
 

 

 

 

 
 
Kepada Yth : 

 

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal 

Otoritas Jasa Keuangan 

di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan 

Banteng Timur 2-4,  Sawah Besar 

Jakarta Pusat - DKI Jakarta 10710 

  

2.  Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Grup 3 
PT. Bursa Efek Indonesia 
Indonesia Stock Exchange Building 
Jl.Jend. Sudirman Kav 52-53 
Jakarta Selatan 12190, Indonesia 

  

 
Perihal :  Keterbukaan Informasi yang perlu diketahui publik sehubungan dengan Penyampaian Sertifikat 

Pemantauan Pemeringkatan Tahunan PT Mora Telematika Indonesia dan Sertifikat Pemantauan 
Pemeringkatan atas Efek Bersifat Utang dan Sukuk PT Mora Telematika Indonesia Tahun 2021 

 
Surat ini kami sampaikan berdasarkan ketentuan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan 
Lembaga Keuangan Nomor: Kep-712/BL/2012 tentang Pemeringkatan atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk 
(“Peraturan IX.C.11”); Lampiran Keputusan Bursa Efek Jakarta No. Kep-00015/BEI/01-2021(“Peraturan IE”; Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material oleh 
emiten atau Perusahan Publik (“POJK 31”); Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2018 tentang 
Penyampaian Laporan Melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 7”) 
 

Dengan hormat, 

Berdasarkan Peraturan IX.C.11, Peraturan IE, POJK 31 dan POJK 7dengan ini kami untuk dan atas nama Perseroan 

menyampaikan laporan informasi sebagai berikut : 

 

Nama Perseroan/Emiten : PT Mora Telematika Indonesia 
Bidang Usaha  : Jasa Telekomunikasi 
Telepon   : 021 3199 8600 
Faksimili   : 021 3142 882 
 

 

1 Tanggal Kejadian 25 Maret 2021 

2 Jenis Informasi atau Fakta Material Penyampaian Hasil Pemeringkatan Tahunan 

3 Uraian Informasi I. Berdasarkan Peraturan IX.C.11, bersama dengan surat ini 
kami PT Mora Telematika Indonesia (selanjutnya disebut 
“Perseroan”) menyampaikan Sertifikat Pemantauan 
Pemeringkatan tahun 2021 diantaranya sebagai berikut :   

1. Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Sukuk 
Ijarah Berkelanjutan Tahun 2019 PT Mora 

Nomor : 010/MTI/CORSEC/EXT/III/2021                     Jakarta, 25 Maret 2021 
Lampiran : 3 (tiga) lampiran  



 

 

 

Telamatika Indonesia Periode 1 Maret 2021 
sampai dengan 1 Maret 2022; 

2. Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Sukuk 
Ijarah Berkelanjutan I Tahap I seri A dan Seri B 
tahun 2019, Tahap II Seri A dan Seri B Tahun 2020, 
Tahap III Seri A dan Seri B Tahun 2020 PT Mora 
Telematika Indonesia Periode 1 Maret 2021 
sampai dengan 1 Maret 2022 ; 

3. Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas PT 
Mora Telematika Indonesia Periode 1 Maret 2021 
sampai dengan 1 Maret 2022. 

yang seluruhnya diperoleh dari PT Pemeringkat Efek 
Indonesia (“Pefindo”) dengan rincian sebagaimana kami 
lampirkan pada surat ini (hasil pemeringkatan menjadi 
Lampiran I dalam surat ini). 

4 Dampak Kejadian, informasi, atau fakta 

material tersebut terhadap kegiatan 

operasional, hukum, kondisi keuangan, atau 

kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan 

Publik 

Tidak ada 

5 Keterangan Lain-Lain 
a. Bahwa pada tanggal  5 Maret 2021, 8 Maret 2021 

dan 26 Maret 2021, Perseroan telah mencoba 

untuk menyampaikan Laporan Pemeringkatan 

menggunakan form E30 dalam Sistem Pelaporan 

Elektronik Terintegrasi OJK IDX (“SPE”) namun 

tidak berhasil yang mana menurut informasi yang 

ditampilkan dalam SPE terjadi kesalahan di server.  

b. Dikarenakan Perseroan gagal melakukan akses 

form E30 SPE, pada tanggal 5 Maret 2021 

Perseroan melakukan korespondensi dengan pihak 

OJK dan IDX mengenai kegagalan menyampaikan 

laporan menggunakan form E30 dan juga 

Perseroan telah menyampaikan materi 

keterbukaan informasi melalui Surat Elektronik (e-

mail) ke OJK dan IDX (korespondensi menjadi 

Lampiran II dan materi keterbukaan informasi 

menjadi lampiran III surat ini).  

c. Selanjutnya pada hari ini Kamis, 25 Maret 2021 
Perseroan memutuskan untuk menyampaikan 
Laporan dengan menggunakan form E019. 

d. Informasi yang disampaikan dalam Keterbukaan 
Informasi ini merupakan informasi yang 
diungkapkan Perseroan guna memenuhi 
ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 
31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas 
Informasi atau Fakta Material Oleh Emiten atau 
Perusahaan Publik 

 



 

 

 

Demikian yang dapat kami sampaikan dan apabila terdapat informasi yang dibutuhkan mengenai surat ini terkait isu 

hukum, mohon untuk menghubungi Bapak Henry Rizard Rumopa (081310278078 - 

henry.rumopa@moratelindo.co.id atau corsec@moratelindo.co.id) dan terkait isu keuangan dan akuntansi, mohon 

untuk menghubungi  Bapak Genta  Andika Putra (081287667934 - genta.putra@moratelindo.co.id).  

 

 

Hormat Kami,  

PT Mora Telematika Indonesia  

 

 

 

 

 

 

Nama  : Henry Rizard Rumopa 
Jabatan : Sekretaris Perusahaan 
 

 

 

 

Tembusan :  

1. PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat Obligasi;  
2. PT Bank Bukopin Tbk selaku Wali Amanat Sukuk Ijarah Tahap I, II dan III; dan 
3. Arsip  
 
 

Digitally signed by: HENRY R RUMOPA (YR8078)
Signed at: Mar 25, 2021 20:39:39

mailto:henry.rumopa@moratelindo.co.id)
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No.RC-156/PEF-DIR/III/2021 
 
Jakarta, 1 Maret 2021 
 
Kepada Yth. 
Bapak Ir. Galumbang Menak 
Direktur Utama 
PT Mora Telematika Indonesia 
Grha 9, 6th Floor 
Jalan Panataran No. 9 
Proklamasi 
JAKARTA PUSAT 10320 
 
Perihal: Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Sukuk Ijarah Berkelanjutan Tahun 2019 PT Mora Telematika Indonesia 
 Periode 1 Maret 2021 sampai dengan 1 Maret 2022 
 
Dengan hormat, 
 
Sesuai dengan hasil rapat yang diadakan pada hari Senin, 1 Maret 2021, Panitia Pemeringkat PT PEFINDO memutuskan menetapkan 
kembali peringkat: 
 

idA(sy)  
(Single A Syariah) 

 
terhadap Sukuk Ijarah Berkelanjutan Tahun 2019 PT Mora Telematika Indonesia senilai maksimum Rp3.000.000.000.000,00 (tiga 
trliun rupiah) yang akan diterbitkan selama 3 tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran (27 Juni 2019) sampai dengan 27 Juni 
2022. Peringkat tersebut diberikan berdasarkan data dan informasi dari Perusahaan serta Laporan Keuangan Tidak Diaudit per 31 
Desember 2020 dan Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2019. Peringkat tersebut berlaku untuk periode 1 Maret 2021 sampai 
dengan 1 Maret 2022. 
 
“Instrumen pendanaan syariah dengan peringkat idA(sy) mengindikasikan bahwa kemampuan emiten untuk memenuhi komitmen 
keuangan jangka panjang dalam kontrak pendanaan syariah dibandingkan emiten Indonesia lainnya adalah kuat. Namun demikian, 
mungkin akan mudah terpengaruh oleh perubahan buruk keadaan dan kondisi ekonomi dibandingkan instrumen yang peringkatnya 
lebih tinggi.” 
 
Atas bantuan dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih. 
 
Hormat kami, 
 

 
Salyadi Saputra 
Direktur Utama 

 
Hendro Utomo 
Direktur  

 
“Peringkat yang dimuat dalam dokumen ini adalah pendapat PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) yang diberikan berdasarkan hasil keputusan Komite Pemeringkatan 
pada saat tanggal dibuatnya peringkat. Peringkat merupakan opini ke depan mengenai kemampuan pihak yang diperingkat dalam memenuhi kewajiban finansialnya secara 
penuh dan tepat waktu, berdasarkan asumsi yang dibuat saat peringkat ditetapkan. Peringkat bukan merupakan rekomendasi bagi pemodal untuk mengambil keputusan 
investasi (baik keputusan untuk membeli, menjual, atau menahan efek utang apapun yang diterbitkan berdasarkan atau berhubungan dengan peringkat atau keputusan 
investasi lainnya) dan/atau opini atas nilai kewajaran efek utang dan/atau nilai entitas yang diberikan peringkat oleh PEFINDO. Semua data dan informasi yang diperlukan 
dalam proses pemeringkatan diperoleh dari pihak yang meminta pemeringkatan yang dianggap dapat dipercaya keakuratan dan kebenarannya dan dari sumber lain yang 
dianggap dapat diandalkan. PEFINDO tidak melakukan audit, uji tuntas, atau verifikasi secara independen dari setiap informasi dan data yang diterima dan digunakan sebagai 
dasar dalam proses pemeringkatan. PEFINDO tidak bertanggung jawab atas kebenaran, kelengkapan, ketepatan waktu, dan keakuratan informasi dan data yang dimaksud. 
Keakuratan dan kebenaran informasi dan data menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak yang memberikan informasi dan data yang dimaksud. Peringkat bisa berubah 
di masa depan karena peristiwa yang belum diantisipasi sebelumnya pada saat peringkat diberikan pertama kali. PEFINDO berhak menarik peringkat jika data dan informasi 
yang diterima tidak memadai dan/atau perusahaan yang diperingkat tidak memenuhi kewajibannya kepada PEFINDO. PEFINDO dan setiap anggota Direksi, Komisaris, 
Pemegang Saham, serta Karyawannya tidak bertanggung jawab kepada pihak manapun atas segala kerugian, biaya-biaya, dan pengeluaran yang diderita atau timbul 
sebagai akibat penggunaan isi dan/atau informasi hasil pemeringkatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. PEFINDO tidak memberikan keterangan atau 
pendapat bahwa dokumen yang dikeluarkan berdasarkan atau berhubungan dengan hasil pemeringkatan ini dapat dieksekusi atau dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuannya.” 

 
  



 

No.RC-157/PEF-DIR/III/2021 
 
Jakarta, 1 Maret 2021 
 
Kepada Yth. 
Bapak Ir. Galumbang Menak 
Direktur Utama 
PT Mora Telematika Indonesia 
Grha 9, 6th Floor 
Jalan Panataran No. 9 
Proklamasi 
JAKARTA PUSAT 10320 
 
Perihal: Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I Seri A dan Seri B Tahun 2019, Tahap 

II Seri A dan Seri B Tahun 2020, Tahap III Seri A dan Seri B Tahun 2020 PT Mora Telematika Indonesia 
 Periode 1 Maret 2021 sampai dengan 1 Maret 2022 
 
Dengan hormat, 
 
Sesuai dengan hasil rapat yang diadakan pada hari Senin, 1 Maret 2021, Panitia Pemeringkat PT PEFINDO memutuskan menetapkan 
kembali peringkat: 
 

idA(sy)  
(Single A Syariah) 

 
terhadap Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I Seri A dan Seri B Tahun 2019, Tahap II Seri A dan Seri B Tahun 2020, Tahap III 
Seri A dan Seri B Tahun 2020 PT Mora Telematika Indonesia senilai Rp1.666.515.000.000,00 (satu triliun enam ratus enam puluh 
enam miliar lima ratus lima belas juta rupiah) untuk periode 1 Maret 2021 sampai dengan 1 Maret 2022. Peringkat tersebut diberikan 
berdasarkan data dan informasi dari Perusahaan serta Laporan Keuangan Tidak Diaudit per 31 Desember 2020 dan Laporan 
Keuangan Audit per 31 Desember 2019.  
 
“Instrumen pendanaan syariah dengan peringkat idA(sy) mengindikasikan bahwa kemampuan emiten untuk memenuhi komitmen 
keuangan jangka panjang dalam kontrak pendanaan syariah dibandingkan emiten Indonesia lainnya adalah kuat. Namun demikian, 
mungkin akan mudah terpengaruh oleh perubahan buruk keadaan dan kondisi ekonomi dibandingkan instrumen yang peringkatnya 
lebih tinggi.” 
 
Atas bantuan dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih. 
 
Hormat kami, 
 

 
Salyadi Saputra 
Direktur Utama 

 
Hendro Utomo 
Direktur  

 
“Peringkat yang dimuat dalam dokumen ini adalah pendapat PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) yang diberikan berdasarkan hasil keputusan Komite Pemeringkatan 
pada saat tanggal dibuatnya peringkat. Peringkat merupakan opini ke depan mengenai kemampuan pihak yang diperingkat dalam memenuhi kewajiban finansialnya secara 
penuh dan tepat waktu, berdasarkan asumsi yang dibuat saat peringkat ditetapkan. Peringkat bukan merupakan rekomendasi bagi pemodal untuk mengambil keputusan 
investasi (baik keputusan untuk membeli, menjual, atau menahan efek utang apapun yang diterbitkan berdasarkan atau berhubungan dengan peringkat atau keputusan 
investasi lainnya) dan/atau opini atas nilai kewajaran efek utang dan/atau nilai entitas yang diberikan peringkat oleh PEFINDO. Semua data dan informasi yang diperlukan 
dalam proses pemeringkatan diperoleh dari pihak yang meminta pemeringkatan yang dianggap dapat dipercaya keakuratan dan kebenarannya dan dari sumber lain yang 
dianggap dapat diandalkan. PEFINDO tidak melakukan audit, uji tuntas, atau verifikasi secara independen dari setiap informasi dan data yang diterima dan digunakan sebagai 
dasar dalam proses pemeringkatan. PEFINDO tidak bertanggung jawab atas kebenaran, kelengkapan, ketepatan waktu, dan keakuratan informasi dan data yang dimaksud. 
Keakuratan dan kebenaran informasi dan data menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak yang memberikan informasi dan data yang dimaksud. Peringkat bisa berubah 
di masa depan karena peristiwa yang belum diantisipasi sebelumnya pada saat peringkat diberikan pertama kali. PEFINDO berhak menarik peringkat jika data dan informasi 
yang diterima tidak memadai dan/atau perusahaan yang diperingkat tidak memenuhi kewajibannya kepada PEFINDO. PEFINDO dan setiap anggota Direksi, Komisaris, 
Pemegang Saham, serta Karyawannya tidak bertanggung jawab kepada pihak manapun atas segala kerugian, biaya-biaya, dan pengeluaran yang diderita atau timbul 
sebagai akibat penggunaan isi dan/atau informasi hasil pemeringkatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. PEFINDO tidak memberikan keterangan atau 
pendapat bahwa dokumen yang dikeluarkan berdasarkan atau berhubungan dengan hasil pemeringkatan ini dapat dieksekusi atau dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuannya.” 

 
 
 



 

No.RC-159/PEF-DIR/III/2021 
 
Jakarta, 1 Maret 2021 
 
Kepada Yth. 
Bapak Ir. Galumbang Menak 
Direktur Utama 
PT Mora Telematika Indonesia 
Grha 9, 6th Floor 
Jalan Panataran No. 9 
Proklamasi 
JAKARTA PUSAT 10320 
 
Perihal: Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas PT Mora Telematika Indonesia  
 Periode 1 Maret 2021 sampai dengan 1 Maret 2022 
 
Dengan hormat, 
 
Sesuai dengan hasil rapat yang diadakan pada hari Senin, 1 Maret 2021, Panitia Pemeringkat PT PEFINDO memutuskan menetapkan 
kembali peringkat: 
 

idA / Stable 
(Single A; Stable Outlook) 

 
terhadap PT Mora Telematika Indonesia untuk periode 1 Maret 2021 sampai dengan 1 Maret 2022. Peringkat tersebut diberikan 
berdasarkan data dan informasi dari Perusahaan serta Laporan Keuangan Tidak Diaudit per 31 Desember 2020 dan Laporan 
Keuangan Audit per 31 Desember 2019. 
 
“Obligor dengan peringkat idA memiliki kemampuan yang kuat dibandingkan obligor Indonesia lainnya untuk memenuhi komitmen 
keuangan jangka panjangnya. Walaupun demikian, kemampuan obligor mungkin akan mudah terpengaruh oleh perubahan buruk 
keadaan dan kondisi ekonomi dibandingkan obligor dengan peringkat lebih tinggi.” 
 
Peringkat atas Perusahaan tidak berlaku untuk suatu Efek Utang tertentu yang dikeluarkan perusahaan, karena tidak memperhitungkan 
struktur serta berbagai ketentuan (provision) dari Efek Utang tersebut, tingkat perlindungan dan posisi klaim dari pemegang Efek Utang 
bila emitennya mengalami likuidasi, serta legalitasnya. Disamping itu, Peringkat atas Perusahaan tidak memperhitungkan kemampuan 
penjamin, pemberi asuransi, atau penyedia credit enhancement lainnya yang ikut mendukung suatu Efek Utang tertentu. 
 
Atas bantuan dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih. 
 
Hormat kami, 

 

 
Salyadi Saputra 
Direktur Utama 

 

 
Hendro Utomo 
Direktur  

 
“Peringkat yang dimuat dalam dokumen ini adalah pendapat PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) yang diberikan berdasarkan hasil keputusan Komite 
Pemeringkatan pada saat tanggal dibuatnya peringkat. Peringkat merupakan opini ke depan mengenai kemampuan pihak yang diperingkat dalam memenuhi kewajiban 
finansialnya secara penuh dan tepat waktu, berdasarkan asumsi yang dibuat saat peringkat ditetapkan. Peringkat bukan merupakan rekomendasi bagi pemodal untuk 
mengambil keputusan investasi (baik keputusan untuk membeli, menjual, atau menahan efek utang apapun yang diterbitkan berdasarkan atau berhubungan dengan 
peringkat atau keputusan investasi lainnya) dan/atau opini atas nilai kewajaran efek utang dan/atau nilai entitas yang diberikan peringkat oleh PEFINDO. Semua data 
dan informasi yang diperlukan dalam proses pemeringkatan diperoleh dari pihak yang meminta pemeringkatan yang dianggap dapat dipercaya keakuratan dan 
kebenarannya dan dari sumber lain yang dianggap dapat diandalkan. PEFINDO tidak melakukan audit, uji tuntas, atau verifikasi secara independen dari setiap informasi 
dan data yang diterima dan digunakan sebagai dasar dalam proses pemeringkatan. PEFINDO tidak bertanggung jawab atas kebenaran, kelengkapan, ketepatan waktu, 
dan keakuratan informasi dan data yang dimaksud. Keakuratan dan kebenaran informasi dan data menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak yang memberikan 
informasi dan data yang dimaksud. Peringkat bisa berubah di masa depan karena peristiwa yang belum diantisipasi sebelumnya pada saat peringkat diberikan pertama 
kali. PEFINDO berhak menarik peringkat jika data dan informasi yang diterima tidak memadai dan/atau perusahaan yang diperingkat tidak memenuhi kewajibannya 
kepada PEFINDO. PEFINDO dan setiap anggota Direksi, Komisaris, Pemegang Saham, serta Karyawannya tidak bertanggung jawab kepada pihak manapun atas segala 
kerugian, biaya-biaya, dan pengeluaran yang diderita atau timbul sebagai akibat penggunaan isi dan/atau informasi hasil pemeringkatan ini, baik secara langsung maupun 
tidak langsung. PEFINDO tidak memberikan keterangan atau pendapat bahwa dokumen yang dikeluarkan berdasarkan atau berhubungan dengan hasil pemeringkatan 
ini dapat dieksekusi atau dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya.” 

 



 

 

 

Lampiran II –  Korespendensi melalui Surat Elektronik ke OJK dan IDX 
Perihal Kendala yang Dihadapi Perseroan 

 
 

1. Keterangan gambar : Melalui korespondensi Tanggal 5 Maret 2021, Perseroan telah menyampaikan 
kendala yang dihadapi yakni tidak bisa submit laporan menggunakan form E30 
SPE dengan keterangan dari terjadi kesalahan di server dan Perseroan juga telah 
melampirkan materi keterbukaan informasi melalui surat elektronik kepada IDX. 

 
 

 
 
 
2. Keterangan gambar : Melalui korespondensi Tanggal 5 Maret 2021, Perseroan telah menyampaikan 

kendala yang dihadapi yakni tidak bisa submit laporan menggunakan form E30 
SPE dengan keterangan dari terjadi kesalahan di server dan Perseroan juga telah 
melampirkan materi keterbukaan informasi melalui surat elektronik kepada OJK. 

 
 

 
 
 
  



 

 

 

 
 
3. Keterangan gambar : Tanggal 8 Maret 2021 Perseoran mencoba kembali mengakses SPE dan 

membuat Laporan melalui form E30 namun tetap gagal dengan keterangan 

terjadi kesalahan di server. 

 

 

  



 

 

 

4. Keterangan gambar : Tanggal  25 Maret 2021 Perseoran mencoba kembali mengakses sistem SPE dan 

membuat Laporan melalui form E30 namun tetap gagal dengan keterangan 

terjadi kesalahan di server. 

 
 



 

 

 

Nomor : 009/MTI/CORSEC/EXT/III/2021 Jakarta , 4 Maret 2021 

Lampiran : 5 (lima) rangkap salinan dokumen  
 
 
Kepada Yth: 

 
1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal 

Otoritas Jasa Keuangan 
di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, 
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4, Sawah Besar 
Jakarta Pusat- 10710 

 

2. Kepala Divisi Penilai Perusahaan Grup 3 
PT Bursa Efek Indonesia 
Indonesia Stock Exchange Building 
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 
Jakarta Selatan- 12190 

 
 
Perihal: Penyampaian Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan Tahunan PT Mora Telematika 

Indonesia dan Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Efek Bersifat Utang dan 
Sukuk PT Mora Telematika Indonesia Tahun 2021 

 
 
Surat ini kami sampaikan berdasarkan ketentuan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas 
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-712/BL/2012 tentang Pemeringkatan atas 
Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“Peraturan IX.C.11”) 
 
Dengan hormat, 
Berdasarkan Peraturan IX.C.11, bersama dengan surat ini kami PT Mora Telematika Indonesia 
(selanjutnya disebut “Perseroan”) menyampaikan Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan tahun 
2021 diantaranya sebagai berikut :   
 

1. Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Sukuk Ijarah Berkelanjutan Tahun 2019 PT 
Mora Telamatika Indonesia Periode 1 Maret 2021 sampai dengan 1 Maret 2022; 

2. Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I seri A 
dan Seri B tahun 2019, Tahap II Seri A dan Seri B Tahun 2020, Tahap III Seri A dan Seri B 
Tahun 2020 PT Mora Telematika Indonesia Periode 1 Maret 2021 sampai dengan 1 
Maret 2022 ; 

3. Sertifikat Pemantauan pemeringkatan atas Obligasi I Seri B Tahun 2017 PT Mora 
Telematikan Indonesia Periode 1 Maret 2021 sampai dengan 1 Maret 2022; dan 

4. Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas PT Mora Telematika Indonesia Periode 1 
Maret 2021 sampai dengan 1 Maret 2022. 

 



 

 

 

yang seluruhnya diperoleh dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”) dengan rincian 
sebagaimana kami lampirkan pada surat ini. 
 
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Apabila memerlukan informasi lebih lanjut 
mengenai hal ini, mohon dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan a/n Bapak Henry 
Rizard Rumopa (081310278078 – henry.rumopa@moratelindo.co.id atau 
corsec@moratelindo.co.id). 
 
Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. 
 
 
 
Hormat kami, 
PT Mora Telematika Indonesia 
 
 
 
 
 
 
Henry Rizard Rumopa 
Sekretaris Perusahaan 
 
 
 
 
 
 
Tembusan : 
1. PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat Obligasi 
2. PT Bank Bukopin Tbk selaku Wali Amanat Sukuk Ijarah; 
3. Arsip 
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Nomor surat  : 009/MTI/CORSEC/EXT/III/2021 
Nama Perseroan  : PT Mora Telematika Indonesia 
Kode Perseroan  : MORA 
Lampiran   : I 
Perihal   : Penyampaian Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan Tahunan PT Mora Telematika Indonesia  
      dan Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Efek Bersifat Utang dan Sukuk PT Mora Telematika Indonesia Tahun 2021 

 

No Nama 

Efek 

Jumlah 

Pokok 

Tanggal Jatuh 

Tempo Efek 

Lembaga 

Pemeringkat 

Laporan Hasil 

Pemeringkatan 

Tahunan 

Rating Periode 

Rating 

Keterangan 

1 Sukuk Ijarah 
Berkelanjutan 
Tahun 2019 PT 
Mora 
Telematika 
Indonesia 

Rp.3.000.000.000.000,- n/a  
(Periode 
Pelaksanaan PUB 
berakhir pada 27 
Juni 2022 

Pefindo Sertifikat Pefindo 
No.RC-156/PEF-
DIR/III/2021 tanggal 1 
Maret 2021 perihal 
Sertifikat Pemantauan 
Pemeringkatan atas 
Sukuk Ijarah 
Berkelanjutan tahun 
2019 PT Mora 
Telematika Indonesia  

idA(sy) 
(single A 
Syariah) 

1 Maret 
2021 sampai 
dengan 1 
Maret 2022 

Menunjukkan hasil yang sama 
dengan hasil pemeringkatan 
tahun sebelumnya sebagaimana 
Sertifikat Pefindo No. RC-
260/PEF-IR/III/2020 tanggal 11 
Maret 2020 perihal Sertifikat 
Pemantauan Pemeringkatan 
atas Sukuk Ijarah Berkelanjutan 
Tahun 2019 PT Mora Telematika 
Indonesia periode 10 Maret 
2020 sampai dengan 1 Maret 
2021   

2 Sukuk Ijarah 
Berkelanjutan I 
Moratelindo 
Tahap I Tahun 
2019 Seri A 

Rp. 347.000.000.000,- 9 Juli 2022 Pefindo Sertifikat Pefindo 
No.RC-157/PEF-
DIR/III/2021 tanggal 1 
Maret 2021 perihal 
Sertifikat Pemantauan 
Pemeringkatan atas 
Sukuk Ijarah 
Berkelanjutan I Tahap 

idA(sy) 
(single A 
Syariah) 

1 Maret 
2021 sampai 
dengan 1 
Maret 2022 

n/a 

Sukuk Ijarah 
Berkelanjutan I 
Moratelindo 

Rp.653.000.000.000,- 9 Juli 2024 



Tahap I Tahun 
2019 Seri B 

I Seri A dan Seri B 
tahun 2019, Tahap II 
Seri A dan Seri B 
Tahun 2020, Tahap III 
Seri A dan Seri B 
Tahun 2020 PT Mora 
Telematika Indonesia  

Sukuk Ijarah 
Berkelanjutan I 
Moratelindo 
Tahap II Tahun 
2020 Seri A 

Rp.191.000.000.000,-  11 Agustus 2023 

Sukuk Ijarah 
Berkelanjutan I 
Moratelindo 
Tahap II Tahun 
2020 Seri B 

Rp.86.000.000.000,- 11 Agustus 2025 

Sukuk Ijarah 
Berkelanjutan I 
Moratelindo 
Tahap III Tahun 
2020 Seri A 

Rp.333.365.000.000,-  7 Oktober 2023 

Sukuk Ijarah 
Berkelanjutan I 
Moratelindo 
Tahap III Tahun 
2020 Seri B 

Rp.56.150.000.000,- 7 Oktober 2025 

3 Obligasi I Seri B 
Tahun 2017 PT 
Mora 
Telematika 
Indonesia 

Rp.460.000.000.000,- 6 Desember 2022 Pefindo Sertifikat Pefindo 

No.RC-158/PEF-

DIR/III/2021 tanggal 1 

Maret 2021 perihal 

Sertifikat Pemantauan 

Pemeringkatan atas 

Obligasi I Seri B Tahun 

idA 

(single A) 

1 Maret 

2021 sampai 

dengan 1 

Maret 2022 

Menunjukkan hasil yang sama 

dengan hasil pemeringkatan 

tahun sebelumnya sebagaimana 

Sertifikat Pefindo No. RC-

261/PEF/DIR/III/2020 tanggal 11 

Maret 2020 perihal Sertifikat 

Pemantauan atas Obligasi I Seri 

A dan Seri B Tahun 2017 PT 



2017 PT Mora 

Telematika Indonesia  

Mora Telematika Indonesia 

periode 10 Maret 2020 sampai 

dengan 10 Maret 2021 

4 n/a n/a n/a Pefindo Sertifikat Pefindo 

No.RC-159/PEF-

DIR/III/2021 tanggal 1 

Maret 2021 perihal 

Sertifikat Pemantauan 

Pemeringkatan atas PT 

Mora Telematika 

Indonesia 

idA/Stable 

(single A; 

Stable 

Outlook 

1 Maret 

2021 sampai 

dengan 1 

Maret 2022 

Menunjukkan hasil yang sama 

dengan hasil pemeringkatan 

tahun sebelumnya sebagaimana 

Sertifikat Pefindo No. RC-

262/PEF-DIR/III/2020 tanggal 11 

Maret 2020 perihal Sertifikat 

Pemantauan Pemeringkatan 

atas PT Mora Telematika 

Indonesia  periode 10 Maret 

2020 sampai dengan 1 Maret 

2021 

 



 

No.RC-156/PEF-DIR/III/2021 
 
Jakarta, 1 Maret 2021 
 
Kepada Yth. 
Bapak Ir. Galumbang Menak 
Direktur Utama 
PT Mora Telematika Indonesia 
Grha 9, 6th Floor 
Jalan Panataran No. 9 
Proklamasi 
JAKARTA PUSAT 10320 
 
Perihal: Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Sukuk Ijarah Berkelanjutan Tahun 2019 PT Mora Telematika Indonesia 
 Periode 1 Maret 2021 sampai dengan 1 Maret 2022 
 
Dengan hormat, 
 
Sesuai dengan hasil rapat yang diadakan pada hari Senin, 1 Maret 2021, Panitia Pemeringkat PT PEFINDO memutuskan menetapkan 
kembali peringkat: 
 

idA(sy)  
(Single A Syariah) 

 
terhadap Sukuk Ijarah Berkelanjutan Tahun 2019 PT Mora Telematika Indonesia senilai maksimum Rp3.000.000.000.000,00 (tiga 
trliun rupiah) yang akan diterbitkan selama 3 tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran (27 Juni 2019) sampai dengan 27 Juni 
2022. Peringkat tersebut diberikan berdasarkan data dan informasi dari Perusahaan serta Laporan Keuangan Tidak Diaudit per 31 
Desember 2020 dan Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2019. Peringkat tersebut berlaku untuk periode 1 Maret 2021 sampai 
dengan 1 Maret 2022. 
 
“Instrumen pendanaan syariah dengan peringkat idA(sy) mengindikasikan bahwa kemampuan emiten untuk memenuhi komitmen 
keuangan jangka panjang dalam kontrak pendanaan syariah dibandingkan emiten Indonesia lainnya adalah kuat. Namun demikian, 
mungkin akan mudah terpengaruh oleh perubahan buruk keadaan dan kondisi ekonomi dibandingkan instrumen yang peringkatnya 
lebih tinggi.” 
 
Atas bantuan dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih. 
 
Hormat kami, 
 

 
Salyadi Saputra 
Direktur Utama 

 
Hendro Utomo 
Direktur  

 
“Peringkat yang dimuat dalam dokumen ini adalah pendapat PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) yang diberikan berdasarkan hasil keputusan Komite Pemeringkatan 
pada saat tanggal dibuatnya peringkat. Peringkat merupakan opini ke depan mengenai kemampuan pihak yang diperingkat dalam memenuhi kewajiban finansialnya secara 
penuh dan tepat waktu, berdasarkan asumsi yang dibuat saat peringkat ditetapkan. Peringkat bukan merupakan rekomendasi bagi pemodal untuk mengambil keputusan 
investasi (baik keputusan untuk membeli, menjual, atau menahan efek utang apapun yang diterbitkan berdasarkan atau berhubungan dengan peringkat atau keputusan 
investasi lainnya) dan/atau opini atas nilai kewajaran efek utang dan/atau nilai entitas yang diberikan peringkat oleh PEFINDO. Semua data dan informasi yang diperlukan 
dalam proses pemeringkatan diperoleh dari pihak yang meminta pemeringkatan yang dianggap dapat dipercaya keakuratan dan kebenarannya dan dari sumber lain yang 
dianggap dapat diandalkan. PEFINDO tidak melakukan audit, uji tuntas, atau verifikasi secara independen dari setiap informasi dan data yang diterima dan digunakan sebagai 
dasar dalam proses pemeringkatan. PEFINDO tidak bertanggung jawab atas kebenaran, kelengkapan, ketepatan waktu, dan keakuratan informasi dan data yang dimaksud. 
Keakuratan dan kebenaran informasi dan data menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak yang memberikan informasi dan data yang dimaksud. Peringkat bisa berubah 
di masa depan karena peristiwa yang belum diantisipasi sebelumnya pada saat peringkat diberikan pertama kali. PEFINDO berhak menarik peringkat jika data dan informasi 
yang diterima tidak memadai dan/atau perusahaan yang diperingkat tidak memenuhi kewajibannya kepada PEFINDO. PEFINDO dan setiap anggota Direksi, Komisaris, 
Pemegang Saham, serta Karyawannya tidak bertanggung jawab kepada pihak manapun atas segala kerugian, biaya-biaya, dan pengeluaran yang diderita atau timbul 
sebagai akibat penggunaan isi dan/atau informasi hasil pemeringkatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. PEFINDO tidak memberikan keterangan atau 
pendapat bahwa dokumen yang dikeluarkan berdasarkan atau berhubungan dengan hasil pemeringkatan ini dapat dieksekusi atau dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuannya.” 

 
  



 

No.RC-157/PEF-DIR/III/2021 
 
Jakarta, 1 Maret 2021 
 
Kepada Yth. 
Bapak Ir. Galumbang Menak 
Direktur Utama 
PT Mora Telematika Indonesia 
Grha 9, 6th Floor 
Jalan Panataran No. 9 
Proklamasi 
JAKARTA PUSAT 10320 
 
Perihal: Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I Seri A dan Seri B Tahun 2019, Tahap 

II Seri A dan Seri B Tahun 2020, Tahap III Seri A dan Seri B Tahun 2020 PT Mora Telematika Indonesia 
 Periode 1 Maret 2021 sampai dengan 1 Maret 2022 
 
Dengan hormat, 
 
Sesuai dengan hasil rapat yang diadakan pada hari Senin, 1 Maret 2021, Panitia Pemeringkat PT PEFINDO memutuskan menetapkan 
kembali peringkat: 
 

idA(sy)  
(Single A Syariah) 

 
terhadap Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I Seri A dan Seri B Tahun 2019, Tahap II Seri A dan Seri B Tahun 2020, Tahap III 
Seri A dan Seri B Tahun 2020 PT Mora Telematika Indonesia senilai Rp1.666.515.000.000,00 (satu triliun enam ratus enam puluh 
enam miliar lima ratus lima belas juta rupiah) untuk periode 1 Maret 2021 sampai dengan 1 Maret 2022. Peringkat tersebut diberikan 
berdasarkan data dan informasi dari Perusahaan serta Laporan Keuangan Tidak Diaudit per 31 Desember 2020 dan Laporan 
Keuangan Audit per 31 Desember 2019.  
 
“Instrumen pendanaan syariah dengan peringkat idA(sy) mengindikasikan bahwa kemampuan emiten untuk memenuhi komitmen 
keuangan jangka panjang dalam kontrak pendanaan syariah dibandingkan emiten Indonesia lainnya adalah kuat. Namun demikian, 
mungkin akan mudah terpengaruh oleh perubahan buruk keadaan dan kondisi ekonomi dibandingkan instrumen yang peringkatnya 
lebih tinggi.” 
 
Atas bantuan dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih. 
 
Hormat kami, 
 

 
Salyadi Saputra 
Direktur Utama 

 
Hendro Utomo 
Direktur  

 
“Peringkat yang dimuat dalam dokumen ini adalah pendapat PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) yang diberikan berdasarkan hasil keputusan Komite Pemeringkatan 
pada saat tanggal dibuatnya peringkat. Peringkat merupakan opini ke depan mengenai kemampuan pihak yang diperingkat dalam memenuhi kewajiban finansialnya secara 
penuh dan tepat waktu, berdasarkan asumsi yang dibuat saat peringkat ditetapkan. Peringkat bukan merupakan rekomendasi bagi pemodal untuk mengambil keputusan 
investasi (baik keputusan untuk membeli, menjual, atau menahan efek utang apapun yang diterbitkan berdasarkan atau berhubungan dengan peringkat atau keputusan 
investasi lainnya) dan/atau opini atas nilai kewajaran efek utang dan/atau nilai entitas yang diberikan peringkat oleh PEFINDO. Semua data dan informasi yang diperlukan 
dalam proses pemeringkatan diperoleh dari pihak yang meminta pemeringkatan yang dianggap dapat dipercaya keakuratan dan kebenarannya dan dari sumber lain yang 
dianggap dapat diandalkan. PEFINDO tidak melakukan audit, uji tuntas, atau verifikasi secara independen dari setiap informasi dan data yang diterima dan digunakan sebagai 
dasar dalam proses pemeringkatan. PEFINDO tidak bertanggung jawab atas kebenaran, kelengkapan, ketepatan waktu, dan keakuratan informasi dan data yang dimaksud. 
Keakuratan dan kebenaran informasi dan data menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak yang memberikan informasi dan data yang dimaksud. Peringkat bisa berubah 
di masa depan karena peristiwa yang belum diantisipasi sebelumnya pada saat peringkat diberikan pertama kali. PEFINDO berhak menarik peringkat jika data dan informasi 
yang diterima tidak memadai dan/atau perusahaan yang diperingkat tidak memenuhi kewajibannya kepada PEFINDO. PEFINDO dan setiap anggota Direksi, Komisaris, 
Pemegang Saham, serta Karyawannya tidak bertanggung jawab kepada pihak manapun atas segala kerugian, biaya-biaya, dan pengeluaran yang diderita atau timbul 
sebagai akibat penggunaan isi dan/atau informasi hasil pemeringkatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. PEFINDO tidak memberikan keterangan atau 
pendapat bahwa dokumen yang dikeluarkan berdasarkan atau berhubungan dengan hasil pemeringkatan ini dapat dieksekusi atau dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuannya.” 

 
 
 



 

No.RC-158/PEF-DIR/III/2021 
 
Jakarta, 1 Maret 2021 
 
Kepada Yth. 
Bapak Ir. Galumbang Menak 
Direktur Utama 
PT Mora Telematika Indonesia 
Grha 9, 6th Floor 
Jalan Panataran No. 9 
Proklamasi 
JAKARTA PUSAT 10320 
 
Perihal: Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Obligasi I Seri B Tahun 2017 PT Mora Telematika Indonesia 
 Periode 1 Maret 2021 sampai dengan 1 Maret 2022 
 
Dengan hormat, 
 
Sesuai dengan hasil rapat yang diadakan pada hari Senin, 1 Maret 2021, Panitia Pemeringkat PT PEFINDO memutuskan menetapkan 
kembali peringkat: 
 

idA  
(Single A) 

 
terhadap Obligasi I Seri B Tahun 2017 PT Mora Telematika Indonesia senilai Rp460.000.000.000,00 (empat ratus enam puluh 
miliar rupiah) untuk periode 1 Maret 2021 sampai dengan 1 Maret 2022. Peringkat tersebut diberikan berdasarkan data dan informasi 
dari Perusahaan serta Laporan Keuangan Tidak Diaudit per 31 Desember 2020 dan Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2019. 
 
“Efek utang dengan peringkat idA mengindikasikan bahwa kemampuan emiten untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang 
atas efek utang tersebut, dibandingkan dengan emiten lainnya di Indonesia, adalah kuat. Walaupun demikian, kemampuan emiten 
mungkin akan mudah terpengaruh oleh perubahan buruk keadaan dan kondisi ekonomi, dibandingkan dengan emiten yang 
peringkatnya lebih tinggi.” 
 
Atas bantuan dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih. 
 
Hormat kami, 
 

 
Salyadi Saputra 
Direktur Utama 

 
Hendro Utomo 
Direktur  

 
“Peringkat yang dimuat dalam dokumen ini adalah pendapat PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) yang diberikan berdasarkan hasil keputusan Komite Pemeringkatan 
pada saat tanggal dibuatnya peringkat. Peringkat merupakan opini ke depan mengenai kemampuan pihak yang diperingkat dalam memenuhi kewajiban finansialnya secara 
penuh dan tepat waktu, berdasarkan asumsi yang dibuat saat peringkat ditetapkan. Peringkat bukan merupakan rekomendasi bagi pemodal untuk mengambil keputusan 
investasi (baik keputusan untuk membeli, menjual, atau menahan efek utang apapun yang diterbitkan berdasarkan atau berhubungan dengan peringkat atau keputusan 
investasi lainnya) dan/atau opini atas nilai kewajaran efek utang dan/atau nilai entitas yang diberikan peringkat oleh PEFINDO. Semua data dan informasi yang diperlukan 
dalam proses pemeringkatan diperoleh dari pihak yang meminta pemeringkatan yang dianggap dapat dipercaya keakuratan dan kebenarannya dan dari sumber lain yang 
dianggap dapat diandalkan. PEFINDO tidak melakukan audit, uji tuntas, atau verifikasi secara independen dari setiap informasi dan data yang diterima dan digunakan sebagai 
dasar dalam proses pemeringkatan. PEFINDO tidak bertanggung jawab atas kebenaran, kelengkapan, ketepatan waktu, dan keakuratan informasi dan data yang dimaksud. 
Keakuratan dan kebenaran informasi dan data menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak yang memberikan informasi dan data yang dimaksud. Peringkat bisa berubah 
di masa depan karena peristiwa yang belum diantisipasi sebelumnya pada saat peringkat diberikan pertama kali. PEFINDO berhak menarik peringkat jika data dan informasi 
yang diterima tidak memadai dan/atau perusahaan yang diperingkat tidak memenuhi kewajibannya kepada PEFINDO. PEFINDO dan setiap anggota Direksi, Komisaris, 
Pemegang Saham, serta Karyawannya tidak bertanggung jawab kepada pihak manapun atas segala kerugian, biaya-biaya, dan pengeluaran yang diderita atau timbul 
sebagai akibat penggunaan isi dan/atau informasi hasil pemeringkatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. PEFINDO tidak memberikan keterangan atau 
pendapat bahwa dokumen yang dikeluarkan berdasarkan atau berhubungan dengan hasil pemeringkatan ini dapat dieksekusi atau dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuannya.” 

 
 
 
 
 
 



 

No.RC-159/PEF-DIR/III/2021 
 
Jakarta, 1 Maret 2021 
 
Kepada Yth. 
Bapak Ir. Galumbang Menak 
Direktur Utama 
PT Mora Telematika Indonesia 
Grha 9, 6th Floor 
Jalan Panataran No. 9 
Proklamasi 
JAKARTA PUSAT 10320 
 
Perihal: Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas PT Mora Telematika Indonesia  
 Periode 1 Maret 2021 sampai dengan 1 Maret 2022 
 
Dengan hormat, 
 
Sesuai dengan hasil rapat yang diadakan pada hari Senin, 1 Maret 2021, Panitia Pemeringkat PT PEFINDO memutuskan menetapkan 
kembali peringkat: 
 

idA / Stable 
(Single A; Stable Outlook) 

 
terhadap PT Mora Telematika Indonesia untuk periode 1 Maret 2021 sampai dengan 1 Maret 2022. Peringkat tersebut diberikan 
berdasarkan data dan informasi dari Perusahaan serta Laporan Keuangan Tidak Diaudit per 31 Desember 2020 dan Laporan 
Keuangan Audit per 31 Desember 2019. 
 
“Obligor dengan peringkat idA memiliki kemampuan yang kuat dibandingkan obligor Indonesia lainnya untuk memenuhi komitmen 
keuangan jangka panjangnya. Walaupun demikian, kemampuan obligor mungkin akan mudah terpengaruh oleh perubahan buruk 
keadaan dan kondisi ekonomi dibandingkan obligor dengan peringkat lebih tinggi.” 
 
Peringkat atas Perusahaan tidak berlaku untuk suatu Efek Utang tertentu yang dikeluarkan perusahaan, karena tidak memperhitungkan 
struktur serta berbagai ketentuan (provision) dari Efek Utang tersebut, tingkat perlindungan dan posisi klaim dari pemegang Efek Utang 
bila emitennya mengalami likuidasi, serta legalitasnya. Disamping itu, Peringkat atas Perusahaan tidak memperhitungkan kemampuan 
penjamin, pemberi asuransi, atau penyedia credit enhancement lainnya yang ikut mendukung suatu Efek Utang tertentu. 
 
Atas bantuan dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih. 
 
Hormat kami, 

 

 
Salyadi Saputra 
Direktur Utama 

 

 
Hendro Utomo 
Direktur  

 
“Peringkat yang dimuat dalam dokumen ini adalah pendapat PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) yang diberikan berdasarkan hasil keputusan Komite 
Pemeringkatan pada saat tanggal dibuatnya peringkat. Peringkat merupakan opini ke depan mengenai kemampuan pihak yang diperingkat dalam memenuhi kewajiban 
finansialnya secara penuh dan tepat waktu, berdasarkan asumsi yang dibuat saat peringkat ditetapkan. Peringkat bukan merupakan rekomendasi bagi pemodal untuk 
mengambil keputusan investasi (baik keputusan untuk membeli, menjual, atau menahan efek utang apapun yang diterbitkan berdasarkan atau berhubungan dengan 
peringkat atau keputusan investasi lainnya) dan/atau opini atas nilai kewajaran efek utang dan/atau nilai entitas yang diberikan peringkat oleh PEFINDO. Semua data 
dan informasi yang diperlukan dalam proses pemeringkatan diperoleh dari pihak yang meminta pemeringkatan yang dianggap dapat dipercaya keakuratan dan 
kebenarannya dan dari sumber lain yang dianggap dapat diandalkan. PEFINDO tidak melakukan audit, uji tuntas, atau verifikasi secara independen dari setiap informasi 
dan data yang diterima dan digunakan sebagai dasar dalam proses pemeringkatan. PEFINDO tidak bertanggung jawab atas kebenaran, kelengkapan, ketepatan waktu, 
dan keakuratan informasi dan data yang dimaksud. Keakuratan dan kebenaran informasi dan data menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak yang memberikan 
informasi dan data yang dimaksud. Peringkat bisa berubah di masa depan karena peristiwa yang belum diantisipasi sebelumnya pada saat peringkat diberikan pertama 
kali. PEFINDO berhak menarik peringkat jika data dan informasi yang diterima tidak memadai dan/atau perusahaan yang diperingkat tidak memenuhi kewajibannya 
kepada PEFINDO. PEFINDO dan setiap anggota Direksi, Komisaris, Pemegang Saham, serta Karyawannya tidak bertanggung jawab kepada pihak manapun atas segala 
kerugian, biaya-biaya, dan pengeluaran yang diderita atau timbul sebagai akibat penggunaan isi dan/atau informasi hasil pemeringkatan ini, baik secara langsung maupun 
tidak langsung. PEFINDO tidak memberikan keterangan atau pendapat bahwa dokumen yang dikeluarkan berdasarkan atau berhubungan dengan hasil pemeringkatan 
ini dapat dieksekusi atau dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya.” 

 


