
 

 
 

 

 
Kepada Yth : 

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 :  Penyampaian Bukti Iklan Atas Keterbukaan Informasi yang Perlu Diketahui Publik 

sehubungan dengan Perubahan Anggaran Dasar 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”); dan surat Perseroan kepada Otoritas Jasa 

Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia nomor 037/CORSEC/EXT/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 perihal 

Keterbukaan Informasi yang Perlu Diketahui Publik sehubungan dengan Perubahan Anggaran Dasar PT 

Mora Telematika Indonesia yang mana telah dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK IDX 

tertanggal 18 Juni 2021 (“Surat Keterbukaan Informasi”) 

 

Dengan hormat, 

 

Berdasarkan IDX IE, POJK 31, POJK 7, PWA OB, PWA SI, PWA SII, PWA SIII, PWA SIV dan Surat 

Keterbukaan Informasi, melalui surat ini kami sampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa 

Efek Indonesia mengenai penyampaian Bukti Iklan atas Surat Keterbukaan Informasi sebagaimana 

disebutkan diatas. 

 

Bahwa Informasi tersebut dimuat dalam surat kabar Harian Terbit halaman 7, pada hari Jumat, 18 Juni 

2021. 

Nomor : 038/MTI/CORSEC/EXT/VI/2021                     Jakarta,  18 Juni 2021 
Lampiran : 1 Eksemplar  



 

 
 

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  
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 Dua Khalifah Sederhana

 Suami Positif Covid-19

 Covid Melonjak Wagub DKI Sebut Masih Terkendali

dikeluarkan untuk berjuang ber-
sama Rasulullah menyampaikan 
risalah Islam. Bahkan sampai 
akhir hayatnya Khalifah Abu 
Bakar nyaris tak memiliki harta. 

‘Aisyah puteri Abu Bakar 
yang menjadi isteri Rasulullah 
bingung dengan kain apa nanti 
mengkafani Abu Bakar ayahnya 
jika wafat. ‘Aisyah istri Rasul-
ullah itu sempat menanyakan 
hal itu kepada sang ayah dan 
menawarkan untuk membelikan 
kain kafan yang baru. Namun 
apa kata sang ayahandanya; 
“Dengan baju yang biasa aku 
pakai saat makmum shalat ber-
sama Rasulullah.” Menurut Abu 
Bakar, orang yang hidup lebih 
berhak menggunakan barang 
yang baru ketimbang orang yang 
meninggal.

Pada Senin 21 Jumadilakhir 
tahun ke-13 Hijriyah atau 22 
Agustus 634 Masehi, Abu Bakar 
Ash Shiddiq wafat. Atas permin-
taanya, Abu Bakar dimakamkan di 
samping makam Rasulullah SAW.

Setelah Abu Bakar wafat, 
Umar bin Khattab pun menggan-
tikannya sebagai khalifah. Sama 
seperti Abu Bakar, Khalifah Umar 
juga hidup dalam kesederhanaan 
sehingga warga Yerusalem per-
nah terkecoh. 

Pada tahun 637 Masehi, 
saat pasukan Muslim berhasil 
menaklukkan Baitul Maqdis, 
Umar bin Khattab diundang 
ke Yerusalem. Dari Madinah, 
Umar hanya ditemani seorang 
pengawalnya mengendarai 
seekor unta secara bergantian 
menuju Yerusalem. Sesuai 

kesepakatan saat memasuki 
Yerusalem giliran Umar yang 
kebagian tugas memegang tali 
kekang Unta, sementara sang 
pengawal naik di punggung 
Unta. Meski sang pengawal 
meminta Khalifah yang naik di 
punggung unta namun Khalifah 
Umar menolaknya.

Warga Yerusalem yang be-
lum mengenali wajah Khalifah 
Umar ketika melihat ada tamu 
yang datang mengira yang ber-
ada di atas punggung unta itu 
adalah Khalifah Umar karena 
berpakaian lebih bagus ketim-
bang orang yang memegang 
kendali unta di bawahnya. Itulah 
kesederhanaan Khalifah Umar. 

Wallohua’lambishshawab
 H Nuchasin M Soleh/

Harian Terbit

menambah daftar selebriti yang 
positif wabah mematikan terse-
but. Padahal, sebelumnya sang 
istri Syahnaz Sadiqah terlebih 
dahulu terpapar.

Ya, kabar ini disampaikan 
sendiri oleh adik Raffi Ahmad itu 
melalui unggahan di akun Insta-
gram miliknya. Di sana Syahnaz 
memperlihatkan momen saat ia 

berbicara dengan Jeje Govinda 
melalui video call.

Dalam video tersebut, mata 
Jeje terlihat sayu sambil me-
ngenakan masker. Syahnaz pun 
bersama unggahannya tak mam-
pu menahan perasaan sedih 
lantaran harus terpisah lagi dari 
suaminya.

Kendati demikian, ia tetap 

menyemangati diri dan optimis 
suaminya bisa segera pulih dari 
kondisi tersebut.

“Kita terpisahkan lagi karna 
covid hiksss.. waktu itu terpisah 
karna aku yg positif, skarang 
papa jejee deh yang positif 
huhu… get well sooon papa-
aajejeeee!! Smangattt,” terang 
Syahnaz, Kamis (17/6/2021).

Memang, sejak Sadiqah 
melahirkan dua anak kembarnya 
memang hampir tak pernah 
terlihat lagi di dunia hiburan. 
Fokus menjadi ibu, Syahnaz 
pun semakin bahagia dengan 
perkembangan Zayn Sadavir Ez-
hilan Ismail dan Zunaira Alessia 
Safaraz Ismail. 

 Romi

ini, penambahan kasus menca-
pai 4.144 kasus. 

Meski demikian, Riza me-
nyebut meningkatnya kasus 
harian COVID-19 di DKI juga 
dibarengi dengan jumlah testing 

yang disebutnya sudah melebihi 
standar WHO.

“Kasus tinggi disebabkan 
karena tes PCR kita tinggi ya 
sampai sembilan kal i  l ipat 
dar i  standar yang diminta 

oleh WHO,” ujarnya dilansir 
Antara.

Selain itu, Riza menyam-
paikan angka kesembuhan 
COVID-19 masih di atas 90 
persen, sehingga menjamin si-

tuasi COVID-19 di Jakarta tetap 
terkontrol. “Angka kesembuhan 
masih baik ya, 93,8 persen, 
angka kematian 1,7 persen,” 
ucapnya. 

 Alee

 HRS Khawatir Jutaan Orang Kepung Pengadilan

 Puan Capres, PDIP Bakal Tumbang di Pilpres 2024

 Covid-19 Tak Dikendalikan Indonesia Akan Kolaps

  Oranye Pastikan Tempat 16 Besar

dan polos serta tulus di berbagai 
daerah di Indonesia. Saya pun 
berpendapat sebutan ini untuk 
saya agak berlebihan. Namun 
saya memahami bahwa ini ada-
lah romzul mahabbah, yaitu 
tanda cinta dari mereka terhadap 
orang yang mereka cintai,” 

HRS mengaku tak tersing-
gung jika jaksa meragukan se-
butan imam besar itu. Namun 
HRS khawatir umatnya meng-
anggap pernyataan itu sebagai 
hinaan. Sehingga dikhawatirkan 
Pengadilan Negeri Jakarta Timur 
bisa dikerumuni pendukungnya 
pada sidang vonis nanti. HRS 
mengatakan pernyataan jaksa itu 
bisa menimbulkan kebencian di 

kalangan pendukungnya.
“Dan saya lebih khawatir 

lagi kalau hinaan JPU tersebut 
akan ditafsirkan oleh umat 
Islam Indonesia sebagai tan-
tangan, sehingga akan jadi 
pendorong semangat mereka 
untuk datang dan hadir ser ta 
mengepung dari segala pen-
juru Pengadilan Negeri Jakar ta 
Timur ini, untuk menyaksikan 
langsung sidang terakhir, yaitu 
sidang putusan pada hari Ka-
mis tanggal 24 Juni 2021 yang 
akan datang,” ujarnya.

HRS pun menasihati jaksa 
agar berhati-hati dalam berkata 
terkait sebutan imam besar. 
Menurutnya, pendukungnya 

siap membela dirinya jika dihina 
orang lain.

“Nasihat saya kepada JPU 
agar hati-hati. Jangan menan-
tang para pecinta, karena cinta 
itu punya kekuatan dahsyat, 
yang tak kan pernah takut akan 
tantangan dan ancaman. Saya 
tidak bisa membayangkan di 
masa pandemi yang semakin 
parah ini, bagaimana jika jutaan 
pecinta yang kemarin menyam-
but kepulangan saya di Bandara 
terprovokasi oleh tantangan 
JPU, lalu berbondong-bondong 
mendatangi pengadilan ini dari 

segala penjuru,” sebutnya.
HRS pun menyebut pen-

dukungnya lebih dari 7 juta 
orang, angka ini disebutnya dari 
beberapa aksi. Dia khawatir pen-
dukungnya yang jutaan orang itu 
mengerumuni PN Jaktim.

Status Imam Besar disam-
paikan jaksa saat membacakan 
replik. Jaksa menyampaikan HRS 
acapkali menyampaikan kata-kata 
yang tidak sehat dan emosional. 
Jaksa juga menilai HRS semba-
rangan menuding lewat pleidoi 
pada persidangan 10 Juni kemarin. 

 Harian Terbit/Safari

Namun, kata Adjie, keadaan 
itu dapat berubah. Syaratnya, 
pada 2023 atau setahun sebelum 
Pilpres 2024, tingkat elektabilitas 
Puan naik ke atas 25 persen. 

“Kami memberikan disclai-
mer bahwa hal ini bisa berubah 
kalau H-1 tahun pilpres, kalau 
elektabilitas Puan di atas 25 
persen, maka kondisinya bisa 
berubah. Ar tinya Puan punya 
peluang jadi capres kuat yang 
diusung oleh PDIP,” kata Adjie.

Sementara itu, LSI menyebut 
bahwa Megawati sebagai qu-
een maker memiliki opsi lain 
dalam Pilpres 2024. Dalam 
opsi ini, PDIP berkoalisi dengan 
Gerindra. Mereka menempatkan 

Ketua Umum Gerindra Prabowo 
Subianto sebagai calon presiden, 
sementara Puan sebagai calon 
wakil presiden.

Dengan pilihan ini, kata Ad-
jie, PDIP tentu memiliki risiko. 
Gerindra berpotensi menjadi 
partai pemenang pemilu, meng-
geser posisi PDIP. Pasalnya, 
PDIP memberi panggung yang 
cukup besar bagi Prabowo.

“Ini memang satu pilihan su-
lit, karena PDIP sebetulnya kalau 
dari sisi elektabilitas partai, saat 
ini PDIP punya potensi mengha-
silkan hat-trick pemenang pemilu 
di 2024 nanti,” ujarnya.

Menurutnya, Puan masih 
punya potensi untuk menaikkan 

elektabilitasnya karena popu-
laritasnya masih di angka 61 
persen.

Namun, kalau melihat kondi-
si elektabilitas Puan yang saat ini 
masih kecil, kemungkinan PDIP 
tumbang di Pilpres 2024 bisa 
saja terjadi.  “Kalau elektabilitas 
Puan melonjak naik menjelang 
Pilpres 2024, masih punya pelu-
ang untuk menjadi capres yang 
kuat yang diusung oleh PDIP.

Sakit Hati 
Terkait majunya kembali 

Prabowo Subianto sebagai cap-
res, LSI Denny JA menyebutkan 
ada sejumlah hal yang akan 
mengganjal Ketua Umum Partai 

Gerindra tersebut.
Salah satu isu yang akan 

menyerang Prabowo yakni ten-
tang dugaan pelanggaran HAM 
penculikan aktivis 1998 silam. 
Hal lain yang jadi ganjalan yakni 
barisan sakit hati usai Pilpres 
2019 lantaran Prabowo berga-
bung dengan kabinet Presiden 
Joko Widodo.

Menurut Peneliti LSI Adjie 
Alfaraby, kasus pelanggaran 
HAM 1998 akan terus menggan-
jal Prabowo sejak Pilpres 2009 
hingga 2024. Adjie mengatakan 
hal itu seolah tak lepas dari 
Prabowo jika ikut kontestasi 
politik.

 Safari

Jakarta, HanTer—Di-
tengah Pandemi Covid-19, 
semua pihak harus memi-
liki krativitas yang tinggi 
agar sektor pariwisata dan 
ekonomi kreatif dapat te-
rus bergerak. Seperti yang 
dilakukan oleh Kementerian 
Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif (Kemenparekaf) 
bersama dengan Pemerin-
tah Kabupaten Halmahera 
Barat yang tetap menye-
lenggarakan Festival Teluk 
Jailolo (FTJ) 2021 dan suk-

ses digelar dengan konsep 
Hybrid Event yaitu dengan 
sistem online dan offl ine.

Menteri Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif /Kepala 
Badan Ekonomi Kreatif, 
Sandiaga Salahuddin Uno 
mengatakan, pihaknya sa-
ngat mengapresiasi Peme-
rintah Kabupaten Halma-
hera Barat yang telah sukes 
menggelar Festival Telul 
Jailolo 2021 pada pekan lalu 
dan diharapkan dengan ada 
event ini dapat mempromo-

sikan dan mengangkat po-
tensi pariwisata dari kein-
dahan alam dan bahari yang 
dimiliki oleh Hamahera 
Barat, sehingga kedepannya 
banyak wisatawan yang da-
tang. “Saya melihat Festival 
Teluk Jailolo dapat menjaga 
eksistensi Halamera Barat 
sebagai daerah kepulauan 
rempah di Indonesia. Saya 
mengajak masyarakat yang 
ingin berwisata untuk me-
nerapkan protokol kesehat-
an secara disiplin dan ketat. 

Saya yakin festival-festival 
seperti ini dapat mengang-
kat perekonomian rakyat,” 
kata Sandiaga.

Dirinya juga mengajak 
masyarakat di Halmahera 
Barat agar optimis dan bang-
kit jika sektor pariwisata dan 
ekonomi kreatif di Tanah Air 
akan kembali seperti sedia-
kala. Dan Sandiaga meyakini 
kalau dengan bersama-sama 
kita akan bisa mengalahkan 
Covid-19, “Together We Can!” 

  Danial

penanganan Covid-19 yang 
membuat Indonesia semakin 
rawan karena penularannya 
terjadi tanpa dapat dikendalikan 
dan ketahui. Hal itulah yang 
disebut fenomena gunung es, 
jumlah penderitanya sangat 
besar. Sehingga pada suatu 
saat ada titik jenuh dimana usia 
muda yang tidak terlihat gejala 
terkena Covid-19. Akibatnya bisa 
menyebar ke yang paling awal.

“Ini lah yang disebut bom 
waktu meledak. Karena seperti 
ibarat api menyambar rumput 
kering. Jadi kesakitan dan ke-
matiannya meningkat tajam dan 
jelas kelihatan,” paparnya.

Fasilitas Kesehatan
Sementara itu, Kepala Bi-

dang Pengembangan Profesi 
Perhimpunan Ahli Epidemiologi 
Indonesia (PAEI) Masdalina 
Pane juga memprediksi fasilitas 
kesehatan Indonesia akan kolaps 
dalam waktu dekat di tengah 
pandemi Covid-19.

Menurutnya, prediksi ini bisa 
saja terjadi apabila pemerintah 
tak lekas melakukan pengen-
dalian dengan tepat terhadap 
pandemi virus corona yang terus 
mengalami lonjakan kasus dalam 
beberapa pekan terakhir.

Masdalina menyebutkan pe-
ngendalian segera itu adalah 

strategi penanganan Covid-19 di 
hulu, yakni upaya tes, telusur, dan 
tindak lanjut (3T) serta akselerasi 
program vaksinasi nasional.

“Jika tak ada containment, ti-
dak ada pengendalian yang tepat 
dan cepat, saya bisa katakan dua 
minggu sampai satu bulan lagi 
kita sudah akan kolaps,” kata 
Masdalina dalam acara daring 
yang disiarkan melalui kanal 
YouTube BNPB Indonesia, Kamis 
(17/6/2021), seper ti dilansir 
CNN Indonesia.com.

Ia pun mendesak pemerintah 
agar memperkuat program telu-
sur. Dengan menelusuri kontak 
pasien Covid-19, maka hasil 

yang diharapkan adalah masya-
rakat terjaring sebanyak-banyak-
nya dengan tanpa gejala hingga 
gejala ringan.

Selanjutnya kelompok orang 
itu bisa langsung menjalani 
isolasi mandiri di rumah masing-
masing dengan pengawasan 
satgas desa yang terbentuk 
dalam posko Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Masyara-
kat (PPKM) Mikro.

“Pemerintah harus bisa 
menggenjot vaksinasi agar se-
suai dengan target, dan tracing. 
Hanya dengan itu menurut pan-
dangan saya,” kata dia. 

 Safari

Belanda memuncaki semen-
tara klasemen Grup C dengan 
mengemas enam poin dari dua 
laga yang telah dilalui. Meski lo-
los, de Oranye, julukan Belanda, 
belum bisa memastikan status 
apakah sebagai juara grup atau 
runner-up. Sebab masih ada 
satu pekan tersisa di babak 
penyisihan.

Namun, tetap saja de Oranye 
difavoritkan lolos dengan status 
sebagai juara grup. Pasalnya 
saat melakoni per tandingan 
terakhir babak penyisihan, me-
reka menghadapi tim lemah 
Makedonia Utara.

Makedonia Utara sendiri 
telah dipastikan angkat koper 
setelah terpaku didasar klase-
men, tanpa poin lantaran acap 
menjadi pelampiasan Ukraina 
serta Austria dalam membidik 
tiga angka.

Suksesnya Belanda dalam 
menguasai tampuk pimpinan tak 
lepas berkat kemenangan yang 
lahir dari gol Memphis Depay 
menit ke-11 melalui tendangan 
penalti, serta gol penutup Denzel 
Dumfries menit ke-67. Sedang-
kan Austria harus berjuang untuk 
memperebutkan slot tersisa ke 
babak gugur. Mereka akan ber-
hadapan dengan Ukraina pada 
pekan terakhir.

Berbicara kemenangan, satu 
sosok kembali menjadi perha-
tian. Bukan Depay, melainkan 
Demfries yang mencetak gol 
kedua de Oranye. Ini juga men-
jadi koleksi gol keduanya di ajang 
Piala Eropa 2020. Sebelumnya 
sang bek mencetak gol saat 
Belanda menumbangkan Ukraina 
3-2 sekaligus mempersembah-
kan kemenangan negaranya.

Dua gol dalam dua laga 

yang telah dilalui membuat-
nya juga dinobatkan sebagai 
pemain terbaik ber turut-turut. 
Alhasil, beragam pujian meng-
hampirinya. Salah satunya da-
tang dari Aitor Karanka selaku 
Pengamat Teknis UEFA. “Dia 
sangat bagus dalam ber tahan 
dan menunjukkan etos kerja 
yang hebat. Dia juga mulai di-
pandang ketika selalu menjadi 
ancaman di setiap per tanding-
an,” katanya dikutip UEFA.

Dilain sisi, Austria coba me-
lupakan kekalahan atas Belanda 
dan menatap konsentrasi penuh 
melawan Ukraina guna menyegel 
satu slot tersisa ke babak 16 
besar. Juru taktik asal Jerman 
pun akan mengevaluasi kinerja 
pasukannya agar tak melempem 
seperti yang terlihat kala ditekik 
de Oranye.

 Eka

Sesuai dengan ketentuan UU No. 40 
Tahun 2007 Tentang Perseroan 
Terbatas.
DenganDengan ini diumumkan rencana 
pengambilalihan saham-saham yang 
telah dikeluarkan oleh Perseroan 
Terbatas PT. CAKRAWALA 
POLAPRIMA, berkedudukan di 
Kabupaten Banggai, yang akan 
dialihkan kepada PIHAK LAIN.
DemikianDemikian pengumuman ini ditujukan 
untuk kepentingan pihak ketiga.

Jakarta, 18 Juni 2021
DIREKSI PT. CAKRAWALA 

POLAPRIMA

PENGUMUMANPENGUMUMAN RENCANA PENGAMBILALIHAN
SAHAM PT SARANA BUMI MINERINDO

(“Perseroan”)
Dengan ini mengumumkan kepada seluruh pihak 
yang berkepentingan bahwa Pemegang Saham 
yaitu PT WAHANA HARAPAN JAYA MINING, 
berkedudukan di Jakarta Utara berencana untuk 
mengalihkan seluruh sahamnya kepada PT 
IFISHDECO Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat 
dan Nyonya LINA SUTI.
Dan atas rencana pengalihan saham-saham 
tersebut akan mengakibatkan beral ihnya 
pengendalian terhadap Perseroan.
Sehubungan dengan hal di atas, Pihak-pihak yang 
berkepentingan dapat mengajukan keberatan tertulis 
atas rencana pengambilalihan paling lambat 14 hari, 
sejak tanggal pengumuman ini.
PT SARANA BUMI MINERINDO 
Wisma Nugra Santana Lt. 8
Jalan Jend. Sudirman Kav. 7-8, Jakarta Pusat 

Jakarta, 18 Juni 2021
Direksi

PENGUMUMAN RENCANA PENGAMBILALIHAN
SAHAM PT PATRINDO JAYA MAKMUR

(“Perseroan”)
Dengan ini mengumumkan kepada seluruh pihak 
yang berkepentingan bahwa seluruh Pemegang 
Saham yaitu PT WAHANA HARAPAN JAYA MINING, 
berkedudukan di Jakarta Utara dan Nyonya LINA SUTI 
berencana untuk mengalihkan seluruh sahamnya 
kepada PT IFISHDECO Tbk, berkedudukan di Jakarta 
Pusat dan PT BINTANG SAMUDRA KENCANA, 
berkedudukan di Jakarta Barat.
Dan atas rencana pengalihan saham-saham tersebut 
akan mengakibatkan beralihnya pengendalian 
terhadap Perseroan.
Sehubungan dengan hal di atas, Pihak-pihak yang 
berkepentingan dapat mengajukan keberatan tertulis 
atas rencana pengambilalihan paling lambat 14 hari, 
sejak tanggal pengumuman ini.
PT PATRINDO JAYA MAKMUR
Wisma Nugra Santana Lt. 8 Suite 802.
Jalan Jend. Sudirman Kav. 7-8, Jakarta Pusat 
No. Telp. 021 5704988

Jakarta, 18 Juni 2021
Direksi

PENGUMUMAN

Berdasarkan  Putusan  Pengesahan  Perdamaian 
( H o m o l o g a s i )  N o m o r :  2 3 / P K P U / 2 0 1 2 /  
PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 22 Januari 2013, PT 
Istaka Karya (Persero) akan memperpanjang proses 
pendaftaran ulang dari proses penyelesaian 
kewajiban kepada para Kreditur. Dalam rangka 
pelaksanaan Perjanjian Perdamaian ini, kami 
bermaksud mengundang para Kreditur untuk 
mengirimkan data-data berupa: (1) Nama, (2) 
Alamat, (3) E-mail, (4) Nomor telepon yang dapat 
dihubungi, (5) Fotocopy/scan bukti-bukti yang sah 
atas tagihan, dan (6) Nomor Rekening.
Para Kreditur dapat mengirimkan data di atas melalui 
surat ke kantor PT Istaka Karya (Persero) Graha 
Iskandarsyah Lt. 9, Jl. Raya Iskandarsyah No. 66, 
J a k a r t a  S e l a t a n  a t a u  e - m a i l  k e  
istaka.pkpu@gmail.com dalam waktu paling lambat 
3 (tiga) bulan setelah pengumuman ini (18 Juni 2021) 

Jakarta, 18 Juni 2021
PT. Istaka Karya (Persero)

PENGUMUMAN 
Guna memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas dan sesuai dengan Akta nomor 11, tanggal 17 Juni 2021, 
dibuat dihadapan YUWONO ARIO WIBOWO CAHYADI, S.H., M.Kn, Notaris di Kota 
Cilegon, PT. DAYA AGUNG SAKTI ABADI, berkedudukan di Jakarta Barat (“Perseroan”) 
telah mengambil keputusan untuk menurunkan Modal Dasar Perseroan dari 
sebelumnya sebesar Rp. 10.000.000.000,- menjadi Rp. 3.000.000.000,- dan Modal 
Ditempatkan dan Disetor Perseroan dari sebelumnya sebesar Rp. 3.000.000.000,- 
menjadi Rp. 2.300.000.000,- Kepada pihak-pihak yang berkeberatan dapat 
mengirimkan surat keberatan dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak tanggal 
pengumuman ini kepada:
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR 

JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
JL. H.R. RASUNA SAID KAV 6-7 

JAKARTA
Jakarta, 18 Juni 2021

Direksi Perseroan

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia
Bergerak dalam bidang usaha penyedia jasa internet, penyedia pusat data, 

dan penyedia jaringan interkoneksi domestik dan internasional
Kantor Pusat: Jl. Panataran No. 9, Proklamasi, Jakarta 10320 Indonesia

Telp. (021) 3199 8600 Fax. (021) 314 2882
Website: www.moratelindo.co.id
Email: corsec@moratelindo.co.id

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

Direksi

Rev. 2x200 -Terbit- Mei 2021

Direksi PT Mora Telematika Indonesia (“Perseroan”) dengan ini menyampaikan informasi kepada publik bahwa pada tanggal 
17 Juni 2021  telah ditandatangani Keputusan Edaran Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang 
Saham Luar Biasa Perseroan oleh Para Pemegang Saham Perseoran sebagaimana telah diaktakan dalam Akta Pernyataan 
Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 49 tanggal 17 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH, Notaris 
di Jakarta Selatan dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI sebagaimana dalam Surat Nomor 
AHU-0034815.AH.01.02 tahun 2021 tanggal 17 Juni 2021 dan telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan 
hukum sebagaimana dalam Surat Menteri Hukum dan HAM RI nomor AHU-AH.01.03-0383297 tanggal 17 Juni 2021 perihal 
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Mora Telematika Indonesia, dengan ringkasan hasil keputusan 
sebagai berikut :
I.	 Menyetujui	 untuk	 menambah	 klasifikasi	 saham	 dalam	 Perseroan,	 sehingga	 mengubah	 beberapa	 ketentuan	 dalam	

Anggaran Dasar Perseroan.
II. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari yang semula sebesar Rp298.750.159.015,00 (dua ratus sembilan 

puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta seratus lima puluh sembilan ribu lima belas Rupiah) yang terbagi atas 
250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri A yang bernilai nominal Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan 338.235 
(tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima) saham seri B yang bernilai nominal Rp809.349,00 (delapan 
ratus sembilan ribu tiga ratus empat puluh sembilan) untuk selanjutnya menjadi Rp658.750.971.015,00 (enam ratus lima 
puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima belas Rupiah) yang  terbagi atas 
250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri A yang bernilai nominal Rp 100.000,00  (seratus ribu Rupiah), 338.235 
(tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima) saham seri B yang bernilai nominal Rp809.349,00 (delapan 
ratus Sembilan ribu tiga ratus empat puluh Sembilan Rupiah), dan 151.771 (seratus lima puluh satu ribu tujuh ratus 
tujuh puluh satu) saham seri C masing-masing bernilai nominal Rp2.372.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu 
Rupiah).

 Sehubungan dengan hal tersebut maka Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan akan menjadi sebagai berikut :
1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp658.750.971.015,00 (enam ratus lima puluh delapan milyar tujuh ratus lima 

puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima belas Rupiah) terbagi atas :
a. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri A masing-masing bernilai nominal Rp100.000,00  (seratus ribu 

Rupiah);
b. 338.235 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima) saham seri B masing-masing bernilai 

nominal Rp 809.349,00 (delapan ratus sembilan ribu tiga ratus empat puluh sembilan); dan
c. 151.771 (seratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) saham seri C masing-masing bernilai nominal 

Rp2.372.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100% (seratus persen) atau sejumlah:

a. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri A dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp25.000.000.000,00 
(dua puluh miliar Rupiah);

b. 338.235 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima) saham seri B dengan nilai nominal 
seluruhnya sebesar Rp273.750.159.015,00 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta seratus 
lima puluh sembilan ribu lima belas Rupiah); dan

c. 151.771 (seratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) saham seri C dengan nilai nominal seluruhnya 
sebesar Rp360.000.812.000,00 (tiga ratus enam puluh miliar delapan ratus dua belas ribu Rupiah);

 atau seluruhnya sebesar Rp658.750.971.015,00 (enam ratus lima puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta 
Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima belas rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian 
saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.

III. Menyetujui bahwa seluruh saham yang dikeluarkan dari portepel tersebut selanjutnya diambil oleh PT Smart Telecom dan 
Para Pemegang Saham menyetujui untuk mengabaikan hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang 
hendak dikeluarkan seimbang dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham bersangkutan (proporsional) 
baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham 
lainnya.

IV. Menyetujui untuk melakukan perubahan susunan pemegang saham untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut:
a. PT Gema Lintas Benua sebanyak 250.000 saham seri A dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp25.000.000.000,00 ;
b. PT Candrakarya Multikreasi sebanyak 338.235 saham seri B dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp273.750.159.015,00; 

dan
c. PT Smart Telecom sebanyak 151.771 saham seri C dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp360.000.812.000,00

V. Menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 7 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan perihal Pemindahan Hak atas Saham 
menjadi sebagai berikut :
1. Pemindahan hak atas saham baik untuk  saham seri A, saham seri B, maupun saham Seri C harus berdasarkan 

akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya 
yang sah.

VI. Menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar perihal Korum, Hak Suara, dan 
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham menjadi sebagai berikut :
1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran diwakili paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah 

seluruh saham seri A, saham seri B dan saham seri C dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, 
dan setiap keputusan RUPS yang diambil dengan pemungutan suara harus disetujui sekurang-kurangnya 75% (tujuh 
puluh lima persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS.

2. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat (1) kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 7 
(tujuh) hari dan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua 
dengan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan 
harus dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal panggilan dan 
tanggal rapat dan kuorum kehadiran diwakili paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham 
seri A, saham seri B dan saham seri C dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, dan setiap 
keputusan RUPS yang diambil dengan pemungutan suara harus disetujui sekurang-sekurangnya 60% (enam puluh 
persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS.

Masuknya	 PT	 Smart	 Telecom	 sebagai	 pemegang	 saham	 baru	 Perseroan	 dengan	 klasifikasi	 saham	 baru	 saham	 Seri	 C	
mengakibatkan perubahan susunan pemegang saham dan ketentuan di dalam Anggaran Dasar Perseroan akan tetapi tidak 
mengubah pemegang saham pengendali di Perseroan. PT Smart Telecom merupakan pemegang saham minoritas Perseroan 
dengan kepemilikan saham sebesar 20,5% dan tidak menempatkan pengurus di Perseroan. Peningkatan modal dasar, 
modal ditempatkan dan disetor dan hadirnya pemegang saham baru sebagaimana diputuskan dalam rapat diatas tentunya 
memperkuat struktur permodalan Perseroan dan diyakini dapat menimbulkan sinergi dalam kegiatan operasional Perseroan, 
sehingga berdampak positif pada kinerja, kondisi keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan.
Informasi yang disampaikan dalam Keterbukaan Informasi ini merupakan informasi yang diungkapkan Perseroan guna 
memenuhi ketentuan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi; Informasi yang 
disampaikan dalam Keterbukaan Informasi ini merupakan keberlanjutan atau dampak dari Penandatanganan Perjanjian 
Penyertaan Saham Bersyarat yang mana informasinya telah Perseroan sampaikan sebelumnya kepada Bursa Efek Indonesia 
melalui Surat Perseroan No.  028/MTI/CORSEC/EXT/V/2021 tertanggal 28 Mei 2021.

Jakarta, 18 Juni 2021
PT Mora Telematika Indonesia

Direksi

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

3x300 hr. Terbit

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Bergerak dalam bidang usaha penyedia jasa internet, penyedia pusat data, 
dan penyedia jaringan interkoneksi domestik dan internasional

Kantor Pusat: Jl. Panataran No. 9, Proklamasi, Jakarta 10320 Indonesia
Telp. (021) 3199 8600 Fax. (021) 314 2882

Website: www.moratelindo.co.id
Email: corsec@moratelindo.co.id

PENGUMUMAN PENGAMBILALIHAN
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat 4 UU No. 40/2007 
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11/2020, dengan ini kami, 
Direksi  PT GENTA BUANA KARYA, berkedudukan di Jakarta Barat, dengan ini 
mengumumkan hendak melakukan pengambilalihan 99% (sembilan puluh 
sembilan persen) saham dalam PT GEUPO SUMBER JAYA, berkedudukan 
di Jakarta Utara (selanjutnya disebut “Perseroan”). Sehubungan dengan 
rencana pengambilalihan tersebut, maka kreditor Perseroan dapat 
mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 
14 hari setelah tanggal pemberitahuan ini.

Jakarta, 18 Juni  2021
Direksi

PT GENTA BUANA KARYA

FTJ 2021 Angkat Perekonomian Masyarakat


