
PT Bank Danamon Indonesia Tbk merupakan peserta penjaminan LPS, terdaftar dan diawasi oleh OJK

FORMULIR TRANSAKSI OBIGASI

PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING EFEK*

RINCIAN PERMOHONAN TRANSAKSI OBIGASI

PERNYATAAN UMUM

Semua informasi harap diisi dengan penulisan yang jelas, dan beri tanda √ pada kotak pilihan yang tersedia

1. Investor dengan ini mengetahui dan memberikan persetujuan kepada PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Bank Danamon") untuk menggunakan data/informasi pribadi 
Investor yang tercatat dalam sistem Bank Danamon untuk tujuan pembukaan Rekening Efek dan Sub Rekening Efek pada Bank Kustodian. 

2. Dengan memberikan tanda persetujuan pada kotak dibawah ini, Investor menyatakan mengajukan permohonan untuk pembukaan Rekening Efek dan Sub Rekening Efek 
pada Bank Kustodian melalui Bank Danamon dan Investor menyatakan bahwa Bank Danamon telah memberikan penjelasan yang cukup kepada Investor mengenai 
karakteristik Rekening Efek dan Investor telah mengerti serta memahami segala hak dan kewajiban dari Pembukaan Rekening Efek tersebut, termasuk manfaat, risiko, dan 
biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pembukaan Rekening Efek ini. 

          Setuju

 (Wajib dicentang (V) jika Investor memilih investasi yang tidak sesuai dengan pro�l risiko)
 Investor memilih untuk melakukan keputusan investasi yang berbeda dengan pro�l risiko investasi yang Investor miliki dimana investasi Obligasi yang Investor pilih tidak 

sesuai (berisiko lebih tinggi) dari pro�l risiko Investor. Dalam hal ini Investor bertindak sendiri, menganalisa dan memilih Obligasi yang Investor tetapkan tanpa ada pengaruh 
dari Bank Danamon atau petugas Bank Danamon, dengan demikian Investor bertanggung jawab atas keputusan investasi ini beserta segala akibat yang ditimbulkan.

 Alasan Investor untuk memilih produk yang tidak sesuai pro�l risiko:_______________________________________________________________________

Sehubungan dengan permohonan Pembukaan Rekening efek dan Permohonan 
Transaksi, Investor dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Investor adalah sebagai pemilik sah rekening Bank Danamon dengan 
nomor dan nama rekening sebagaimana tersebut pada Formulir Transaksi 
Obligasi di atas.

2. Bank Danamon telah memberikan penjelasan yang cukup kepada Investor 
mengenai karakteristik Transaksi dan Investor telah mengerti serta memahami 
segala hak dan kewajiban dari Transaksi tersebut, termasuk manfaat, risiko, dan 
biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Transaksi ini.

3. Dengan menandatangani Formulir Transaksi Obligasi (“Formulir”) Investor 
menyatakan telah menerima, membaca, memahami, menyetujui, dan 
megikatkan diri, serta tunduk antara lain pada:

 

*Diisi oleh Bank
**KTP bagi WNI, Paspor bagi WNA Perorangan, Nomor Akte Bagi Badan Hukum
***Digunakan untuk rekening pendebitan/pengkreditan, mata uang rekening harus sama dengan mata uang produk
****Diisi oleh Investor Badan Hukum

(selanjutnya disebut "Investor");
Dengan ini mengajukan permohonan investasi untuk melakukan transaksi Obligasi (“Transaksi”) berdasarkan data dibawah ini kepada PT Bank Danamon Indonesia Tbk 
(“Bank Danamon”), sebagai berikut:

Investor :
Nomor CIF* : __________________________________________
Nomor Identitas** : __________________________________________
Nomor NPWP : __________________________________________
Nama Investor : __________________________________________
Jabatan**** : __________________________________________

Nomor SID* : ___________________________________
Nomor Rekening Bank - IDR***  : ___________________________________
Nomor Rekening Bank - USD***  : ___________________________________
Pro�l Risiko Investor* : ___________________________________

Perorangan Badan Hukum

Pembelian Obligasi di Pasar Sekunder Pembelian Obligasi secara Lelang Penjualan Obligasi

Seri Obligasi

Tanggal
Jatuh Tempo

Tingkat Kupon (%)

Frekuensi Kupon

Indikasi Harga

Tanggal Transaksi

Tanggal Settlement

Nilai Nominal

Total Proceed

Penerbit

bit.ly/3vNFuFJ

Syarat dan Ketentuan Produk 
Investasi dapat didownload melalui 
QR Code atau Link disamping

FI/F-OBLGS/2001/070 versi 5.0

AGEN PENJUAL

 Memorandum Informasi, dan/atau Ringkasan Informasi Produk Obligasi, serta 
Syarat dan Ketentuan Umum Produk Investasi (Obligasi dan Reksadana) 
(“Syarat dan Ketentuan Umum”) yang dapat discan melalui QR Code dan/atau 
melalui tautan link dibawah ini

4. Investor menyetujui bahwa Formulir, Memorandum Informasi dan / atau 
Ringkasan Informasi Produk yang berlaku untuk Obligasi merupakan satu 
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum.

5. Investor mengakui dan memahami sepenuhnya bahwa Bank Danamon hanya 
bertindak sebagai Agen Penjual. Obligasi BUKAN merupakan produk Bank 
Danamon sehingga tidak dijamin oleh Bank Danamon, BUKAN merupakan 
bagian dari simpanan pihak ketiga yang terikat jangka waktu tertentu serta tidak 
termasuk obyek program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan 
mengandung risiko investasi sebagaimana tercantum dalam Syarat dan 
Ketentuan Umum Produk Investasi.

6. Investor bertanggungjawab sepenuhnya atas investasi dalam Obligasi, dan oleh 
karenanya Bank Danamon (termasuk anak perusahaan, asosiasi atau a�liasinya) 
tidak memiliki kewajiban apapun atas kerugian, atau penurunan investasi 
tersebut atau tidak tersedianya atau pengurangan dana sehubungan dengan 
investasi tersebut. Demikian pula segala risiko yang timbul akan menjadi 
tanggung jawab Investor.

7. Investor sudah mendapatkan penjelasan mengenai Obligasi dari Bank Danamon 
ataupun petugas Bank Danamon, namun Investor menyatakan bahwa 
penjelasan tersebut bukan merupakan pengaruh atau paksaan dari Bank 
Danamon ataupun petugas Bank Danamon dalam melakukan transaksi 
pembelian dan penjualan kembali Obligasi, serta Investor tidak mendapatkan 
nasihat terkait dengan hukum, perpajakan, akunting pada Obligasi dari Bank 
Danamon, sehingga keputusan investasi Investor pada Obligasi adalah tanggung 
jawab penuh Investor secara independen sesuai dengan kebutuhan dan tujuan 
investasi Investor.

8. Investor mengetahui ketentuan terkait dengan minimum nominal pembelian atau 
penjualan kembali Obligasi, dan adanya pajak yang dikenakan atas kupon dan 
keuntungan pada saat penjualan kembali Obligasi sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku.

9. Investor menyatakan bahwa seluruh data/informasi/keterangan yang diberikan 
Investor berdasarkan Formulir  ini adalah benar, akurat dan sah dan Investor 
memberikan persetujuan kepada Bank Danamon untuk mengungkapkan 
data/Informasi Investor kepada regulator yang berwenang sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta kepada Manajer 
Investasi, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan atau Bank Kustodian 
dalam rangka pelaksanaan Transaksi dan/atau pembukaan Rekening Inevstasi 
dan Sub Rekening Efek pada Bank Kustodian. Investor bersedia melakukan 
pengkinian data apabila terjadi perubahan data/informasi Investor sehubungan 
dengan Transaksi dan/atau pembukaan Rekening Investasi dan Sub Rekening 
Efek pada Bank Kustodian. Setiap perubahan data/informasi/keterangan 
Investor pada sistem Bank Danamon akan berlaku bilamana telah diterima dan 
disetujui Bank Danamon.

10. Dalam rangka pelaksanaan Transaksi dan/atau pembukaan Rekening Investasi 
dan Sub Rekening Efek pada Bank Kustodian diperlukan suatu 
persyaratan/dokumen dan/atau informasi tambahan dari Investor, maka Investor 
bersedia untuk setiap saat memenuhi/melengkapi persyaratan dengan 
menandatangani dokumen dan/atau menyampaikan informasi yang 
diperlukan/dipersyaratkan oleh Bank Danamon. Apabila terdapat dokumen yang 
belum dipenuhi oleh Investor sehubungan dengan Transaksi dan/atau 
pembukaan Rekening Investasi dan Sub Rekening Efek pada Bank Kustodian 
sehingga menyebabkan penyelesaian transaksi gagal dilakukan oleh Bank 
Danamon dan/atau Bank Kustodian, maka Investor dengan ini menyatakan 
menjamin dan bertanggung jawab atas setiap dan semua kerugian dan/atau 
risiko yang timbul akibat kelalaian, ketidaktepatan dan/atau ketidaklengkapan 
data/atau perintah/instruksi yang disampaikan Investor ke Bank Danamon. 

11. Investor menyatakan bahwa Investor setuju untuk menandatangani dokumen 
tambahan yang sewajarnya apabila diperlukan/dipersyaratkan oleh Bank 
Danamon sehubungan dengan Transaksi dan/atau pembukaan Rekening 
Investasi dan Sub Rekening Efek pada Bank Kustodian.

12. Investor wajib memastikan kebenaran, ketepatan dan kelengkapan instruksi 
Transaksi yang diberikan (termasuk kewajiban untuk memastikan bahwa semua 
data yang diperlukan untuk Transaksi telah diisi/diberikan secara lengkap dan 
benar) sesuai format perintah/instruksi yang telah ditentukan oleh Bank 
Danamon. Investor dengan ini menyatakan menjamin dan bertanggung jawab 
atas setiap dan semua kerugian dan/atau risiko yang timbul akibat kelalaian, 
ketidaktepatan dan/atau ketidaklengkapan data/atau perintah/instruksi yang 
disampaikan Nasabah ke Bank Danamon.

13. Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Bank Danamon untuk 
melakukan pendebetan atau pemblokiran sejumlah dana pada rekening Investor 
sebagaimana tersebut pada Formulir Transaksi sesuai dengan Nominal yang 
tercantum pada Rincian Permohonan Transaksi Obligasi di atas.

14. Sehubungan dengan permohonan pembukaan Rekening Investasi dan Sub 
Rekening Efek pada Bank Kustodian melalui Bank Danamon berdasarkan 
Formulir ini, Investor memberikan persetujuan kepada Bank Kustodian, untuk:

 a. Membuka Rekening Efek maupun Sub Rekening Efek pada Lembaga 
Penyimpan dan Penyelesaian;

 b. Membuat nomor tunggal identitas pemodal (single investor identi�cation) 
untuk Investor;

 c. Menerima dan/atau menyerahkan Obligasi kepada Pialang serta 

menandatangani dokumen - dokumen, meregistrasi, memecah, 
menggabungkan, melakukan proses balik nama dan/ atau melakukan segala 
sesuatu berkaitan dengan transaksi Obligasi oleh Investor.

15. Investor menyatakan dan menjamin bahwa instruksi atas Transaksi yang 
diberikan kepada Bank Danamon adalah sah sepanjang instruksi tersebut 
diberikan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan Investor juga menyatakan 
setuju bahwa setiap dan segala instruksi yang telah dilaksanakan tidak dapat 
dibatalkan oleh Investor kecuali jika Bank Danamon (dengan pertimbangan 
tertentu) menyetujui secara tertulis pembatalan tersebut.

16. Pernyataan ini akan berlaku dan mengikat terhadap Bank Danamon dan Investor 
maupun para penerima dan penerus hak dan kewajiban Bank Danamon dan 
dalam Pernyataan ini (meliputi pula: para ahli waris, pengelola, pelaksana, 
penggantinya dan pihak yang menerima pengalihan serta pengganti yang 
berkepentingan).

17. Investor menyatakan bahwa dana yang disetorkan dan digunakan untuk 
investasi tidak berasal dari kegiatan yang melanggar hukum dan/atau tidak 
bertujuan untuk pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

18. Segala hal yang terkait dengan pelaksanaan Instruksi yang dapat menimbulkan 
kerugian atau karena kelalaian Investor, selama bukan berasal dari kesalahan 
Bank Danamon (termasuk anak perusahaan, asosiasi atau a�liasinya) menjadi 
tanggung jawab sepenuhnya Investor sendiri.

19. Investor setuju bahwa biaya (jika ada) pelaksanaan Instruksi sepenuhnya adalah 
menjadi tanggung jawab Investor dan Bank Danamon

 (termasuk anak perusahaan, asosiasi atau a�liasinya) tidak bertanggung jawab 
atas kerugian atau biaya-biaya yang mungkin diderita/menjadi beban sebagai 
akibat pelaksanaan instruksi.

20. Investor menyadari bahwa setiap keikutsertaan Lelang, Bank Danamon dengan 
usaha terbaiknya akan menyampaikan permintaan tersebut. Namun Investor 
mengerti, dan menerima bahwa Bank Danamon tidak memiliki kewajiban untuk 
menjamin permintaan Investor akan terpenuhi, baik untuk sebagian atau 
sepenuhnya instruksi.
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Sehubungan dengan permohonan Pembukaan Rekening efek dan Permohonan 
Transaksi, Investor dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Investor adalah sebagai pemilik sah rekening Bank Danamon dengan 
nomor dan nama rekening sebagaimana tersebut pada Formulir Transaksi 
Obligasi di atas.

2. Bank Danamon telah memberikan penjelasan yang cukup kepada Investor 
mengenai karakteristik Transaksi dan Investor telah mengerti serta memahami 
segala hak dan kewajiban dari Transaksi tersebut, termasuk manfaat, risiko, dan 
biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Transaksi ini.

3. Dengan menandatangani Formulir Transaksi Obligasi (“Formulir”) Investor 
menyatakan telah menerima, membaca, memahami, menyetujui, dan 
megikatkan diri, serta tunduk antara lain pada:

 

DIISI OLEH BANK

*Untuk investor non Individual wajib ditandatangani oleh orang yang berwenang 
mewakili institusi yang bersangkutan atau kuasanya sesuai Anggaran Dasar 
Perusahaan

Tanggal:

...................................../.............../...20.......

PENTING:
- Mohon TIDAK menandatangani Formulir Kosong
- Mohon untuk mengisi, melengkapi, mengecek, dan 

menandatangani formulir sebelum diserahkan kepada pihak Bank 
Danamon.

-  Mohon untuk mencentang pernyataan umum nomor 3 

Tanggal dan Waktu Penerimaan Formulir Khusus Instruksi Transaksi Melalui 
Fax/Telepon/e-Mail

Tanggal:

Tanda Tangan

NIP

Nama

Media Instruksi:

Staf Tersertifikasi Diinput Oleh Diotorisasi Oleh

AGEN PENJUAL

Demikian Formulir ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya tanpa ada 
paksaan dari pihak manapun dan untuk dapat dipergunakan dengan semestinya

Tanda Tangan & Nama Lengkap Investor*

 Memorandum Informasi, dan/atau Ringkasan Informasi Produk Obligasi, serta 
Syarat dan Ketentuan Umum Produk Investasi (Obligasi dan Reksadana) 
(“Syarat dan Ketentuan Umum”) yang dapat discan melalui QR Code dan/atau 
melalui tautan link dibawah ini

4. Investor menyetujui bahwa Formulir, Memorandum Informasi dan / atau 
Ringkasan Informasi Produk yang berlaku untuk Obligasi merupakan satu 
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum.

5. Investor mengakui dan memahami sepenuhnya bahwa Bank Danamon hanya 
bertindak sebagai Agen Penjual. Obligasi BUKAN merupakan produk Bank 
Danamon sehingga tidak dijamin oleh Bank Danamon, BUKAN merupakan 
bagian dari simpanan pihak ketiga yang terikat jangka waktu tertentu serta tidak 
termasuk obyek program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan 
mengandung risiko investasi sebagaimana tercantum dalam Syarat dan 
Ketentuan Umum Produk Investasi.

6. Investor bertanggungjawab sepenuhnya atas investasi dalam Obligasi, dan oleh 
karenanya Bank Danamon (termasuk anak perusahaan, asosiasi atau a�liasinya) 
tidak memiliki kewajiban apapun atas kerugian, atau penurunan investasi 
tersebut atau tidak tersedianya atau pengurangan dana sehubungan dengan 
investasi tersebut. Demikian pula segala risiko yang timbul akan menjadi 
tanggung jawab Investor.

7. Investor sudah mendapatkan penjelasan mengenai Obligasi dari Bank Danamon 
ataupun petugas Bank Danamon, namun Investor menyatakan bahwa 
penjelasan tersebut bukan merupakan pengaruh atau paksaan dari Bank 
Danamon ataupun petugas Bank Danamon dalam melakukan transaksi 
pembelian dan penjualan kembali Obligasi, serta Investor tidak mendapatkan 
nasihat terkait dengan hukum, perpajakan, akunting pada Obligasi dari Bank 
Danamon, sehingga keputusan investasi Investor pada Obligasi adalah tanggung 
jawab penuh Investor secara independen sesuai dengan kebutuhan dan tujuan 
investasi Investor.

8. Investor mengetahui ketentuan terkait dengan minimum nominal pembelian atau 
penjualan kembali Obligasi, dan adanya pajak yang dikenakan atas kupon dan 
keuntungan pada saat penjualan kembali Obligasi sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku.

9. Investor menyatakan bahwa seluruh data/informasi/keterangan yang diberikan 
Investor berdasarkan Formulir  ini adalah benar, akurat dan sah dan Investor 
memberikan persetujuan kepada Bank Danamon untuk mengungkapkan 
data/Informasi Investor kepada regulator yang berwenang sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta kepada Manajer 
Investasi, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan atau Bank Kustodian 
dalam rangka pelaksanaan Transaksi dan/atau pembukaan Rekening Inevstasi 
dan Sub Rekening Efek pada Bank Kustodian. Investor bersedia melakukan 
pengkinian data apabila terjadi perubahan data/informasi Investor sehubungan 
dengan Transaksi dan/atau pembukaan Rekening Investasi dan Sub Rekening 
Efek pada Bank Kustodian. Setiap perubahan data/informasi/keterangan 
Investor pada sistem Bank Danamon akan berlaku bilamana telah diterima dan 
disetujui Bank Danamon.

10. Dalam rangka pelaksanaan Transaksi dan/atau pembukaan Rekening Investasi 
dan Sub Rekening Efek pada Bank Kustodian diperlukan suatu 
persyaratan/dokumen dan/atau informasi tambahan dari Investor, maka Investor 
bersedia untuk setiap saat memenuhi/melengkapi persyaratan dengan 
menandatangani dokumen dan/atau menyampaikan informasi yang 
diperlukan/dipersyaratkan oleh Bank Danamon. Apabila terdapat dokumen yang 
belum dipenuhi oleh Investor sehubungan dengan Transaksi dan/atau 
pembukaan Rekening Investasi dan Sub Rekening Efek pada Bank Kustodian 
sehingga menyebabkan penyelesaian transaksi gagal dilakukan oleh Bank 
Danamon dan/atau Bank Kustodian, maka Investor dengan ini menyatakan 
menjamin dan bertanggung jawab atas setiap dan semua kerugian dan/atau 
risiko yang timbul akibat kelalaian, ketidaktepatan dan/atau ketidaklengkapan 
data/atau perintah/instruksi yang disampaikan Investor ke Bank Danamon. 

11. Investor menyatakan bahwa Investor setuju untuk menandatangani dokumen 
tambahan yang sewajarnya apabila diperlukan/dipersyaratkan oleh Bank 
Danamon sehubungan dengan Transaksi dan/atau pembukaan Rekening 
Investasi dan Sub Rekening Efek pada Bank Kustodian.

12. Investor wajib memastikan kebenaran, ketepatan dan kelengkapan instruksi 
Transaksi yang diberikan (termasuk kewajiban untuk memastikan bahwa semua 
data yang diperlukan untuk Transaksi telah diisi/diberikan secara lengkap dan 
benar) sesuai format perintah/instruksi yang telah ditentukan oleh Bank 
Danamon. Investor dengan ini menyatakan menjamin dan bertanggung jawab 
atas setiap dan semua kerugian dan/atau risiko yang timbul akibat kelalaian, 
ketidaktepatan dan/atau ketidaklengkapan data/atau perintah/instruksi yang 
disampaikan Nasabah ke Bank Danamon.

13. Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Bank Danamon untuk 
melakukan pendebetan atau pemblokiran sejumlah dana pada rekening Investor 
sebagaimana tersebut pada Formulir Transaksi sesuai dengan Nominal yang 
tercantum pada Rincian Permohonan Transaksi Obligasi di atas.

14. Sehubungan dengan permohonan pembukaan Rekening Investasi dan Sub 
Rekening Efek pada Bank Kustodian melalui Bank Danamon berdasarkan 
Formulir ini, Investor memberikan persetujuan kepada Bank Kustodian, untuk:

 a. Membuka Rekening Efek maupun Sub Rekening Efek pada Lembaga 
Penyimpan dan Penyelesaian;

 b. Membuat nomor tunggal identitas pemodal (single investor identi�cation) 
untuk Investor;

 c. Menerima dan/atau menyerahkan Obligasi kepada Pialang serta 

menandatangani dokumen - dokumen, meregistrasi, memecah, 
menggabungkan, melakukan proses balik nama dan/ atau melakukan segala 
sesuatu berkaitan dengan transaksi Obligasi oleh Investor.

15. Investor menyatakan dan menjamin bahwa instruksi atas Transaksi yang 
diberikan kepada Bank Danamon adalah sah sepanjang instruksi tersebut 
diberikan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan Investor juga menyatakan 
setuju bahwa setiap dan segala instruksi yang telah dilaksanakan tidak dapat 
dibatalkan oleh Investor kecuali jika Bank Danamon (dengan pertimbangan 
tertentu) menyetujui secara tertulis pembatalan tersebut.

16. Pernyataan ini akan berlaku dan mengikat terhadap Bank Danamon dan Investor 
maupun para penerima dan penerus hak dan kewajiban Bank Danamon dan 
dalam Pernyataan ini (meliputi pula: para ahli waris, pengelola, pelaksana, 
penggantinya dan pihak yang menerima pengalihan serta pengganti yang 
berkepentingan).

17. Investor menyatakan bahwa dana yang disetorkan dan digunakan untuk 
investasi tidak berasal dari kegiatan yang melanggar hukum dan/atau tidak 
bertujuan untuk pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

18. Segala hal yang terkait dengan pelaksanaan Instruksi yang dapat menimbulkan 
kerugian atau karena kelalaian Investor, selama bukan berasal dari kesalahan 
Bank Danamon (termasuk anak perusahaan, asosiasi atau a�liasinya) menjadi 
tanggung jawab sepenuhnya Investor sendiri.

19. Investor setuju bahwa biaya (jika ada) pelaksanaan Instruksi sepenuhnya adalah 
menjadi tanggung jawab Investor dan Bank Danamon

 (termasuk anak perusahaan, asosiasi atau a�liasinya) tidak bertanggung jawab 
atas kerugian atau biaya-biaya yang mungkin diderita/menjadi beban sebagai 
akibat pelaksanaan instruksi.

20. Investor menyadari bahwa setiap keikutsertaan Lelang, Bank Danamon dengan 
usaha terbaiknya akan menyampaikan permintaan tersebut. Namun Investor 
mengerti, dan menerima bahwa Bank Danamon tidak memiliki kewajiban untuk 
menjamin permintaan Investor akan terpenuhi, baik untuk sebagian atau 
sepenuhnya instruksi.


