
Nomor : L-012/III/2019/CSL/SK/NPS               Jakarta, 25 Maret 2019 
Lampiran : - 
Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material 
 

Yth. Kepala Eksekutif 
Pengawas Pasar Modal 
Otoritas Jasa Keuangan 
 
di Jakarta 

 
Bersama ini, kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau 
Fakta Material sebagai berikut: 
 
Nama Emiten   : PT Tanah Laut Tbk 

   Bidang Usaha : Konsultasi Manajemen Bisnis di bidang Jasa, meliputi Jasa 
Pelayaran, Jasa Angkutan dan Logistik Kelautan, serta 
Jasa Kepelabuhanan 

Telepon    : 021 789 1684  
Faksimili   : 021 789 1685 
E-mail    : nimim@tanahlaut.co.id 
 
1. Tanggal kejadian 
 
2. Jenis Informasi atau Fakta Material 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Uraian Informasi atau Fakta Material 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 Desember 2018 
 
Informasi atau Fakta Material lainnya, yaitu  
Dewan Komisaris dan Direksi PT Tanah Laut 
Tbk telah sepakat dan setuju untuk 
melakukan transaksi penjualan dan 
pengalihan seluruh saham dalam salah satu 
entitas anak termasuk setiap dan/atau 
seluruh aset yang dimiliki oleh entitas anak, 
yaitu PT Pelayaran INDX Lines, baik yang 
dimiliki secara langsung maupun tidak 
langsung oleh PT Tanah Laut Tbk kepada 
pihak ketiga dengan syarat-syarat serta 
ketentuan-ketentuan yang akan disepakati 
kemudian dengan tetap memperhatikan serta 
memenuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
 
Transaksi penjualan dan pengalihan seluruh 
saham dalam salah satu entitas anak 
termasuk setiap dan/atau seluruh aset yang 
dimiliki oleh entitas anak, yaitu PT Pelayaran 
INDX Lines, baik yang dimiliki secara 
langsung maupun tidak langsung oleh PT 
Tanah Laut Tbk kepada pihak ketiga ini 
dilakukan sebagai usaha dari PT Tanah Laut 
Tbk memastikan keberlangsungan usaha 
group secara general. 
 



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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Keterangan lain-lain 

Terhadap penjualan dan pengalihan seluruh 
saham dalam salah satu entitas anak 
termasuk setiap dan/atau seluruh aset yang 
dimiliki oleh entitas anak, yaitu PT Pelayaran 
INDX Lines, baik yang dimiliki secara 
langsung maupun tidak langsung oleh PT 
Tanah Laut Tbk kepada pihak ketiga ini 
kedepannya tidak akan menimbulkan 
dampak terhadap kegiatan operasional PT 
Tanah Laut Tbk dikarenakan PT Tanah Laut 
Tbk masih memiliki kegiatan operasional 
lainnya baik melalui PT Tanah Laut Tbk 
sendiri maupun melalui entitas anak yang 
lainnya. Dikarenakan hal ini tidak 
menimbulkan dampak di kegiatan 
operasional, maka juga tidak akan 
mempengaruhi kondisi keuangan atau 
kelangsungan usaha. Namun secara hukum, 
dengan adanya penjualan dan pengaIihan ini 
maka seluruh hak-hak dan kewajiban-
kewajiban dari entitas anak, PT Pelayaran 
INDX Lines, akan beralih secara hukum 
kepada pihak ketiga yang nantinya akan 
membeli dan/atau menerima pengalihan 
seluruh saham di PT Pelayaran INDX Lines 
tersebut. 
- 

 

Demikian keterbukaan informasi ini kami sampaikan, guna memenuhi ketentuan dibidang pasar 

modal yang berlaku. 

Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. 

 

Hormat Kami, 
    PT Tanah Laut Tbk. 

 
 
 
 

Nimim Putri Safira S. H., M. H. 
     Corporate Secretary/ Kuasa Direksi 

 
Tembusan Kepada Yth. 
1. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa – Otoritas Jasa Keuangan 
2. Direksi PT. Bursa Efek Indonesia 
 


