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BAHAN DAN PENJELASAN MATA ACARA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 

PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK. 
 
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 
No.32/2014”) dan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseoan, sehubungan dengan rencana 
Penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  Perseroan (“Rapat”) yang pemanggilannya 
telah dilakukan melalui Harian Bisnis Indonesia dan Harian Investor Daily, situs web Bursa Efek Indonesia 
dan situs web Perseroan http://www.deltadunia.com pada tanggal 24 Oktober 2016, bersama ini kami 
sampaikan bahan-bahan mata acara rapat yang akan dimohonkan persetujuan dalam Rapat tersebut. 

Mata Acara Rapat 1 

Persetujuan atas rencana Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali untuk memperoleh alternatif 

pembiayaan, antara lain, melalui penerbitan efek bersifat hutang berdenominasi Dolar Amerika 

Serikat atau di dalam mata uang lainnya yang akan diperoleh oleh Perseroan dan/atau Perusahaan 

Terkendali Perseroan melalui penawaran kepada investor-investor baik di dalam atau di luar wilayah 

negara Republik Indonesia, yang merupakan Transaksi Material berdasarkan Peraturan Bapepam-LK 

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

tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. 

Bahan Mata Acara Rapat 1 

Dalam rangka untuk  menjamin dan mendukung keberlangsungan kegiatan usaha dan bisnis dari 

Perusahaan Terkendali Perseroan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan kepada Perseroan yaitu  PT 

Bukit Makmur Mandiri Utama (“Penerbit”), maka Penerbit merasa perlu untuk memperluas dan 

mendiversifikasi basis kreditur. Berdasarkan pemahaman ini, Penerbit juga merasa perlu untuk melakukan 

perluasan terhadap sumber pendanaan yang diterima dari Penerbit, salah satunya adalah dengan cara 

menerbitkan surat utang dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar USD500.000.000 dengan perkiraan 

bunga maksimal sebesar 10% per tahun (“Surat Utang”). Sumber pendanaan ini diharapkan juga akan 

mendukung pertumbuhan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dari kelompok usaha Perseroan.  

Dengan diterbitkannya Surat Utang oleh Penerbit, Penerbit mengharapkan akan terjadi peningkatan 

terhadap likuiditas dan kemampuan Penerbit dalam menjalankan kegiatan usaha dan bisnisnya. Surat Utang 

ini nantinya akan dipergunakan oleh Penerbit untuk: (i) pelunasan utang yang telah diterima oleh Penerbit 

secara pro rata berdasarkan (a) Perjanjian Fasilitas SMBC yang per tanggal 30 September 2016 saldo 

pinjamannya adalah sebesar USD507.385.105, dan (b) Perjanjian Kredit CIMB yang per tanggal 30 

September 2016, saldo pinjamannya adalah sebesar USD13.156.672; serta (ii) apabila terdapat sisa dana 

maka akan digunakan oleh Penerbit untuk membiayai kegiatan usahanya sehari-hari. Setelah pelunasan 

utang tersebut, Penerbit juga mengharapkan akan memiliki laporan keuangan yang sehat yang secara 

langsung dapat menjamin keberlangsungan kegiatan usaha dan bisnis dari Penerbit serta Perseroan. 

Berdasarkan pemahaman bahwa tingkat suku bunga Surat Utang yang tetap dan pembayaran pokok Surat 

Utang yang tidak teramortisasi selama periode Surat Utang, Penerbit berharap dapat lebih memaksimalkan 

penggunaan dana di dalam meningkatkan pertumbuhan laba yang nantinya juga diharapkan akan 

memberikan kontribusi signifikan pada nilai kelompok usaha Perseroan. 

Perkiraan nilai Surat Utang adalah sebanyak-banyaknya sebesar USD500.000.000. Berdasarkan Laporan 

Keuangan Perseroan per 31 Desember 2015, total ekuitas Perseroan adalah sebesar USD85.000.089, 

sehingga persentase Transaksi terhadap total ekuitas Perseroan adalah sebesar 588,2%. Oleh karena itu, 

total nilai Transaksi tersebut melebihi 50% dari total ekuitas Perseroan, maka Transaksi memerlukan 

persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Saham Perseroan sebagaimana diatur dalam ketentuan Angka 

2 huruf b Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/ 

BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. 



 

2 

 

 

 

Mata Acara Rapat 2 

Persetujuan dan pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama 

maupun secara sendiri-sendiri, dengan hak substitusi, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, 

untuk membuat, melaksanakan, menandatangani dan/atau menyerahkan serta melaksanakan setiap 

perjanjian-perjanjian dan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan seluruh dokumen 

dan pemberitahuan yang akan ditandatangani dan/atau diserahkan berdasarkan atau yang terkait 

dengan rencana alternatif pembiayaan, antara lain, melalui penerbitan efek bersifat hutang, termasuk 

seluruh perubahan dan tambahan daripadanya dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik 

oleh Direksi; serta memberikan kuasa dengan hak substitusi dengan Direksi Perseoran baik secara 

bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, untuk menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat 

yang berwenang dan/atau notaris untuk menyatakan keputusan-keputusan yang diambil, untuk 

menandatangani akta(-akta) yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan untuk 

membuat dan menandatangani semua dokumen yang diperlukan, serta untuk melakukan segala 

tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan hal tersebut. 

Bahan Mata Acara Rapat 2 

Permohonan persetujuan kepada para pemegang saham Perseroan untuk pelaksanaan rencana Transaksi 

Material dan untuk pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani seluruh 

dokumen yang diperlukan sehubungan dengan rencana Transaksi Material tersebut sebagaimana 

dimohonkan pada Mata Acara 1. 
 
Bahan-bahan Rapat tersebut diatas telah tersedia sejak tanggal pemanggilan RUPSLB dan dapat diunduh 
di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yakni http://www.deltadunia.com dan salinan 
fisiknya dapat diperoleh di kantor pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan dengan permintaan tertulis 
oleh Pemegang Saham. 
 

Jakarta, 24 Oktober 2016 

PT Delta Dunia Makmur Tbk. 

Direksi 

 


