
KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM 
PT BINTANG OTO GLOBAL TBK (“PERSEROAN”) 

 SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENERBITAN MEDIUM TERM NOTES (MTN) BINTANG OTO GLOBAL I TAHUN 2021 

DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp200.000.000.000,- (DUA RATUS MILIAR RUPIAH)  
DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL 

DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA (“POJK 17/2020”) 
 

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh pemegang saham  
PT Bintang Oto Global Tbk. Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan 

Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer 
investasi, penasihat hukum, akuntan publik, atau penasihat profesional lainnya. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara 
sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta 

material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi 
ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan 
Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan. 
 

 
PT Bintang Oto Global Tbk. 

 

Kegiatan Usaha: 
Bergerak dalam bidang Perdagangan dan Investasi pada Perusahaan Anak yang bergerak pada bidang perdagangan kendaraan,  

suku cadang, jasa perawatan dan perbaikan kendaraan serta penyewaan kendaraan 
 

Kantor Pusat: 
Jl. S. Supriadi No. 19-22 

Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, 
Kota Malang, Jawa Timur 
Telepon: (0341) 363 499 
Faksimili: (0341) 299 051 

Email : cs@bintangotoglobal.com 
Website : www.bintangotoglobal.com 

 

Medium Term Notes (MTN) Bintang Oto Global I Tahun 2021 ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo MTN yang akan 
diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang kepada Pemegang MTN dengan 
ketentuan sebagai berikut: 

 

Jumlah Pokok MTN Bintang Oto Global I Tahun 2021 yang ditawarkan adalah sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) dengan 
jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Penerbitan dengan tingkat bunga tetap sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun. 

 

MTN ini ditawarkan pada harga 100% (seratus persen) dari jumlah pokok. Pembayaran Bunga MTN akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulanan 
pada setiap tanggal Pembayaran Bunga MTN. Pembayaran Bunga MTN pertama akan dilakukan pada tanggal 29 Desember 2021, 
sedangkan pembayaran Bunga MTN terakhir sekaligus jatuh tempo MTN adalah pada tanggal 29 September 2026 untuk MTN. 

 
 

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN 
MTN INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS 

 

 

 

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM DALAM 
MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKSANAKAN TRANSAKSI MATERIAL SESUAI DENGAN POJK 17/2020 

 

 

 

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS 
KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN 

PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA 
FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA 

MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN 
 

 
 

 

PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS MTN BINTANG OTO GLOBAL I TAHUN 2021 
DARI PT KREDIT RATING INDONESIA 

irBBB+ (Triple B Plus) 
 

 

 

AGEN PEMANTAU 
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. 

 

AGEN PEMBAYARAN  
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) 

 

PENATA PELAKSANA 
PT Shinhan Sekuritas Indonesia 

 

 

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO MTN YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN 
AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI. 

 

 

 

MTN INI TIDAK DICATATKAN DI BURSA EFEK MANAPUN 
 

 

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Malang pada tanggal 28 September 2021 

mailto:cs@bintangotoglobal.com


DEFINISI DAN SINGKATAN 
 
Afiliasi : a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat 

kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; 
b. Hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari 

pihak tersebut; 
c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih 

anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama; 
d. Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak 

langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; 
e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung 

maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau 
f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama 

   
Agen Pemantau : Berarti PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., 

berkedudukan di Kota Bandung atau pengganti hak dan kewajibannya, untuk 
memantau dan/atau mengawasi pemenuhan hak-hak Pemegang MTN dan 
pemenuhan kewajiban-kewajiban oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian 
Penerbitan MTN. 

   
Agen Pembayaran : Berarti KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan 

penerima hak, kewenangan dan kewajibannya, yang ditunjuk Perseroan 
berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran, yang kewajibannya membantu 
melaksanakan pembayaran Bunga MTN dan/atau pelunasan Pokok MTN serta 
pembayaran hak lain termasuk Denda (jika ada) kepada Pemegang MTN 
melalui Pemegang Rekening, untuk dan atas nama Perseroan, sesuai 
ketentuan dalam Perjanjian Agen Pembayaran. 

   
Penata Pelaksana : Berarti PT Shinhan Sekuritas Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, 

yang ditunjuk berdasarkan Perjanjian Penerbitan untuk menjalankan fugsi 
sebagai penatalaksana dalam penerbitan dan penawaran MTN yang akan 
diterbitkan oleh Perseroan, dan akan mencari calon investor dengan syarat 
dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penerbitan. 

   
Bank Kustodian : Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk 

menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam 
UUPM. 

   
Bunga MTN : Berarti jumlah bunga MTN yang wajib dibayar-oleh Perseroan kepada 

Pemegang MTN pada Tanggal Pembayaran Bunga MTN sebagaimana diatur 
dalam Perjanjian Penerbitan. 

   
Daftar Pemegang Rekening : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang 

kepemilikan MTN oleh seluruh Pemegang Rekening melalui Pemegang 
Rekening di KSEI yang memuat antara lain: nama, jumlah kepemilikan MTN, 
status pajak, dan kewarganegaraan Pemegang Rekening berdasarkan data-
data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI. 

   
Denda : Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan 

kewajiban pembayaran Bunga MTN dan/atau Pokok MTN, yang dihitung 
secara harian, sejak hari keterlambatan pembayaran tersebut, sampai dengan 
dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian 
Penerbitan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam 
puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah (tiga puluh) Hari Kalender. 
 

  



Dokumen Transaksi : Berarti Perjanjian Penerbitan MTN, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian 
Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, Akta Pengakuan Utang, 
Memorandum Informasi, perjanjian dan dokumen lainnya yang dibuat 
sehubungan dengan penerbitan MTN ini. 

   
Efek : Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, 

saham, MTN, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi 
kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif dari Efek. 

   
Hari Kalender : Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Masehi tanpa 

kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-
waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. 
 

Hari Kerja : Berarti hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang 
karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik 
Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa. 

   
Investor : Berarti perorangan, reksa dana dan/atau badan hukum yang berdomisili di 

Indonesia yang memiliki kemampuan untuk menganalisa keadaan keuangan 
Perseroan dan risiko dalam berinvestasi pada instrumen MTN, seperti 
lembaga keuangan, perusahaan efek, perusahaan asuransi dan dana pensiun. 

   
Jumlah Terutang : Berarti seluruh jumlah uang yang harus dibayar Perseroan kepada Pemegang 

MTN sehubungan dengan MTN, yang terdiri dari jumlah Pokok MTN dan 
Bunga MTN serta Denda (jika ada), yang terutang dari waktu ke waktu dan 
wajib dibayar oleh Perseroan pada waktunya, sesuai Perjanjian Penerbitan 
MTN. 

   
Konfirmasi Tertulis : Berarti konfirmasi tertulis atas kepemilikan MTN dan/atau laporan saldo MTN 

dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening 
berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang MTN, 
dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang MTN untuk 
mendapatkan pembayaran Bunga MTN, pelunasan Pokok MTN dan hak-hak 
lain yang berkaitan dengan MTN. 

   
Konfirmasi Tertulis Untuk 
RUPMTN atau KTUR 

: Berarti surat konfirmasi kepemilikan MTN yang diterbitkan oleh KSEI kepada 
Pemegang MTN melalui Pemegang Rekening, khusus untuk keperluan 
menghadiri RUPMTN atau meminta diselenggarakannya RUPMTN dengan 
memperhatikan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang 
diterbitkan oleh KSEI. 

   
KSEI : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, 

atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang menjalankan 
kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana 
didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal, yang dalam Penerbitan 
MTN bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen 
Pembayaran serta menyimpan Sertifikat Jumbo MTN dan 
mengadministrasikan MTN berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Besifat 
Utang di KSEI. 

   
Kustodian : Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan 

dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima pembayaran bunga dan 
pelunasan Pokok dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan 
mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan 
ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek 
dan Bank Kustodian. 

   
  



Memorandum Informasi : Berarti dokumen tertulis yang dibuat oleh Perseroan, yang memuat informasi 
umum mengenai Perseroan dan MTN yang akan diterbitkan sesuai dengan 
ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penerbitan MTN, yang dibuat 
dalam rangka penerbitan MTN. 

   
MTN atau Medium Term 
Notes 

: Berarti Medium Term Notes (MTN) Bintang Oto Global I Tahun 2021 dengan 
jumlah sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) yang 
merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada 
Pemegang MTN yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo MTN dengan syarat-
syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Penerbitan MTN. Jumlah 
Pokok MTN dapat berkurang sehubungan dengan pembelian kembali sebagai 
pelunasan Pokok MTN, sebagaimana dibuktikan oleh Sertifikat Jumbo MTN. 

   
Otoritas Jasa Keuangan 
atau OJK 

: Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, 
yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, 
pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang 
OJK.  Dengan berlakunya Undang-undang OJK sejak tanggal 31-12-2012 (tiga 
puluh satu Desember dua ribu dua belas) fungsi, tugas dan wewenang 
pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari 
Bapepam dan LK kepada OJK, sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 
21 Tahun 2011 (dua ribu sebelas). 

   
Pemegang Rekening : Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI, 

yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain 
yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan Undang-Undang Pasar 
Modal dan peraturan KSEI. 

   
Penawaran Terbatas : Berarti penawaran terbatas MTN yang dilakukan Perseroan kepada: a) tidak 

lebih kepada 100 (seratus) pihak; b) tidak dijual kepada lebih dari 49 (empat 
puluh sembilan) pihak; dan c) Penawaran Terbatas tidak dilakukan melalui 
media massa yaitu surat kabar, majalah, film, radio dan media elektronik 
lainnya serta surat brosur dan barang cetakan lain yang diberikan kepada 
lebih dari 100 (seratus) pihak, serta bukan penawaran yang dimaksudkan 
sebagai penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 15 
UUPM. 

   
Perseroan : Berarti PT Bintang Oto Global Tbk, berkedudukan di Kota Malang, yang 

didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara 
Republik Indonesia, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. 

   
Penitipan Kolektif : Berarti jasa penitipan kolektif atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari 1 

(satu) pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. 

   
Perjanjian Penerbitan : Berarti Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau serta Penata 

Laksana Penerbitan Medium Term Notes (MTN) Bintang Oto Global I Tahun 
2021 No. 76 tanggal 24 September 2021 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, 
S.H., Notaris di Jakarta, berikut semua perubahan-perubahannya, 
penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya 
yang sah, yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan dikemudian hari. 

   
Perjanjian Agen 
Pembayaran 

: Berarti  perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal pelaksanaan 
pembayaran Bunga MTN dan/atau pelunasan Pokok MTN dan/atau Denda 
(jika ada), No. SP-018/AP-MTN/KSEI/0821 tanggal 24 September 2021 yang 
dibuat dibuat di bawah tangan, berikut pengubahan-pengubahannya 
dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-
pihak yang bersangkutan di kemudian hari. 

   
  



Perjanjian Pendaftaran 
Efek Bersifat Utang di KSEI 

: Berarti perjanjian yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan KSEI, perihal 
pendaftaran efek bersifat utang di KSEI No. SP-018/MTN/KSEI/0821 tanggal 
24 September 2021, yang dibuat di bawah tangan, berikut perubahan-
perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau 
pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang 
bersangkutan di kemudian hari. 
 

Pinjaman Berbunga Bersih : Berarti jumlah pinjaman yang berbunga setelah dikurangi uang kas dan setara 
kas. 

   
Pokok MTN : Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang MTN dalam 

jumlah seluruhnya sebanyak Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah). 
   
Perusahaan Efek : Berarti Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, 

Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Pasar Modal. 
 

Rekening Efek : Berarti rekening yang memuat catatan posisi MTN dan/atau dana milik 
Pemegang MTN yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening 
berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan 
Pemegang MTN. 

   
RUPMTN : Berarti Rapat Umum Pemegang MTN sebagaimana diatur dalam Perjanjian 

Penerbitan. 
   
Satuan Suara : Berarti hak suara dalam setiap RUPMTN, dimana Pemegang MTN mempunyai 

hak suara berdasarkan kepemilikan MTN dengan perhitungan Rp1,00 (satu 
Rupiah) atau kelipatannya memberikan hak kepada pemegangnya untuk 
mengeluarkan 1 (satu) suara. 

   
Sertifikat Jumbo MTN : Berarti bukti penerbitan MTN yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama 

Pemegang MTN pada saat penerbitan MTN, yang disimpan di KSEI dan 
diterbitkan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan 
Pemegang MTN melalui Pemegang Rekening. 

   
Tanggal Pelunasan Pokok 
MTN 

: Berarti tanggal-tanggal dimana Pokok MTN berdasarkan Perjanjian 
Penerbitan MTN menjadi jatuh tempo dan wajib dilakukan pelunasan 
terhadap Pokok MTN tersebut oleh Perseroan kepada Pemegang MTN. 

   
Tanggal Penerbitan MTN : Berarti tanggal diterbitkannya MTN berdasarkan Perjanjian Penerbitan MTN 

yaitu pada waktu efektif diterimanya seluruh dana hasil penerbitan MTN yang 
diterbitkan oleh Perseroan atas nama Pemegang MTN masuk ke dalam 
rekening Perseroan, dan tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo MTN sesuai 
dengan jumlah MTN yang diterbitkan pada saat itu, yang diterima KSEI dari 
Perseroan dan selanjutnya didistribusikan oleh KSEI kepada Pemegang MTN 
dalam rekening Kustodian. 

   
Tanggal Pembayaran 
Bunga MTN 

: Berarti tanggal-tanggal pada saat dimana Bunga MTN menjadi jatuh tempo 
dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang MTN melalui KSEI 
kepada Pemegang MTN dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian 
Penerbitan MTN. 

   
UUPM : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan 

ratus sembilan puluh lima), tanggal sepuluh November seribu sembilan ratus 
sembilan puluh lima (10-11-1995) tentang Pasar Modal dan peraturan-
peraturan pelaksanaannya. 
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PENDAHULUAN 
 
Informasi sebagaimana tercantum dalam keterbukaan informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham 
Perseroan sehubungan dengan Penerbitan Medium Term Notes (“MTN”) Bintang Oto Global I Tahun 2021 
dengan jumlah pokok penerbitan sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) (“Rencana Transaksi”). 
Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan per 31 Maret 2021, nilai Transaksi lebih dari 20% dari 
nilai ekuitas Perseroan sehingga merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020. 
 
Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi dan Komisaris Perseroan tanggal 23 September 2021 baik sendiri-sendiri 
maupun secara bersama-sama menyatakan bahwa Rencana Transaksi merupakan suatu transaksi material. Namun 
transaksi ini bukan merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan sebagaimana di maksud dalam 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan 
(“POJK 42/2020”). 

 
KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI 

 
Alasan dan Latar Belakang 
Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan, jasa, industri dan pengangkutan 
darat, selain itu Perseroan melalui Perusahaan Anak menjalankan usaha pada bidang otomotif, antara lain 
penjualan mobil dan suku cadang, jasa penyewaan kendaraan, serta jasa perawatan dan jasa perbaikan 
kendaraan. 
 
Perseroan memandang bahwa pada saat ini perlu dilakukan pengembangan atas kegiatan usaha yang dijalankan 
saat ini, dimana salah satu langkah yang dianggap strategis untuk dikembangkan adalah dibidang jasa penyewaan 
kendaraan. Perseroan telah mendapatkan kontrak perjanjian sewa menyewa dengan PT ID Service Solution atas 
penyewaan 6.466 unit kendaraan niaga yang akan dilakukan secara bertahap. Kontrak tersebut merupakan suatu 
peluang bagi Perseroan untuk dapat meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kinerja keuangan Perseroan. 
 
Selain itu, penggunaan dana untuk pembelian lahan merupakan salah satu bagian yang dipersyaratkan dari 
kontrak dengan PT ID Service Solution yaitu Perseroan bersedia untuk menyediakan lahan sebagai pool kendaraan 
niaga tersebut.  
 
Manfaat Rencana Transaksi Terhadap Perseroan 
Perseroan yakin bahwa penyewaan kendaraan niaga akan menjadi strategi kunci untuk meningkatkan pendapatan 
dan meningkatkan kinerja keuangan Perseroan di masa yang akan datang. Penerbitan MTN akan langsung 
difokuskan untuk pemenuhan kontrak penyewaan kendaraan niaga yang telah didapatkan, sehingga pendapatan 
Perseroan akan mengalami peningkatan. 

 
STRUKTUR PENAWARAN MTN 

 
Berikut adalah Struktur Penawaran MTN Bintang Oto Global I Tahun 2021 yang diterbitkan: 
 
Penerbit : PT Bintang Oto Global Tbk 
Nama Efek : Medium Term Notes (MTN) Bintang Oto Global I Tahun 2021 
Jenis Efek : Surat Utang Jangka Menengah (“Medium Term Notes/MTN”) yang 

diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo MTN yang diterbitkan 
untuk didaftarkan atas nama KSEI. 

Jumlah Pokok MTN : Sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) 
Jangka Waktu : 5 (lima) tahun 
Tingkat Suku Bunga : Tingkat bunga tetap sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun. 
Peringkat : IrBBB+ (Triple B Plus) dari PT Kredit Rating Indonesia (KRI) 
Jenis Penawaran : Penawaran terbatas (private placement), tidak menggunakan media 

massa, tidak ditawarkan kepada lebih dari 100 pihak dan hanya akan 
dijual kepada tidak lebih dari 49 pihak. 

Pembayaran Bunga : Bunga dibayar setiap 3 (tiga) bulan sekali, selanjutnya Bunga dihitung 
dengan ketentuan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender 
dan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender. 
Pembayaran Bunga MTN untuk pertama kali dilakukan pada bulan 
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ketiga sejak tanggal penerbitan MTN dan selanjutnya setiap 3 (tiga) 
bulan berikutnya pada setiap Tanggal Pembayaran Bunga MTN yaitu 
setiap tanggal 29. Pembayaran Bunga MTN untuk pertama kalinya akan 
dilakukan pada tanggal 29 Desember 2021 dan selanjutnya sesuai 
dengan jadwal terlampir dalam Lampiran Perjanjian Penerbitan MTN. 

Harga Penawaran Awal : 100% dari nilai nominal. 
Satuan Pemindahbukuan / Satuan 
Perdagangan 

: Rp4.100.000.000,- (empat miliar seratus juta Rupiah) dan kelipatannya. 

Jaminan : MTN ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin 
dengan seluruh harta kekayaan Perseroan pada umumnya baik berupa 
barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada 
maupun yang ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam 
Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Republik Indonesia.  
Hak Pemegang MTN adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-
hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang sekarang ada maupun yang 
akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang 
dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan, baik yang telah ada 
maupun yang akan ada dikemudian hari, dengan memperhatikan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pembelian Kembali MTN 
 

: 
 

Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau 
seluruh MTN paling cepat 1 (satu) tahun sejak Tanggal Penerbitan 
MTN. 

Jenis Penawaran : Penawaran Terbatas (Private Placement). 
Pencatatan : Tidak dicatatkan di bursa manapun. 
Penata Pelaksana : PT Shinhan Sekuritas Indonesia 
Agen Pemantau : PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. 
Agen Pembayaran : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia 
Konsultan Hukum : Adams & Co. Counsellors at Law 
Notaris : Aulia Taufani, S.H. 
Lembaga Pemeringkat : PT Kredit Rating Indonesia (“KRI”) 
Hukum yang berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia. 
Hal-hal yang dilarang : Berdasarkan Pasal 7.1 Perjanjian Penerbitan, sebelum dilunasinya 

semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung 
jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan MTN, Perseroan 
berjanji dan mengikat diri bahwa:  
 
Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Agen Pemantau tidak 
melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan sebagai berikut: 
 
a. Mengurangi modal dasar dan/atau modalditempatkan dan/atau 

modal disetor Perseroan.  
b. Melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam 

Anggaran Dasar dan izin usaha Perseroan.  
c. Memperoleh pinjaman dari Bank atau lembaga keuangan atau 

pihak ketiga lainnya, menerbitkan surat utang dalam bentuk 
apapun, kecuali :  
(i) dana hasil pinjaman atau penerbitan surat utang tersebut 

digunakan untuk melunasi Jumlah Terutang berdasarkan 
Perjanjian Penerbitan; atau  

ketentuan rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 
7.3 butir xi Perjanjian Penerbitan terpenuhi. 
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RENCANA PENGGUNAAN DANA 

 
Dana hasil penerbitan MTN setelah dikurangi biaya-biaya sehubungan dengan penerbitan MTN akan digunakan 
sebagai pinjaman kepada Perusahaan Anak yang kemudian akan dipergunakan sebagai berikut: 
 
1. Sekitar 30,30% (tiga puluh koma tiga nol persen) akan digunakan untuk pembelian kendaraan niaga. 

Kendaraan niaga setelah dibeli, selanjutnya akan disewakan; 
2. Sekitar 40,40% (empat puluh koma empat nol persen) akan digunakan untuk pembangunan sarana 

penunjangnya. Berencana untuk melakukan pembelian tanah yang akan digunakan sebagai pool kendaraan 
niaga; 

3. Sekitar 10,10% (sepuluh koma satu nol persen) akan digunakan untuk biaya pembangunan sarana penunjang; 
4. Sisanya sekitar 19,20% (sembilan belas koma dua nol persen) akan digunakan untuk modal kerja. 
 
Pembelian kendaraan niaga dan pembangunan sarana penunjang yang akan dilakukan secara bertahap dimulai 
dari Pulau Jawa dan Bali. 
 

KETERANGAN UMUM TENTANG PERSEROAN 

 
Riwayat Singkat 
PT Bintang Oto Global Tbk (Perseroan) didirikan dengan nama PT Sumber Utama Niaga berdasarkan Akta  
No. 251 tanggal 29 September 2011 dari Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut 
telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat 
Keputusan No. AHU-50271.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 14 Oktober 2011 serta diumumkan dalam lembaran 
Berita Negara Republik Indonesia No. 93 tanggal 20 November 2012, Tambahan No. 71233 Tahun 2012.  
 
Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 85 tanggal  
19 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta tentang (i) penyesuaian 
Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; (ii) perubahan beberapa pasal Anggaran 
Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang 
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; serta (iii) peningkatan modal 
ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan waran seri I Perseroan, di mana perubahan 
tersebut telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-0058885.AH.1.02.Tahun 
2020, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor No. AHU-AH.01.03-0372491 tanggal 28 
Agustus 2020 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan telah didaftarkan dalam 
Daftar Perseroan No. AHU-0141446.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 28 Agustus 2020. 
 
Perseroan berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di Malang dengan kantor yang beralamat di Jl. S. Supriadi 
No. 19-22, Sukun, Kota Malang. 
 
Kegiatan Usaha Perseroan 
Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan meliputi bidang Aktivitas 
Konsultasi Manajemen Lainnya, Perdagangan, Jasa, Industri Pengangkutan Darat, dan Investasi. Kegiatan usaha 
utama yang saat ini sedang dijalankan oleh Perseroan adalah bidang Perdagangan dan Investasi pada Perusahaan 
Anak yang bergerak pada bidang perdagangan kendaraan, suku cadang, jasa perawatan dan perbaikan kendaraan 
serta penyewaan kendaraan. 
 
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham 
Susunan pemegang saham pada tanggal 31 Agustus 2021 dikutip dari laporan yang dibuat oleh PT Sharestar 
Indonesia, Biro Administrasi Efek: 
 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp100,- per saham 

% 
Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp,-) 

Modal Dasar 8.000.000.000 800.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:    
- PT Sinar Solusindo Sejahtera 1.122.137.000 112.213.700.000 29,50 
- PT Capital Life Syariah 654.215.500 65.421.550.000 17,21 
- Masyarakat 2.027.173.710 202.717.371.000 53,29 
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Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 3.803.526.210 380.352.621.000 100,00 

Jumlah Saham dalam Portepel 4.196.473.790 419.647.379.000  

 

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 35 tanggal 14 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, 

S.H., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham dan dicatatkan di dalam 

database Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan 

No. AHU-AH.01.03-0383773 tanggal 18 Juni 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT 

dengan No. AHU-0107460.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 18 Juni 2021, adalah sebagai berikut: 

 

Komisaris Utama : Kirtiadi Hotama 

Komisaris Independen : Eko Nugroho Tjahjadi 

Direktur Utama : Albert Witono Setiawan 

Direktur : Arif Andi Wihatmanto 

 
DAMPAK TRANSAKSI ATAS KEUANGAN PERSEROAN 

 
Penerbitan MTN akan berpengaruh terhadap rasio keuangan Perseroan, diantaranya adalah meningkatnya rasio-
rasio utang serta kewajiban untuk membayarkan kupon MTN secara tepat waktu. Namun, hal tersebut merupakan 
langkah strategis bagi Perseroan untuk meningkatkan pendapatan. Terutama dengan telah diperolehnya kontrak 
penyewaan 6.466 unit kendaraan niaga. 

 

RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN 

 

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi sebagaimana dituangkan dalam 
laporan Kusnanto & rekan (selanjutnya disebut “KR”)  No. 00118/2.0162-00/BS/05/0153/1/IX/2021 tanggal  
24 September 2021 dengan ringkasan sebagai berikut:  
 
Pihak-Pihak yang Terkait dalam Rencana Transaksi 
 
Pihak-pihak yang bertransaksi adalah Penerbit, Agen Pemantau, dan Agen Pembayaran. 
 
Objek Rencana Transaksi Pendapat Kewajaran 
 
Objek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi adalah transaksi dimana Penerbit telah 
melakukan penawaran terbatas atas MTN dengan jangka waktu selama 5 tahun yang akan jatuh tempo pada 
tanggal 29 September 2026. 
 
Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran 
 
Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi adalah untuk memberikan 
gambaran kepada Direksi Penerbit mengenai kewajaran Rencana Transaksi dari aspek keuangan dan untuk 
memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK 17/2020. 
 
Pendapat Kewajaran ini disusun dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK  
No. 35/POJK.04/2020 tentang “Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal” tanggal 25 Mei 
2020 serta Standar Penilaian Indonesia 2018. 
 
Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok 
 
Analisis Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana 
diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KR bergantung pada 
keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Penerbit 
dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Penerbit atau yang tersedia secara umum dan KR tidak 
bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi 
tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. KR juga bergantung kepada jaminan dari 
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manajemen Penerbit bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang 
diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KR tidak bertanggung jawab atas 
perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut. 
 
Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Penerbit sebelum dan setelah Rencana Transaksi disusun oleh 
manajemen Penerbit. KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi 
laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Penerbit. Secara garis besar, tidak 
ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KR lakukan terhadap target kinerja Penerbit. 
 
KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Penerbit. Selain itu, KR juga tidak memberikan pendapat 
atas dampak perpajakan dari Rencana Transaksi. Jasa-jasa yang KR berikan kepada Penerbit dalam kaitan dengan 
Rencana Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dan bukan jasa-jasa 
akuntansi, audit, atau perpajakan. KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan 
implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan 
keuangan. Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan 
laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi 
operasional Penerbit. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Penerbit berdasarkan 
anggaran dasar Penerbit. 
 
Pekerjaan KR yang berkaitan dengan Rencana Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan 
dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi 
keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam 
pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selain 
itu, KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu 
bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Rencana Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Penerbit serta 
pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Rencana Transaksi. 
 
Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, 
serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Rencana Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini 
diterbitkan. 
 
Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua 
kondisi dan kewajiban Penerbit serta semua pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi. Rencana Transaksi akan 
dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan 
informasi mengenai Rencana Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Penerbit. 
 
Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan 
informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat 
menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. 
Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan 
melalui analisis yang tidak lengkap. 
 
KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya 
Rencana Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi 
yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan 
kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi, serta 
peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian 
Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KR bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran. 
 
Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material 
terhadap Rencana Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik 
secara internal pada Penerbit maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum 
bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya 
setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat 
Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Rencana 
Transaksi mungkin berbeda. 
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Analisis Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, 
namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip 
kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan Laporan Pendapat Kewajaran, khususnya berkenaan perubahan yang 
terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan Laporan Pendapat Kewajaran. Perubahan asumsi 
dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material 
terhadap kesimpulan Pendapat Kewajaran. 
 
Pendekatan dan Prosedur Pendapatan Kewajaran 
 
Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini, KR telah melakukan analisis melalui pendekatan 
dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dari hal-hal sebagai berikut: 
 

 Analisis atas Rencana Transaksi; 

 Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Rencana Transaksi; dan  

 Analisis atas Kewajaran Rencana Transaksi. 
 
Kesimpulan Pendapat Kewajaran 
 
Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen 
Penerbit yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Rencana Transaksi 
sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini, KR berpendapat bahwa Rencana Transaksi 
adalah wajar. 

 
PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN 

 
Sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 23 September 2021, Direksi dan 
Dewan Komisaris Perseroan menyatakan:  
a. Semua informasi dalam Keterbukaan Informasi ini telah mencakup semua fakta material, serta Informasi dan 

pendapat yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar, dapat dipertanggungjawabkan, 
dan tidak menyesatkan. 

b. Rencana transaksi penerbitan Medium Term Notes sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) 
merupakan transaksi material yang tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d POJK 17/2020. 

c. Transaksi material ini tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020. 
d. Transaksi material ini bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020. 
e. Dalam perjanjian-perjanjian yang ditandatangani Perseroan dengan pihak lain tidak terdapat syarat-syarat 

tertentu yang mewajibkan Perseroan melakukan permohonan persetujuan dan dalam perjanjian-perjanjian 
yang ditandatangani dalam rangka Rencana Transaksi tidak terdapat persyaratan yang merugikan pemegang 
saham publik (negative covenant) termasuk mengenai pembagian dividen. 

f. Perseroan sampai saat ditandatanganinya Surat Pernyataan ini tidak menerima keberatan dari pihak manapun 
terkait dengan Rencana Transaksi. 

g. Rencana Transaksi tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan 
Perseroan pada umumnya baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada 
maupun yang ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang 
Undang Hukum Perdata Republik indonesia, di mana hak pemegang Medium Term Notes adalah paripassu 
tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada 
di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan, 
baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

  
INFORMASI TAMBAHAN 

 
Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Penerbitan MTN ini, Pemegang Saham 
Perseroan dapat menyampaikannya pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini: 
 

PT BINTANG OTO GLOBAL, Tbk. 
Jl. S. Supriadi No. 19-22 
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Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, 
Kota Malang, Jawa Timur 
Telepon: (0341) 363 499 
Faksimili: (0341) 299 051 

Email : cs@bintangotoglobal.com 

Website : www.bintangotoglobal.com 

mailto:cs@bintangotoglobal.com

