
Keterangan
30 September 30 Juni 31 Desember

2022 *) 2022 2021 2020

EKUITAS
Modal saham - nilai nominal Rp 100 
per saham

Modal dasar - 150.000.000.000 
saham 
Modal ditempatkan dan 
disetor penuh  4.261.885  4.261.885  4.261.885  3.976.085 

Tambahan modal disetor  1.312.867  1.312.867  1.312.867  1.184.910 
Modal lain-lain - opsi saham 
karyawan -  -  -  26.532 
Komponen ekuitas lainnya  (752.592) (732.646)  (712.210)  (729.604)
Saldo laba:

Ditentukan penggunaannya  3.500  3.500  3.500  3.500 
Belum ditentukan 
penggunaannya  481.621  467.489  413.269  271.088 

Dikurangi biaya perolehan saham 
yang diperoleh kembali  (109.285)  (109.285)  (126.033)  (126.033)
Ekuitas yang dapat diatribusikan 
kepada

Pemilik entitas induk  5.197.996  5.203.810  5.153.278  4.606.478 
Kepentingan non-pengendali  857.764  857.121  854.533  487.356 

Jumlah Ekuitas  6.055.760  6.060.931  6.007.811 5.093.834 

*) Tidak Diaudit

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Rasio Keuangan

Keterangan
30 September 30 Juni 31 Desember

2022 *) 2022 2021 2020

Rasio Usaha (dalam %)

Laba Sebelum Pajak/ Jumlah Pendapatan 4,47% 4,80% 6,11% 3,18%
Laba Bersih Periode Berjalan / Jumlah 
Pendapatan 4,00% 4,53% 5,38% 2,47%
Laba Bersih Periode Berjalan / Jumlah 
Ekuitas 1,37% 1,04% 2,45% 1,29%

Laba Bersih Periode Berjalan / Jumlah Aset 0,36% 0,28% 0,68% 0,34%
Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada 
pemilik entitas induk / Jumlah Pendapatan 3,29% 3,91% 5,20% 2,34%
Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada 
pemilik entitas induk / Jumlah Ekuitas 1,13% 0,89% 2,37% 1,22%

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA 
MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL 
TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG 
AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK. (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA 
ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS 
RINGKAS INI.

PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK
Kegiatan Usaha Utama:

Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya dan Investasi
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia 

Kantor Pusat
MNC Financial Center, Lantai 21

Jl. Kebon Sirih No.21-27, Jakarta Pusat 10340
Telepon: (021) 2970-9700, Faksimili: (021) 3983-6886
Email : corsec.mncfi nancialservices@mncgroup.com

Website : www.mncfi nancialservices.com

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III MNC KAPITAL INDONESIA
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP750.000.000.000,- (TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)

(”OBLIGASI BERKELANJUTAN III”)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN III MNC KAPITAL INDONESIA TAHAP I TAHUN 2022

DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP450.000.000.000,- (EMPAT RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) (”OBLIGASI”)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifi kat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang terdiri dari 3 (tiga) 
seri Obligasi yaitu sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp •,- (• Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar •% (• persen) per tahun. Jangka 

waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. 
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp •- (• Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar •% (• persen) per tahun. Jangka 

waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp •,- (• Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar •% (• persen) per tahun. Jangka 

waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan Tanggal 
Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 5 April 2023 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo 
masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 15 Januari 2024 untuk Obligasi Seri A, 5 Januari 2026 untuk Obligasi Seri B dan 5 Januari 2028 untuk Obligasi Seri 
C. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital IndonesiaTahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

JADWAL SEMENTARA

Perkiraan Masa Penawaran Awal (Book building) : 19 - 26 Desember 2022
Perkiraan Tanggal Efektif : 29 Desember 2022
Perkiraan Masa Penawaran Umum : 30 Desember 2022 - 2 Januari 2023
Perkiraan Tanggal Penjatahan : 3 Januari 2023
Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 5 Januari 2023
Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik : 5 Januari 2023
Perkiraan Tanggal Pencatatan Obligasi di BEI : 6 Januari 2023

PENAWARAN UMUM

KETERANGAN RINGKAS MENGENAI OBLIGASI
NAMA OBLIGASI
Obligasi yang diterbitkan ini diberi nama “Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2022”.

JENIS OBLIGASI
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifi kat Jumbo Obligasi yang diterbitkan Perseroan dan didaftarkan atas 
nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk 
kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada 
tanggal diserahkannya Sertifi kat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang 
Obligasi adalah Konfi rmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

HARGA PENAWARAN
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi.

JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI
Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp450.000.00.000,- (empat ratus lima puluh 
miliar Rupiah). Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifi kat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama KSEI  
Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri Obligasi yaitu sebagai berikut:

Seri A: Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp•,- (• Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar •% (• 
persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. 
Pembayaran bunga pertama Obligasi Seri A akan dilakukan pada tanggal 5 April 2023, sedangkan pembayaran 
bunga terakhir sekaligus jatuh tempo akan dilakukan pada tanggal 15 Januari 2024.

Seri B: Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp•,- (• Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 
•% (• persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga 
pertama Obligasi Seri B akan dilakukan pada tanggal 5 April 2023, sedangkan pembayaran bunga terakhir 
sekaligus jatuh tempo akan dilakukan pada tanggal 5 Januari 2026.

Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp•,- (• Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 
•% (• persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga 
pertama Obligasi Seri C akan dilakukan pada tanggal 5 April 2023, sedangkan pembayaran bunga terakhir 
sekaligus jatuh tempo akan dilakukan pada tanggal 5 Januari 2028.

Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang 
sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfi rmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi 
pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

JADWAL PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI
Jadwal pembayaran bunga untuk masing-masing Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah 
ini:

Bunga ke- Seri A Seri B Seri C
1 5 April 2023 5 April 2023 5 April 2023
2 5 Juli 2023 5 Juli 2023 5 Juli 2023
3 5 Oktober 2023 5 Oktober 2023 5 Oktober 2023
4 15 Januari 2024 5 Januari 2024 5 Januari 2024 
5 5 April 2024 5 April 2024
6 5 Juli 2024 5 Juli 2024
7 5 Oktober 2024 5 Oktober 2024
8 5 Januari 2025 5 Januari 2025
9 5 April 2025 5 April 2025

10 5 Juli 2025 5 Juli 2025
11 5 Oktober 2025 5 Oktober 2025
12 5 Januari 2026 5 Januari 2026
13 5 April 2026
14 5 Juli 2026
15 5 Oktober 2026
16 5 Januari 2027
17 5 April 2027
18 5 Juli 2027
19 5 Oktober 2027
20 5 Januari 2028

SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI
Satuan pemindahbukuan berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu rekening efek ke 
rekening efek lainnya. Satu satuan pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara 
(Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat 
memutuskan lain) yaitu Rp 1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI
Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam 
peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima 
juta Rupiah) dan kelipatannya.

JAMINAN
Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar 
oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perseroan 
akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi berupa gadai atas saham milik Perseroan dalam PT MNC 
Digital Entertainment Tbk. (“MSIN”) dengan nilai sekurang-kurangnya sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) 
dari nilai Pokok Obligasi. Perseroan akan menandatangani akta jaminan gadai saham selambat-lambatnya pada 
Tanggal Emisi.

Penilaian yang dilakukan atas saham MSIN yang digadaikan adalah berdasarkan valuasi dengan menggunakan nilai 
harga penutupan saham MSIN di hari sebelum ditandatanganinya akta gadai saham.

Saham yang dijaminkan adalah saham MSIN milik Perseroan, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan 
yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Saham PT BSR Indonesia selaku Biro Administrasi Efek MSIN tertanggal                      
4 November 2022, mengenai Ringkasan Daftar Pemegang Saham MSIN. 

Perseroan berjanji dan mengikatkan diri akan mempertahankan nilai jaminan sebesar sekurang-kurangnya 125% 
(seratus dua puluh lima persen) dari Pokok Obligasi pada saat ditandatanganinya akta jaminan gadai saham dan/
atau setelah dilakukannya top up jaminan sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Wali Amanat akan mengawasi kecukupan nilai jaminan setiap hari. Nilai jaminan tersebut dihitung dengan 
valuasi dengan menggunakan nilai harga penutupan saham MSIN di Bursa Efek 1 (satu) Hari Bursa di hari sebelum 
ditandatanganinya akta gadai saham.     

Apabila nilai jaminan kurang dari 125% (seratus dua puluh lima persen) dari nilai Pokok Obligasi, maka Perseroan 
diwajibkan untuk melakukan top up sehingga jaminan tercukupi menjadi minimal sebesar 125% (seratus dua puluh 
lima persen) dari nilai Pokok Obligasi, dengan ketentuan sebagai berikut:    

1. Apabila nilai jaminan gadai: 
Turun menjadi dibawah atau sama dengan sebesar 110% (seratus sepuluh persen) x Nilai Pokok Obligasi a. 
berdasarkan harga penutupan; atau
Turun dibawah nilai jaminan 125% (seratus dua puluh lima persen) namun masih di atas 110% (seratus b. 
sepuluh persen) dari Nilai Pokok Obligasi berdasarkan harga penutupan selama 30 (tiga puluh) Hari Bursa 
berturut-turut; 

 Maka Wali Amanat akan mengirimkan instruksi kepada Emiten untuk melakukan top up sehingga Jaminan 
tercukup 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Nilai Pokok Obligasi.  Top up jaminan wajib dilakukan oleh 
Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa setelah instruksi dari Wali Amanat diterima oleh Perseroan;
Perseroan akan mengirimkan 2. Instruksi Receive Free of Payment (RFOP) Settlement  Transaksi Top up (dilampirkan 
konfi rmasi transaksi) dengan ketentuan sebagai berikut:

diterima oleh Wali Amanat dengan tindasan Agen Jaminan yang ditunjuk oleh Wali Amanat 1 (satu) Hari - 
Kerja sebelum tanggal penyelesaian transaksi (settlement date) dengan konfi rmasi per telepon;
diterima oleh Wali Amanat/Agen Jaminan melalui sarana tercepat disertai dengan konfi rmasi per telepon - 
sebelum pukul 11.00 WIB untuk penyelesaian transaksi (settlement date) di hari yang sama.   

Wali Amanat akan memastikan bahwa 3. settlement transaksi akan dilaksanakan oleh Agen Jaminan dengan 
perusahaan sekuritas selaku counterpart settlement transaksi maksimum 3 (tiga) Hari Bursa sejak Instruksi 
Settlement Transaksi top-up. Perseroan, selaku pemberi gadai berjanji dan mengikatkan diri akan mengeluarkan 
surat pemberitahuan perihal adanya peletakan gadai atas saham kepada MSIN dan/atau Biro Administrasi 
Efek MSIN, dan kemudian memberitahukan mengenai terjadinya gadai saham tersebut disertai pengajukan 
permohonan pemblokiran, atas nama yang digadaikan dalam daftar pemegang saham MSIN kepada Wali 
Amanat. 
Selanjutnya Perseroan akan memenuhi prosedur yang wajib dilakukan di KSEI dan KSEI atas permintaan Agen 4. 
Jaminan akan melakukan pemblokiran yang berlaku sampai dengan dikeluarkannya konfi rmasi pencatatan 
gadai dari KSEI, yang berisi pencatatan dan pemblokiran gadai saham di C-BEST, yang mana konfi rmasi tersebut 
harus diperoleh Pemberi Gadai paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja setelah diterimanya konfi rmasi pemblokiran 
sub-rekening Efek yang diterima dari PT KSEI. 

Apabila nilai jaminan lebih dari 130% (seratus tiga puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi berdasarkan harga 
penutupan atau apabila hasil pemeringkatan naik sehingga menyebabkan Jaminan yang diberikan Perseroan 
menjadi lebih dari apa yang diperjanjikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, maka Perseroan pada setiap saat 
berhak menarik atau meminta kembali kelebihan atas Jaminan gadai saham yang diberikan Perseroan kepada 
Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat (melakukan top down) dengan ketentuan penarikan Jaminan tersebut tidak 
menyebabkan nilai jaminan menjadi kurang dari 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Nilai Pokok Obligasi.

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek 
Indonesia (Pefi ndo) dengan hasil pemeringkatan idBBB+ (Triple B Plus). Dalam hal hasil Pemeringkatan naik melebihi 
idBBB+ (Triple B Plus), Perseroan berhak menarik atau meminta kembali kelebihan atas jaminan gadai saham dengan 
ketentuan penarikan Jaminan tersebut tidak menyebabkan nilai jaminan menjadi kurang dari 125% (seratus dua 
puluh lima persen) dari Nilai Pokok Obligasi.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI
Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan a. 
melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran 
Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah 
Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfi rmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanyá tercatat dalam Daftar Pemegang b. 
Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dengan demikian jika terjadi 
transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli 
Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga 
Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi c. 
berhak untuk menerima pembayaran denda atas setiap kelalaian pembayaran pelunasan Pokok Obligasi dan/
atau pembayaran Bunga Obligasi sebesar tingkat Bunga Obligasi yang bersangkutan dari jumlah dana yang 
terlambat dibayar atas Jumlah Terhutang. Jumlah denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang 
terlewat, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) 
bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. 
Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua d. 
puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan 
dan/atau Afi liasinya, berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan 
RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus 
memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki 
oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI 
sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya 
dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
Hak Suara Pemegang Obligasi diatur bahwa setiap Pokok Obligasi senilai Rp 1,- (satu Rupiah) memberikan hak e. 
kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN
Pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai 
Penawaran Umum. 

KELALAIAN PERSEROAN
Kelalaian Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum.

PEMBELIAN OBLIGASI KEMBALI (BUY BACK)
Pembelian kembali Obligasi baru dapat di lakukan 1(satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat 
melakukan pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali 
dengan harga pasar.  Kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai pembelian kembali diatur sesuai dengan ketentuan 
yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, yang dijelaskan pada Bab I Prospektus mengenai 
Penawaran Umum.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)
RUPO dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan 
mengenai RUPO diuraikan dalam Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG
Kewajiban pembayaran oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi menurut Perjanjian Perwaliamanatan pada 
setiap waktu mempunyai kedudukan yang sama dengan kewajiban pada seluruh kreditur lainnya.

PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk 
mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai rencana penggunaan dana penerbitan Obligasi.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI
Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh 
Pefi ndo. Berdasarkan surat Pefi ndo No.RC-955/PEF-DIR/IX/2022 tanggal 20 September 2022, hasil pemeringkatan 
atas surat hutang jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah:

idBBB+
(Triple B Plus)

Hasil Pemeringkatan ini berlaku untuk periode 20 September 2022 sampai dengan 1 September 2023.

Efek utang dengan peringkat idBBB mengindikasikan parameter proteksi yang memadai dibandingkan efek utang 
Indonesia lainnya. Walaupun demikian, kondisi ekonomi yang buruk atau keadaan yang terus berubah akan dapat 
memperlemah kemampuan Perseroan untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang. 
Tanda tambah (+) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif kuat dan di atas rata-rata kategori yang 
bersangkutan.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afi liasi dengan Pefi ndo, baik langsung maupun 
tidak langsung sesuai dengan yang didefi nisikan dalam UUPM. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020, 
Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 
(sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai Perseroan telah menyelesaikan 
seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.

WALI AMANAT
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai 
dengan ketentuan yang tercantum dalan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Alamat Wali Amanat

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
Investment Services Division 

Trust Team
Gedung BRI II Lt.30

Jl. Jend.Sudirman Kav.44-46
Jakarta 10210 – Indonesia

Email: tcsoperation@corp.bri.co.id
Tel. (021) 250 0124, 575 8143

Faks. (021) 251 0316, 575 2444

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII dalam Prospektus mengenai 
Keterangan Mengenai Wali Amanat

PERWALIAMANATAN
Penerbitan Obligasi ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan 
antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang bertindak selaku Wali Amanat.

PROSPEKTUS RINGKAS

PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH
DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi Obligasi, akan 
dipergunakan seluruhnya untuk memberikan pinjaman kepada Entitas Anak Perseroan, dengan rincian:

Sekitar 45% kepada PT MNC Sekuritas yang selanjutnya akan digunakan sebagai tambahan modal kerja yaitu untuk 1. 
mendukung ekspansi usaha perusahaan berupa pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah untuk transaksi 
perdagangan efek.
Sekitar 33% kepada PT MNC Guna Usaha Indonesia yang selanjutnya akan digunakan untuk modal kerja yaitu 2. 
untuk pembiayaan pembelian alat-alat berat, mesin-mesin industri, alat-alat kesehatan secara angsuran dan untuk 
pembiayaan anjak piutang.
Sekitar 22% kepada PT MNC Finance yang selanjutnya akan digunakan untuk modal kerja yaitu untuk pembiayaan 3. 
kepada konsumen berupa pembiayaan mobil, rumah dan anjak piutang.

Selanjutnya, dalam hal dana tersebut telah dikembalikan oleh Entitas Anak kepada Perseroan, maka akan digunakan 
Perseroan untuk melunasi Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 pada saat jatuh tempo.

Informasi selengkapnya mengenai Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II 
Prospektus.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan 
keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tercantum 
dalam Prospektus. Calon investor juga harus membaca Bab mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 30 Juni 2022 dan untuk periode enam bulan yang 
berakhir pada tanggal tersebut yang dicantumkan pada bagian lain dalam Prospektus, telah disusun oleh manajemen 
Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 30 Juni 2022 dan untuk periode enam bulan yang 
berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan pendapat 
wajar dalam semua hal yang material dalam laporannya yang diterbitkan tertanggal 28 November 2022 dan ditandatangani 
oleh Florus Daeli SE, Ak., MM., CA., CPA., CRA., CLI., CPI., CACP, ASEAN CPA, nomor Izin Akuntan Publik No. AP.0126.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir 
pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan pendapat wajar 
dalam semua hal yang material dalam laporannya yang diterbitkan tertanggal 31 Maret 2022 dan ditandatangani oleh Harris 
Siregar CA., CPA, nomor Izin Akuntan Publik No. AP.0524 dan Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya 
tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik 
Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material dalam laporannya yang diterbitkan 
tertanggal 7 Mei 2021 dan  ditandatangani oleh Barugamuri Dachi M., Ak., CA., CPA, nomor Izin Akuntan Publik No. AP.1150.

Audit dilaksanakan sesuai dengan Standard Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30 September 2022 serta periode sembilan bulan yang berakhir pada 
30 September 2022 dan 2021 tidak diaudit dan tidak direviu oleh Akuntan Publik yang mana telah disusun oleh manajemen 
Perseroan sesuai dengan SAK. Informasi keuangan tersebut disajikan untuk memenuhi persyaratan mengikuti ketentuan 
relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan persyaratan pada POJK No. 4 /POJK.04/2022 tentang Perubahan Atas POJK No.7/
POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 
2019, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas SEOJK 
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.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan
30 September 30 Juni 31 Desember

2022 *) 2022 2021 2020
ASET
Kas dan setara kas  2.492.437  2.761.476  2.827.492  1.758.171 
Deposito pada Lembaga Kliring 
dan Penjaminan Efek Indonesia  8.487  8.445  8.353  8.103 
Piutang dari Lembaga Kliring 
dan Penjaminan Efek Indonesia  300.479  325.012  291.740  340.136 
Piutang nasabah  495.542  461.452  474.897  680.541 
Efek-efek

Pihak berelasi  366.567  390.488  274.461  349.897 
Pihak ketiga  4.402.667  4.061.015  4.308.196  3.695.181 

Piutang pembiayaan 
Pihak berelasi  250.958  198.786  208.289  180.993 
Pihak ketiga  1.268.623  1.381.693  1.317.356  1.390.494 

Cadangan kerugian penurunan 
nilai  (12.576) (12.339) (13.338) (15.447)
Kredit

Pihak ketiga  9.944.252  9.559.927  8.422.485  7.051.743 
Cadangan kerugian penurunan 
nilai  (265.235) (248.848) (218.438) (223.144)
Piutang pembiayaan Murabahah 

Pihak berelasi  77  377  1.654  4.768 
Pihak ketiga  19.262  25.515  3.674  89 

Cadangan kerugian penurunan 
nilai  (9) (9)  - (12)
Piutang pembiayaan Musyarakah 
Mutanaqisah

Pihak ketiga  48.330  35.541  21.610  13.316 
Cadangan kerugian penurunan 
nilai  (35) (14) (7) (342)
Piutang Hawalah bil-Ujrah
Premi dan aset reasuransi

Pihak berelasi  14.676  10.534  28.473  43.458 
Pihak ketiga  387.054  371.123  304.095  310.482 

Cadangan kerugian penurunan 
nilai  (34.781) (34.781) (34.781) (34.031)
Aset tetap - bersih  172.569  180.195  181.972  204.704 
Aset Al - Ijarah - bersih -  -  -  240 
Aset tak berwujud - bersih  166.238  167.461  153.290  141.601 
Goodwill  369.443  369.443  369.443  369.443 
Aset pajak tangguhan  393.770  391.673  380.742  387.845 
Aset lain-lain  2.515.634  2.243.089  2.342.310  2.443.317 
Jumlah Aset  23.304.429  22.647.254 21.653.968 19.101.546 

LIABILITAS
Simpanan

Pihak berelasi  1.502.231  1.426.641  1.524.695  753.682 
Pihak ketiga  10.493.643  10.440.230  9.598.751  8.315.127 

Simpanan dari bank lain  193.371  61.359  130.675  490.103 
Liabilitas segera  67.365  96.708  69.299  173.797 
Utang kepadaLembaga Kliring dan 
Penjaminan Efek Indonesia  393.201  369.354  385.506  421.663 
Utang Nasabah  379.195  416.805  347.083  498.855 
Utang reasuransi dan utang 
lain-lain  351.639   302.998  248.233  232.033 
Utang pajak  28.535  25.548  29.696  25.398 
Liabilitas kontrak asuransi dan 
investasi  636.050  659.614  573.363  534.608 
Utang bank dan institusi keuangan 
non-bank  1.013.823  931.265  926.766  976.791 
Utang Al-Musyarakah  186.652  194.576  179.253  194.891 
Utang Al-Mudharabah  7.274  7.685  3.065  1.000 
Utang obligasi  298.983  299.419  299.155  298.673 
Utang sewa pembiayaan  9.708  10.975  13.705  9.523 
Liabilitas imbalan pasca kerja  59.704  58.029  56.998  77.035 
Liabilitas lain-lain  1.627.295  1.285.117  1.259.914  1.004.533 
Jumlah Liabilitas 17.248.669 16.586.323 15.646.157 14.007.712 

Keterangan
30 September 30 Juni 31 Desember

2022 *) 2022 2021 2020
Laba bersih yang dapat diatribusikan 
kepada pemilik entitas induk / Jumlah 
Aset 0,29% 0,24% 0,66% 0,32%

Jumlah Pendapatan/Jumlah Aset 8,92% 6,12% 12,63% 13,91%

Rasio Keuangan (dalam %)
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas 284,83% 273,66% 260,43% 274,99%
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset 74,01% 73,24% 72,26% 73,33%
Interest Coverage Ratio1) 164,73% 173,30% 163,34% 134,71%
Debt Service Coverage Ratio2) 65,00% 72,74% 74,08% 65,65%

Rasio Pertumbuhan (dalam %)
Jumlah Pendapatan 8,20% 8,19% 2,93% -2,92%
Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan 218,23% 293,2% 124,60% 16,01%
Jumlah Aset 7,62% 4,59% 13,36% 3,90%
Jumlah Liabilitas 10,24% 6,01% 11,70% 9,10%
Jumlah Ekuitas 0,80% 0,88% 17,94% -8,15%

1) ISCR = EBITDA terhadap beban bunga
2) DSCR = EBITDA terhadap bunga pinjaman dan pokok pinjaman yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun
*) Tidak Diaudit

Informasi selengkapnya mengenai Ikhtisar Data Keuangan dapat dilihat pada Bab IV Prospektus.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN
Analisis dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam Bab ini harus dibaca bersama-sama dengan 
“Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya beserta catatan atas 
laporan keuangan konsolidasian yang tercantum dalam Prospektus. Informasi yang disajikan di Bab ini menyajikan analisis dan 
pembahasan manajemen yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya 
untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal                           
31 Desember 2021 dan 2020, yang disusun oleh manajemen Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, 
yang dicantumkan pada bagian lain dalam Prospektus.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 30 Juni 2022 dan untuk periode enam bulan yang 
berakhir pada tanggal tersebut yang dicantumkan pada bagian lain dalam Prospektus, telah disusun oleh manajemen 
Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 30 Juni 2022 dan untuk periode enam bulan yang 
berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan pendapat 
wajar dalam semua hal yang material dalam laporannya yang diterbitkan tertanggal 28 November 2022 dan ditandatangai 
oleh Florus Daeli, SE., Ak., MM., CA., CPA., CRA., CLI., CPI., CACP., ASEAN CPA. dengan Ijin Akuntan Publik No. AP 0126.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir 
pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan pendapat wajar 
dalam semua hal yang material dalam laporannya yang diterbitkan tertanggal 31 Maret 2022 dan ditandatangai oleh Harris 
Siregar CA., CPA, nomor Izin Akuntan Publik No. AP.0524 dan Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya 
tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik 
Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material dalam laporannya yang diterbitkan 
tertanggal 7 Mei 2021 dan  ditandatangai oleh Barugamuri Dachi M., Ak., CA., CPA, nomor Izin Akuntan Publik No. AP.1150.

Audit dilaksanakan sesuai dengan Standard Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). 
Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan 
penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

Kinerja Segmen OperasiA. 
Perseroan membagi segmen operasinya menjadi 8 bagian, yaitu perbankan, investasi, asuransi, penjaminan dan 
perantara perdagangan efek, pengelolaan investasi, lembaga pembiayaan, fi nansial teknologi dan penyewaan 
properti. Berikut ini adalah kinerja dari masing-masing segmen operasi Perseroan.

Pendapatan Bersih
(dalam jutaan Rupiah)

Deskripsi

 30 Juni  31 Desember 
2022 2021 2020

 Nilai Kontribusi 
(%)  Nilai Kontribusi 

(%)  Nilai Kontribusi 
(%) 

Perbankan  591.103 42,3%  1.139.599 40,4%  1.157.947 42,8%
Asuransi  294.335 21,1%  459.679 16,3%  480.664 17,8%
Penjaminan dan 
perantara 
perdagangan efek  228.099 16,3%  501.306 17,8%  178.110 6,6%
Lembaga pembiayaan  182.700 13,1%  364.808 12,9%  472.547 17,5%
Pengelolaan investasi  25.996 1,9%  28.904 1,0%  15.206 0,6%
Finansial teknologi  22.240 1,6%  35.204 1,2%  20.342 0,8%
Investasi  52.879 3,8%  292.187 10,4%  379.045 14,0%

Penyewaan properti  17 0,0%  12 0,0%  15 0,0%

Total Sebelum 
Eliminasi  1.397.369 100,0% 2.821.699 100,0%  2.703.876 100,0%

Hasil Segmen
(dalam jutaan Rupiah)

Deskripsi

 30 Juni  31 Desember 
2022 2021 2020

 Nilai  Kontribusi 
(%)  Nilai  Kontribusi 

(%)  Nilai Kontribusi 
(%) 

Perbankan  278.864 20,0%  625.800 22,2%  641.233 23,7%
Asuransi  42.729 3,1%  62.178 2,2% (145.840) -5,4%
Penjaminan dan 
perantara 
perdagangan efek  36.101 2,6%  119.446 4,2%  87.250 3,2%
Lembaga 
pembiayaan  79.810 5,7%  151.798 5,4%  186.656 6,9%
Pengelolaan 
investasi  16.266 1,2%  6.377 0,2% (10.811) -0,4%
Finansial teknologi  16.329 1,2%  27.238 1,0%  14.953 0,6%

Investasi  22.626 1,6%  252.563 9,0%  338.983 12,5%
Penyewaan 
properti (1.019) -0,1% (894) 0,0% (57) 0,0%
Total Sebelum 
Eliminasi  491.706 100%  1.244.506 100% 1.112.367 100%

Analisis Laba Rugi Komprehensif KonsolidasianB. 

 Pendapatan
 Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir 

30 Juni 2021
 Perseroan membukukan jumlah pendapatan konsolidasian sebesar Rp 1.386.524 juta untuk periode enam bulan yang 

berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, atau meningkat sebesar 8,2% dari Rp 1.281.575 juta untuk periode yang sama 
tahun lalu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan bunga dan dividen sebesar 12,7% menjadi                    
Rp 804.277 juta dari Rp 713.727 juta pada periode yang sama tahun lalu. Selain itu, pendapatan Perseroan yang berasal 
dari sektor digital melambung tinggi menjadi Rp 145.062 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 
Juni 2022 dari Rp 45.768 juta pada periode yang sama tahun lalu, atau setara 217,0%. Hal ini sejalan dengan komitmen 
dan fokus Perseroan dalam mengembangkan ekosistem layanan keuangan digital yang terintegrasi.

 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2020.

 Perseroan melaporkan jumlah pendapatan konsolidasian yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar                    
Rp 2.735.059 juta, atau meningkat 2,9% dari Rp 2.657.232 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2021. Pendapatan Perseroan tahun 2021 terutama berasal dari pendapatan bunga dan dividen sebesar Rp 1.531.716 juta 
atau setara dengan 56,0% dari total pendapatan konsolidasian, diikuti oleh pendapatan pasar modal sebesar Rp 433.796 
juta, kemudian pendapatan premi bersih sebesar Rp 371.512 juta. Pada tahun 2021, Perseroan juga mencatatkan 
pertumbuhan pendapatan digital dari hanya Rp 72.123 juta pada tahun 2020 menjadi Rp 144.590 juta pada tahun 2021, 
peningkatan signifi kan YoY sebesar 100,5%.

 Beban
 Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir 

30 Juni 2021
 Jumlah Beban konsolidasian Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2022 mengalami peningkatan 

sebesar 4,0% menjadi Rp 1.320.031 juta dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, dari sebesar Rp 1.268.903 
juta. Peningkatan jumlah beban konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2022 terutama berasal 
dari peningkatan beban klaim dan manfaat sebesar Rp 49.537 juta serta beban penurunan nilai sebesar Rp 47.226 juta. 
Namun untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2022, beban bunga mengalami penurunan sebesar Rp 64.371 
juta.

 Klaim dan manfaat
 Beban klaim dan manfaat untuk untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2022 mengalami kenaikan sebesar 

41,5% menjadi Rp 168.875 juta dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 119.338 juta.

 Penurunan nilai
 Beban penurunan nilai untuk untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2022 mengalami kenaikan sebesar 

154,1% menjadi Rp 77.868 juta dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 30.642 juta.

 Beban Bunga
 Beban bunga untuk untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2022 mengalami penurunan sebesar 16,0% 

menjadi Rp 336.768 juta dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 401.139 juta. Penurunan 
beban bunga tersebut sejalan penurunan suku bunga simpanan sejalan dengan penurunan suku bunga acuan Bank 
Indonesia. 

 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2020

 Jumlah Beban konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar 
0,2% menjadi Rp 2.568.011 juta dibandingkan Rp 2.572.618 juta dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2020. 
Peningkatan jumlah beban konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 terutama berasal dari akuisi 
Aurbach Grayson, entitas anak, pada Januari 2021. Namun untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021, beban klaim 
dan manfaat serta beban bunga mengalami penurunan masing-masing sebesar Rp 224.149 juta dan Rp 108.799 juta.

 Beban Bunga
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021, beban bunga juga mengalami penurunan sebesar 12,0% menjadi                

Rp 794.941 juta dari Rp 903.740 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020. Penurunan beban bunga terutama 
disebabkan Penurunan beban bunga tersebut terutama disebabkan penurunan suku bunga simpanan sejalan dengan 
penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia dan peningkatan CASA Bank terlihat dari rasio CASA yang meningkat dari 
18,81% di 2020 menjadi 28,89% di 2021.

 Klaim dan manfaat
 Beban klaim dan manfaat untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021, beban klaim dan manfaat mengalami 

penurunan sebesar 49,9% menjadi Rp 224.720 juta dari Rp 448.869 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020.

 Penurunan nilai
 Beban penurunan nilai untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021, beban penurunan nilai mengalami kenaikan 

sebesar 8,4% menjadi Rp 83.660 juta dari Rp 77.187 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020.

 Laba Bersih Tahun Berjalan 

 Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir 
30 Juni 2021

 Laba bersih konsolidasian untuk periode enam bulan meningkat sebesar Rp 46.798 juta, atau setara 293,18% dari 
sebesar Rp 15.962 juta pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp 62.760 juta pada tahun 2021. Pertumbuhan kinerja yang 
fantastis sejalan dengan pertumbuhan pendapatan konsolidasian untuk periode enam bulan sebesar  Rp 104.949 
juta, atau setara dengan 8,19% dan penurunan beban bunga sebesar Rp 64.371 juta, atau setara 16,0%.

 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2020

 Laba bersih konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp 81,6 miliar, atau setara 
124,47% menjadi Rp 147.087 juta dibandingkan Rp 65.525 juta pada tahun 2020. Pertumbuhan laba bersih untuk tahun 
yang berakhir 31 Desember 2021 sejalan dengan pertumbuhan pendapatan konsolidasian sebesar Rp 77.826 juta, atau 
setara 2,9% dan penurunan beban klaim dan manfaat sebesar Rp 224.149 juta serta penurunan beban bunga sebesar Rp 
108.799 juta.

 Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

 Periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 
Juni 2021

 Untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2022, laba komprehensif lain setelah pajak konsolidasian Perseroan 
meningkat sebesar Rp 61.619 juta atau sebesar 387,42% menjadi sebesar Rp 45.714 juta dibandingkan periode yang 
sama tahun lalu, rugi komprehensif lain setelah pajak konsolidasian sebesar Rp 15.905 juta. Kenaikan laba komprehensif 
lain setelah pajak terutama disebabkan kenaikan harga pasar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan 
komprehensif lain yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak dari periode yang sama tahun lalu.

 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2020

 Laba komprehensif lain setelah pajak konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 meningkat 
sebesar Rp 80.258 juta atau sebesar 126,93% menjadi sebesar Rp 143.486 juta dari sebelumnya sebesar Rp 63.228 juta 
pada tahun 2020. Kenaikan laba komprehensif lain setelah pajak terutama disebabkan kenaikan harga pasar efek-efek 
yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak dari tahun 
lalu.

Analisis Posisi Keuangan KonsolidasianC. 

 Aset
 Jumlah aset konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp 22.647.254 juta atau meningkat sebesar 

Rp 993.286 juta atau setara 4,6% dari posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar Rp 21.653.968 juta. 
Kenaikan jumlah aset konsolidasian Perseroan pada tahun 2022 terutama disebabkan pertumbuhan kredit bersih yang 
diberikan sebesar Rp 1.107.032 juta yang dikontribusi oleh BABP dan penurunan nilai wajar efek-efek yang dimiliki 
Perseroan dan Entitas Anak sebesar Rp 131.154 juta.

 Jumlah  aset  konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 21.653.968 juta atau meningkat 
sebesar Rp 2.552.422 juta atau setara 13,4% dari posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar                            
Rp 19.101.546 juta. Kenaikan jumlah aset konsolidasian Perseroan pada tahun 2021 terutama disebabkan 
pertumbuhan kredit bersih yang diberikan sebesar Rp 1.375.448 juta, kenaikan kas dan setara kas sebesar                      
Rp 1.069.321 juta, kenaikan nilai wajar efek-efek yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak sebesar Rp 537.579 juta.

 Liabilitas
 Jumlah liabilitas konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp 16.586.323 juta atau meningkat sebesar 

Rp 940.166 juta atau setara 6,0% dari posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar Rp 15.646.157 juta. 
Kenaikan jumlah liabilitas konsolidasian Perseroan pada tahun 2022 terutama disebabkan pertumbuhan simpanan 
pihak ketiga sebesar Rp 841.479 juta dan kenaikan liabilitas kontrak asuransi dan investasi sebesar Rp 86.251 juta.

 Jumlah liabilitas konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 15.646.157 juta atau naik sebesar 
Rp 1.638.445 juta atau sebesar 11,7% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yang tercatat 
sebesar Rp 14.007.712 juta. Kenaikan jumlah liabilitas konsolidasian Perseroan pada tahun 2021 terutama disebabkan 
pertumbuhan simpanan sebesar Rp 2.054.637 juta, penurunan simpanan dari bank lain dan liabilitas segera masing-
masing sebesar Rp 359.428 juta dan Rp 104.498 juta.

 Ekuitas
 Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp 6.060.931 juta atau meningkat sebesar Rp 53.120 juta 

atau setara 0,9% dari posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar Rp 6.007.811 juta. Kenaikan jumlah 
ekuitas Perseroan terutama disebabkan laba bersih untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 
yang berhasil dicapai oleh Grup.

 Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 6.007.811 juta atau meningkat sebesar 
Rp 913.977 juta atau setara 18% dari posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar Rp 5.093.834 
juta. Kenaikan jumlah ekuitas Perseroan terutama disebabkan laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal                              
31 Desember 2021 yang berhasil dicapai oleh Grup sebesar Rp 147.170 juta, peningkatan modal disetor Perseroan 
melalui penambahan saham tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 2.857.999.000 lembar atau 
setara  Rp 413.757 juta dan setoran modal oleh pihak non pengendali pada entitas anak sebesar Rp 288.018 juta.

Analisis Arus Kas KonsolidasianD. 

 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir 

30 Juni 2021
 Untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2022, Perseroan membukukan arus kas bersih yang digunakan untuk 

aktivitas operasi sebesar Rp 2.557 juta yang terutama berasal dari Kenaikan aset operasi efek-efek. Sementara untuk 
periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2021, Perseroan memperoleh arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp 
258.952 juta yang terutama berasal dari penurunan aset operasi tagihan derivatif, efek-efek dan kenaikan aset operasi 
liabilitas segera.

 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2020

 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021, arus kas bersih atau arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi 
Perseroan turun sebesar Rp 20.517 juta atau sebesar 1,2% menjadi sebesar Rp 1.706.213 juta dibandingkan  Rp 1.726.730 
juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan arus kas dari aktivitas operasi terutama 
disebabkan kenaikan pembayaran kepada karyawan dan pemasok.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS BERUPA GADAI ATAS SAHAM MILIK PERSEROAN DALAM PT MNC DIGITAL ENTERTAINMENT 
TBK (“MSIN”) DENGAN NILAI SEKURANG-KURANGNYA 125% (SERATUS DUA PULUH LIMA PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI PADA SAAT 
TANGGAL EMISI DAN MENJAGA JAMINAN DENGAN NILAI SEBESAR 125% (SERATUS DUA PULUH LIMA PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI 
SELAMA JANGKA WAKTU OBLIGASI. PERSEROAN DIWAJIBKAN UNTUK MELAKUKAN TOP UP SEHINGGA JAMINAN TERCUKUPI MENJADI 
MINIMAL SEBESAR 125% (SERATUS DUA PULUH LIMA PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI.

HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA 
SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN 
PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI.

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

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT 
MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK 
OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN 
SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN 
DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK HUTANG JANGKA 
PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):

idBBB+ (Triple B plus)

RISIKO UTAMA YANG DAPAT MENURUNKAN KINERJA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN ADALAH RISIKO SEBAGAI PERUSAHAAN INDUK. 
RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN DALAM BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN 
UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI PADA UMUMNYA ADALAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA 
PANJANG.

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia
Penawaran Obligasi ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT MNC SEKURITAS
(TERAFILIASI) PT SUCOR SEKURITAS

WALI AMANAT OBLIGASI 
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2022



  Aktivitas operasi yang menjadi bagian dari arus kas dari aktivitas operasi antara lain penerimaan dari bunga, provisi, 
komisi kredit, penjualan portofolio efek, nasabah, premi, klaim reasuransi, komisi perantara perdagangan efek, 
pendapatan manajer investasi, jasa penasehat keuangan; pembayaran untuk karyawan, bunga, hadiah, provisi, 
komisi dana, perolehan portofolio efek, pemasok, pajak penghasilan; penurunan (kenaikan) aset operasi dan kenaikan 
(penurunan) liabilitas operasi.

 Arus Kas untuk Aktivitas Investasi
 Periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 

Juni 2021
 Untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2022, Perseroan membukukan arus kas bersih yang diperoleh dari 

aktivitas investasi sebesar Rp 67.281 juta yang berasal dari pencairan investasi. Sementara untuk periode enam bulan 
yang berakhir 30 Juni 2021, Perseroan menggunakan arus kas dari aktivitas investasi sebesar Rp 87.330 juta yang 
sebagian besar digunakan untuk  penempatan investasi.

 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2020

 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021, Perseroan membukukan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas 
investasi sebesar Rp 107.956 juta yang sebagian besar digunakan untuk penempatan investasi dan perolehan aset tetap. 
Sementara untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020, Perseroan memperoleh arus kas bersih dari aktivitas investasi 
sebesar Rp 130.850 juta yang diperoleh dari pencairan investasi.

 Aktivitas investasi yang menjadi bagian dari arus kas dari aktivitas investasi antara lain pencairan dan penempatan 
investasi, perolehan dan penjualan aset tetap, perolehan dan pelepasan aset Al-Ijarah, penerimaan dividend an kas dan 
setara kas yang diperoleh dari akuisisi entitas anak setelah dikurangi biaya akuisisi.

 Arus Kas untuk Aktivitas Pendanaan
 Periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 

Juni 2021
 Untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2022 dan 2021, Perseroan membukukan arus kas bersih yang 

digunakan untuk aktivitas pendanaan masing-masing sebesar Rp 126.583 juta dan Rp 381.433 juta yang terutama 
digunakan untuk pembayaran bungadan pembayaran sebagian fasilitas pinjaman oleh entitas anak.

 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2020

 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020, Perseroan membukukan arus kas bersih yang digunakan 
untuk aktivitas pendanaan masing-masing sebesar Rp 514.416 juta dan Rp 1.262.623 juta yang terutama digunakan 
untuk pembayaran bunga dan pembayaran sebagian fasilitas pinjaman oleh entitas anak.

 Aktivitas pendanaan yang menjadi bagian dari arus kas dari aktivitas pendanaan antara lain penerimaan dan 
pembayaran pinjaman pada pihak ketiga, pembayaran bunga dan penerimaan dari setoran modal saham.

Likuiditas dan SolvabilitasE. 
 Perseroan membagi sumber likuiditas menjadi likuiditas internal dan eksternal. Sumber internal likuiditas Perseroan 

adalah kas dan setara kas dan aset keuangan, dividen dari Entitas Anak, penjualan treasury stock dan penjualan saham 
Entitas Anak, sedangkan sumber eksternal likuiditas Perseroan adalah pinjaman bank atau lembaga keuangan lainnya 
dan obligasi. Dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, Perseroan terutama mengandalkan likuiditas internal 
sedangkan sumber likuiditas eksternal Perseroan yang paling utama adalah utang bank jangka pendek dan jangka 
panjang.

 Sumber likuiditas yang material yang belum digunakanoleh Perseroan adalah kas dan setara kas dan aset keuangan 
lancar perusahaan, dividen dari Entitas Anak, penjualan treasury stock, penjualan saham Entitas Anak.

 Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, 
kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material 
terhadap likuiditas Perseroan.Perseroan memiliki modal kerja yang cukup.

 Solvabilitas adalah kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitas dengan menggunakan seluruh 
aset Perseroan. Solvabilitas diukur dengan membandingkan antara jumlah liabilitas terhadap jumlah aset. Tingkat 
solvabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 73,24%, 72,26% 
dan 73,33%.

Imbal hasil ekuitas dan imbal hasil investasi F. 
 Imbal Hasil Ekuitas 
 Imbal hasil ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih yang diukur dari perbandingan 

laba tahun berjalan terhadap jumlah ekuitas. Tingkat imbal hasil ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 
2022, 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 1,79%, 2,37% dan 1,22%.

 Imbal Hasil Investasi
 Imbal hasil investasi menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih dari aktiva yang dimiliki 

Perseroan, diukur dari perbandingan antara laba tahun berjalan dengan total aset. Tingkat imbal hasil investasi untuk 
tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 0,48%, 0,66% dan 
0,32%.

Belanja Modal (G. Capital Expenditure)
 Belanja modal Perseroan dan Entitas Anak untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2022 dan untuk tahun-tahun 

yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:
(dalam jutaan Rupiah)

  30 Juni  31 Desember 
Keterangan 2022 2021 2020

Perseroan dan Entitas Anak           19.836                42.284           59.899 

Pembelian aset tetap secara umum dibiayai oleh pinjaman dari bank/lembaga keuangan lainnya karena sebagian besar 
aset tetap tersebut adalah aset sewa operasi. Perseroan tidak melakukan transaksi lindung nilai karena tidak adanya 
sumber dana pembelian aset tetap dalam mata uang asing. Seluruh belanja modal yang dilakukan Perseroan dan Entitas 
Anak mencakup kota Jakarta, Semarang, Bandung dan Surabaya. Aset tetap yang dibeli oleh Perseroan dan Entitas Anak 
terutama berupa kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor yang tujuannya untuk meningkatkan kinerja kegiatan 
operasional.
Dalam melakukan belanja modal, Perseroan dan Entitas Anak telah mempertimbangkan fungsi dan tujuan belanja 
modal tersebut. Pembelian aset tetap yang dilakukan adalah untuk meningkatkan pendapatan Perseroan dan Entitas 
Anak.

Informasi selengkapnya mengenai Analisis Dan Pembahasan Oleh Manajemen dapat dilihat pada Bab V Prospektus.

FAKTOR RISIKO
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil 
usaha Perseroan dan Entitas Anak apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik.  Selain itu, Efek 
yang diterbitkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini juga memiliki risiko investasi bagi investor. Beberapa potensi 
risiko di bawah ini dapat mempengaruhi usaha serta laba yang dihasilkan Perseroan, yang diurutkan berdasarkan bobot dari 
yang tertinggi hingga bobot yang terendah sebagai berikut:

RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP PERSEROANA. 
Risiko Ketergantungan Perseroan sebagai Perusahaan Induk terhadap Pendapatan dan Laba Entitas Anak

RISIKOUSAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG B. 
MEMPUNYAI PENGARUH TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Risiko Pengambil Keputusan Investasi yang dilakukan Perseroan1. 
Perseroan Menghadapi Beberapa Risiko Operasional dalam Perluasan dan Pengembangan Sistem Teknologi 2. 
Informasi pada Entitas Anak
Risiko Ketergantungan Perseroan terhadap Kepengurusan yang Handal dan Berkualitas3. 

RISIKO USAHA YANG BERKAITAN DENGAN ENTITAS ANAKC. 
Risiko Umum Entitas Anak•	

Risiko Persaingan1. 
Risiko Perekonomian2. 
Risiko Peraturan Pemerintah3. 

Risiko Lini Usaha Perbankan•	
Risiko Kredit1. 
Risiko Pasar2. 
Risiko Operasional3. 
Risiko Likuiditas4. 
Risiko Hukum5. 
Risiko Strategis6. 
Risiko Kepatuhan7. 
Risiko Reputasi8. 

Risiko Lini Usaha Pembiayaan Konsumen dan Sewa Guna Usaha•	
Risiko Pembiayaan1. 
Risiko Pendanaan2. 
Risiko Kredit3. 
Risiko Pasar4. 
Risiko Operasiional5. 
Risiko Strategis6. 
Risiko Aset dan Liabilitas7. 
Risiko Kepengurusan8. 
Risiko Tata Kelola9. 

Risiko Lini Usaha Asuransi•	
Risiko Klaim1. 
Risiko Pengelolaan Dana2. 
Risiko Operasional3. 
Risiko Reputasi4. 
Risiko Kepengurusan5. 
Risiko Tata Kelola6. 

Risiko Lini Usaha Jasa Penjamin Emisi Efek dan Pedagang Perantara Efek•	
Risiko terkait Penghentian Ijin Usaha1. 
Risiko Penjaminan Emisi Efek2. 
Risiko Perdagangan Efek3. 
Risiko Kepatuhan4. 
Risiko Reputasi5. 
Risiko Kepengurusan6. 
Risiko Tata Kelola7. 

Risiko Lini Usaha Jasa Pengelolaan Investasi•	
Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan1. 
Risiko Likuiditas Reksadana Terbuka2. 
Risiko Kredit3. 
Risiko Reputasi4. 
Risiko Tata Kelola5. 

Risiko Finansial Teknologi•	
Risiko terkait Penghentian Ijin Usaha1. 
Risiko Kepatuhan2. 
Risiko Tata Kelola3. 

RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI D. 
Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:

Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena 1. 
tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta Pokok 2. 
Obligasi pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang 
ditetapkan dalam kontrak Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan 
usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Informasi selengkapnya mengenai Risiko Usaha dapat dilihat pada Bab VI Prospektus.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN 
AUDITOR INDEPENDEN

Pada bulan Desember 2022, MAB dan MNCS, entitas anak, melakukan penjualan sebanyak 425.457.600 lembar senilai 
Rp 109.258 juta. Tidak terdapat selisih antara harga perolehan dengan harga pelepasan saham yang diperoleh kembali. 
Sehingga pada tanggal prospektus diterbitkan, MAB dan MNCS (entitas anak) sudah tidak memiliki saham Perseroan.

Sampai dengan tanggal Prospektus diterbitkan dan hingga Efektifnya Pernyataan Pendaftaran selain yang diungkapkan 
di atas, tidak ada kejadian penting dan signifikan yang perlu diungkapkan setelah tanggal Laporan Auditor Independen 
tertanggal 28 November 2022 atas Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 30 Juni 2022 
serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik 
Kanaka Puradiredja, Suhartono (KPS) dengan opini wajar dalam semua hal yang material, dalam Laporan Akuntan Publik 
tertanggal 28 November 2022 yang ditandatangani oleh Florus Daeli SE, Ak., MM., CA., CPA., CRA., CLI., CPI., CACP, ASEAN CPA 
dengan ijin AP.0126. Dan atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2021 
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, 
Suhartono dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material dalam laporan Akuntan Publik tertanggal 31 Maret 
2022 yang ditandatangani oleh Harris Siregar CA., CPA, nomor Izin Akuntan Publik No. AP.0524 serta atas laporan keuangan 
konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 
tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan pendapat wajar dalam 
semua hal yang material dalam laporan Akuntan Publik tertanggal 7 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Barugamuri Dachi 
M., Ak., CA., CPA, nomor Izin Akuntan Publik No. AP.1150.

Audit dilaksanakan sesuai dengan Standard Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30 September 2022 serta periode sembilan bulan yang berakhir pada 
30 September 2022 dan 2021 tidak diaudit dan tidak direviu oleh Akuntan Publik yang mana telah disusun oleh manajemen 
Perseroan sesuai dengan SAK. Informasi keuangan tersebut disajikan untuk memenuhi persyaratan mengikuti ketentuan 
relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan persyaratan pada POJK No. 4 /POJK.04/2022 tentang Perubahan Atas POJK                
No.7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus 
Disease 2019, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan 
Atas SEOJK 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.

Tidak terdapat fakta material lain selain yang telah diungkapkan di atas dan tidak terdapat perubahan yang material dalam 
laporan keuangan konsolidasian interim per tanggal 30 September 2022.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, 
KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA
Riwayat Singkat Perseroan1. 

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik 
Indonesia. Perseroan didirikan di Jakarta pertama kali dengan nama PT Bhakti Capital Indonesia berdasarkan Akta No. 100 
tanggal 15 Juli 1999, dibuat dihadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh 
pengesahan dari Menteri kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-16030.HT.01.01.Th.99 tanggal 
6 September 1999, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan tanggal 
31 Maret 2000 di bawah No. 270/BH 09.03/III/2000, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 27 tanggal 
tanggal 3 April 2001, Tambahan No. 2097
Susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian, sesuai dengan Akta PendirianNo. 100 tanggal 15 Juli 1999, adalah 
sebagai berikut: 

Pemegang Saham
Nilai Nominal

Rp1.000,- per saham

Saham Nominal %

Modal Dasar 40.000.000 40.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:

PT Bhakti Investama Tbk- 9.999.000 9.999.000.000 99,99

Koperasi Karyawan PT Bhakti Investama Tbk.- 1.000 1.000.000 0,01

Jumlah modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 10.000.000 10.000.000.000 100,00

Saham dalam Portepel 30.000.000 30.000.000.000

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir adalah sebagaimana dalam Akta Pernyataan 
Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.33 tanggal 15 Agustus 2022, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di 
Jakarta Selatan (“Akta No. 33 tanggal 15 Agustus 2022”), yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0059072.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 19 Agustus 2022.

Maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta No. 33 tanggal 
15 Agustus 2022 adalah berusaha dalam aktivitas keuangan dan asuransi, aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis, aktivitas 
penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi dan penunjang usaha lainnya, pendidikan, informasi dan komunikasi, 
aktivitas jasa lainnya, perdagangan besar, industri pengolahan, pengangkutan dan pergudangan, pertanian, kehutanan dan 
perikanan, konstruksi, serta real estat. Namun kegiatan usaha Perseroan saat ini yang telah benar-benar dijalankan adalah 
Aktivitas Konsultasi, Manajemen Lainnya dan Investasi.

Perseroan memiliki penyertaan langsung pada Entitas Anak berikut ini:

No Nama 
Perusahaan Kegiatan Usaha Domisili Presentase 

Kepemilikan
Tahun 

Penyertaan
Status 

Operasional
Penyertaan 

Melalui

1. BABP Jasa perbankan Jakarta 48,99% 2014 Beroperasi Langsung

2. MNCS Penjamin emisi efek dan 
pedagang perantara efek Jakarta 99,99% 2004 Beroperasi Langsung

3. MNCAI Jasa asuransi umum Jakarta 99,98% 2011 Beroperasi Langsung
4. MNCL Jasa asuransi jiwa Jakarta 99,98% 2010 Beroperasi Langsung
5. MIB Jasa pera ntara asuransi Jakarta 99,99% 2021 Beroperasi Langsung
6. MNCF Pembiayaan konsumen Jakarta 99,99% 2003 Beroperasi Langsung
7. MNCGUI Sewa guna usaha Jakarta 99,99% 2014 Beroperasi Langsung

8. MNCAM Jasa pengelolaan investasi Jakarta 99,99% 2003 Beroperasi Langsung
9. MTN Finansial teknologi Jakarta 99,99% 2018 Beroperasi Langsung

10. FM Finansial teknologi Jakarta 99,99% 2020 Beroperasi Langsung

11. SIAP Finansial teknologi Jakarta 99,99% 2016 Belum 
Beroperasi

Langsung

12. MNV Modal ventura Jakarta 99,92% 2016 Belum 
Beroperasi

Langsung

13. MAB Layanan urun dana Jakarta 99,99% 2016 Belum 
Beroperasi

Langsung

14. MCT Jasa perantara 
perdagangan aset digital

Jakarta 99,99% 2016 Belum 
Beroperasi

Langsung

15. MDNP Penyewaan properti Jakarta 99,92% 2016 Beroperasi Langsung

16. RINP Penyewaan properti Jakarta 99,92% 2016 Beroperasi Langsung

17. SGNP Penyewaan properti Jakarta 99,92% 2016 Beroperasi Langsung

18. Winfly Investasi British 
Virgin 
Island

100,00% 2018 Beroperasi Langsung

19. Lafite Investasi British 
Virgin 
Island

100,00% 2020 Beroperasi Langsung

20. MDT Investasi Jakarta 99,99% 2022 Beroperasi Langsung

Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan2. 
Berikut ini adalah perubahan dalam struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 2 tahun terakhir 
sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran.

Tahun 2021

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 164 tanggal 27 Juli 2020, dibuat di hadapan 
Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran 
Dasar No. AHU-AH.01.03.0366322 tanggal 26 Agustus 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0139675.
AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 26 Agustus 2020 Junctis (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar 
No. 27 tanggal 23 Maret 2021, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang 
telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat 
Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0244174 tanggal 19 April 2021 dan didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan No.AHU-0071198.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 19 April 2021, (ii) Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek 
Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dengan 
kepemilikan sebesar 5% (lima persen) atau lebih per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham
Nilai Nominal

Rp.100,- per saham
Saham Nominal %

Modal Dasar 150.000.000.000 15.000.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
PT MNC Asia Holding Tbk (dahulu PT MNC Investama Tbk)- 
Jalan Pantai Limited- 

21.228.044.760
3.900.000.000

2.122.804.476.000
390.000.000.000

50,40
9,26

UOB Kay Hian (Hong Kong) Ltd.- 3.450.695.800 345.069.580.000 8,19
HT Investment Development Ltd.- 3.708.705.000 370.870.500.000 8,81
Masyarakat*- 9.832.813.767 983.281.376.700 23,34

Jumlah modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (sebelum 
Saham Treasury) 42.120.259.327 4.212.025.932.700 100,00
Saham Treasury 498.591.600 49.859.160.000
Jumlah modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 42.618.850.927 4.261.885.092.700
Saham dalam Portepel 107.381.149.073 10.738.114.907.300

*) kepemilikan saham di bawah 5%

Keterangan
Peningkatan modal ditempatkan dan disetor sejumlah 2.857.999.000 (dua miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta sembilan 
ratus sembilan puluh sembilan ribu) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp.285.799.900.000 (dua ratus delapan puluh 
lima miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu Rupiah) tersebut merupakan pelaksanaan Penambahan 
Modal Tanpa HMETD yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2021, dan diambil bagian oleh:

Marco Prince Corp sebesar 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham; dani. 
Scotts Capital Investment Corporation sebesar 1.357.999.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus ii. 
sembilan puluh sembilan ribu) saham.

Sehubungan dengan Penambahan Modal Tanpa HMETD tersebut, Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi kepada 
Pemegang Saham Perseroan melalui website Bursa Efek dan website Perseroan bersamaan dengan pengumuman RUPS pada 
tanggal 14 Mei 2019 dan Perubahan dan/atau Pernyataan Kembali Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham website 
Bursa Efek dan website MKAP pada tanggal 31 Mei 2019.

Penambahan Modal Tanpa HMETD tersebut telah mendapat persetujuan RUPS Luar Biasa Perseroan yang diadakan pada 
tanggal 20 Juni 2019, sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.25 tanggal 
20 Juni 2019, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, dan ditegaskan kembali dalam RUPS Luar Biasa 
Perseroan tanggal 27 Juli 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 
No.162 tanggal 27 Juli 2020, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, dimana RUPS Luar Biasa Perseroan 
telah menyetujui penambahan modal Perseoran melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa HMETD sebanyak-banyaknya 
sejumlah 3.712.482.170 (tiga miliar tujuh ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh dua ribu seratus tujuh puluh) saham 
dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.100,00 (seratus Rupiah).

Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD tersebut, telah diumumkan dalam website Bursa Efek Indonesia dan website 
Perseroan https://www.mncfinancialservices.com/ pada tanggal 5 Januari 2021.

Tahun 2022

1. Berdasarkan Akta No. 33 tanggal 15 Agustus 2022 jo. “Laporan Kepemilikan Yang Mencapai 5% Atau Lebih” (Daftar Pemegang 
Saham) Tanggal 31 Agustus 2022, yang diterbitkan oleh PT BSR Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur 
permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan sebesar 5% atau lebih per 31 Oktober 2022 adalah 
sebagai berikut:

Pemegang Saham
Nilai Nominal

Rp.100,- per saham
Saham Nominal %

Modal Dasar 150.000.000.000 15.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:

PT MNC Asia Holding Tbk (dahulu PT MNC Investama Tbk)- 
Jalan Pantai Limitied- 

21.228.044.760
3.900.000.000

2.122.804.476.000
390.000.000.000

50,31
9,24

UOB Kay Hian (Hong Kong) Ltd.- 3.114.935.800 311.493.580.000 7,38
HT Capital Investment Ltd.- 3.708.705.000 370.870.500.000 8,79
Masyarakat*- 10.241.707.767 1.024.170.776.700 24,28

Jumlah modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (sebelum 
Saham Treasury) 42.193.393.327 4.219.339.332.700 100,00
Saham Treasury 425.457.600 42.545.760.000
Jumlah modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 42.618.850.927 4.261.885.092.700
Saham dalam Portepel 107.381.149.073 10.738.114.907.300

*) kepemilikan saham di bawah 5%

Jumlah saham treasury Perseroan sebanyak 425.457.600 saham, merupakan saham Perseroan milik Entitas Anak dengan 
perincian yang dimiliki PT MNC Sekuritas (“MNCS”) adalah sejumlah 415.022.600 saham dan dimiliki oleh PT Modal Anak 
Bangsa (“MAB”) sejumlah 10.435.000 saham.

Disamping yang dimiliki oleh MNCS dan MAB sebagaimana tersebut diatas, pada tanggal 22 Desember 2020 PT MNC 
Teknologi Nusantara (“MTN”) membeli/memiliki saham Perseroan sejumlah 51.300.000 saham dan PT FM Digital Solution 
(“FM”) membeli/memiliki saham Perseroan sejumlah 21.834.000 saham.

Berdasarkan Pasal 40 ayat 1 UUPT, maka saham Perseroan yang dibeli oleh Anak Perusahaan tersebut tidak dapat 
dikategorikan sebagai saham treasury Perseroan, karena saham treasury diperoleh apabila dilakukan pembelian saham 
Perseroan oleh Perseroan tersebut dan sahamnya dikuasai oleh Perseroan.

Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) 
mengatur bahwa Perseroan dilarang untuk mengeluarkan saham baik untuk dimiliki sendiri maupun dimiliki oleh 
Perseroan lain, yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan (cross holding), 
dengan demikian kepemilikan saham Perseroan oleh Anak Perusahaan sebagaimana dimaksud diatas terkualifikasi 
sebagai larangan yang dimaksud dalam Pasal 36 ayat 1 UUPT. Namun demikian saham Perseroan yang dimiliki oleh 
Anak Perusahaan saat ini telah dijual seluruhnya kepada pihak yang berwenang menerima pengalihan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui Bursa Efek, yaitu  saham Perseroan yang dimiliki oleh MNCS telah 
dijual seluruhnya melalui Bursa Efek pada tanggal 9 Desember 2022, saham Perseroan yang dimiliki oleh MAB telah dijual 
seluruhnya melalui Bursa Efek pada tanggal 5 Desember 2022, saham Perseroan yang dimiliki MTN telah dijual seluruhnya 
melalui Bursa Efek pada tanggal 10 Maret 2022, dan saham Perseroan yang dimiliki oleh FM telah dijual seluruhnya 
melalui Bursa Efek pada tanggal 10 Maret 2022. Dengan dijualnya saham-saham tersebut maka sudah tidak ada lagi cross 
holding sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat 1 UUPT.

2. Berdasarkan Akta No. 33 tanggal 15 Agustus 2022 Juncto Daftar Pemegang Saham Per tanggal 12 Desember 2022, yang 
diambil dari Website KSEI, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan sebesar 
5% atau lebih per 12 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham

Nilai Nominal
Rp.100,- per saham

Saham Nominal %
Modal Dasar 150.000.000.000 15.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:

PT MNC Asia Holding Tbk (dahulu PT MNC Investama Tbk)- 
Jalan Pantai Limitied- 

21.228.044.760
3.900.000.000

2.122.804.476.000
390.000.000.000

49,81
9,16

UOB Kay Hian (Hong Kong) Ltd.- 3.004.211.300 300.421.130.000 7,05
HT Capital Investment Ltd.- 3.708.705.000 370.870.500.000 8,70
Masyarakat*- 10.777.889.867 1.077.788.986.700 25,28

Jumlah modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 42.618.850.927 4.261.885.092.700 100,00
Saham dalam Portepel 107.381.149.073 10.738.114.907.300

*) kepemilikan saham di bawah 5%

Pengurusan dan Pengawasan3. 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 79 tanggal 20 Juli 2022, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di 
Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana 
ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0044789 tanggal 16 Agustus 
2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0160922.AH.01.11.Tahun 2022 (Akta 79/2022), susunan anggota 
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menduduki jabatannya sampai tanggal Prospektus adalah sebagai berikut:
Susunan Dewan Komisaris 
Komisaris Utama : Wito Mailoa
Komisaris : Tien
Komisaris Independen  : Sukisto
Susunan Direksi 
Direktur Utama  : Mashudi Hamka
Direktur  : Jessica Herliani Tanoesoedibjo
Direktur  : Ageng Purwanto
Direktur  : Peter Fajar
Direktur : Oerianto Guyandi
Direktur : Muhammad Suhada
Direktur : Mahdan

Sumber Daya Manusia4. 
Total karyawan Perseroan dan Entitas Anak per 30 Juni 2022 berjumlah 2.207 orang. Perseroan tidak memiliki serikat pekerja 
yang dibentuk oleh karyawan Perseroan.

Hingga Prospektus diterbitkan, Perseroan mempekerjakan tenaga kerja asing yaitu Mashudi Hamka selaku Direktur Utama 
Perseroan dengan nomor Izin Tinggal Terbatas Elektronik No. 2C21AL0142-W,  yang berlaku sampai dengan tanggal 6 Juni 
2023.

Kegiatan Usaha5. 
Perseroan bergerak dalam bidang jasa keuangan di berbagai lini bisnis, antara lain: perbankan yang operasionalnya 
dilakukan oleh BABP, yang saat ini memberikan kontribusi pendapatan sebesar 42,3%, lini bisnis asuransi oleh MNCAI, MNCL 
dan MIB, yang saat ini memberikan kontribusi pendapatan sebesar 21,1%, lini bisnis pembiayaan oleh MNCF dan MNCGUI, 
yang saat ini memberikan kontribusi pendapatan sebesar 13,1%, penjaminan dan perantara perdagangan efek oleh MNCS, 
yang saat ini memberikan kontribusi pendapatan sebesar 7,5% bagi Perseroan. Selain itu, Perseroan juga memperoleh 
pendapatan dari bisnis pengelolaan investasi oleh MNCAM 1,9%, finansial teknologi oleh MTN dan FM 1,6% serta kegiatan 
operasional lainnya sebesar 12,5% .

Berikut adalah struktur Perseroan dan lini bisnis Entitas Anak per tanggal 31 Oktober 2022:

Berikut adalah klasifikasi lini usaha dibawah Perseroan berdasarkan bidang usaha, yaitu: 

Motion DigitalA. 

A.1. Lini Bisnis Jasa Perbankan
 PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP)
 MNC Bank memainkan peran utama untuk menggerakkan seluruh bisnis jasa keuangan Perseroan, menyediakan 

layanan perbankan lengkap bagi individu, UMKM, maupun korporasi, disamping layanan kartu kredit dan kartu debit. 
MNC Bank memiliki 16 kantor cabang, 24 kantor cabang pembantu dan 70 ATM yang terkoneksi dengan lebih dari 
200.000 ATM yang tergabung dengan jaringan GPN, ATM Prima dan ATM Bersama. MNC Bank memperolah Peringkat 
Komposit 2 (PK-2) atau baik dalam Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (PTKB).

 Sebagai penyedia jasa intermediasi keuangan, maka aktivitas pemasaran BABP terdiri dari penghimpunan dana pihak 
ketiga dan penyaluran dana (kredit). Untuk meningkatkan dana pihak ketiga, khususnya tabungan dan giro, BABP 
akan melakukan program-program pemasaran yang akan disesuaikan dengan target segmen. 

 Pada tahun 2021, PT Bank MNC Internasional Tbk meluncurkan MotionBanking setelah memperoleh lisensi digital 
on boarding dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagai salah satu bank digital pertama di Indonesia, MotionBanking 
menawarkan pengalaman perbankan lengkap, memungkinkan nasabah membuka rekening, deposit, transfer, 
pembayaran online dan offline dari smartphone melalui fitur-fitur kekinian yang mampu menjawab kebutuhan 
nasabah, seperti pembukaan rekening secara online/digital onboarding, transfer, pembayaran tagihan, login 
biometrik, top up e-wallet, integrasi dengan MotionPay, Deposito Online, pembayaran QRIS, pembayaran kartu kredit 
hingga pengajuan cicilan kartu kredit dengan bunga 0 persen, transfer dengan BI-Fast serta setor dan tarik tunai 
di 20.000 jaringan Indomaret dan 4.800 Pos Indonesia. Deretan fitur dan layanan tersebut semakin mengokohkan 
MotionBanking sebagai solusi perbankan digital yang terintegrasi. Selain itu, MNC Bank juga telah menandatangani 
perjanjian dengan pihak ketiga untuk memperluas ekosistem keuangannya, termasuk KemenkopUKM, BPJAMSOSTEK, 
Taspen dan KOPNUSPOS. Tidak berhenti disitu, MotionBanking masih mengembangkan banyak fitur guna memenuhi 
kebutuhan nasabah terhadap layanan perbankan digital seperti digital signature dan rekening RDN.

 Penyaluran dana dalam bentuk kredit dilakukan BABP dalam bentuk fasilitas kredit modal kerja, kredit investasi 
maupun kredit konsumsi dengan memfokuskan pada peningkatan low cost funding. Melalui referensi dari kepala 
cabang dan juga referensi dari para nasabah, BABP secara bertahap mengembangkan usaha penyaluran kredit secara 
selektif. BABP mengedepankan aspek kehati-hatian dalam penyaluran dana guna menjaga Non Performing Loan (NPL) 
yang tetap rendah. 

 BABP terus berkembang melayani nasabah lebih baik dengan fitur-fitur top-of-the-line yang mudah digunakan untuk 
kebutuhan sehari-hari nasabah. Saat ini, pengguna sudah dapat menikmati integrasi fitur MotionPay untuk melihat 
saldo dan melakukan transfer e-money dari aplikasi MotionBanking. Ada juga fitur digital lending bekerjasama 
dengan layanan fintech lending menggunakan AI-based credit scoring, menawarkan pinjaman dana tunai cepat, 
langsung dari aplikasi MotionBanking.

A.2. Lini Bisnis Jasa Penjamin Emisi Efek dan Pedagang Perantara Efek
 MNC Sekuritas (MNCS)
 MNCS adalah jasa perantara perdagangan efek (instrumen ekuitas, instrumen utang, pembiayaan margin dan online 

trading), jasa penasihat keuangan, jasa penjamin emisi efek, serta jasa riset. MNCS telah melakukan beberapa 
kegiatan korporasi yang menunjang kelangsungan bisnisnya, yaitu:

Menyediakan - platform yang memfasilitasi online trading, yaitu MotionTrade, yang dapat diakses dengan mudah 
melalui berbagai perangkat, dengan sistem operasi Android maupun iOS.
Mensosialisasikan investasi pasar modal ke berbagai kalangan melalui produk menabung saham MNC Gemesin - 
(Gemar Menabung Saham Indonesia), hanya dengan Rp100.000,- atau kelipatannya per bulan.
Mengikuti lelang Surat Berharga Negara dan melayani transaksi perdagangan Surat Utang Negara, seperti - 
Obligasi Negara Ritel, Saving Bonds Ritel (SBR), Sukuk Negara Ritel (SUKRI), dan obligasi korporasi.
Menyelenggarakan program Klinik Edukasi secara rutin untuk menambah jumlah nasabah ritel baru dan - 
pengguna aplikasi online trading MNC  Trade New.
Menyelenggarakan program Klinik Riset secara rutin yaitu sesi konsultasi saham secara - one-on-one antara 
nasabah MNCS dengan Tim Riset MNCS, sehingga nasabah dapat memperoleh kesempatan mengkonsultasikan 
portofolio sahamnya pada analis yang berkompeten di bidangnya.
Menggelar kegiatan Investor Gathering secara rutin untuk memberikan update arah ekonomi, pasar saham, pasar - 
surat utang, analisa sektoral dan rekomendasi saham pilihan bagi nasabah existing.
Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan edukasi ke sekolah, kampus, perusahaan, serta komunitas untuk - 
menarik lebih banyak nasabah.

 MotionTrade merupakan salah satu platform online trading saham dan reksa dana terkemuka di Indonesia yang 
menawarkan lebih dari 180 produk yang lengkap dan inovatif. MotionTrade menjadi aplikasi perdagangan saham 

dan reksa dana online dengan fitur voice command pertama di Indonesia. Dilengkapi dengan update berita dan 
riset berkala, serta fitur transaksi otomatis yang memudahkan para trader, MotionTrade juga dapat diakses tanpa 
hambatan melalui perangkat apa pun. MotionTrade memudahkan klien konvensional dan syariah untuk bertransaksi 
di mana saja dan kapan saja, serta memastikan transaksi saham dan reksa dana secara mudah, stabil, cepat, aman dan 
nyaman.

 MotionTrade telah bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memverifikasi data calon 
investor dengan e-KYC sehingga pembukaan rekening dapat dilakukan sepenuhnya secara online. MotionTrade juga 
telah bekerja sama dengan 20 perusahaan manajemen aset, menjual 105 produk reksa dana elektronik di aplikasi 
MotionTrade.

 Pemasaran produk pasar modal melalui aplikasi MotionTrade juga didukung keberadaan 155 point of sales MNCS di 
berbagai belahan Indonesia, terdiri dari 34 kantor cabang, 10 kantor.

A.3. Lini Bisnis Jasa Finansial Teknologi
PT MNC Teknologi Nusantara (MTN)1. 

MotionPay •	
 MotionPay menyediakan e-money, e-wallet (MotionWallet) untuk pembayaran debit dan kartu kredit, dan 

pengiriman uang digital (MotionTransfer), dilengkapi dengan fitur QRIS dan MotionPoints, program loyalitas yang 
terhubung ke seluruh ekosistem MNC Group. Pertumbuhan MotionPay tidak lepasdari berbagai mitra ternama, 
antara lain Baznas, Alfamart, Alodokter, Ruang Guru, KoinWorks, Pos Indonesia, Indosat, Blibli.com, dan ekosistem 
besar MNC Group.

 Aplikasi e-money, e-wallet dan transfer digital, yang mengadopsi teknologi yang kompatibel dengan QRIS untuk 
memastikan interkonektivitas dengan e-money lainnya. MotionPay juga memiliki MotionPoints, program poin 
loyalitas yang mengintegrasikan semua platform digital MNC Group.

Flash Mobile•	
 Flash Mobile memiliki lisensi gerbang pembayaran untuk mendukung semua transaksi MNC Group dan pihak 

ketiga. Flash Mobile menyediakan akses terintegrasi ke berbagai metode pembayaran, termasuk transfer bank, 
kartu debit dan kredit, gerai ritel, cicilan, QRIS, dan e-wallet.

Bisnis Jasa Keuangan diluar Motion DigitalB. 
B.1. Lini Bisnis Jasa Asuransi Umum dan Jiwa

PT MNC Asuransi Indonesia (MNCAI)1. 
 Memiliki jaringan luas dan kantor-kantor perwakilan yang tersebar di seluruh Indonesia, MNCAI menawarkan 

beragam proteksi asuransi bagi klien ritel maupun korporasi, antara lain asuransi mobil, rumah tinggal, perjalanan 
dalam dan luar negeri, kecelakaan diri hingga keluarga, dan produk–produk asuransi umum lainnya yang didukung 
dengan call center dan mobil derek 24 jam.

PT MNC Life Assurance (MNCL)2. 
 MNCL melayani jasa asuransi jiwa melalui sistem multi jalur distribusi dengan jajaran agen sebagai unit usaha 

utama, dilengkapi dengan jalur distribusi Agency, Group dan Alternate, serta meluncurkan jaringan distribusi baru, 
mediassurance yang memungkinkan pemasaran produk asuransi melalui media grup. Dua solusi utama yang 
ditawarkan MNCL adalah:

Wealth Protectiona. 
 Solusi ini menawarkan produk asuransi kesehatan dan medis, perlindungan kecelakaan dan penyakit kritis, dan 

asuransi jiwa seumur hidup untuk nasabah individu dan klien grup. Termasuk di produk asuransi ini adalah:
Produk asuransi tradisional, yang menyediakan perlindungan jiwa dan kesehatan dengan opsi tambahan - 
perlindungan (riders)
Ritel/asuransi mikro, yang menawarkan perlindungan kecelakaan dengan biaya premi yang minimal- 
Produk asuransi jiwa seumur hidup, yang memberikan perlindungan jiwa dan sekaligus akumulasi nilai tunai- 

Wealth Accumulationb. 
 Solusi ini menawarkan program perencanaan pendidikan, hari tua, tabungan dan investasi berdasarkan profil 

risiko nasabah dalam bentuk proteksi keuangan dan sekaligus investasi berimbal hasil menguntungkan. MNCL 
mengoperasikan MotionLife, insurtech yang memberikan layanan secara lebih cepat dan responsif, menawarkan 
berbagai pilihan polis asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, pendidikan, hingga pensiun. Dilengkapi dengan 
berbagai fitur unggulan, seperti layanan e-Polis, live chat 24/7, online claim, MotionLife menjawab semua 
kebutuhan asuransi jiwa dengan harga yang sangat terjangkau sehingga semua masyarakat bebas memiliki 
proteksi hanya dalam gengaman.

PT MNC Insurance Broker (MIB)3. 
 MIB sedang mengembangkan MotionSafe. Aplikasi asuransi dimana pelanggan dapat membeli asuransi dari berbagai 

penyedia asuransi, dengan menggabungkan semua paket asuransi dari berbagai mitra dengan biaya rendah untuk 
memberikan pilihan yang lebih terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan nasabah.

 Perseroan berencana untuk mengubah persepsi mengenai proses rumit dan membosankan memilih asuransi dengan 
memperkenalkan platform asuransi digital di mana pengguna dapat dengan mudah membeli asuransi dengan 
MotionSure, aplikasi asuransi umum oleh MIB, dan MotionLife, aplikasi asuransi jiwa oleh MNCL.

B.2. Lini Bisnis Jasa Pembiayaan Konsumen dan Sewa Guna Usaha (Multifinance)
PT MNC Finance (MNCF)1. 

 MNCF bergerak di bidang jasa pembiayaan konsumen (Consumer Financing), MNCF menawarkan pembiayaan 
untuk produk-produk berupa mobil dan KPR serta pembiayaan melalui skema multiguna dengan jaminan BPKB 
atau sertifikat rumah dan Anjak Piutang untuk pembiayaan piutang pelanggan. Pembiayaan multiguna mobil 
dan rumah saat ini mendominasi portofolio kredit perusahaan sebesar 66,94%, diikuti oleh anjak piutang sebesar 
18,83%, pembiayaan mobil bekas sebesar 8,76% dan KPR sebesar 5,46%. Untuk memperkuat penyaluran pembiayaan 
perusahaan dan memperluas jaringan, MNCF bekerja sama dengan pihak institusi perbankan dan dealer. MNCF saat 
ini melayani nasabahnya melalui 43 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, terutama Jabodetabek, Jawa, 
Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.

PT MNC Guna Usaha Indonesia (MNCGUI)2. 
 MNCGUI bergerak dalam bidang usaha jasa sewa guna usaha, yang meliputi pembiayaan investasi, pembiayaan 

modal kerja, pembiayaan multiguna, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan kegiatan usaha pembiayaan lain 
berdasarkan persetujuan OJK. Pembiayaan MNCGUI menyasar industri manufaktur, kesehatan, tambang, perkebunan, 
konstruksi, transportasi dan infrastruktur. MNCGUI memasarkan jasa sewa operasi, sewa pembiayaan, anjak piutang, 
pembiayaan konsumen dan pembiayaan syariah.

Perseroan baru saja meluncurkan MotionCredit, aplikasi pembiayaan digital hasil kerjasama MNCGUI dan MNCF yang 
memungkinkan penggunanya untuk mengajukan pembiayaan multiguna dengan mudah melalui smartphone, kapan saja, 
di mana saja. 

Motion Credit Memperkuat ekosistem digital, MNCGUI dan MNCF meluncurkan MotionCredit. Melalui aplikasi MotionCredit, 
pengguna dapat mengajukan pembiayaan multiguna dengan mudah melalui smartphone. MotionCredit menawarkan 
berbagai layanan pembiayaan kepada seluruh masyarakat Indonesia, seperti pembiayaan multiguna dengan agunan mobil 
dan rumah serta pembiayaan dana Haji. Dengan proses pengajuan digital dan pembayaran pembiayaan secara online, 
pengguna dapat mengajukan pendanaan kapan saja, di mana saja melalui MotionCredit, menjadikannya solusi pembiayaan 
digital yang cepat, mudah, transparan dan aman.

B.3. Lini Bisnis Jasa Pengelolaan Investasi (Asset Management)
 PT MNC Aset Management (MNCAM)

 Bergerak di bidang jasa Pengelolaan investasi, MNCAM melayani berbagai produk investasi bagi para investor individu 
maupun institusi dengan target segmen nasabah ritel dan high networth. MNCAM fokus mengoptimalkan investasi 
memberikan imbal hasil terbaik bagi nasabah melalui reksa dana pasar uang, pendapatan tetap, ekuitas dan ETF 
(Exchange Traded Fund) yang dikelola. MNCAM juga terus memperluas jaringan distribusi melalui direct selling kepada 
high net worth, penjualan kepada institusi, bank dan asuransi, bekerjasama dengan selling agents seperti sekuritas 
dan agen reksa dana baik online maupun offline, serta memaksimalkan sinergi ekosistem MNC Group.

B.4. Lini Bisnis Jasa Penjamin Emisi Efek dan Pedagang Perantara Efek
 Auerbach Grayson (AGCO)
 Pada Januari 2021, Perseroan mencapai kesepakatan untuk mengakuisisi mayoritas saham Auerbach Grayson & 

Company LLC (“AGCO”), broker saham yang berpusat di New York, khususnya dalam perdagangan global dan riset 
mendalam secara eksklusif untuk para investor institusi Amerika Serikat.

 Melalui anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya, Winfly Ltd menjadi pengendali saham AGCO. Auerbach Grayson 
akan melengkapi jaringan distribusi kegiatan pasar modal MNCS (placement dan broker saham), pasar utang, 
investment banking, riset dan online trading, tidak hanya di Indonesia, tetapi menjangkau hingga komunitas investasi 
global, terutama untuk wilayah Amerika Serikat, Inggris dan Eropa serta memperluas jaringan distribusi riset MNCS di 
antara fund manager internasional. MNCS juga akan menjembatani seluruh transaksi AGCO di Indonesia.

 AGCO membangun jaringan globalnya dengan menjalin kemitraan dengan broker serta bank lokal maupun regional 
baik di negara maju maupun berkembang di seluruh dunia. Memiliki jaringan di lebih dari 125 negara, AGCO 
merupakan broker global terbesar dalam hal jumlah perusahaan yang diulas maupun jumlah analis di seluruh dunia, 
dan memfasilitasi eksekusi perdagangan investor institusi Amerika Serikat dan riset saham lokal yang mendalam ke 
hampir semua pasar saham global. AGCO secara unik menawarkan pandangan lokal, akses korporasi, peningkatan 
modal serta merger and acquisition lintas negara.

 Pengembangan Lain
 Perseroan berupaya melakukan pengembangan digital dengan menjajaki peluang lain di dalam industri fintech 

melebihi penawaran layanan kami saat ini.

B.5. Lini Bisnis Jasa Perdagangan Aset Digital (Cryptocurrency)
 PT MNC Crypto Technology (MCT)
 Perseroan memandang mata uang kripto sebagai peluang yang menguntungkan dan telah mengajukan lisensi 

platform jual beli aset digital kripto, yang akan diberi nama MotionCrypto. Pengembangan platform berjalan dengan 
lancar dan sedang dalam tahap penyelesaian. Setelah disetujui, Perseroan dapat meluncurkan MotionCrypto dengan 
segera.

B.6. Lini Bisnis Modal Ventura
 MMV, yang sedang dalam proses perijinan, merupakan perusahaan yang akan berfokus pada investasi dan 

pengembangan start-up, terutama di sektor fintech. Perseroan berharap dapat membantu mengembangkan 
ekosistem fintech di Indonesia, serta menjadi salah satu investor awal dalam fintech baru yang muncul dan 
memanfaatkan produk inovatif ke dalam ekosistem digital Perseroan.

B.7. Lini Bisnis Securities Crowdfunding
 Aplikasi securities crowdfunding MotionSeeds yang dimiliki oleh MAB sedang dalam proses perijinan. MotionSeeds 

akan dikembangkan untuk melayani investor yang sudah ataupun belum terakreditasi untuk penawaran sekuritas 
perusahaan swasta.

B.8.  Lini Bisnis Broker Asuransi
 MIB sedang mengembangkan MotionSafe, aplikasi asuransi dimana pelanggan dapat membeli asuransi dari berbagai 

penyedia asuransi, dengan menggabungkan semua paket asuransi dari berbagai mitra dengan biaya rendah untuk 
memberikan pilihan yang lebih terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Strategi Perseroan6. 
 Adapun strategi dan rencana Perseroan sebagai upaya mempercepat pengembangan Perseroan melalui:

Memperkuat struktur permodalan Perseroan untuk menunjang pertumbuhan bisnis dari Entitas Anak dan 1. 
mendukung akuisisi perusahaan di industri jasa keuangan yang prospektif dalam rangka menjadi “the most 
integrated financial services in Indonesia”
Melanjutkan rencana digitalisasi seluruh unit usaha financial services melalui pemuktahiran sistem, menyelesaikan 2. 
migrasi sistem anak perusahaan ke Private Cloud, Disaster Recovery, sentralisasi contact center dan pengembangan 
front end digital system sebagai fondasi untuk membangun multi channel distribution (omni-channel).
Memaksimalkan investasi dari penempatan modal yang telah dilakukan baik di Perseroan maupun Entitas Anak 3. 
agar menghasilkan imbalan hasil yang lebih baik kepada pemangku kepentingan.
Melanjutkan sinergi antar Entitas Anak, antara lain melalui 4. cross-selling product, sharing database management, 
system development, business process improvement dan insentive program untuk kegiatan pemasaran bersama.
Memaksimalkan ekosistem yang dimiliki MNC Group serta ekosistem pihak ketiga dengan berbagai kolaborasi 5. 
dan Kerjasama.
Integrasi dan standarisasi kantor-kantor entitas anak di beberapa kota besar.6. 

 Dalam rangka mendukung percepatan pengembangan bisnis dan peningkatan kinerja Perseroan, maka uraian terkait 
strategi pengembangan bisnis, Perseroan beserta Entitas Anak diuraikan sebagai berikut:

 BCAP mendirikan Motion Digital, yang memiliki dan mengintegrasikan MNC Bank, MNCS, dan MTN, termasuk aplikasi-
aplikasi digital berbasis transaksinya di bawah satu entitas. Motion Digital membantu keuangan masyarakat secara 
maksimal, mulai dari transaksi sehari-hari, pembiayaan digital, hingga wealth management untuk masa depan, yang 
memungkinkan pelanggan mengelola semua kebutuhan keuangan mereka.

 Strategi dalam jasa perbankan
 Untuk senantiasa menjaga kinerja yang baik, MNC Bank juga melakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

Melakukan optimalisasi terhadap fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur, terutama bagi debitur dengan a. 
histori pembayaran yang baik. 
Melakukan pemantauan secara berkala terhadap bisnis debitur dengan berinisiatif melakukan kunjungan, serta b. 
melakukan call monitoring. 
Senantiasa menjaga hubungan baik dan meningkatkan kerja sama dengan para debitur yang memiliki portfolio c. 
baik di tengah masa pandemi. 
Meningkatkan integrasi produk perbankan dengan MotionBanking dan terus mengembangkan fitur-fitur yang d. 
ditawarkan untuk semakin mempermudah layanan kepada nasabah. 
Mengoptimalkan struktur organisasi dan pengembangan sumber daya manusia secara berkesinambungan e. 
sehingga mampu menjawab dinamika usaha dan sasaran bisnis Bank. 
Meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko dan tata kelola yang baik. Hasilnya, MNC Bank memperolah f. 
Peringkat Komposit 2 (PK-2) atau baik dalam Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (PTKB).

BABP berniat untuk berinvestasi lebih banyak di bidang teknologi informasi untuk mengantisipasi potensi pasar ke depan. 
BABP telah mendapatkan izin digital onboarding untuk aplikasi MotionBanking dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fokus 
menjadi digital banking terkemuka. Saat ini, masyarakat Indonesia dapat menggunakan MotionBanking untuk mengakses 
layanan perbankan digital. Tanpa harus mengunjungi kantor cabang atau video call dengan customer service, pengguna 
dapat langsung membuka rekening tabungan sepenuhnya biometrik. MotionBanking memungkinkan nasabah untuk 
dengan mudah membayar dengan angsuran kartu kredit dari rekening tabungan mereka, mengurangi risiko angsuran 
dan meningkatkan kualitas kredit dan user experience. Nasabah dapat dengan mudah mendapatkan pinjaman langsung 
dari aplikasi MotionBanking. MotionBanking juga telah dilengkapi dengan QRIS, memungkinkan nasabah melakukan 
pembayaran di 20 juta merchant QRIS. Akun MotionBanking juga sudah terkoneksi dengan akun MotionPay untuk 
meningkatkan sinergi.

Perkembangan MotionBanking
Selain fitur yang sekarang sudah tersedia, MotionBanking juga akan terus meningkatkan layanan untuk memberikan 
pengalaman layanan keuangan digital lengkap di satu platform.

Strategi dalam jasa pembiayaan
Perseroan memiliki dua Entitas Anak yang bergerak dalam bisnis pembiayaan, MNCF dan MNCGUI. MNCF menawarkan 
produk pinjaman seperti Express Dana Mobil dan Express Dana Rumah sebagai program refinancing mobil dan rumah 
second di 44 kantor yang tersebar di seluruh Indonesia. Sedangkan MNCGUI menargetkan pembiayaan korporat dengan 
nilai pembiayaan yang lebih besar, sehingga mampu menawarkan beragam produk pembiayaan yang inovatif, produktif, 
dan berjangka panjang melalui 16 kantornya yang tersebar di 12 kota besar di Indonesia. MNCF dan MNCGUI berkolaborasi 
meluncurkan MotionCredit, aplikasi pembiayaan multiguna melalui smartphone untuk meningkatkan jangkauan MNC 
Leasing dan MNCF ke pasar yang lebih luas. MotionCredit menawarkan berbagai layanan pembiayaan multiguna dengan 
agunan mobil dan rumah serta pembiayaan dana Haji. Memanfaatkan digitalisasi proses pengajuan dan pembayaran 
pembiayaan secara online, pengguna dapat mengajukan pendanaan kapan saja, menjadikannya solusi pembiayaan digital 
yang cepat, mudah, transparan dan aman. MNCF dan MNCGUI terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada 
nasabah dengan memberikan solusi cepat dan sederhana untuk kebutuhan keuangan mereka.

Strategi dalam jasa asuransi
Perseroan memiliki tiga Entitas Anak yang bergerak pada bidang asuransi. MNCL berfokus pada produk-produk unggulan 
dengan kategori Personal Accident, Group Health, Traditional untuk individu dan korporasi. Strategi pemasaran MNCL 
dilakukan melalui jalur pemasaran agency, bancassurance, employee benefit dan juga melalui aplikasi. MNCAI memfokuskan 
strategi penjualan pada pengembangan saluran penjualan melalui leasing dan dealer, mengembangkan pemasaran 
di Internal MNC Group, mengembangkan bisnis melalui kemitraan, mengembangkan penjualan asuransi perjalanan, 
optimalisasi skema kerjasama dengan dealer-dealer mitra usaha, melakukan penjajakan dan penandatanganan perjanjian 
kerjasama dengan berbagai bank dan multifinance. Sedangkan strategi MIB adalah menggabungkan semua paket asuransi 
dari para mitra asuransi untuk memberikan pilihan yang lebih baik.

Perseroan berencana untuk mengubah persepsi mengenai proses rumit memilih asuransi dengan memperkenalkan 
platform asuransi digital di mana pengguna dapat dengan mudah membeli asuransi melalui aplikasi dengan MotionLife, 
aplikasi asuransi jiwa oleh MNCL; MotionSure, aplikasi asuransi umum oleh MNCAI; dan MotionSafe aplikasi omni-channel 
yang mampu menggabungkan dan membandingkan berbagai produk agar nasabah mendapatkan perlindungan yang 
terbaik sesuai kebutuhan.

Strategi dalam jasa penjamin emisi efek dan pedagang perantara efek 
Beberapa strategi yang komprehensif dan terencana menjadi kunci Perseroan dalam memenangkan kompetisi di industri, 
seperti:

Memperluas jaringan berupa point of sales di berbagai wilayah di Indonesia.1. 
Menggelar kegiatan edukasi pengenalan pasar modal dan literasi keuangan bagi calon nasabah.2. 
Penguatan kegiatan perantara pedagang efek hutang melalui penjualan produk pendapatan tetap seperti obligasi dan 3. 
sukuk, serta sebagai APERD (Agen Penjual Reksa Dana) Online bekerjasama dengan 32 Manajer Investasi di Indonesia. 
Dengan kerja sama ini, sebanyak lebih dari 100 produk reksa dana tersedia di aplikasi MotionTrade.
Penguatan kegiatan 4. Investment Banking melalui jasa penjamin emisi dalam transaksi Initial Public Offering (IPO) saham 
maupun jasa penjaminan dan arranger dalam transaksi obligasi dan Medium Term Notes (MTN), serta jasa-jasa financial 
advisory.
Terus mengembangkan aplikasi MotionTrade, dengan penambahan fitur-fitur baru yang canggih dan cepat untuk 5. 
membantu nasabah memaksimalkan keuntungan.
Meningkatkan interaksi dengan masyarakat melalui media sosial.6. 

Strategi dalam jasa pengelolaan investasi
MNCAM fokus mengoptimalkan investasi memberikan imbal hasil terbaik bagi nasabah melalui reksa dana pasar uang, 
pendapatan tetap, ekuitas dan ETF (Exchange Traded Fund) yang dikelola. MNCAM juga terus memperluas jaringan distribusi 
melalui direct selling kepada high net worth, penjualan kepada institusi, bank dan asuransi, bekerjasama dengan selling agents 
seperti sekuritas dan agen reksa dana baik online maupun offline, serta memaksimalkan sinergi ekosistem MNC Group. 
Strategi untuk mendapatkan imbal hasil terbaik:

Riset aktif untuk saham pilihan yang memiliki potensi.1. 
Manajemen risiko & likuiditas yang dapat dipertanggungjawabkan.2. 
Pengaturan yang aktif dan terus menerus terhadap benchmark untuk saham beta dan durasi untuk obligasi.3. 
Alokasi aset yang dinamis sesuai kondisi pasar.4. 

Strategi dalam jasa teknologi keuangan
MTN merupakan Entitas Anak Perseroan yang khusus bergerak di bidang teknologi keuangan, menjadi solusi pembayaran 
untuk bisnis dan individu. MTN memiliki dua merek: MotionPay, platform e-money dan e-wallet, dan Flash Mobile, penyedia 
gateway pembayaran.
Strategi pengembangan yang dilakukan MTN:

Memanfaatkan ekosistem MNC Group, menjadi platform pembayaran dan payment gateway layanan berbayar 1. 
dan transaksi didalam ekosistem MNC Group serta menjadikan media MNC Group sebagai media utama untuk 
membangun awareness.

Optimalisasi kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan 2. user experience.
menambah koneksi ke berbagai metode pembayaran termasuk transfer bank, kartu debit dan kredit, gerai ritel, QRIS, 3. 
dan e-wallet Whitelabeling dan cobranding.

Prospek Usaha7. 
Indonesia merupakan rumah bagi populasi unbanked terbesar keempat di dunia. Di negara di mana sekitar 92 juta dari 276 
juta jiwa tidak memiliki rekening bank, tetapi 70% penduduknya memiliki smartphone, jasa keuangan digital memainkan 
peran penting dalam memajukan inklusi keuangan baik di kota berpenduduk padat maupun di daerah terpencil. Komitmen 
pemerintah menciptakan inklusi keuangan dengan mendukung layanan keuangan digital, turut membantu meningkatkan 
tingkat adopsi di antara masyarakat yang kurang terlayani sekaligus meningkatkan efisiensi layanan konvensional.

Prospek usaha di bidang jasa perbankan
Perkembangan industri perbankan diproyeksikan terus meningkat, dengan proyeksi pertumbuhan kredit yang masih baik 
dengan pertumbuhan laba perbankan yang jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini didorong oleh 
akitivitas perekonomian masyarakat yang berangsur pulih dan pertumbuhan ekonomi yang kembali tumbuh positif pasca 
pandemi.

Dilihat dari sisi suku bunga, tren yang menurun sejak tahun 2020 hingga kuartal pertama tahun 2022 ini merupakan 
insentif tersendiri bagi dunia usaha dalam mengembangkan usahanya. Hal ini akan berdampak baik bagi keberlangsungan 
pendapatan bank dari pembayaran para debiturnya.

BABP memperoleh ijin perbankan digital pada tahun 2021, dan meluncurkan Motionbanking. Aplikasi ini akan menjadi 
poros pertumbuhan Perseroan kedepan. Perseroan terus memperkuat sistem, menyajikan aplikasi yang cepat, mudah, aman 
dan handal; serta memperkaya kolaborasi dengan pihak ketiga untuk meningkatkan layanan dan fasilitas.

Prospek usaha di bidang jasa penjamin emisi efek dan pedagang perantara efek
Usaha Perantara Pedagang Efek memiliki peluang pertumbuhan yang lebih baik seiring dengan sentimen positif Bursa 
pada umumnya. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah investor di Indonesia yang meningkat 27,4% dari 7,5 juta 
pada akhir tahun 2021 menjadi 9,3 juta investor saham pada bulan Agustus 2022 dengan sekitar 80% dari total investor 
merupakan generasi milenial. 

Dengan bergabungnya generasi milenial di pasar modal, terbentuklah peluang untuk lanjut mengembangkan platform 
perdagangan untuk memenuhi kebutuhan generasi yang melek teknologi. Ditambah dengan sisi penawaran pasar modal, 
penghimpunan dana melalui pasar modal telah mencapai Rp 153 triliun dengan 41 emiten IPO pertama dalam tahun 2022. 
Sejalan dengan pertumbuhan jumlah investor dan aktidnya pasar modal Indonesia, akan mendorong peningkatan transaksi 
perdagangan yang berdampak positif bagi bisnis pedagang perantara efek di Indonesia.

Prospek usaha di bidang finansial teknologi (e-money)
Adopsi uang digital terus meningkat dengan adanya normalisasi pembayaran melalui QR Indonesian Standard (QRIS) 
yang dikembangkan oleh Bank Indonesia (BI). Jumlah pengguna dan merchant terus tumbuh secara signifikan, yang 
pada akhir Juni 2022 masing-masing berjumlah 21,1 juta pengguna QRIS dan 19,27 juta merchant QRIS. Hal ini dimotori 
oleh kemudahan yang ditawarkan aplikasi e-money dan e-wallet menyimpan uang elektronik dan kartu nasabah untuk 
melakukan pembayaran dengan satu ketukan tombol. 

Dengan dukungan BI dalam perkembangan QRIS,  perkembangan dan peluncuran hubungan pembayaran QR lintas batas 
antara negara-negara mitra menjadi sorotan dan nilai tambah terbaru bagi semua penyelenggara uang digital dikarenakan 
pengguna juga akan dapat yang memanfaatkan platform mereka saat liburan ke luar negeri melalui penyelesaian mata 
uang lokal. QR lintas batas tersebut akan menguntungkan penyelenggara uang digital dalam hal nilai dan jumlah transaksi, 
serta didorong juga oleh populasi kelas menegah yang terus berkembang pesat.

Prospek usaha di bidang pembiayaan konsumen 
Permintaan terhadap mobil dan rumah kembali menguat setelah terkontraksi pada 2020. Sejumlah indikator perekonomian 
domestik yang terus menunjukkan pemulihan, seperti mobilitas yang kembali meningkat dan daya beli masyarakat 
membaik, turut mendorong penyaluran kredit pembiayaan konsumen. MNCF berfokus pada pembiayaan konsumen dengan 
mayoritas portofolio pembiayaan untuk rumah (mortgage) dan mobil bekas (used car). Segmen pembiayaan tersebut belum 
tersentuh dan memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi. Selain itu, MNCF baru saja meluncurkan MotionCredit, aplikasi 
pembiayaan multiguna. MotionCredit menawarkan layanan pembiayaan multiguna dengan agunan mobil dan rumah serta 
pembiayaan dana Haji.

Prospek usaha di bidang sewa guna usaha
Ketahanan Indonesia terhadap gejolak ekonomi global serta tingginya permintaan meningkatkan kepercayaan diri pelaku 
bisnis mengambil pinjaman pembiayaan modal kerja, terutama di sektor konstruksi, agribisnis, dan pertambangan. 
Ditambah, kendala pasokan sebagai akibat dari konflik Rusia-Ukraina menyebabkan meroketnya harga sumber daya 
energi dan hasil pertanian, memotivasi peningkatan produksi yang tentunya dibarengi dengan kebutuhan modal kerja. 
MNCGUI berfokus pada klien korporasi dengan berkonsentrasi pada pembiayaan aset-aset seperti alat berat, mesin dan alat 
kesehatan untuk kalangan bisnis di Indonesia.

Strategi MNCGUI untuk pembiayaan dana haji melalui diversifikasi produk pembiayaan yang belum banyak pemainnya juga 
merupakan salah satu cara untuk meraih potensi pasar dalam menambah segmen pembiayaan. 

Prospek usaha di bidang asuransi
Pasar asuransi didominasi oleh pemain tradisional, dengan akses terbatas terutama di kota-kota padat penduduk. Hal ini 
mengakibatkan rendahnya penetrasi asuransi di Indonesia yang baru mencapai 3,2% pada tahun 2021, meliputi asuransi 
jiwa 1,2%, asuransi umum 0,5%, asuransi sosial 1,5%, dan asuransi wajib 0,1%.

Akselerasi transformasi digital diharapkan dapat mengembangkan industri asuransi. Produk-produk inovatif yang 
dapat diserap kalangan milenial melalui sarana distribusi digital menjadi potensi untuk mendorong penetrasi asuransi, 
meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mendorong pertumbuhan dan memperkuat fundamental ekonomi. 

Prospekusaha di bidang jasa pengelolaan investasi
Reksadana merupakan solusi investasi yang sangat diminati oleh individu yang kurang paham soal pasar modal. Secara 
konsisten menawarkan imbal hasil yang lebih menarik dibanding menabung di bank sehingga lebih mamoy melindungi 
nilai aset terhadap inflasi. Minat terhadap reksa dana juga meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini, 
investor reksa dana tumbuh 5x lipat sejak 2019 dan sekarang mencapai angka 8,8 juta investor. Program literasi keuangan 
dari berbagai lembaga keuangan di Indonesia juga menjadi sangat penting untuk membantu meningkatkan jumlah 
investor yang ingin mencapai kebebasan finansial mereka.

Keunggulan Kompetitif8. 
Perseroan senantiasa dihadapkan pada persaingan dari perusahaan penyedia jasa keuangan lain dan berupaya untuk 
menciptakan keunggulan kompetitif dengan strategi jasa keuangan terpadu, yang menawarkan paket produk-produk 
keuangan secara terpadu kepada masyarakat. Dengan adanya dukungan kuat dari Grup MNC Media dalam mempromosikan 
“brand awareness” untuk setiap produk Perseroan sehingga akan memperkuat kepercayaan pelanggan dan menjangkau 
wilayah geografis yang luas. Perseroan juga membangun kerja sama dengan bank, dealer, nasabah institusi, agen asuransi, 
broker, investor lokal dan global untuk dapat bertumbuh dengan cepat. 

Perseroan telah membangun sebuah jasa keuangan yang terintegrasi dan bergengsi yang dapat menyediakan jasa keuangan 
yang lengkap yang terdiri dari BABP, MNCL (asuransi jiwa), MNCAI (asuransi umum), MNCF dan MNCGUI (jasa pembiayaan 
dan guna usaha), MNCS (penjamin emisi efek dan pedagang perantara efek) dan MNCAM (pengelolaan investasi). Selain itu 
pula demi menciptakan jasa finansial yang terintegrasi di cabang-cabang usaha dan efisiensi diantara lini usaha, Perseroan 
membentuk entitas anak di bidang properti yang penyediaan jasanya hanya untuk kepentingan Perseroan dan Entitas Anak 
(internal). Sinergi di antara Entitas Anak di bawah Perseroan dan MNC Media akan membedakan produk dan jasa serta 
kinerja Perseroan dibandingkan pemain lainnya di industri jasa keuangan.

Lini usaha perbankan
BABP memainkan peran utama untuk menumbuhkan seluruh bisnis jasa keuangan Perseroan. Dengan hadirnya BABP maka 
Perseroan dapat menawarkan berbagai ragam produk dan jasa keuangan. BABP menargetkan pasar korporasi dan consumer 
untuk memobilisasi dana pihak ketiga dan utang. BABP akan berfokus pada basis transaksi perbankan termasuk kartu 
kredit, pengiriman uang, manajemen kas, gaji dan lain-lain. Dengan visi dan misi baru, BABP telah memulai transformasi di 
semua lini bisnis untuk mewujudkan ‘Bank Masa Depan’ dengan memberikan produk dan pelayanan perbankan yang dapat 
memuaskan seluruh segmen nasabah dengan berlandaskan teknologi terkini. Komitmen dan dukungan pemegang saham 
utama menjadi bekal dan kesempatan bagi BABP untuk bersinergi luas dengan MNC Grup, sehingga dalam menjalankan 
kegiatan bisnisnya, BABP dapat menjalin kerja sama dengan unit-unit usaha dibawah MNC Grup.

Lini usaha pembiayaan
Nama besar MNCF dan MNCGUI ini menjadi salah satu kelebihan di dunia pembiayaan. MNCF fokus pada pembiayaan 
otomotif seperti Used car  dan Express dan  menjadi pilihan konsumen menggunakan produk MNCF, juga ditambahnya 
program digital maketing semakin mendekatkan konsumen dengan MNCF.

Potensi di dunia pembiayaan roda empat baik used car/multiguna sangatlah tinggi khusus di negera-negara berkembang 
seperti di Indonesia dimana populasi penduduk lebih dari 200 juta dan mayoritas mobilisasi warga sangat tinggi, ini 
merupakan bukti bahwa kendaraan bermotor menjadi kebutuhan utama. 

MNCF memiliki cabang hampir di semua kota besar seluruh di Indonesia dan beberapa kota atau kabupaten lainnya. Dengan 
banyaknya perusahaan pembiayaan saat ini, MNCF memiliki pasar tersendiri. MNCF juga memiliki jaringan pembayaran 
yang luas melalui kerjasama payment point dengan Indomaret, Alfamart, Kantor Pos dan lain-lain, sehingga memudahkan 
debitur dalam melakukan pembayaran. Hal ini juga merupakan komitmen dalam memberikan pelayanan yang baik dan 
cepat kepada mitra dan konsumen.

Lini usaha asuransi
Perseroan memiliki usaha asuransi lengkap, mulai dari asuransi umum, asuransi jiwa dan broker asuransi. MNCAI yang 
memiliki total aset Rp 640,0 miliar pada Juni 2022 ini merupakan lini usaha asuransi umum Perseroan. Keunggulan MNCAI 
termasuk: 

Memiliki network dan kantor cabang di seluruh Indonesia•	
Layanan •	 Call Center dan Mobil Derek 24 Jam
Produk asuransi yang bervariatif•	
Mobile Application•	  baik untuk produk B2B maupun B2C

Selain itu, MNCAI sedang mengembangkan MotionSure, aplikasi yang menyediakan berbagai perlindungan asuransi umum 
hanya dari genggaman.

Lini usaha asuransi jiwa telah beroperasi sejak tahun 2010. Pada Juni 2022, berhasil membukukan total aset Rp420,8 miliar. 
Pengembangan layanan digital serta berfokus pada produk-produk yang menguntungkan bagi nasabah maupun mitra 
menjadi tolak ukur peningkatan pertumbuhan lini MNCL. MNCL masuk ke insurtech dengan MotionLife, insurtech yang 
memberikan layanan secara lebih cepat dan responsif, menawarkan berbagai pilihan polis asuransi kesehatan, kecelakaan, 
jiwa, pendidikan, hingga pension untuk menjawab semua kebutuhan asuransi jiwa dengan harga yang terjangkau.

Lini usaha penjamin emisi efek dan pedagang perantara efek
Menyediakan jasa sekuritas yang lengkap dengan didukung oleh beberapa divisi usaha Equity (Ritel & Institusi), Fixed 
Income, Investment Banking, Research dan High Networth. MNCS memiliki salah satu online trading terbaik di Indonesia, 
MotionTrade, platform online trading saham dan reksa dana terkemuka di Indonesia yang menawarkan lebih dari 180 
produk yang lengkap dan inovatif. MotionTrade telah bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk 
memverifikasi data calon investor dengan e-KYC sehingga pembukaan rekening dapat dilakukan sepenuhnya secara online. 
MotionTrade juga telah bekerja sama dengan 32 perusahaan manajemen aset, menjual 170 produk reksa dana elektronik 
di aplikasi MotionTrade. Selain itu, MotionTrade juga mengoperasikan online trading berbasis syariah MotionTrade Syariah 
bagi para investor yang ingin bertransaksi saham sesuai dengan prinsip syariah. MotionTrade Syariah telah dievaluasi dan 
resmi mendapatkan sertifikat kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dengan 
nomor 004.41.02/DSN-MUI/V/2016.

MNCS juga didukung keberadaan 147 point of sales, yang terdiri dari 39 kantor cabang, 10 Kantor Perwakilan, dan 98 Galeri 
Investasi BEI yang tersebar di Tanah Air. Merupakan salah satu perusahaan sekuritas yang memiliki Modal Kerja Bersih 
Disesuaikan (MKBD) di atas angka Rp 250 miliar, sehingga dapat memberikan fasilitas marjin yang lebih baik bagi nasabah.

Lini usaha pengelolaan investasi
MNCAM memiliki produk–produk investasi reksa dana konvensional dan syariah yang memiliki nilai imbal hasil optimal 
sesuai dengan tingkat resiko masing-masing nasabah, mulai dari reksa dana pasar uang, pendapatan tetap, ekuitas dan ETF 
(Exchange Traded Fund) yang dikelola. MNCAM juga terus memperluas jaringan distribusi melalui direct selling kepada high 
net worth, penjualan kepada institusi, bank dan asuransi, bekerjasama dengan selling agents seperti sekuritas dan agen reksa 
dana baik online maupun offline, serta memaksimalkan sinergi ekosistem MNC Group.

Keterangan secara lengkap mengenai Keterangan Tentang Perseroan dan Entitas Anak, Kegiatan Usaha Serta Kecenderungan 
dan Prospek Usaha dapat dilihat pada Bab VIII dalam Prospektus.

PERPAJAKAN

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN 
KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN 
BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI 
YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI.

Informasi selengkapnya mengenai Perpajakan dapat dilihat pada Bab IX dalam Prospektus.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Akuntan Publik : KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono (KPS) member of ‘Nexia 
International’ Network (Signing Partners: Florus Daeli)

Konsultan Hukum : Jusuf Indradewa & Partners (Signing Partners: Cecilia 
Teguh Ayu Sianawati, S.H.)

Notaris : Aulia Taufani, S.H.
Perusahaan Pemeringkat Efek : PT Pemeringkat Efek Indonesia
Wali Amanat : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana 
didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal. 
Tidak ada hubungan kredit antara Perseroan dengan Wali Amanat.

TATA CARA PEMESANAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI
Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk 
mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (physical distancing) dan menghindari keramaian guna meminimalisir 
penyebaran penularan COVID-19, maka Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi membuat langkah-langkah antisipasi 
sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama Masa Penawaran 
Umum.

Informasi selengkapnya mengenai Tata Cara Pemesanan Obligasi dapat dilihat dalam Prospektus Bab XIII tentang Tata Cara 
Pemesanan dan Pembelian Obligasi.

AGEN PEMBAYARAN

PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Telepon: (021) 5299 1099
Faksimili: (021) 5299 1199
Website: www.ksei.co.id

E-mail: helpdesk@ksei.co.id

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN 
FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada Masa Penawaran Umum yaitu tanggal                  
30 Desember 2022 hingga 2 Januari 2023 pada para Penjamin Pelaksana Emisi melalui e-mail berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI 

PT MNC Sekuritas
(Terafiliasi)

MNC Financial Center Lt. 15 – 16
Jl. Kebon Sirih No. 21-27

Jakarta 10340 
Telepon : (021) 2980 3111
Faksimili : (021) 3983 6868

www.mncsekuritas.id
ib.mncs@mncgroup.com

PT Sucor Sekuritas
Sahid Sudirman Center, Lt. 12

Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta 10220

Telepon: (021) 8067 3000
Faksimile: (021) 2788 9288

Website: sucorsekuritas.com
Email: fi@sucorsekuritas.com

SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA 
KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI 

MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS


