari Wali Amanat. 

o. Atas penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara RUPO yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti yang sah dan 
mengikat Pemegang Obligasi, Wali Amanat dan Perseroan. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat 
kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal 
diselenggarakannya RUPO. 

1.5.  Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat 10.1, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

 a. Bila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:  
(i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang 

masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per 
empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Pasal 10 
Perjanjian Perwaliamanatan. 

(ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) diatas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.  
(iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) 

bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat 
apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO, dengan  
memperhatikan ayat 10.4 huruf i Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan. 

(iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO 
ketiga.  

(v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) 
bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat 
apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO, dengan 
memperhatikan ayat 10.4 huruf i Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan. 

 b. Bila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: 
(i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang masih 

belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui  paling sedikit 1/2 (satu per dua) 
bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Pasal 10 Perjanjian 
Perwaliamanatan. 

(ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) diatas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua. 
(iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari 

jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui 
paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf 
i Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan. 

(iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO 
ketiga.  

(v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari 
jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui 
paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf 
i Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan. 

 c. Bila RUPO dimintakan oleh Otoritas Jasa Keuangan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan 
keputusan sebagai berikut:  
(i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum 

dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari 
jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Pasal 10 Perjanjian 
Perwaliamanatan. 

(ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) diatas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.  
(iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari 

jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui 
paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf 
i Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.  

(iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) diatas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga. 
(v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari 

jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui 
paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf 
i Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.  

1.6.  RUPO yang diadakan untuk tujuan selain memutuskan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, diselenggarakan dengan ketentuan 
kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut: 
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 a. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum  
dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah 
Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan. 

 b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua. 
 c. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari  

jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui 
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i 
Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.  

 d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.  
 e. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dar i 

jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan 
keputusan suara terbanyak, dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan. 

1.7.  Perseroan, Wali Amanat dan Pemegang Obligasi harus tunduk, patuh dan terikat pada keputusan-keputusan yang diambil oleh 
Pemegang Obligasi dalam RUPO. 

1.8.  Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian 
disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
di Negara Republik Indonesia, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 16 ayat 16.2. Perjanjian Perwaliamanatan.  

1.9.  Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka 
peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku. 

 
PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI 
 
Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :  
  
1. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian 

Perwaliamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan 
setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tidak mengurangi peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.  

2. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan pada dan setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian 
Perwaliamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut 
dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan kecuali ditentukan lain dalam 
peraturan/perubahan terhadap Perjanjian Perwaliamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan kontrak 
perwaliamanatan. 

 
PEMBERITAHUAN 

 
Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dianggap telah dilakukan dengan sah 
dan dengan sebagaimana mestinya apabila ditandatangani oleh pihak yang berwenang, pihak-pihak mana akan ditentukan bersama antara 
Perseroan dan Wali Amanat dan disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera disamping nama pihak yang bersangkutan, 
dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperol eh tanda 
terima atau dengan faksimili.  
 
Perseroan : 
Nama     : PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) 
Alamat Kantor Pusat   : Gedung Sahid Sudirman Centre, Lantai 47-48 

  Jl. Jenderal Sudirman No. 86 
  Jakarta 10220 

Telepon     : (021) 8082 5288 
Faksimili    : (021) 8082 5258 
Untuk perhatian    : Direktur Keuangan 
 
Wali Amanat :  
Nama     : PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. 
Alamat     : Plaza Mandiri Lantai 22 

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38  
Jakarta 12190 

Telepon     : (021) 5268216, 5245161 
Faksimili     : (021) 5268201 
Untuk perhatian    : International Banking & Financial Institutions Group 

: 
Apabila salah satu pihak mengalami perubahan alamat, maka pihak yang mengalami perubahan alamat tersebut wajib memberitahukan  
kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak terjadinya perubahan alamat tersebut.  
 
HUKUM YANG BERLAKU 

 
Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di negara Republik 
Indonesia. 
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PEMBAYARAN LEBIH DINI ATAS PILIHAN EMITEN ATAU PEMEGANG EFEK BERSIFAT UTANG 
 
Tidak ada Efek bersifat utang yang memberi kemungkinan pembayaran lebih dini atas pilihan Emiten atau pemegang Efek bersifat utang.  
  

RENCANA PENGGUNAAN DANA  
 
Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk 
kegiatan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur. 
 

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING  
 
Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan PT Sarana 
Multi Infrastruktur (Persero). Calon investor juga harus membaca Bab mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.  
 
Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan 
mengacu pada Laporan Keuangan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 
dan 2016, serta periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2018 dan 2017 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 2017 
dan 2016. Laporan keuangan per 30 Juni 2018 dan 2017 tidak diaudit. Sedangkan laporan keuangan Perseroan untuk tanggal dan tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 telah diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (anggota dari BKR 
International) dan ditandatangani oleh Doli Diapary Siregar, dengan opini tanpa modifikasian tertanggal 19 Februari 2018.  Laporan Keuangan 
Perseroan untuk tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh KAP Satrio Bing Eny & Rekan (anggota 
dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dan ditandatangani oleh Muhammad Irfan, dengan opini tanpa modifikasian tertanggal 1 Maret 2017. 
 

Laporan Posisi Keuangan 
 

(dalam jutaan Rupiah) 

KETERANGAN 
30 Juni 31 Desember 

2018* 2017 2016 

ASET      

Kas dan setara kas 14.376.320 15.398.139  8.089.506  

Dana dibatasi penggunaannya 92.006 170.062  67.320  

Efek-efek 4.126.573 2.867.639  2.180.239  

Pinjaman diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah 

-  setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai  33.583.486 33.323.778  32.648.418  

Piutang atas penugasan fasilitasi penyiapan proyek 13.520 12.747  26.555  

Biaya dibayar dimuka 3.373 1.693  1.734  

Pendapatan masih harus diterima  496.753 325.172  130.264  

Uang muka pembelian ruang kantor - - 398.657 

Pajak dibayar dimuka 13.375 12.522 - 

Penyertaan saham 2.762.268 2.759.169 690.751 

Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan  428.673 440.600  37.943  

Aset tak berwujud - bersih 31.401 30.167  20.916  

Aset pajak tangguhan 29.105 30.403  22.876  

Aset lain-lain - bersih 12.213 13.807  16.958  

JUMLAH ASET 55.969.066 55.385.896 44.332.137 

 

LIABILITAS   

 

Pinjaman diterima dari bank dan lembaga keuangan lainnya 5.057.022 3.715.562  3.141.318  

Utang pajak 23.066 32.257  28.544  

Biaya masih harus dibayar 205.236 216.367  162.315  

Pendapatan diterima dimuka 9.951 17.973  7.305  

Liabilitas derivative - 44.196  92.356  

Surat utang diterbitkan – bersih 12.890.839 14.243.219  7.333.680  

Pinjaman diterima dari Pemerintah Republik Indonesia 2.757.296 2.608.996  2.616.273  

Kewajiban imbalan kerja 73.049 70.458  37.364  

Liabilitas lain-lain 168.745 115.715  77.272  

JUMLAH LIABILITAS 21.185.204 21.064.743  13.496.427  

 

EKUITAS   

 

Modal saham 30.516.600 28.516.600  24.356.600  

Tambahan modal disetor - 2.000.000  4.160.000  

Penghasilan komprehensif lain  436.431 524.503  47.228  

Saldo Laba:    

Ditentukan penggunaannya 1.182.983 822.983  459.142  

Belum ditentukan penggunaannya 2.647.848 2.457.067  1.812.740  
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(dalam jutaan Rupiah) 

KETERANGAN 
30 Juni 31 Desember 

2018* 2017 2016 

JUMLAH EKUITAS 34.783.862 34.321.153  30.835.710  

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 55.969.066 55.385.896 44.332.137 

Keterangan: *) tidak diaudit 
 

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain 
 

(dalam jutaan Rupiah) 

KETERANGAN 

Periode 6 bulan yang berakhir 

pada  

tanggal 30 Juni 

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 

2018* 2017* 2017 2016 

Pendapatan usaha 1.828.270 1.518.998 3.154.863 2.329.444 

Beban usaha (796.491) (605.635) (1.483.310) (794.476) 

Beban pajak final (106.763) (41.410) (122.164) (150.730) 

Laba usaha 925.016 871.953 1.549.389 1.384.238 

Pendapatan (beban) lain-lain 15.565 10.235 (14.691) 42.053 

Laba sebelum pajak 940.581 882.188 1.534.695 1.426.291 

Beban pajak (124.627) (174.792) (272.686) (213.488) 

Laba bersih periode berjalan   815.954 707.396 1.262.008 1.212.803 

Penghasilan komprehensif lain (82.245) 92.041 465.996 30.232 

Jumlah laba komprehensif 733.709 799.437 1.728.004 1.243.035 

Laba per Saham (dalam Rupiah penuh) 28.123 27.591 46.524 50.715 

Keterangan:      
*) tidak diaudit 

 
Rasio Keuangan Penting  

(dalam jutaan Rupiah) 

 Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 
30 Juni 

Tahun yang berakhir 
31 Desember 

 2018* 2017* 2017 2016 
     

Rasio Pertumbuhan (%)     
Pendapatan 20,36% 31,84% 35,43% 213,17% 
Laba bersih sebelum pajak 6,62% 12,46% 7,60% 290,42% 
Laba bersih tahun berjalan 15,35% 2,82% 4,06% 297,13% 
Aset 1,05% 5,83% 24,93% 35,51% 
Liabilitas 0,57% 15,01% 56,08% 85,35% 
Ekuitas 1,35% 1,81% 11,30% 21,24% 
 

    
Rasio Usaha (%)     
Laba komprehensif tahun berjalan / Pendapatan 40,13% 52,63% 54,77% 53,36% 
Laba bersih periode berjalan / Ekuitas 2,35% 2,25% 3,68% 3,93% 
Laba komprehensif tahun berjalan / Ekuitas 2,11% 2,55% 5,03% 4,03% 
Laba bersih periode berjalan / Aset 1,46% 1,51% 2,28% 2,74% 
Laba komprehensif tahun berjalan / Aset 1,31% 1,70% 3,12% 2,80% 
Beban usaha / Pendapatan usaha 43,57% 39,87% 47,02% 34,11% 
 

    
Rasio Keuangan (x)     
Aset / Liabilitas 2,64x  3,02x  2,63x  3,28x  
Liabilitas / Ekuitas (Debt to Equity Ratio) 0,60x  0,49x  0,61x  0,43x  
Liabilitas / Aset 0,38x  0,33x  0,38x  0,30x  
Gearing Ratio 0,60x  0,52x  0,65x  0,43x  
Financing to Asset Ratio 0,37x 0,32x  0,37x  0,30x  
Net Worth terhadap Modal Disetor 1,14x  1,10x  1,20x  1,27x  
     

Keterangan:      
*) tidak diaudit     

 
Rasio Keuangan Yang Dipersyaratkan Dalam Perjanjian Utang  
 

 Periode 6 (enam) bulan 
yang berakhir 30 Juni 

Tahun yang berakhir 
31 Desember 

 2018 2017 2016 
    

Fasilitas Kredit dari Agence Francaise de Developpement    
Non performing loan < 5% 2.25% 2,07% 1,16% 
Net non performing loan to Capital Ratio < 10% 1,24% 1,24% 0,62% 
Gearing Ratio < 3x 0,60x 0,65x  0,43x  
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 Periode 6 (enam) bulan 
yang berakhir 30 Juni 

Tahun yang berakhir 
31 Desember 

 2018 2017 2016 
 

   

Fasilitas Kredit dari PT Bank UOB Indonesia    
Debt to Tangible Net Worth1) < 3x 0,60x 0,61x n/a 
 

   

 

   

Fasilitas Kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk    
Debt to Equity < 3x 0,60x 0,61x n/a 
Perbandingan Aktiva Produktif2) dengan Utang3) > 100% 236% 303% n/a 
 

   

Fasilitas Kredit dari The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd.    
Debt to Equity < 3x 0,60x 0,61x 0,43x 
Kepemilikan saham Pemerintah Republik Indonesia minimum 51% 

100% 100% 100% 
Keterangan: 
1) Tangible Net Worth adalah aset berwujud yang dikurangkan dengan total liabilitas 
2) Aktiva Produktif terdiri atas kas dan setara kas, pinjaman diberikan, piutang usaha dan investasi jangka panjang bersih  
3) Utang berarti utang berbunga yang diperoleh debitur termasuk utang bank, utang sewa guna usaha, utang efek konversi, utang efek dan instrumen pinjaman lainnya, utang 

kredit investasi, utang debitur yang dijamin dengan agunan atau gadai atas aktiva pihak lain berdasarkan nilai penjaminan, pinjaman yang berasal dari perusahaan lain yang 
diakuisisi atau perusahaan lain yang melebur dalam debitur, kecuali utang pajak, utang deviden (jika ada), utang dagang dalam  kegiatan usaha sehari-hari debitur, utang 
kepada pihak ketiga selain bank dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun. 

n.a.  Rasio tidak diperhitungkan pada periode/tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal bersangkutan, karena fasilitas tersebut belum dimiliki oleh Perseroan pada periode/tahun 
tersebut. 

 

KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN 
DAN PROSPEK USAHA 

 
A. PERKEMBANGAN STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM SERTA KOMPOSISI KEPEMILIKAN 

SAHAM PERSEROAN  

 
Struktur permodalan Perseroan setelah Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap II 
Tahun 2017 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan terdapat beberapa perubahan sebagai berikut:  

  
1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 34 

tanggal 20 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara dan telah 
mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-
0019472.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-
0124642.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016, terdapat peningkatan modal dasar dari Rp 25.000.000.000.000,- (dua puluh 
lima triliun Rupiah) menjadi   Rp 50.000.000.000.000,- (lima puluh triliun Rupiah). 

 
2. Berdasarkan Akta No. 29 Tanggal 17 Mei 2018, terdapat peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 28.516.600.000.000,- 

(dua puluh delapan triliun lima ratus enam belas miliar enam ratus juta Rupiah) menjadi Rp 30.516.600.000.000, - (tiga puluh triliun lima 
ratus enam belas miliar enam ratus juta Rupiah), sehingga struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan hingga Prospektus 
ini diterbitkan menjadi sebagai berikut : 
 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham 

Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (%) 

Modal Dasar 50.000.000 Rp 50.000.000.000.000,-  

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    
Negara Republik Indonesia 30.516.600 Rp 30.516.600.000.000,- 100 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 30.516.600 Rp 30.516.600.000.000,- 100 

Saham dalam Portepel 19.483.400   Rp19.483.400.000.000,- - 

 
 
B. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN 
 
Susunan Pengurus Perseroan setelah Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Tahun 
2017 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan terdapat (i) perubahan pada anggota Dewan Komisaris  yaitu pemberhentian 
dengan hormat Langgeng Subur sebagai anggota Komisaris Perseroan dan pengangkatan Dini Kusumawati sebagai anggota Komisaris 
Perseroan dan (ii) perubahan pada anggota Direksi yaitu pemberhentian dengan hormat Agresius R Kadiaman sebagai anggota Direksi 
Perseroan dan pengangkatan Faaris Pranawa sebagai anggota Direksi Perseroan, serta perubahan pada jabatan Direktur Operasional dan 
Keuangan dan Direktur Manajemen Resiko, sebagaimana dibawah ini: 
 

Dewan Komisaris : 
Komisaris Utama / Komisaris Independen : Mahendra Siregar 
Komisaris  : Dini Kusumawati  
Komisaris : Wahyu Utomo  
Komisaris : A. Kunta Wibawa Dasa Nugraha 
Komisaris Independen : Sukatmo Padmosukarso 
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Direksi : 

Direktur Utama : Emma Sri Martini 
Direktur Pembiayaan dan Investasi : Edwin Syahruzad 
Direktur Pengembangan Proyek dan Jasa Konsultasi  : Darwin Trisna Djajawinata 
Direktur Operasional dan Keuangan : Mohammad Ghozie Indra Dalel 
Direktur Manajemen Risiko : Faaris Pranawa 

 

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI 
 
Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I 
Sarana Multi Infrastruktur Tahap III Tahun 2018 No.18 tanggal 7 November 2018 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi 
Warsito, SH., Notaris di Jakarta, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan 
kepada Masyarakat Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap III Tahun 2018 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya 
Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah). 
 
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi tersebut diatas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian 
yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan setelah itu tidak ada 
lagi Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan E misi 
Obligasi tersebut. 
 
Obligasi ini dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) dengan jumlah pokok sebesar Rp828.250.000.000,- (delapan ratus dua 
puluh delapan miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) dengan susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Emisi 
Obligasi adalah sebagai berikut : 
 

No. Penjamin Emisi Obligasi 
Porsi Penjaminan (Rupiah)  

Persentase (%) 
Seri A Seri B Total (Rp) 

1. PT Bahana Sekuritas (Terafiliasi) 28.000.000.000,- 34.000.000.000,- 62.000.000.000,- 7,49 

2. PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia 98.000.000.000,- - 98.000.000.000,- 11,83 
3. PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi) 118.000.000.000,- 26.000.000.000,- 144.000.000.000,- 17,39 
4. PT Indo Premier Sekuritas 230.000.000.000,- 71.000.000.000,- 301.000.000.000,- 36,34 
5. PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi) 123.000.000.000,- 29.250.000.000,- 152.250.000.000,- 18,38 
6. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 38.000.000.000,- 33.000.000.000,- 71.000.000.000,- 8,57 

Total 635.000.000.000,- 193.250.000.000,- 828.250.000.000,- 100,00 

 
Sisa dari jumlah pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp671.750.000.000,- (enam ratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus 
lima puluh juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (best 
effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk 
menerbitkan Obligasi tersebut. 
 
Selanjutnya Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya 
masing-masing sesuai dengan Peraturan IX.A.7, yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan 
I Sarana Multi Infrastruktur Tahap III Tahun 2018 adalah PT Danareksa Sekuritas. 

 

TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI 

 
1. PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF 
 
Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran 
Obligasi di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang 
ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut : 
 
a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk 

didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penit ipan 
Kolektip di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada 
Tanggal Emisi yaitu tanggal 4 Desember 2018. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank 
Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti 
kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek; 
 

b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan 
dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening; 
 

c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, 
pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi; 
 

d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama 
Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun 
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pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang 
Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang 
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali 
ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
 

e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI 
kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat 
dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya 
RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;  

 
f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian 

yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI. 
 

2. PEMESAN YANG BERHAK 
 
Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau 
lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan 
yurisdiksi setempat.  
 
3. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI  
 
Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (“FPPO”) yang dicetak untuk 
keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Bab XI Informasi Tambahan in i, dan 
pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari 
ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani. 
 
Pemesanan wajib diterima oleh Manajer Penjatahan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :  
i. Pemesanan dilakukan dengan menggunakan formulir pemesanan asli; dan 
ii. Pemesanan disampaikan melalui perusahaan efek yang menjadi anggota sindikasi penjaminan emisi efek dan/atau agen penjualan 

efek. 
 
4. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN 
 
Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000,- (lima 
juta Rupiah) dan/atau kelipatannya. 
 
5. MASA PENAWARAN UMUM 
 
Masa Penawaran Umum dimulai tanggal 23 November 2018 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 29 November 2018 pukul 16.00 WIB. 
 
6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI  
 
Selama Masa Penawaran Umum, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja 
yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Bab XI Informasi Tambahan ini, pada tempat di mana 
Pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO. 
 
7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI  
 
Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan  
1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda teri ma 
pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. 
 
8. PENJATAHAN OBLIGASI  
 
Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-691/BL/2011 tanggal  
30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 30 November 
2018. 
 
Setiap Pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum  
ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui l ebih dari 
satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer 
Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. 
 
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja 
setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum. 
 
Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Danareksa Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK 
mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 tentang Pedom an 
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Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan peraturan Bapepam No. IX.A.7 
tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum; paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.  
 
 
9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI 
 
Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan 
secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah 
efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 3 Desember 2018 (in good funds) pada rekening Penjamin Emisi 
Obligasi dibawah ini:  
 

PT Bahana Sekuritas PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia PT Danareksa Sekuritas 
Bank CIMB Niaga 

Cabang: Graha CIMB Niaga 
No. Rekening: 800147577800 

Atas Nama: PT Bahana Sekuritas 

Bank CIMB Niaga 
Cabang: Graha CIMB Niaga 

No. Rekening: 800043680000 
Atas Nama: PT CGS-CIMB Sekuritas 

Indonesia 

Bank Permata 
Cabang: Sudirman 

No. Rekening: 400-1763690 
Atas Nama: PT Danareksa Sekuritas 

   
PT Indo Premier Sekuritas Indonesia PT Mandiri Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 

Bank Permata 
Cabang: Sudirman 

No. Rekening: 0701528093 
Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas 

Bank Mandiri 
Cabang: Sudirman 

No. Rekening: 102-0004017064 
Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas 

Bank BCA 
Cabang: KH.M. Mansyur 

No. Rekening: 179.303.0308 
Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 

 
Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan 
pembayaran tidak dipenuhi. 
 
10. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK 
 
Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 4 Desember 2018, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi 
untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelak sana 
Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligas i semata-mata menjadi tanggung 
jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI  untuk 
memindahbukukan Obligasi dari Rekening Obligasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi 
sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah 
dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata 
menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan. 
 
Dalam hal Perseroan terlambat menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obl igasi 
pada Rekening Efek, maka Perseroan wajib membayar denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat bunga Obligasi dari 
masing-masing seri Obligasi yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai  dengan pelaksanaan 
distribusi Obligasi yang seharusnya dikreditkan) dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender atau 1 
(satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender kepada Pemegang Obligasi.  
 
11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN OBLIGASI 
 
Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya dan jika pesanan Obligasi sudah dibayar maka uang pemesanan harus 
dikembalikan oleh Manajer Penjatahan Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan.  
 
Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan t ersebut 
wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga 
Obligasi dari masing-masing seri Obligasi yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan 
pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (ti ga 
ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.  
 
Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 
(dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar 
bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.  
 
Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligas i dari 
segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi 
dan Penjamin Emisi Obligasi. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab dan karenanya 
harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung 
jawab Perseroan. 
 
12. LAIN-LAIN 
 
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau 
sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. 
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13. AGEN PEMBAYARAN 
 
Agen Pembayaran adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). berkedudukan di Jakarta yang telah ditunjuk sesuai denga n 
Perjanjian Agen Pembayaran, dimana KSEI berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah pokok dan bunga Obligasi kepada 
Pemegang Obligasi untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak -hak 
dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian antara Perseroan dan KSEI. 
 
Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut: 
 

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia 
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5 

Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53 
Jakarta 12190 

Telepon: (021) 5299 1099 
Faksimili: (021) 5299 1199 

 

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG 
 
Wali Amanat : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 
Konsultan Hukum : Soemarjono, Herman & Rekan 
Notaris  : Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito 

 

PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI 
 
Informasi Tambahan serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh selama tanggal Penawaran Umum Obligasi di kantor 
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di bawah ini: 

 

SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI 
PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM BUKU INFORMASI TAMBAHAN 

PT Bahana Sekuritas 
 

Graha Niaga Lantai 21 
Jl. Jendral Sudirman Kav. 58 

Jakarta 12190 
Tel. (021) 250 5081 

Fax.  (021) 522 5889 
Website: www.bahana.co.id  

Email: bs_ibcm@bahana.co.id  

PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia 
 

Gedung Bursa Efek Indonesia  
Tower II Lantai 11 

Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 
Jakarta 12190 

Tel. (021) 515 4660 
Fax. (021) 515 4661 

Website: www.cimb.com    
Email: jk.cso@cimb.com  

PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi) 
 

Gedung Danareksa Lantai 1 
Jl. Medan Merdeka Selatan No.14 

Jakarta 10110 
Tel. (021) 29 555 777/888 
Fax. (021) 350-1724/25 

Website: www.danareksa.com   
Email: cs@danareksa.com  

PT Indo Premier Sekuritas 
 

Wisma GKBI 7th Floor, Suite 718 
Jl. Jend. Sudirman No. 28 
Jakarta 10210 - Indonesia 

Tel. (021) 5793 1168 
Fax. (021) 5793 1220 

Website: www.indopremier.com 
E-mail: corfin@ipc.co.id  

 

PT Mandiri Sekuritas 
 

Menara Mandiri I Lantai 25 
Jl. Jend. Sudirman Kav 54-54 

Jakarta 12190 
Tel. (62 21) 526 3445 
Fax. (62 21) 527 5701 

Website: www.mandirisekuritas.co.id  
Email: corporate.communication@mandirisek.co.id  

 

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 
 

Gedung Artha Graha, Lt.18 
Jl. Jendral Sudirman, kav. 52-53 

Jakarta 12190, Indonesia 
Tel. (6221) 2924 - 9088 
Fax. (6221) 2924 - 9150 

Website: www.trimegah.com  
Email: investment.banking@trimegah.com  

http://www.bahana.co.id/
mailto:bs_ibcm@bahana.co.id
http://www.cimb.com/
mailto:jk.cso@cimb.com
http://www.danareksa.com/
mailto:cs@danareksa.com
http://www.indopremier.com/
mailto:corfin@ipc.co.id
http://www.mandirisekuritas.co.id/
mailto:corporate.communication@mandirisek.co.id
http://www.trimegah.com/
mailto:investor.relations@trimegah.com
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