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INDIKASI 
STRUKTUR  
OBLIGASI 

 

Penerbit : PT Danareksa (Persero) 

Nama Instrumen : Obligasi VII Danareksa Tahun 2023 

Target Dana  : Sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) 

Tenor : 
Seri A: 3 tahun  
Seri B: 5 tahun 

Kisaran Kupon dan 
Ekuivalen Imbal Hasil 

: 
• Seri A (3 tahun): 7,00% - 7,90%  
• Seri B (5 tahun): 7,60% – 8,40% 

Indikasi Rating : AA(idn) (Double A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) 

Pembayaran Kupon : Triwulanan (3 bulanan) 

Jaminan : 

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta 
kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah 
ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi 
sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak 
kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Rencana Penggunaan 
Dana 

: 

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi 
biaya-biaya emisi, akan digunakan oleh Perseroan untuk pelunasan seluruh dan sebagian 
pokok utang Perbankan dan modal kerja yang terdiri dari biaya gaji pegawai dan biaya 
operasional dan pemasaran aktivitas kegiatan usaha Perseroan. 

Agen Pembayaran  : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia 

Konsultan Hukum : Hanafiah Ponggawa & Partners (Dentons HPRP) 

Wali Amanat : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 

Notaris : Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. 
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SEKILAS 
MENGENAI 
PERSEROAN 

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN  
 
Perseroan didirikan dengan nama PT Danareksa (Persero) berdasarkan Akta Pendirian No. 74 tanggal 28 Desember 1976, 
dan diubah dengan Akta Perubahan  No. 59 tanggal 17 Februari 1977, keduanya dibuat di hadapan Juliaan Nimrod Siregar 
gelar Mangaradja Namora, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia (d/h Menteri Kehakiman Republik Indonesia) berdasarkan Surat Keputusan No.Y.A 5/353/21 
tanggal 12 Juli 1977, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 2815 dan No. 2816 
tanggal 19 Juli 1977, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 82 tanggal 14 Oktober 1977, 
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 619/1977 (“Akta Pendirian”). 
 
Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta 
Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Pemegang Saham Perseroan No.10 tanggal 28 Juni 2022, 
dibuat di hadapan Nurhasanah, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0047332.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 8 Juli 
2022, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0262811 tanggal 8 
Juli 2022 (“Anggaran Dasar”). 
 
Sebagai salah satu perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh Negara Republik Indonesia, Perseroan 
memiliki maksud dan tujuan untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagai perusahaan holding yang mengelola anak 
perusahaan di bidang jasa keuangan, kawasan industri, sumber daya air, jasa konstruksi dan konsultasi konstruksi, 
manufaktur media dan teknologi, serta transportasi dan logistik, mempercepat proses pengikutsertaan masyarakat dalam 
pemilikan saham perusahaan menuju pemerataan pendapatan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengerahan 
dana, melaksanakan kegiatan investasi dan konsultasi manajemen, serta melakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya 
Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, 
Perseroan melakukan usaha utama dalam aktivitas perusahaan holding dan kantor pusat, investasi secara langsung maupun 
tidak langsung, restrukturisasi perusahaan atapun aset, pengelolaan aset milik BUMN atau badan usaha lain, melakukan 
jasa konsultansi manajemen dan jasa penasehat keuangan bagi nasabah korporasi yang terdiri dari perusahaan perusahaan 
BUMN, Swasta serta Kementerian atau Lembaga yang memerlukan jasa pembuatan kajian komprehensif. Aktivitas bisnis 
lainnya adalah melakukan jasa riset dan konsultan pada bidang makro ekonomi dan pasar modal. 
 

KEGIATAN 
USAHA 
PERSEROAN 
 

 
 

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir dimuat dalam Akta 10/2022, maksud dan tujuan Perseroan 
adalah melaksanakan kegiatan usaha sebagai perusahaan holding yang mengelola anak perusahaan di bidang jasa 
keuangan, kawasan industry, sumber daya ait, jasa konstruksi dan konsultansi konstruksi, manufaktur, media dan teknologi, 
serta transportasi dan logistik, mempercepat proses pengikutsertaan masyarakat dalam pemilihan saham perusahaan 
menuju pemerataan pendapatan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengerahan dana, melaksanakan kegiatan 
investasi dan konsultansi manajemen, serta melakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan Perseroan 
(Persero) berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. 
 
Selain kegiatan Usaha Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha lain dalam 
rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan Perseroan (Persero).  
 
Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan adalah sebagai berikut: 
1. Real Estate yang dimiliki sendiri atau disewa; dan 
2. Real Estate atas dasar balas jasa (Fee) atau kontrak. 
 
Produk atau Jasa yang Dihasilkan Perseroan 
1. Liquidity Management (LM) 

Kegiatan utama Liquidity Management (LM) adalah memonitor dan mengatur likuiditas secara efisien dan efektif bagi 
kegiatan usaha Perusahaan secara keseluruhan, seperti penyediaan dana bagi kegiatan Perseroan dan Perusahaan Anak 
Perusahaan serta mengelola kelebihan dana dalam bentuk penempatan pada instrumen money market dan surat 
hutang. 

2. Portfolio Management & Advisory (PMA) 
Aktivitas bisnis utama Portfolio Management & Advisory adalah menyediakan Layanan Keuangan dan Penasihat 
Keuangan lainnya bagi nasabah korporasi yang terdiri dari perusahaan-perusahaan BUMN, Swasta serta Kementerian 
atau Lembaga yang memerlukan jasa pembuatan kajian komprehensif. Aktivitas bisnis lainnya adalah memberikan 
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fasilitas pembiayaan jangka pendek kepada nasabah yang memiliki risiko terukur dengan penekanan kepada 
perusahaan-perusahaan yang sedang bertumbuh dan memiliki kondisi usaha yang baik. 

3. Danareksa Research Institute (DRI) 
DRI memberikan 2 jenis layanan, yaitu layanan riset dan layanan learning. Layanan riset meliputi riset ekonomi, 
keuangan, dan industri untuk internal Perusahaan, Pemerintah maupun pelaku bisnis di sektor umum dan swasta. 
Beberapa laporan DRI di antaranya Pulse Check, Consumer Price Index (CPI) Outlook and Update, Trade Outlook and 
Update, GDP Outlook and Update, dan Special Report. Dalam Menyusun risetnya, DRI menggunakan sejumlah 
pendekatan kuantitatif seperti macroeconomic modellings dan prognosa untuk beberapa variabel makro ekonomi.  

 
Pada jasa learning, DRI memiliki Danareksa Learning Institute (DLI). DLI merupakan platform/media pembelajaran bagi 
seluruh Karyawan yang berada di lingkungan Holding Danareksa. Kehadiran DLI akan mendorong kapasitas, keterampilan, 
serta inovasi Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga mampu meningkatkan produktifitas dan inovasi di tengah persaingan 
industri yang semakin kompetitif dan era ketidakpastian. 
 
Persaingan Usaha Dalam Industri 
 
Sejarah panjang Danareksa dalam dunia advisory dan posisi pasar yang kuat di Indonesia memberikan sejumlah keunggulan 
dibandingkan peers sejenis. Perseroan percaya bahwa keunggulan kompetitif berikut telah menjadikan Perseroan untuk 
menjaga stabilitas dan pertumbuhan serta mempermudah Perseroan untuk mencapai visi menjadi “Trusted and Devoted 
Advisory and Consultancy Services”. Selain itu, keunggulan kompetitif Perseroan memposisikan Perseroan untuk 
memanfaatkan peluang di ekosistem Danareksa grup dan grup BUMN. Advisory memiliki keunggulan bersaing yang 
memperkuat kinerja Perseroan yaitu sebagai berikut:  
1. Danareksa banyak mendapatkan mandat dari Pemerintah dan BUMN untuk melakukan asistensi terhadap BUMN dalam 

pengembangan bisnis dan restrukturisasi. 
2. Danareksa merupakan satu-satunya Advisory di BUMN yang tidak terafiliasi dengan perbankan dan jasa keuangan 

lainnya. 
3. Danareksa memiliki rekam jejak dalam ekosistem Advisory secara nasional dan regional dengan branding Danareksa 

yang cukup reputable. 
4. Danareksa memiliki tim kerja yang berpengalaman dan jaringan yang luas dalam beberapa bidang dan sektor tertentu 

termasuk dalam industri jasa keuangan. 
5. Danareksa sering bekerjasama dengan konsultan baik di level global maupun nasional sehingga dapat memberikan jasa 

yang bervariasi kepada pelanggan. 
Saat ini terdapat 4 kompetitor utama Perseroan yang merupakan perusahaan sekuritas, antara lain Mandiri Sekuritas, 
Bahana Sekuritas, BRI Sekuritas dan BNI Sekuritas. Dalam hal ini, Advisory di Danareksa (Persero) memiliki independensi 
dibandingkan ke 4 kompetitor tersebut dikarenakan tidak terafiliasi dengan perbankan. Sehingga dalam beberapa pekerjaan 
menjadi daya tarik bagi pelanggan baik BUMN maupun swasta. Dari sisi pangsa pasar, saat ini mempertimbangkan bahwa 
divisi Advisory baru mulai dilakukan akselerasi per tahun 2022, sudah terdapat kontrak pekerjaan sebesar Rp27,2 miliar di 
tahun 2022 di semester II serta potensi proyek yang akan didapatkan di kuartal IV 2022 sebesar Rp 28,5 miliar.  
 
Total estimasi pangsa pasar dari 4 kompetitor dan Advisory Persero sebesar Rp397,3 miliar berdasarkan data laporan 
keuangan tidak diaudit per September 2022 yang didapatkan dari IDX, dengan pangsa pasar Danareksa mencapai Rp27,2 
miliar (asumsi potensi pendapatan yang sudah bisa ditagih sampai dengan kuartal IV 2022) atau sebesar 6.84% pangsa pasar, 
di luar kontrak baru sebesar Rp28,5 miliar yang baru dapat ditagihkan di kuartal I tahun 2023. Apabila sebagian dari kontrak 
baru tersebut dapat ditagihkan di kuartal IV 2022 dengan asumsi Rp21,0 miliar berdasarkan estimasi awal pekerjaan (asumsi 
pekerjaan dimulai di November 2022), maka nilai estimasi pendapatan mencapai Rp48,2 miliar dimana atau 9.09% dari total 
pendapatan 4 kompetitor utama termasuk Danareksa dengan asumsi pendapatan kuartal III 2022 disetahunkan. 
 
Keunggulan Kompetitif 
1. Perseroan sepenuhnya adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan dukungan pemerintah, Perseroan memiliki 

jangkauan yang luas serta kemudahan bersinergi dengan BUMN lain. 
2. Sebagai holding BUMN, Perseroan memberikan beragam produk dan layanan di dalam satu ekosistem, dengan solusi 

terintegrasi antar anggota holding, untuk memberikan layanan terbaik. 
3. Berpengalaman lebih dari 45 tahun sebagai penasehat keuangan serta membantu pemerintah dalam berbagai proyek 

strategis nasional. 
4. Dukungan riset investasi dan pasar secara mendalam dari DRI. 
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Strategi dan Prospek Usaha 
 
Sehubungan dengan rencana pembentukan Holding Danareksa, Perseroan akan melakukan penyesuaian terhadap strategi 
bisnis utama Perseroan untuk memenuhi visi dan misi Holding Danareksa, dimana prospek usaha Perseroan semakin luas 
pada sektor usaha yang menjadi anak perusahaan Holding Danareksa. Adapun strategi yang direncanakan dalam 
pengembangan prospek usaha Holding Danareksa diuraikan sebagai berikut: 

 
1. Melakukan transformasi keberlanjutan BUMN Scale-Up 

• Sebagai Induk Holding, Danareksa berperan untuk meningkatkan potensi sinergi, skala ekonomis, dan manfaat sosial 
dari perusahaan-perusahaan yang dikelola melalui mekanisme manajemen permodalan, peningkatan kinerja 
operasional, restrukturisasi finansial, serta menonaktifkan aset non-produktif melalui divestasi atau likuidasi. 

• Danareksa sebagai Induk yang memiliki fokus dalam pengembangan jasa penasihat keungan dan konsultansi bisnis, 
berperan memaksimalkan potensi anggota holding DR terkait asistensi dalam a) Kerjasama investasi dalam klaster 
Holding Danareksa; b) Reorganisasi anak dan cucu usaha dalam rangka akselerasi bisnis dan c) pencairan mitra 
investor dan pendanaan termasuk struktur pendanaan dan kelayakan investasi. 

2. Melakukan penciptaan nilai berkelanjutan (ongoing value creation) 
• Sebagai sebuah perusahaan Holding, Perseroan akan mengoptimalkan pengelolaan dividen yang diterima dari 

Perusahaan Anak perusahan Holding dan melakukan investasi pada perusahaan BUMN scale up lainnya maupun 
swasta yang memiliki nilai potensial masa depan setelah transformasi dilakukan.  

• Sebagai perusahaan Advisory pertama BUMN, Danareksa memiliki rekam jejak yang cukup kuat dalam membantu 
BUMN menciptakan nilai berkelanjutan, dimana salah satunya melalui jasa penasihat keuangan dan konsultansi 
sebagai satu-satunya BUMN yang memiliki independensi terkait aktivitas pendanaan dengan fokus pada ekosistem di 
luar Danareksa melalui jasa restrukturisasi perusahaan dan keuangan, penguatan peran manajemen proyek dalam 
Proyek Strategis Nasional (PSN) dan jasa lainnya yang menjadi nilai tambah Advisory Danareksa dalam bentuk 
asistensi dan implementasi transaksi dan transformasi, pengelolaan cash flow serta manajemen proyek. 

3. Melakukan koordinasi dalam penanganan dan perbaikan NPL 
• Perseroan akan memaksimalkan perannya sebagai entitas induk untuk mendukung bisnis pengelolaan dan perbaikan 

NPL yang dilakukan oleh Perusahaan Anak dengan memanfaatkan kanal-kanal komunikasi serta posisinya sebagai 
perusahaan Holding untuk menguatkan komunikasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait. 

• Perseroan akan mengoptimalkan peran sebagai suatu perusahaan Holding untuk melakukan koordinasi dan 
pendampingan Perusahaan Anak dalam penyusunan standar serta implementasi mekanisme pengelolaan NPL. 

4. Melakukan restrukturisasi BUMN distressed  
• Perseroan akan mendukung dan bersinergi dengan Perusahaan Anak yang menjalankan mandate pengelolaan 

Perusahaan Anak yang kurang sehat secara finansial dan operasional melalui mekanisme titip kelola 
• Perseroan akan melakukan optimalisasi aset-aset yang dimiliki oleh Perusahaan Anak dengan bekerja sama secara 

inovatif dengan Perusahaan Anak lainnya atau pihak ketiga sehingga menciptakan nilai tambah yang 
berkesinambungan  

5. Mendorong peningkatan fungsi pendukung internal dalam ekosistem 
• Dalam rangka melakukan operational excellence dalam ekosistem internal, Perseroan akan bersinergi dengan 

Perusahaan Anak dari Holding Danareksa lainnya, diantaranya melalui pembentukan shared service center, 
implementasi (fixed) asset sharing, penyelarasan sistem dan arsitektur Teknologi Informasi, pemanfaatan digital 
tools, penyelarasan organisasi serta penguatan kapabilitas dan talenta, manajemen risiko dan tata kelola yang 
terintegrasi, serta penguatan hubungan dengan pemangku kepentingan utama. 

 
Strategi Pemasaran 
 
Sebagai Entitas Induk, selain kegiatan yang dilakukan oleh Portfolio Management and Advisory (PMA), Perseroan tidak 
menjalankan usaha yang langsung berhubungan dengan pelanggan. Kegiatan bisnis dilakukan oleh masing-masing Entitas 
Perusahaan Anak maupun Perusahaan Asosiasi. Dalam hal ini, Perseroan hanya melakukan kegiatan-kegiatan yang 
mendukung aktivitas bisnis perusahaan anggota Grup Danareksa. Sebagai bagian dari strategi pemasaran yang diterapkan 
di tahun 2022, Perseroan terus memfokuskan kegiatan pemasarannya melalui Danareksa Research Institute (DRI) dengan 
berbagai riset ekonomi yang dipublikasikan secara luas dan terpadu melalui media digital dan non-digital guna menunjukkan 
pemahaman Danareksa yang mendalam akan faktor-faktor pemicu pergerakan pasar serta isu-isu fundamental yang 
melandasi pertumbuhan nilai investasi dalam jangka panjang. 
 
Dari sisi Advisory, strategi pemasaran dilakukan melalui 3 pendekatan antara lain:  
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1. Where to Play? Menentukan target pasar Advisory melalui pendekatan langsung kepada pelanggan berdasarkan 
kebutuhan pelanggan, mulai dari pengenalan jasa Advisory mulai dari asistensi transaksi maupun penyusunan kajian. 
Dalam hal ini beberapa pasar baru dalam dunia Advisory sesuai dengan kondisi market saat ini terutama terkait 
restrukturisasi korporasi dan keuangan, serta transformasi keuangan di ekosistem BUMN.  

2. How to Win? Melalui pendekatan kepada pemangku kepentingan seperti stakeholders management mulai dari 
kementerian terkait, termasuk menggunakan nilai tambah Advisory Danareksa sebagai satu-satunya Advisory BUMN yang 
tidak memiliki afiliasi dengan perbankan untuk mempertahankan independensi. Di sisi lain, Danareksa akan 
mengoptimalkan peran dari Danareksa Research Institute dan Danareksa Learning Institute sebagai satu-satunya Advisory 
BUMN yang memiliki support yang kuat sebagai bagian dari jasa terkait riset pasar dan pelatihan, terutama kepada BUMN.  

3. How to Execute? Kekuatan personel merupakan salah satu keunggulan Danareksa, dimana mayoritas tim dan personel 
Danareksa memiliki rekam jejak di konsultan terkemuka lengkap dengan keahlian baik dari sisi keuangan maupun bisnis, 
serta kerjasama dengan jasa konsultan global terkemuka. Dalam hal ini, Danareksa juga memberikan advis kepada 
pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mendapatkan kepercayaan dari berbagai pihak dalam 
eksekusi proyek didukung oleh sinergi grup melalui alternatif pendanaan non-bank yang komprehensif.  

 

KINERJA 
KEUANGAN 
PERSEROAN 
 

 
 
 

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING  

Berikut ini disajikan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2022, dan 31 
Desember 2021 dan 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal – tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor 
Akuntan Publik ("KAP") Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, & Rekan (firma anggota RSM Global), auditor independen, 
berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dengan menyatakan opini wajar 
tanpa modifikasian dalam laporannya yang diterbitkan tanggal 31 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Bimo Iman 
Santoso. 

Informasi Laporan Keuangan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 merupakan 
informasi keuangan yang diambil dari laporan keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau 
direviu oleh Akuntan Publik. Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 
31 Oktober 2022 dan 2021 untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan POJK Nomor 
4/POJK.04/2022 tanggal 18 Maret 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  

Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona 
Virus Disease 2019 (“POJK No. 4/2022”) dan Surat Edaran OJK No.04/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang 
Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi 
Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran 
Corona Virus Disease 2019 (“SEOJK No.4/2022”). 

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan 

(dalam jutaan Rupiah) 

KETERANGAN 
31 Oktober 30 Juni 31 Desember 

2022* 2022 2021 2020 

Total Aset Lancar 13.517.977 12.876.434  15.219.818  13.063.259  
Total Aset Tidak Lancar 36.651.850 35.114.873  33.125.892  27.256.624  
Total Liabilitas Jangka Pendek  9.831.167 9.239.837 10.872.229  10.778.132  
Total Liabilitas Jangka Panjang  7.833.760 6.469.592  6.343.596  5.739.391  
Total Ekuitas 32.504.900 32.281.878  31.129.885  23.802.360  

*Tidak diaudit 
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Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian 

(dalam jutaan Rupiah) 
 

KETERANGAN 
31 Oktober 30 Juni 31 Desember 

2022* 2021* 2022 2021* 2021 2020 

Pendapatan Usaha 6.845.279 5.428.106 3.778.575  2.671.455  9.265.168  5.399.904  

Beban Pokok 
Pendapatan 

(4.616.087) (4.154.931) (2.282.269) (1.879.684) (5.679.572) (4.609.604) 

Laba Bruto 2.229.192 1.273.175 1.496.306  791.771  3.585.596  790.300  

Laba (Rugi) Sebelum 
Beban Pajak 

899.248 352.062 618.460  197.400  1.032.102  (287.418) 

Laba (Rugi) Setelah 
Pajak Penghasilan 

863.662 193.173 560.871  83.325  728.067  (593.259) 

*Tidak diaudit 
 
Rasio-rasio Keuangan 
 

Keterangan 
31 Oktober 30 Juni 31 Desember 

2022* 2022 2021 2020 

EBITDA (milyar) 1.435 903 1.640 343 

Current Ratio (x) 1,38 1,46 1,40 1,21 

Cash Ratio (x) 0,36 0,41              0,48                 0,18  

Asset to Equity (x) 1,54 1,49              1,55                 1,69  

     

Rasio Solvabilitas     

Debt to Equity Ratio (x) 0,14 0,22              0,23 0,34  

Interest Coverage (x) 3,94 4,40              3,39                 0,68  

Debt Service Coverage (x) 0,08 0,06 0,10 0,02 

Debt to Asset Ratio (x) 0,35 0,33 0,36 0,41 

     

Rasio Profitabilitas     

Marjin Laba Kotor (%) 32,57 39,60 38,70 14,64 

Marjin Laba Bersih (%) 12,62 14,84 7,86 -10,99 

Return on Assets (%) 1,72 1,17 1,51 -1,47 

Return on Equity (%) 2,66 1,74 2,34 -2,49 

*Tidak diaudit 
 
Ringkasan data keuangan penting Perseroan yang lebih lengkap dapat dilihat pada Bab IV perihal Ikhtisar Data Keuangan 
Penting dalam Prospektus. 
 

FAKTOR 
RISIKO 

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak 
diantisipasi dengan baik. Beberapa risiko usaha yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan dapat dipisahkan sebagai 
berikut: 
A. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh SIgnifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan 

1) Risiko Strategis 
B. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Risiko Operasional 
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1) Risiko Hukum dan Kepatuhan 
2) Risiko Makro, Geopolitik dan Pasar 
3) Risiko Operasional 

C. Risiko Bagi Investor  
1) Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena 

tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka Panjang. 
2) Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi serta 

Pokok Obligasi pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain 
yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan 
perkembangan usaha Perseroan 

 
Keterangan lebih lanjut mengenai faktor risiko Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus. 

 
 
INDIKASI 
JADWAL 

 

Tanggal Efektif : 31 Januari 2023 

Masa Penawaran Umum : 2-3 Februari 2023 

Tanggal Penjatahan  : 6 Februari 2023 

Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan  : 8 Februari 2023 

Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik : 8 Februari 2023 

Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 9 Februari 2023 
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DEBT CAPITAL MARKET TEAM 
   

Ditto Pramudya 
ditto.pramudya@mandirisek.co.id 

Ph. 5296 – 9559 
  

Sita Arvianti 
sita.arvianti@mandirisek.co.id 

Ph. 5296 – 9561 

Syarif Edwin 
syarif.edwin@mandirisek.co.id 

Ph. 5296 – 9641 

Inge Kencana 
inge.kencana@mandirisek.co.id 

Ph. 5296 – 9558 

Aldri Partamaputra Suyoso 
aldri.suyoso@mandirisek.co.id 

Ph. 5296 – 9638 
  

   

INVESTMENT BANKING TEAM 
 

Juwita Lestari 
juwita.lestari@mandirisek.co.id 

Ph. 5296 - 9577 
 

Novi Triyogawati 
novi.triyogawati@mandirisek.co.id 

Ph. 5296 – 9583 
 

Budi Suwasono 
budi.suwasono@mandirisek.co.id 

Ph. 5296 – 9414 

Nadya Faradyana Siswanto 
nadyana.siswanto@mandirisek.co.id 

Ph. 5296 - 9465 

Nadya Aufa 
nadya.aufa@mandirisek.co.id 

Ph. 5296 - 9465 
 
 

 
 

Valery Rafsa Mughnanda 
valery.mughnanda@mandirisek.co.id  

Ph. 5296 – 3445 
 

FIXED INCOME RESEARCH TEAM 
   
 Handy Yunianto 

handy.yunianto@mandirisek.co.id 
Ph. 5296 – 9568 

 

   
Ali Hasanudin 

ali.hasanudin@mandirisek.co.id 
Ph. 5296 – 9629 

Yudistira Yudadisastra 
yudistira@mandirisek.co.id 

Ph. 5296 – 9698 
 

Teddy Hariyanto 
teddy.hariyanto@mandirisek.co.id 

Ph. 5296 – 9408 

Ariestya Adzhani 
ariestya.adzhani@mandirisek.co.id 

Ph. 5296 – 9408 

 
 

DISCLAIMER:  
Informasi yang terdapat dalam dokumen ini diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya. Meskipun demikian Mandiri Sekuritas dan atau afiliasinya  dan atau pegawainya tidak 
bertanggung jawab terhadap akurasi ataupun kelengkapan informasi ataupun pendapat yang terdapat dalam dokumen ini. Dokumen ini bukan dan tidak dimaksudkan sebagai 
penawaran umum atau undangan umum kepada pihak manapun. Pihak manapun yang menerima dokumen ini, dilarang untuk menyebarluaskan, menduplikasi, atau 
memperbanyak dengan cara apapun tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Mandiri Sekuritas. Untuk keterangan lebih lanjut, mohon menghubungi telepon kami:  
021-526 3445 atau faksimili kami: 021-526 5701. 
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