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BAHAN DAN PENJELASAN MATA ACARA  

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 

PT CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK 
 
 
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 
No.32/2014”), sehubungan dengan rencana penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  
(“RUPSLB”) yang pemanggilannya telah dilakukan melalui Harian Terbit, situs web Bursa Efek Indonesia 
dan situs web Perseroan http://www.centratama.com pada tanggal 20 Oktober 2016, bersama ini kami 
sampaikan bahan-bahan mata acara rapat yang akan dimohonkan persetujuan dalam RUPSLB tersebut. 

Mata Acara Rapat 1 

Persetujuan atas (i) rencana akuisisi 100% saham dalam PT Network Quality Indonesia (“NQI”) 

(“Pembelian Saham NQI”) dan (ii) rencana melakukan pemberian hutang pemegang saham kepada 

NQI (“Hutang Pemegang Saham”) setelah akuisisi NQI selesai (seluruhnya, “Rencana Transaksi”), 

yang seluruhnya sebesar Rp.2.029.069.104.000 atau bernilai lebih dari 50% ekuitas Perseroan dan 

karenanya merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK 

No.IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 

tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“Peraturan Bapepam-LK 

No.IX.E.2”). 

Bahan Mata Acara Rapat 1 

Pembelian Saham NQI (atau “Rencana Transaksi 1”) yang diikuti dengan pemberian Hutang Pemegang 

Saham oleh Perseroan kepada NQI guna melunasi seluruh hutang NQI berikut bunga-bunga dan denda-

denda kepada Emerging Asia Finance Limited (“Emerging”) berdasarkan Facility Agreement tanggal 27 

September 2013 sebagaimana diubah beberapa kali, yang di buat oleh dan antara NQI sebagai debitur, 

Sugiman Halim, Muhammad Fitno dan Koyum Hendrawan sebagai penjamin, dan Emerging sebagai kreditur 

(“Perjanjian Fasilitas NQI”) dikarenakan terjadinya perubahan pengendalian dalam NQI sebagai akibat dari 

Pembelian Saham NQI (atau “Rencana Transaksi 2”). Rencana Transaksi 1 dan Rencana Transaksi 2 

adalah satu kesatuan rangkaian transaksi (“Rencana Transaksi”). 

Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan dan Entitas Anaknya per tanggal 31 Juli 2016 yang telah diaudit 

oleh Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) selaku 

auditor independen (“Akuntan Publik”) dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian dengan paragraf hal-

hal lain tertanggal 2 September 2016, tercatat nilai ekuitas Perseroan sebesar Rp.1.061.198.638.091 (satu 

triliun enam puluh satu miliar seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu 

sembilan puluh satu Rupiah). Rencana Transaksi 1 yaitu Pembelian Saham NQI oleh Perseroan 

berdasarkan NQI-CSPA (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) ditetapkan senilai Rp.239.278.042.909 

(dua ratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat puluh dua ribu sembilan ratus 

sembilan Rupiah) (“Harga Pembelian per Tanggal 31 Juli 2016”). Dengan demikian, Rencana Transaksi 1 

per tanggal 31 Juli 2016 merupakan Transaksi Material yang bernilai lebih dari 20% (dua puluh persen) 

namun kurang dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan per tanggal 31 Juli 2016 atau senilai 

22,6% (dua puluh dua koma enam persen).  Harga Pembelian per tanggal penutupan Rencana Transaksi 

pada sekitar bulan Januari 2017 adalah Rp.105.496.830.850 (seratus lima miliar empat ratus sembilan puluh 

enam juta delapan ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh Rupiah) yang dihitung dari Harga 

Pembelian per Tanggal 31 Juli 2016 dikurangi dengan nilai sejumlah yang sama dengan jumlah bunga-

bunga, denda-denda dan biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh NQI berdasarkan Perjanjian Fasilitas NQI 

yang timbul sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai tanggal penutupan transaksi di sekitar bulan Januari 

2017. 
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Berdasarkan Perjanjian Fasilitas NQI, apabila terjadi perubahan pengendalian dalam NQI, maka NQI wajib 

melunasi seluruh hutangnya berikut bunga-bunga dan denda-denda kepada Emerging. Terkait dengan hal 

tersebut, maka Perseroan akan melaksanakan Rencana Transaksi 2 guna mendanai NQI untuk dapat 

melunasi hutangnya berikut bunga-bunga dan denda-denda kepada Emerging.  

Rencana Transaksi 2 yaitu pemberian pinjaman akan didanai oleh Perseroan dengan pemberian Hutang 

Pemegang Saham kepada NQI per tanggal 31 Juli 2016 adalah sebesar Rp1.789.791.061.091 (satu triliun 

tujuh ratus delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta enam puluh satu ribu sembilan 

puluh satu Rupiah). Namun demikian, per Januari 2017 nilai Hutang Pemegang Saham tersebut akan 

disesuaikan menjadi Rp.1.923.572.273.150 (satu triliun sembilan ratus dua puluh tiga miliar lima ratus tujuh 

puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh Rupiah) untuk mendanai pembayaran 

hutang kepada Emerging per tanggal 31 Juli 2016 ditambah bunga-bunga, denda-denda, dan biaya-biaya 

yang harus dibayarkan NQI berdasarkan Perjanjian Fasilitas NQI yang timbul sejak tanggal 1 Agustus 2016 

sampai tanggal penutupan transaksi sekitar bulan Januari 2017 yang jumlahnya menjadi sebesar 

Rp.1.923.572.273.150 (satu triliun sembilan ratus dua puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh dua juta dua 

ratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh Rupiah). 

Dana hasil Hutang Pemegang Saham ini selanjutnya akan digunakan NQI untuk melunasi seluruh 

hutangnya berikut bunga-bunga dan denda-denda kepada Emerging dikarenakan terjadinya perubahan 

pengendalian dalam NQI sebagai akibat dari Rencana Transaksi 1. Sehingga pada saat penutupan 

Transaksi sekitar bulan Januari 2017, nilai Rencana Transaksi 1 menjadi sebesar Rp.105.496.830.850 

(seratus lima miliar empat ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima 

puluh Rupiah) dan Rencana Transaksi 2 sebesar Rp.1.923.572.273.150 (satu triliun sembilan ratus dua 

puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh Rupiah) 

dengan nilai keseluruhan menjadi sebesar Rp.2.029.069.104.000 (dua triliun dua puluh sembilan miliar 

enam puluh sembilan juta seratus empat ribu Rupiah). Jumlah tersebut merupakan suatu Transaksi Material 

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 dengan total nilai sebesar 191,21% 

(seratus sembilan puluh satu koma satu dua persen) dari total ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan 

Keuangan Perseroan dan Entitas Anaknya per tanggal 31 Juli 2016 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik 

dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian dengan paragraf hal-hal lain. 

Mata Acara Rapat 2 

Persetujuan (i) Pembelian Saham NQI berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (Conditional 

Sale and Purchase Agreement) tanggal 3 Oktober 2016 (“NQI-CSPA”) yang ditandatangani oleh (A) 

Perseroan dan PT Centratama Menara Indonesia keduanya sebagai pembeli, (B) Sugiman Halim dan 

Muhammad Fitno sebagai keduanya pemegang saham penjual, dan (ii) pembelian saham dalam PT 

MAC Sarana Djaya (“Pembelian Saham MAC”) oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Jual Beli 

Saham Bersyarat (Conditional Sale and Purchase Agreement) tanggal 3 Oktober 2016 (“MAC-CSPA”) 

yang ditandatangani oleh (A) Perseroan sebagai pembeli dan (B) Muhammad Fitno sebagai 

pemegang saham penjual, serta (iii) pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk membuat, 

menandatangani, melaksanakan dan menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan 

dengan NQI-CSPA dan MAC-CSPA (sebagaimana diubah, ditambah dari waktu ke waktu). 

Bahan Mata Acara Rapat 2 

Permohonan persetujuan kepada para pemegang saham sehubungan dengan (i) rencana Pembelian 

Saham NQI berdasarkan NQI-CSPA; (ii) rencana Perseroan melakukan Pembelian Saham MAC 

berdasarkan MAC-CSPA; dan (iii) pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk membuat, 

menandatangani, melaksanakan dan menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan 

dengan NQI-CSPA dan MAC-CSPA (sebagaimana diubah, ditambah dari waktu ke waktu).  
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Mata Acara Rapat 3 

Persetujuan untuk Perseroan melakukan pemberian Hutang Pemegang Saham setelah penutupan 

transaksi pengambilalihan NQI berdasarkan NQI-CSPA dan pemberian kuasa kepada Direksi 

Perseroan untuk membuat, menandatangani, melaksanakan dan menyerahkan dokumen-dokumen 

yang diperlukan sehubungan dengan Hutang Pemegang Saham. 

Bahan Rapat Mata Acara Rapat 3 

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas NQI, apabila terjadi perubahan pengendalian dalam NQI, maka NQI wajib 

melunasi seluruh hutangnya berikut bunga-bunga dan denda-denda kepada Emerging. Terkait dengan hal 

tersebut, maka Perseroan akan melaksanakan Rencana Transaksi 2 guna mendanai NQI untuk dapat 

melunasi hutangnya berikut bunga-bunga dan denda-denda kepada Emerging.  

Rencana Transaksi 2 yaitu pemberian pinjaman akan didanai oleh Perseroan dengan pemberian Hutang 

Pemegang Saham kepada NQI yang jumlahnya per tanggal 31 Juli 2016 adalah sebesar 

Rp1.789.791.061.091 (satu triliun tujuh ratus delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh satu 

juta enam puluh satu ribu sembilan puluh satu Rupiah). Namun demikian, per Januari 2017 nilai Hutang 

Pemegang Saham tersebut akan disesuaikan menjadi Rp.1.923.572.273.150 (satu triliun sembilan ratus dua 

puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh Rupiah) 

untuk mendanai pembayaran hutang kepada Emerging per tanggal 31 Juli 2016 ditambah bunga-bunga, 

denda-denda, dan biaya-biaya yang harus dibayarkan NQI berdasarkan Perjanjian Fasilitas NQI yang timbul 

sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai tanggal penutupan transaksi sekitar bulan Januari 2017 yang 

jumlahnya menjadi sebesar Rp.1.923.572.273.150 (satu triliun sembilan ratus dua puluh tiga miliar lima ratus 

tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh Rupiah). 

Mata Acara Rapat 4 

Persetujuan atas peningkatan modal dasar Perseroan dari sejumlah 29.500.000.000 saham dengan 

nilai nominal Rp.100 menjadi 35.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp.100. 

Bahan Rapat Mata Acara Rapat 4 
 
Terkait dengan rencana pelaksanaan PUT III yang akan dimohonkan persetujuan pada Mata Acara 5,  
Perseroan harus meningkatkan modal dasarnya terlebih dahulu dari semula 29.500.000.000 (dua puluh 
sembilan miliar lima ratus juta) saham menjadi sebanyak-banyaknya sebesar 35.000.000.000 (tiga puluh 
lima miliar) saham dengan meningkatkan sebanyak-banyaknya sebesar 5.500.000.000 (lima miliar lima ratus 
juta) saham. Berikut ini adalah tabel pro forma struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah 
RUPSLB mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia: 
 

 
KETERANGAN 

PERMODALAN SEBELUM RUPSLB PERMODALAN SESUDAH RUPSLB 

Jumlah Saham Jumlah Nilai 
Nominal 

% Jumlah Saham Jumlah Nilai 
Nominal 

% 

Modal Dasar 29.500.000.000 2.950.000.000.000 - 35.000.000.000 3.500.000.000.000 - 

Modal Ditempatkan dan disetor 
Penuh 

10.394.488.300 1.039.448.830.000 100 10.394.488.300 1.039.448.830.000 100 

Saham Dalam Portepel 19.105.511.700 1.910.551.170.000 - 24.605.511.700 2.460.551.170.000 - 

 

Mata Acara Rapat 5 

Persetujuan atas rencana Perseroan dalam melakukan Penawaran Umum Terbatas III dalam rangka 

penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PUT III”) berdasarkan ketentuan Peraturan OJK 

No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak 

Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No.32/2015”) dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 

20.788.976.600 saham baru dengan nilai nominal Rp.100 dengan tujuan penggunaan dana untuk 

antara lain untuk mendanai Rencana Transaksi.  
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Bahan Rapat Mata Acara Rapat 5 

Perseroan berencana melakukan penambahan modal dengan melakukan PUT III dengan mengeluarkan 

20.788.976.600 (dua puluh miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam 

ribu enam satus) saham baru dengan nilai nominal Rp.100 dengan tujuan penggunaan dana antara lain 

untuk membiayai Rencana Transaksi yakni Pembelian Saham NQI yang dimohonkan persetujuan pada 

Mata Acara 2 dan  pemberian pemberian Hutang Pemegang Saham oleh Perseroan kepada NQI guna 

melunasi seluruh hutang NQI berikut bunga-bunga dan denda-denda kepada Emerging yang dimohonkan 

persetujuan pada Mata Acara 3. 

Mata Acara Rapat 6 

Persetujuan atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan jumlah sebanyak-

banyaknya sebesar 20.788.976.600 saham dengan nilai nominal Rp.100 sehubungan dengan 

pelaksanaan PUT III. 

Bahan Rapat Mata Acara Rapat 6 

Setelah pelaksanaan PUT III, Perseroan selanjutnya meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari 

semula 10.394.488.300 (sepuluh miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh 

delapan ribu tiga ratus) saham menjadi sebanyak-banyaknya sebesar 31.183.464.900 (tiga puluh satu miliar 

seratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus) saham dengan 

mengeluarkan sebanyak-banyaknya sebesar 20.788.976.600 (dua puluh miliar tujuh ratus delapan puluh 

delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus) saham dari dalam simpanan setelah 

disetujuinya peningkatan modal dasar oleh RUPSLB dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia. Berikut ini adalah tabel pro forma struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah RUPSLB 

mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia: 

 
 
KETERANGAN 

PERMODALAN SEBELUM PUT III PERMODALAN SETELAH PUT III 

Jumlah Saham Jumlah Nilai 
Nominal 

% Jumlah Saham Jumlah Nilai 
Nominal 

% 

Modal Dasar 35.000.000.000 3.500.000.000.000 - 35.000.000.000 3.500.000.000.000 - 

Modal Ditempatkan dan disetor Penuh 10.394.488.300 1.039.448.830.000 100 31.183.464.900 3.118.346.490.000 100 

Saham Dalam Portepel 24.605.511.700 2.460.551.170.000 - 3.816.535.100 381.653.510.000 - 

 
Mata Acara Rapat 7 
 
Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan pemberian kuasa kepada Direksi 
Perseroan untuk melakukan penyesuaian modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor serta 
ketentuan penutup dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PUT III. 

Bahan Rapat Mata Acara Rapat 7 
 
Permohonan persetujuan kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada Direksi 
Perseroan untuk menyesuaikan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor serta ketentuan penutup 
dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PUT III. 
 
Bahan-bahan RUPSLB tersebut tersedia sejak tanggal pemanggilan RUPSLB dan dapat diunduh di situs 
web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yakni http://www.centratama.com dan dalam bentuk  
salinan fisik dapat diperoleh di kantor pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan dengan permintaan tertulis 
oleh pemegang saham. 

 

Jakarta, 20 Oktober 2016 

PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk 

Direksi 

http://www.centratama.com/

