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Jakarta Pusat - DKI Jakarta 10710 

  

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

  

 
Perihal :  Penyampaian Bukti Iklan atas Keterbukaan Informasi yang Perlu Diketahui Publik 

Sehubungan dengan Informasi atau Fakta Material PT Mora Telematika Indonesia. 
 

Surat ini kami sampaikan berdasarkan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian 

Informasi (untuk selanjutnya disebut ”IDX IE”); Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 31/POJK.04/2015 tentang 

Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material oleh emiten atau Perusahaan 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”); Ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Moratelindo Tahun 

2017 Nomor 65 tanggal 25 September 2017 beserta perubahan-perubahannya (“PWA OB”); Ketentuan Perjanjian 

Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 nomor 9 tanggal 1 April 2019 

beserta perubahan-perubahannya (“PWA SI”); Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I 

Moratelindo Tahap II Tahun 2020 nomor 46  tanggal 17 Juli 2020 beserta perubahan-perubahannya (“PWA SII”); 

Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 nomor 30 tanggal 18 

September 2020 beserta perubahan-perubahannya (“PWA SIII”); Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah 

Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 nomor 26 tanggal 16 April 2021 beserta perubahan-perubahannya 

(“PWA SIV”) 

 
 

Dengan hormat, 

Berdasarkan IDX IE, POJK 31, POJK 7, PWA OB, PWA SI, PWA SII, PWA SIII dan PWA SIV, melalui surat ini kami 

sampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia mengenai Penyampaian Bukti Iklan atas 

Keterbukaan Informasi yang perlu diketahui publik sehubungan dengan Informasi atau Fakta Material PT Mora 

Telematika Indonesia. 

 

Bahwa Informasi tersebut dimuat dalam surat kabar Harian Terbit halaman 7, pada hari Selasa 18 Mei 2021. 

 

Nomor : 022/MTI/CORSEC/EXT/V/2021                     Jakarta,  18 Mei 2021 
Lampiran : 1 (satu) rangkap  



 

 

 

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).  
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 Puasa Sunnah Syawal

 Galang Dana untuk Palestina

 Anak Pedangdut Rita Sugiarto Ditangkap

bentuk rasa syukur kepada Allah 
SWT karena telah diberikan 
daya untuk melaksanakan puasa 
wajib satu bulan penuh di bulan 
Ramadan. Puasa Syawal meru-
pakan sebuah ketaatan dalam 
beribadah setelah melakukan 
suatu ketaatan lainnya dalam 
melaksanakan penghambaan 
kepada Allah SWT.

Dari Abu Ayyub Al Anshoriy, 
Rasulullah bersabda:”Barangsi-
apa yang berpuasa Ramadhan 
kemudian berpuasa enam hari 
di bulan Syawal, maka dia ber-
puasa seperti setahun penuh.” 
(HR. Muslim). 

Allah telah memberikan tau-
fik, kekuatan dan kemampuan 
kepada kita untuk menjalankan 
ibadah puasa Ramadhan, kita 

lakukan perintah wajib itu ka-
rena Allah juga menjanjikan 
akan mengampuni dosa-dosa 
hambaNya yang melaksanakan 
puasa Ramadhan dengan ikhlas 
dan benar. Atas rasa syukur 
yang diberikan Allah itulah maka 
kita lakukan puasa sunnah yang 
dicontohkan Rasulullah.

Niat puasa sunah Syawal 
bisa diucapkan pada malam 
hari atau saat sahur. Bila di pagi 
harinya baru berniat menjalankan 
puasa Syawal, maka meniatkan-
nya bisa dilakukan secara men-
dadak baik diucapkan ataupun 
dalam hati. Bagi yang punya 
utang puasa Ramadhan karena 
uzur misalnya sakit, perjalanan 
jauh, atau lainnya sebaiknya ditu-
naikan terlebih dahulu membayar 

utang wajib puasanya. 
Namun, bagi mereka yang 

tak berpuasa Ramadhan karena 
kesengajaan, tanpa uzur maka 
status hukum bila melakukan 
puasa Syawal menjadi haram. 
Puasa Syawal bisa dilakukan 
berturut-turut selama enam hari 
atau secara berselang selama 
masih dalam bulan Syawal.

Imam Ibnu Rajab al-Han-
bali mengatakan puasa Syawal 
sebagai penyempurna puasa 
Ramadhan. Membiasakan pu-
asa setelah selesainya puasa 
Ramadhan sebagai tanda syukur 
kita kepada Allah atas anugerah-
Nya sepanjang Ramadhan. 

Wallohu a’lambishshawab
 H Nuchasin M Soleh/

Harian Terbit

Itulah yang dilakukan Atta Ha-
lilintar melalui akun Atta dan Aurel 
di Kitabisa, berusaha menggalang 
dana untuk warga Palestina.

“Teman-teman, beberapa 
hari ini kami sedih banget saat 
ngeliat berita tentang saudara-
saudara kita di Palestina. Selama 
beberapa hari ini juga aku mikir, 
kita gak bisa diem aja ngeliat 
kebiadaban aparat Israel ke 
warga Palestina. Makanya aku 
inisiatif buat bikin galang dana 
ini, aku buat galang dana ini 
sebagai wadah buat kita semua 
yang mau bantu warga Palestina 
yang sampai sekarang terus jadi 
korban atas invasi Israel,” tulis-
nya, Senin (17/5/2021).

Sejauh ini Atta Halilintar me-
naruh link donasi pada bio akun 
Instagramnya. Hebatnya, setelah 
lima hari diunggah, Atta dan 
Aurel berhasil mengumpulkan 
angka yang luar biasa berjumlah 
hampir Rp2 Miliar.

Mayoritas hati mereka ter-
gerak karena melihat warga 
Pelastina yang diperlakukan tidak 
manusiawi oleh aparat Israel.

“Warga Palestina yang se-
dang khusyuk Sholat Tarawih di 
Masjid Al Aqsa pada Jumat (7/5) 
tiba-tiba diserang secara brutal 
oleh aparat Israel. Bayangkan, 
saat ribuan warga sholat tarawih 
di malam-malam terakhir ra-
madhan untuk mengejar malam 

lailatul qadar, aparat Israel justru 
mengusir dengan menembakkan 
peluru karet dan melakukan 
kekerasan,” tulis akun Atta dan 
Aurel lagi.

Sejauh ini hasil donasi nan-
tinya akan diberi beragam jenis 
bantuan untuk warga Palestina, 
yakni kebutuhan pokok, obat-
obatan, fasilitas kesehatan dan 
tempat ibadah.

Nantinya hasil donasi akan 
disalurkan melalui organisasi 
sosial yang memberi bantuan 
bagi warga Palesntina. Sebagai 
bentuk transparansi, penyaluran 
bantuan akan dilaporkan secara 
berkala. 

 Romi

Polda Metro Jaya Kombes 
Pol. Yusri Yunus saat dikon-
f i rmas i  d i  Jakar ta ,  Sen in 
(17/5/2021).

Meski demikian, Yusri belum 

bersedia memberikan keterangan 
lebih lanjut terkait kasus pe-
nangkapan terhadap anak Rita 
Sugiarto tersebut.

Dia menyebut pihaknya akan 

menggelar jumpa pers terkait 
kasus penyalahgunaan narkotika 
tersebut besok. “Besok dirilis,” 
pungkasnya. 

 Antara
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  Anies: Jakarta Tak Pernah Larang Warga Masuk Jakarta

  Serang Israel dari Berbagai Penjuru

  Waspada, Kasus Aktif COVID-19 Meningkat Tajam   Tekad Chelsea Tebus Dosa

warga Jakar ta yang tidak be-
pergian, yang mentaati anju-
ran mereka terlindung,” ucap 
Anies.

Diberitakan sebelumnya, 
Wakil Gubernur Ahmad Riza 
Patria meminta para pemudik 
tidak membawa teman ataupun 
saudara ke DKI Jakarta.

“Kami juga minta mohon 
maaf bagi yang kembali ke 
Jakarta untuk tidak membawa 
seperti tahun-tahun selama ini 
dari dulu setiap habis Lebaran 
itu yang pulang kampung mem-
bawa temannya, saudaranya 
ke Jakarta. Kami mengimbau, 

menyarankan di Jakarta sudah 
cukup padat sebagai Ibu Kota,” 
ujar Ariza di Balai Kota DKI 
Jakarta, Jalan Medan Merdeka 
Selatan, Jakar ta Pusat, Senin 
(17/5/2021).

Ariza mengatakan penduduk 
Jakar ta saat ini sudah cukup 
padat. Tak perlu semua ke Ja-
karta, warga diimbau bekerja dari 
daerah masing-masing.

PPKM Mikro
Sementara itu, berdasar-

kan pengalaman penanganan 
pandemi COVID-19 tahun 2020 
di mana terjadi lonjakan kasus 

aktif pascalibur Hari Raya Idul-
fitri, pada tahun ini Pemprov DKI 
Jakar ta mengerahkan seluruh 
sumber daya untuk mengan-
tisipasi lonjakan tersebut. Ter-
masuk, memperpanjang masa 
Pemberlakukan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat (PPKM) 
Mikro hingga 31 Mei 2021, mela-
lui Keputusan Gubernur Provinsi 
DKI Jakarta Nomor 615 Tahun 
2021 dan Instruksi Gubernur 
Provinsi DKI Jakarta Nomor 34 
Tahun 2021.

Peningkatan kasus aktif di 
Jakarta memang fluktuatif pada 
dua minggu belakangan, di mana 

ada peningkatan kasus aktif dari 
7.039 pada tanggal 3 Mei 2021 
menjadi 7.266 pada tanggal 15 
Mei 2021 sebelumnya, akhirnya 
turun menjadi 7.146 pada tang-
gal 16 Mei 2021.

“Memang ada penurunan 
sebesar 120 kasus dari periode 
tanggal 15-16 Mei 2021. Namun, 
kami akan tetap waspada terja-
dinya peningkatan kasus pada 
dua minggu ke depan, terlebih 
periode ini merupakan periode 
setelah Idulfitri,” ucap Kepala 
Dinas Kesehatan DKI Jakar ta, 
Widyastuti. 

 Harian Terbit/Sammy

Indonesia melakukan Aksi Bela 
Palestina. Seruan HRS tersebut 
sebagai tanggapan terhadap se-
rangan Israel ke Palestina dalam 
beberapa hari belakangan ini. Se-
ruan tersebut disampaikan HRS 
dari balik sel tahanan Bareskrim 
Mabes Polri.

“Seruan IB HRS kepada 
umat Islam di tanah air, mari 
menggelar Aksi Bela Palestina,” 
ujar HRS yang dikirimkan kuasa 
hukumnya, Aziz Yanuar kepada 
wartawan, Senin (17/5/2021). 

Dalam seruannya, HRS me-
ngatakan Aksi Bela Palestina ini 
untuk menunjukkan solidaritas 
terhadap muslim Palestina dan 
Al Quds yang tengah ditindas. 
Menurut HRS, warga Palestina 

tengah menjadi korban serangan 
membabi buta zionis Israel.  

Aksi Solidaritas 
Korps Alumni Himpunan 

Mahasiswa Islam (KAHMI) 
se-Jakar ta Raya berencana 
menggelar aksi sol idari tas 
untuk Palestina menyusul keke-
rasan brutal oleh militer Israel 
di Masjid Al Aqsa, Yerusalem, 
dan Gaza.

“Kami atas nama KAHMI 
akan mengadakan aksi solidari-
tas Palestina di depan Kedutaan 
Besar Amerika Serikat (Kedubes 
AS) pada Jumat (21/5/2021) 
mendatang,” kata Koordinator 
Presidium Majelis Wilayah (MW) 
KAHMI Jaya, M. Taufik, di Jakar-

ta, Senin (17/5/2021).
Kedubes AS dituju karena 

menjadi sekutu terdekat Israel. 
Ini ditandai dengan sikap ‘Negeri 
Paman Sam’ yang memblokir 
langkah Dewan Keamanan (DK) 
PBB mengeluarkan pernyataan 
bersama tentang kekerasan yang 
meningkat secara dramatis di 
Israel dan Palestina.

Taufik pun mengajak kepada 
masyarakat Jakarta untuk ikut 
turun aksi bersama menyampai-
kan sikap mengecam kejahatan 
kemanusiaan yang dilakukan 
zionis Israel.

Senada, Sekretaris KAHMI 
Jaya, Moehammad Amin mene-
gaskan, pihaknya mendukung 
hak bangsa Palestina untuk 

membentuk negara di seluruh 
wilayahnya dengan referendum 
yang diikuti seluruh rakyatnya.

Kemudian, KAHMI menuntut 
pemerintah Mesir membuka blo-
kade Gaza dan memberikan ke-
bebasan kepada rakyat Palestina 
sehingga memudahkan akses 
distribusi bantuan kemanusiaan 
internasional.

“Kami juga meminta peme-
rintah Turki, Mesir, Jordania, Uni 
Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan 
Maroko memutus hubungan dip-
lomatik, ekonomi, dan militer de-
ngan Israel. Terakhir, mendorong 
pemerintah Indonesia menyetop 
pemberian visa bagi pemegang 
paspor Israel,” papar Amin. 

 Safari/Sammy

sama yakni 30 provinsi di In-
donesia. 

“Mulai besok akan kembali 
diperpanjang PPKM Mikro, 18-
31 Mei,” kata Sekretaris Kemen-
terian Koordinator Bidang Pere-
konomian Susiwijono Moegiarso 
dalam bincang-bincang bersama 
wartawan, Senin (17/5/2021).

Menurutnya, pemerintah 
tidak menerapkan PPKM Mikro 
untuk seluruh provinsi karena 
penyebaran Covid-19 di sejum-
lah wilayah masih sangat rendah.

“Empat provinsi masih sa-
ngat rendah. Ada empat atau 
lima indikator sekarang. Itu mulai 
dari Maluku, Sulawesi Barat, 
Maluku Utara, dan Gorontalo,” 
ujarnya.

Pekerja Migran
Sebanyak dua pekerja mi-

gran Indonesia (PMI) asal Jawa 
Timur terpapar virus corona 
mutasi baru B117 dan B1351. 
Gubernur Jatim Khofifah Indar 

Parawansa, dilansir Antara, me-
minta masyarakat tidak khawatir, 
karena saat ini keduanya tengah 
menjalani perawatan dengan 
prosedur ketat di kamar khusus 
yang terpisah dengan pasien 
lainnya di Rumah Sakit Darurat 
Lapangan Indrapura Surabaya 

Harus Tegas 
Terpisah, Pengamat Kebijak-

an Publik Trubus, Rahardiansyah 
mengatakan, dengan diper-
panjang kembali PPKM Mikro 
maka harus diser tai dengan 
ketegasan oleh sejumlah pihak 
di lapangan. Ketegasan tersebut 
seper ti pemberlakuan sanksi 
sosial agar masyarakat disiplin 
menjalani aturan demi mencapai 
laju penyebaran Covid-19 yang 
semakin melandai.

“Saya kira pemberlakuan 
PPKM ini harus diperketat 3T-
nya tracing, testing dan treat-
mentnya. Artinya setiap daerah 
harus berkordinasi, seperti ke-

pala daerah yang berkoordinasi 
dengan komunitas-komunitas 
masyarakatnya,” jelas Trubus.

“Kemudian para kepala da-
erah juga berkoordinasi dengan 
gubernur hingga para menteri. 
Sehingga pemerintah daerah 
dan pusat dapat bersinergi dalam 
memastikan pelaksanaan PPKM 
Mikro berjalan dengan baik,” 
tambahnya

Meski begitu, Ia menyambut 
baik upaya pemerintah untuk 
terus menekan laju penyebaran 
kasus aktif Covid-19 pada peri-
ode menjelang dan setelah Idul 
Fitri 2021. 

“Sejak diberlakukannya 
PPKM Mikro terjadi penurunan 
jumlah kasus aktif Covid-19 yang 
cukup baik. Langkah pemerintah 
untuk mengantisipasi lonjakan 
kasus menjelang dan setelah 
hari raya lebaran ini perlu kita 
diapresiasi. Karena kita ketahui 
bersama pasca libur panjang 
terjadi lonjakan kasus,” ujarnya.

Menko Airlangga Har tar to 
menjelaskan bahwa berdasarkan 
PPKM Mikro jilid 7 yang dite-
rapkan pada 4-17 Mei, terlihat 
bahwa kasus aktif Covid-19 di 
Indonesia lebih baik jika diban-
dingkan kasus aktif global.“-
Tingkat kasus aktif per 9 Mei itu 
5,7 persen atau 98.395 kasus 
dan dibandingkan global yang 
12,3 persen. Kemudian tingkat 
kesembuhan itu 91,5 persen atau 
1.568.277 kasus versus global 
85,78 persen. Tingkat kematian 
2,7 persen versus global 2,08 
persen,” ungkapnya. 

Diketahui, hingga, Senin 
(17/5/2011), total kasus positif 
Covid-19 di Indonesia mencapai 
1.744.045 orang. Dari jumlah 
itu sebanyak 1.606.611 orang 
dinyatakan sembuh, 89.129 
orang menjalani perawatan di 
rumah sakit dan isolasi mandiri, 
sementara 48.305 lainnya me-
ninggal dunia. 

 Safari

Jakarta, HanTer—Dalam 
sidang di Pengadilan Ne-
geri Jakarta Timur, Senin 
malam, JPU menyatakan 
bahwa Rizieq Shihab ter-
bukti bersalah menghasut 
masyarakat untuk datang 
ke acara Maulid Nabi dan 
pernikahan putrinya yang 
menyebabkan terjadinya 
pelanggaran protokol ke-
sehatan.

“Menjatuhkan pidana 
kepada Muhammad Rizieq 
bin Husein Shihab dengan 
pidana penjara 2 tahun 
dikurangi selama terdakwa 
berada dalam tahanan se-
mentara,” kata jaksa dalam 
persidangan.

Selain itu, jaksa juga 
menjatuhkan pidana tam-
bahan kepada mantan pim-
pinan Front Pembela Islam 
berupa pencabutan hak 
memegang jabatan pada 
organisasi kemasyarakatan 
selama tiga tahun.

“Menjatuhkan pidana 
tambahan terhadap ter-
dakwa Muhammad Rizieq 
bin Husein Shihab berupa 
pencabutan hak terdakwa 
memegang jabatan pada 
umumnya atau jabatan ter-
tentu, yaitu menjadi ang-
gota dan atau pengurus 

organisasi kemasyarakatan 
selama tiga tahun,” ujar 
jaksa.

Dalam tuntutannya, 
JPU juga membacakan hal-
hal yang memberatkan ter-
dakwa Rizieq Shihab seperti 
yang bersangkutan pernah 
dihukum dua kali pada ta-
hun 2003 dan 2008 serta 
dianggap dianggap membe-
ri keterangan yang berbelit-
belit sehingga memperlam-
bat jalannya sidang.

Selain itu, jaksa juga 
menyatakan Rizieq Shihab 
juga tidak mendukung pro-
gram pemerintah dalam 
percepatan pencegahan 
COVID-19 bahkan mem-
perburuk kesehatan masya-
rakat hingga mengganggu 
keamanan dan ketertiban 
umum di masyarakat.

Menanggapi tuntutan 
tersebut, tim kuasa hukum 
Rizieq menyatakan bakal 
mengajukan pledoi atau 
pembelaan atas tuntutan 
JPU yang disampaikan 
pada sidang lanjutan Ka-
mis (20/5).

Di kasus Petamburan 
Rizieq disangkakan melang-
gar pasal 160 KUHP tentang 
Penghasutan juncto Pasal 
93 UU Nomor 6 Tahun 2018 

tentang Kekarantinaan Ke-
sehatan juncto Pasal 55 ayat 
1 KUHP.

Pada dakwaan kedua 
Rizieq disangkakan pasal 
216 ayat 1 KUHP juncto 
Pasal 55 ayat 1 KUHP ke-1 
KUHP, dakwaan ketiga Ri-
zieq disangkakan pasal 93 
UU Nomor 6 Tahun 2018 
tentang Kekarantinaan Ke-
sehatan juncto Pasal 55 ayat 
1 KUHP.

Sementara pada dak-
waan keempat Rizieq di-
sangkakan pasal 14 ayat 1 
UU Nomor 4 tahun 1984 
tentang Wabah Penyakit 
Menukar juncto Pasal 55 

ayat 1 KUHP ke-1 KUHP.
Pada dakwaan kelima 

Rizieq disangkakan Pa-
sal 82 A ayat (1) juncto 
Pasal 59 ayat (3) huruf c 
dan UU Nomor 16 Tahun 
2017 Tentang Penetap-
an Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-undang 
Nomor Tahun 2017 Ten-
tang Penetapan Perubahan 
Atas UU Nomor 17 tahun 
2013 Tentang Organisasi 
Kemasyarakatan Menjadi 
UU, juncto Pasal 55 ayat (1) 
ke-1 KUHP, juncto Pasal 
10 huruf b KUHP, juncto 
Pasal 35 ayat (1) KUHP. 

 Antara

Chelsea musim ini.
Kini, juru taktik berkebang-

saan Jerman mencoba untuk 
menebus dosa dengan mem-
bidik kemenangan ketika kedua 
kesebelasan kembali bersua 
dalam lanjutan kompetisi Pre-
mier League pekan ke-37 di 
Stamford Bridge Stadium, Rabu 
(19/5/2021) dini hari WIB.

Bukan hanya sekedar me-
nuntaskan dendam semata. 
Kemenangan teramat penting 
bagi Chelsea. Sebab, raihan tiga 
angka akan menjaga mereka 
tampil kembali ke ajang Liga 
Champions musim depan. Apa-
lagi saat ini posisi The Blues, 
julukan Chelsea, sangat krusial.

Mereka bercokol di peringkat 
empat tangga klasemen alias 
menduduki slot akhir ke Liga 
Champions musim depan. Akan 
tetapi, hal tersebut belum menja-
min skuad Tuchel kembali tampil 
ke turnamen bergengsi antar klub 
benua biru. Pasalnya, Liverpool 
yang berada dibelakangnya, 
membuntuti dengan ketat.

Ya, meski bercokol di pe-
ringkat empat, Chelsea yang 
mengumpulkan 64 angka dari 
36 laga yang telah dilalui, hanya 
unggul satu poin dari Liverpool 
di urutan lima. Dengan kata lain, 
hasil imbang bahkan kekalahan 
membuat mereka tergelincir dari 
posisi saat ini yang diduduki. 
Alhasil, kemenangan menjadi 
harga mati bagi The Blues.

Tak hanya menjaga kans 
tampil ke Liga Champions mu-
sim depan, kemenangan juga 
turut mendongkrak posisi The 
Blues ke peringkat tiga yang 
diduduki Leicester City. Sebab 
keduanya hanya terpaut dua 
angka. Demi mengamankan poin 
penuh di kandang sendiri, keku-
atan terbaik pun akan dikerahkan 
sang juru taktik.

Untuk itu, Tuchel juga me-
minta kepada pasukannya agar 
menguatkan mental serta me-
mandang optimis saat kembali 
bersua The Foxes, julukan Lei-
cester City, di ajang Premier 
League. “Sekarang ini tentang 
kembali, bangkit kembali, me-
nunjukkan mentalitas lagi, dan 
keyakinan pekan ini,” kata Tuchel 
dikutip BBC Sport.

“Kami gagal mendapatkan 
satu trofi dan kami sangat sedih 
tentang itu tetapi kami memiliki 
kompetisi lain sekarang dengan 
dua laga final melawan Leicester 
dan Aston Villa. Dan kemudian 
final lainnya. Kami memiliki 

cukup banyak hal untuk dilaku-
kan sehingga kami tidak boleh 
bersedih terlalu lama,” ujarnya 
menambahkan.

Di lain sisi, Brendan Rodgers 
selaku juru taktik mengakui 
cukup dipusingkan saat kembali 
melawan Chelsea tengah pekan 
ini. Itu tak lepas lantaran dua 
pemain mereka, yakni bek Jonny 
Evans dan gelandang Cengiz 
Under, diprediksi absen lantaran 
diterpa cedera. Akan tetapi eks 
pelatih Liverpool dan Celtic tetap 
yakin dengan kualitas pemain 

pilihan yang akan diturunkannya.
“Kami menikmati momen 

pada hari Sabtu, memang de-
mikian, karena ini pencapaian 
yang luar biasa. Saya yakin fans 
bangun dengan kepala sakit dan 
suara serak, tapi kami punya 
pekerjaan yang harus dilakukan. 
Ada pekerjaan yang harus dila-
kukan. Secara fisik dan mental, 
kami akan siap memberikan 
yang terbaik, yang terbaik dan 
mari kita lihat kemana hal itu 
membawa kami,” tegas dia. 

 Eka

Kerumunan Petamburan

RIZIEQ SHIHAB DITUNTUT 
DUA TAHUN PENJARA
Rizieq Shihab dituntut hukuman penjara 
selama dua tahun oleh Jaksa Penuntut 
Umum (JPU) terkait kasus kerumunan di 
Petamburan, Jakarta Pusat.

SUASANA Pengadilan Negeri Jakarta Timur saat sidang lanjutan Rizieq 
Shihab dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, 
Senin (17/5/2021). 
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KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan informasi kepada publik bahwa pada 
tanggal 11 Mei 2021, Perseroan dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 
(“Bank”) telah menandatangani :
1) Akta Perjanjian Kredit nomor 16 (“Fasilitas Kredit Term Loan”) yang dibuat 

dihadapan Notaris Djumini Setyoadi, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta Pusat, yang 
memuat informasi sebagai berikut:
 Maksimum Kredit : Rp. 340.000.000.000,- (tiga ratus empat puluh miliar Rupiah)
 Keperluan : Corporate Loan untuk Pembiayaan CAPEX dan OPEX tahun 2021
 Jangka Waktu : 66 (enam puluh enam bulan) sejak tanggal penandatanganan 

Perjanjian Kredit atau terhitung sejak tanggal 11 Mei 2021  sampai dengan 
tanggal 10 November 2026.

 Jaminan : 
•	 Peralatan	fiber	optik	dan	Infratruktur	Jaringan	fiber	optik	Jayabaya	yang	

ada di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur;
•	 Peralatan	fiber	optik	dan	infrastruktur	jaringan	fiber	optik	Dumai	-	Medan	

yang ada di Provinsi Riau, Sumatera Barat dan Sumatera Utara;
•	 Tanah	yang	 terletak	di	 Jalan	Proklamasi	No.48	Kel.	Pegangsaan,	Kec.	

Menteng, Kota Jakarta Pusat sesuai SHGB No.01002 an PT Mora 
Telematika Indonesia dengan Luas 3050 m2.

2) Perjanjian Pemberian Fasilitas Treasury Line nomor 022/KPS1/PPFTL/2021 
yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, dengan informasi sebagai 
berikut:
 Maksimum Kredit : US$ 3,000,000 (Tiga juta Dollar Amerika Serikat)
 Keperluan : Pelaksanaan transaksi valuta asing non today: Forward, Swap 

dan transaksi Derivative, Cross Currency Swap dan Interest Rate Swap 
dalam rangka lindung nilai (hedging) terhadap risiko nilai tukar valuta asing, 
suku bunga dan tidak untuk tujuan spekulasi.

 Jangka Waktu : 12 (dua belas) bulan sejak jatuh tempo atau sejak tanggal            
30 April 2021 sampai dengan 29 April 2022.

 Jaminan : Tanah yang terletak di Jalan Proklamasi No.48 Kel. Pegangsaan, 
Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat sesuai SHGB No.01002 an PT Mora 
Telematika Indonesia dengan Luas 3050 m2.

3) Persetujuan Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit Tidak Langsung  
nomor (3) 29 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup. Adapun para 
pihak sepakat mengadakan perubahan atas ketentuan dalam Akta Perjanjian 
Pemerian Fasilitas Kredit Tidak Langusng Nomor 29 tanggal 30 April 2019 
dengan nilai maksimum sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah), 
yang telah diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Pemberian 
Fasilitas Kredit Tidak Langsung Nomor (2) 29 tanggal 29 Mei 2020 yang dibuat 
dibawah tangan dan bermeterai cukup, khususnya untuk ketentuan dalam Pasal 
3 ayat (1) terkait Jangka waktu fasilitas kredit, Pasal 5 terkait syarat penarikan 
fasilitas, pasal 6 ayat (2) terkait penyerahan, perubahan/penggantian agunan 
dari penerima kredit kepada BANK dan hapusnya pasal 13 ayat (10) terkait 
kewajiban pengikatan tanah shelter  proyek Ultimate Java Backbone (UJB).

Sehubungan dengan informasi-informasi yang disampaikan diatas, perlu 
disampaikan juga bahwa dalam rangka memperoleh fasilitas kredit dari Bank, 
Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari seluruh kreditor Perseroan 
sebagaimana kewajiban Perseroan yang diamanatkan dalam Perjanjian Kredit/
Pembiayaan Perseroan; dan Penerimaan fasilitas kredit masih memenuhi 
ketentuan rasio keuangan yang diijinkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian 
Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Tahap I, II, III 
dan IV serta perjanjian kredit lainnya.
Informasi yang disampaikan dalam Keterbukaan Informasi 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.

Jakarta, 18 Mei 2021
PT Mora Telematika Indonesia
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