
 

Jakarta, 15 Juni 2021 
 
No : 086/Indonet-Corsec/VI/2021 
 
Kepada Yth. 
Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia 
Gedung Sumitro Djojohadikusumo 
Kementrian Keuangan RI 
Jl. Lapangan Banteng Timur 
Jakarta Pusat 
 
Up. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal 
 
Perihal:  Laporan Informasi atau Fakta Material 
 
Dengan hormat, 
 
Dengan ini kami untuk dan atas nama PT Indointernet Tbk (“Perseroan”) menyampaikan Laporan 
Informasi atau Fakta Material sebagai berikut: 
 
Nama Emiten:    PT Indointernet Tbk 
Bidang usaha:    Telekomunikasi, aktivitas jasa informasi, pemrograman dan  
     konsultasi komputer 
Telepon:    (021) 7388 2525 
Faksimili:    (021) 7388 2626 
Alamat surat elektronik (e-mail): corporate.secretary@indonet.id 
 
1. Tanggal Kejadian 11 Juni 2021 

(berdasarkan tembusan surat pemberitahuan yang 
diterima oleh Perseroan dari Digital Edge (Hong Kong) 
Limited (“DE”) tertanggal 14 Juni 2021). 
 

2. Jenis Informasi atau Fakta Material Transaksi pembelian saham Perseroan yang 
mengakibatkan perubahan pengendalian atas 
Perseroan. 
 

3. Uraian Informasi atau Fakta 
Material 

Pada tanggal 11 Juni 2021, DE telah melaksanakan 
pembelian sejumlah sebanyak 189.903.500 (seratus 
delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga ribu 
lima ratus) saham Perseroan, yang merupakan 47% 
(empat puluh tujuh persen) dari seluruh saham yang 
telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam Perseroan. 
Harga pembelian saham adalah Rp 10.495,00 per 
saham. 
 
Dengan dilaksanakannya transaksi pembelian saham 
Perseroan oleh DE, maka DE memiliki saham Perseroan 
238.793.500 (dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh 
ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus) saham 



 

Perseroan atau mewakili 59,1% (lima puluh sembilan 
koma satu persen) dari seluruh saham yang telah 
ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dan 
karenanya DE merupakan pengendali baru atas 
Perseroan. 
 
DE merupakan perusahaan yang berkedudukan di Hong 
Kong dan bergerak dalam bidang data center, informasi 
teknologi, cloud, real estate, infrastruktur jaringan, dan 
perusahaan holding. 
 
Tidak ada hubungan afiliasi antara DE sebagai 
pengendali baru dengan Otto Toto Sugiri sebagai 
pengendali lama Perseroan.  
 
Tujuan pengendalian Perseroan oleh DE adalah rencana 
DE untuk membangun dan berinvestasi dalam platform 
infrastruktur digital yang sempurna dan terintegrasi 
(“Platform”) yang terdiri dari pusat data dan aset 
jaringan di berbagai negara di seluruh Asia Pasifik untuk 
mendukung permintaan yang meningkat dari pelanggan 
lokal, regional, dan global untuk layanan jaringan dan 
pusat data. Investasi DE di Perseroan berfungsi sebagai 
pijakan penting untuk Platformnya, memberikannya dan 
pelanggannya akses ke pasar Indonesia, serta memberi 
pelanggan Perseroan akses ke portofolio produk dan 
layanan DE yang lebih luas di luar Indonesia. 
 
Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
No.9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan 
Perusahaan Terbuka (“POJK 9/2018”), DE akan 
melakukan penawaran tender wajib atas seluruh saham 
Perseroan yang dimiliki oleh pemegang saham publik, 
kecuali terhadap saham-saham sebagaimana dimaksud 
dalam POJK 9/2018 Pasal 7 Ayat (1).b. Keterangan 
selanjutnya mengenai penawaran tender wajib akan 
disampaikan kepada pemegang saham setelah DE 
memperoleh surat dari Otoritas Jasa Keuangan yang 
menyatakan bahwa DE dapat mengumumkan 
keterbukaan informasi dalam rangka penawaran tender 
wajib. 
 

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

Sehubungan dengan kejadian, informasi atau fakta 
material tersebut, tidak terdapat dampak material 
terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi 
keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan. 



 

5. Keterangan lain-lain - 
 

 
Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih. 
 
 
PT Indointernet Tbk 
 

 
Donauly E Situmorang 
Sekretaris Perusahaan 
 
 
Tembusan: 
Direksi PT Bursa Efek Indonesia 


