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Nomor  : 045/MG/IV/2022     Medan, 28 April 2022 
Lampiran : - 
Perihal   : Laporan Informasi atau  

  Fakta Material 
 
 

Yth.  Kepala Eksekutif  
Pengawas Pasar Modal 

   Otoritas Jasa Keuangan 
   Di Jakarta 

 
 

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta 
Material sebagai berikut : 
 
Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Mahkota Group Tbk 
Bidang Usaha    : Pengolahan Kelapa Sawit  
Telepon    : (061) 42009810 
Faksimili    :   - 
Alamat surat elektronik (e-mail)  : corporate@mahkotagroup.com 
 

1. Tanggal kejadian 26  April 2022 
 

2. Jenis Informasi atau Fakta 
Material 

Pemberian jaminan perusahaan/guarantor dari PT Mutiara 
Unggul Lestari (Entitas Anak Perseroan) kepada kreditur untuk 
menjamin pelunasan hutang/fasilitas kredit yang diterima 
oleh PT Intan Sejati Andalan (Entitas dari Entitas Anak). 
 

3. Uraian Informasi atau Fakta 
Material 

1. Nama Pihak yang melakukan transaksi dan hubungan 
dengan perusahaan: 

 
a. PT Mutiara Unggul Lestari (“MUL”)  

Suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan 
berdasarkan hukum negara Indonesia, berkedudukan 
di Medan, merupakan salah satu entitas anak PT 
Mahkota Group Tbk, dimana Perseroan memiliki 
saham sebanyak 92% (sembilan puluh dua persen) 
dari seluruh saham MUL. 

 
b. PT Intan Sejati Andalan (“ISA”) 

Suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan 
berdasarkan hukum negara Indonesia, berkedudukan 
di Medan, merupakan entitas anak dari entitas PT 
Mutiara Unggul Lestari, dengan kepemilikan saham 
sebanyak 97,7% (sembilan puluh tujuh koma tujuh 
persen) dari seluruh saham ISA. 

 
c. PT Mahkota Group Tbk (“Perseroan”)  

Pemegang saham mayoritas MUL dan pengendali ISA. 
 

d. Indonesia Eximbank (“Bank”)  
Baik perseroan maupun MUL dan ISA tidak memiliki 
hubungan afiliasi dengan Bank, sebagaimana yang 
dimaksud dalam UUPM (UU No. 08 tahun 1995 
tentang Pasar Modal). 
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2. Obyek transaksi dan nilai transaksi 
Jaminan perusahaan yang diberikan oleh Perseroan 
kepada Bank guna menjamin kewajiban ISA yang timbul 
sehubungan dengan fasilitas kredit yang telah diterima, 
dengan nilai sebesar US $10.000.000,- (sepuluh juta 
Dollar), berdasarkan Akta No.112, tertanggal 26 April 
2022, dibuat dihadapan Halim, SH, Notaris di Medan. 

 
3. Uraian mengenai Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material 
 

Transaksi Afiliasi 
Jaminan perusahaan yang diberikan oleh MUL kepada 
Bank guna menjamin pinjaman yang dilakukan oleh ISA 
tersebut. Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi yang 
wajib dilaporkan sebagaimana yang dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat 1 huruf e POJK 42/2020, karena pemegang 
saham utama ISA adalah MUL yang merupakan entitas 
anak dari Perseroan serta adanya anggota Direksi dan 
Dewan Komisaris Perseroan yang juga menjabat sebagai 
Direksi dan Dewan Komisaris entitas anak tersebut. 

 
Akan tetapi karena transaksi ini merupakan transaksi 
pemberian jaminan kepada Bank, maka Perseroan 
diwajibkan untuk melaporkan transaksi tersebut kepada 
OJK paling lambat 2 hari setelah tanggal transaksi afiliasi. 

 
Transaksi Material 
Bahwa nilai transaksi pemberian jaminan perusahaan 
sebesar US $ 10.000.000,- (sepuluh juta Dollar) melebihi 
20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan sebesar 
Rp709.800.280.420,- (tujuh ratus sembilan miliar delapan 
ratus juta dua ratus delapan puluh ribu empat ratus dua 
puluh Rupiah) berdasarkan Laporan Keuangan per 31 
Desember 2021 yang telah diaudit dengan menggunakan 
kurs US $ 1 = Rp14.519,- (empat belas ribu lima ratus 
sembilan belas Rupiah) berdasarkan kurs pada tanggal 
kejadian, sehingga transaksi tergolong transaksi material 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 POJK/2020. 
 
Namun transaksi tergolong transaksi material 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c POJK 
17/2020 sehingga tidak diwajibkan menggunakan penilai 
untuk menentukan kewajaran atas transaksi. 
 
Bahwa transaksi adalah transaksi material yang 
diwajibkan untuk melakukan keterbukaan informasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b POJK 
17/2020. 
 
Bahwa Pasal 33 POJK 17/2020 mengatur dalam hal 
perusahaan terbuka akan melakukan transaksi berupa 
transaksi material yang merupakan transaksi afiliasi 
sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, perusahaan 
terbuka hanya wajib memenuhi ketentuan sebagaimana 
diatur dalam POJK 17/2020. 

 
4. Penjelasan, pertimbangan dan Alasan dilakukannya 

transaksi 
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Transaksi pemberian jaminan ini bertujuan untuk 
memenuhi persyaratan dalam Perjanjian Kredit serta 
menjamin kewajiban pembayaran ISA atas pinjaman yang 
diperoleh melalui Perjanjian Kredit dengan Bank.  
 
Pinjaman yang diterima dari Bank ini akan digunakan 
untuk keperluan belanja modal perseroan dalam 
melaksanakan kegiatan usahanya. 
 

4. Dampak kejadian, informasi 
atau fakta material tersebut 
terhadap kegiatan operasional, 
hukum, kondisi keuangan, atau 
kelangsungan usaha Emiten 
atau Perusahaan Publik 

Transaksi ini akan memberikan dampak positif dari 
keberlangsungan operasional Perseroan yaitu dapat 
meningkatkan produktivitas di masa yang akan datang. Hal ini 
akan memberikan nilai tambah dan keuntungan bagi 
Perseroan selaku pemegang saham mayoritas MUL. 
 
Pemberian jaminan ini tidak mempengaruhi kegiatan 
operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan 
usaha Perseroan sebagai emiten dan entitas anaknya. 
 

5. Keterangan lain-lain Emiten dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:  
 
1. Semua informasi material berkenaan dengan transaksi 

telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak 
menyesatkan; dan  

 
2. Emiten bertanggung jawab sepenuhnya atas validitas dan 

keabsahan atas informasi yang diungkapkan dalam 
Keterbukaan Informasi ini. 

 

 
            
 
 
 
 
 
          Usli 
          Direktur Utama 
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