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PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) TAHUNAN

PT TRANSKON JAYA Tbk

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT Transkon Jaya Tbk 
(“Perseroan”) akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 
Tahunan (“Rapat”) pada hari Rabu, 30 Juni 2021, Pukul 10.00 WIB di Grand 
Jatra Hotel, Lantai 8, Balikpapan Superblock, Jl. Jenderal Sudirman No.47, 
Balikpapan. 
Sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan 
pasal 17 ayat (1) serta pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum 
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), maka Pemanggilan 
Rapat akan diumumkan melalui Situs Web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia 
(PT KSEI), Situs Web Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Situs Web Perseroan 
(www.transkon-rent.com), serta melalui 1 (satu ) surat kabar harian “Kontan” 
berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional pada hari Selasa,                      
08 Juni 2021.
Para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat 
adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar 
Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 07 Juni 2021 sampai 
dengan pukul 16.00 WIB atau bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat 
dalam penitipan kolektif PT KSEI pada penutupan perdagangan saham pada hari  
Senin, tanggal 07 Juni 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
Mengingat Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat 
Virus Covid-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan sesuai 
dengan Ketentuan POJK 15/2020,  Perseroan menghimbau kepada Para 
Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui  fasilitas Electronic General 
Meeting System KSEI (eASY KSEI) yang disediakan oleh PT KSEI untuk 
memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek yaitu PT Adimitra Jasa 
Korpora sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) 
dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy tersedia bagi 
Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal 
Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal 
penyelenggaraan Rapat.
Demi kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan/atau minuman, 
maupun tanda terima kasih dan/atau bingkisan produk selama penyelenggaraan 
Rapat. Perseroan akan melaksanakan Rapat dengan memperhatikan protokol 
pencegahan penyebaran Covid-19 secara ketat sebagaimana yang telah 
ditetapkan oleh Pemerintah.
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan pasal 21 ayat (8) dan 
pasal 16 ayat (1) dan (2) POJK No. 15/2020, Pemegang Saham Perseroan baik 
sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) 
atau lebih dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah 
dapat mengajukan usulan mata acara Rapat, dengan ketentuan yang 
bersangkutan harus mengajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan paling 
lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Pemanggilan Rapat dilakukan 
oleh Direksi Perseroan.
Pengumuman Rapat ini tersedia dan dapat diakses pada situs web Perseroan 
(www.transkon-rent.com), situs web Bursa (www.idx.co.id), dan situs web KSEI 
(www.ksei.co.id).

Balikpapan, 24 Mei 2021
PT TRANSKON JAYA Tbk

Direksi Perseroan
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■SAHAM ■KOMODITAS ■VALUTA

Kemungkinan besar aksi beli investor dalam 
negeri masih akan berlanjut.
Roby Rushandie, Head of Research 
Penilai Harga Efek Indonesia

Prediksi Rupiah

Waswas 
Kasus 

Covid-19
JAKARTA. Rupiah dipre-
diksi sedikit melemah Se-
nin (24/5). Potensi kena-
ikan yield US Treasury 
jadi pemberat rupiah. 

Ekonom BCA David 
Sumual menilai, sejatinya 
tak banyak sentimen dari 
dalam negeri yang bisa 
mempengaruhi rupiah 
pekan ini. Apalagi, ada li-
bur nasional di pekan ini. 

Memang, ada sentimen 
surplus neraca dagang In-
donesia sebesar US$ 4,61 
miliar. Selain itu, pemben-
tukan konsorsium Indo-
nesia Investment Authori-
ty (INA) dengan sejumlah 
investor, antara lain de-
ngan anak usaha Abu 
Dhabi Investment Autho-
rity (ADIA), juga jadi sen-
timen positif. 

Namun pelaku pasar 
akan lebih mencermati 
inflasi Amerika Serikat 
(AS). Pasar khawatir bila 
inflasi tinggi, yield US 
Treasury naik. 

Presiden Direktur HFX 
Internasional Berjangka 
Sutopo Widodo, lonjakan 
kasus Covid-19 juga akan 
jadi sentimen pemberat 
rupiah. Sutopo memper-
kirakan, hari ini rupiah 
bergerak di Rp 14.300–Rp 
14.500 per dollar AS. 

David memperkirakan, 
rupiah berpotensi mele-
mah dan bergerak antara 
Rp 14.330-Rp 14.400. 

Jumat (21/5), kurs spot 
rupiah menguat 0,14% ke 
Rp 14.355. Kurs referensi 
JISDOR naik 0,15% jadi 
Rp 14.375 per dollar AS. 

Achmad Nurjaman Jatnika

CPO (MDEX)**

1.038,79 963,82

-7,22%
Pengiriman Agustus 2021

Bursa Derivatif Malaysia (MDEX)
(Dollar AS per ton)

Sumber: Logam Mulia, Riset KONTAN. Ket: *Harga periode 
11/5/2021–21/5/2021 **Harga periode 12/5- 21/5/2021

Minyak Mentah

65,36 63,58

-2,72%
Pengiriman Juli 2021

Minyak WTI di Bursa NYMEX-AS
(Dollar AS per barel)

Harga Komoditas Sepekan
(14/5/2021-21/5/2021)

Batubara
99,40 104,70

5,33%
Pengiriman Juli 2021

Batubara Newcastle di Bursa ICE
(Dollar AS per ton)

Emas Berjangka
1.840,00 1.878,90

2,11%
Pengiriman Agustus 2021

Divisi Comex Bursa NYMEX-AS
(Dollar AS per ons troi)

Emas Batangan*
933.000 957.000 

-1,10%
Divisi Logam Mulia-PT Antam Tbk

Emas batangan seberat 1 gram
(Rupiah per gram)

CPO (ICDX)*

1.038,79 963,82

-7,22%
Pengiriman Agustus 2021

Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia
(ICDX) (Rupiah per Kilogram)

Emiten Farmasi 
Kian Bugar
Vaksin dan bisnis vitamin jadi penopang emiten farmasi

JAKARTA. Emiten sektor far-
masi swasta sukses mencetak 
pertumbuhan kinerja keuang-
an di tiga bulan pertama tahun 
ini. Kesadaran masyarakat 
akan kesehatan mendorong 
permintaan suplemen kese-
hatan dan vitamin. 

PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) 
misalnya, sukses membuku-
kan pertumbuhan pendapatan 
3,79% secara year on year 
(yoy) jadi Rp 6,02 triliun. Laba 
bersih KLBF juga tumbuh 
7,05% jadi Rp 716,47 miliar. 

Sementara itu, pendapatan 
SIDO naik 8,58% secara yoy 
menjadi Rp 793,42 miliar. 
Laba bersih emiten ini naik 
16,20% jadi Rp 269,04 miliar. 

Menurut Analis NH Korindo 
Sekuritas Putu Chantika, per-
mintaan vitamin dan suple-
men kesehatan memang naik. 
Apalagi, masyarakat kurang 
nyaman untuk pergi ke ru-

mahsakit. "Hal ini memberi-
kan tekanan pada produk 
obat resep," kata dia.

Analis BRI Danareksa Nata-
lia Sutanto dalam risetnya 
menuliskan, pandemi telah 
meningkatkan permintaan 
produk herbal, suplemen dan 
vitamin. Masyarakat lebih ba-
nyak berbelanja produk untuk 
meningkatkan kekebalan 
daya tahan tubuh. 

Varian produk baru
Peningkatan permintaan ini 

juga membuat perusahaan 
farmasi meluncurkan produk 
dan varian baru. Pada tahun 
ini, Natalia juga mencatat, 
perusahaan farmasi mencoba 
mengurangi ketergantungan 
terhadap bahan aktif farmasi 
impor. 

Ini antara lain dilakukan 
KLBF dan PT Kimia Farma 
Tbk (KAEF). Kedua emiten 
ini mencoba memproduksi 
bahan baku Active Pharma-

ceutical Ingredient (API).  Ini 
dinilai akan membuka jalan 
bagi peningkatan kandungan 
lokal dalam industri farmasi.

Menurut Putu, sentimen 
lain yang bisa mengangkat ki-
nerja emiten farmasi tahun ini 
adalah keputusan pemerintah 
terkait program vaksin gotong 
royong. "Apalagi KLBF akan 
mengomersialisasikan vaksin-
nya pada kuartal IV tahun ini," 
papar dia.

Analis Ciptadana Sekuritas 
Robert Sebastian memperki-
rakan, saham KLBF akan 
menjadi pilihan menarik di 
tahun ini. Ia memperkirakan, 
pendapatan KLBF bisa tum-
buh 4% secara year on year 
(yoy) menjadi Rp 5,2 triliun 
sepanjang tahun ini. 

Natalia juga sepakat KLBF 
menarik. Ia menilai KLBF me-
miliki neraca yang solid de-
ngan portofolio produk yang 
lengkap untuk memenuhi per-
mintaan suplemen atau vita-
min kesehatan.                      ■

Rekomendasi

Achmad Nurjaman Jatnika

Rekomendasi: Buy Target harga: Rp 5.500
Jaquelin Hamdani, Korea Investment & Sekuritas 

 31/03/2020 31/03/2021
Pendapatan  391,37 625,53
Laba Bersih 34,78 158,75
Earning per Share (EPS) 37,10 169,33

Keterangan: dalam miliar rupiah kecuali EPS

Prodia Widya Husada (PRDA)
Pada kuartal I tahun ini, laba bersih PRDA naik 356% 
menjadi Rp 158,75 miliar. Pada periode yang sama, jumlah 
permintaan tes esoterik meningkat 279% menjadi 516.711 
tes. Dengan demikian, segmen ini mampu memberi 
kontribusi Rp 252,69 miliar pada pendapatan. Tak heran, 
pendapatan PRDA naik 60% menjadi Rp 625,53 miliar. 

MATA UANG KRIPTO■

Menimbang Peluang Mata Uang 
Kripto Besutan Anak Negeri
JAKARTA. Mata uang kripto 
yang ada di pasaran bukan 
cuma bikinan orang bule, lo. 
Banyak juga cryptocurrency 
besutan dalam negeri.

Salah satunya, Toko Token 
(TKO) yang diterbitkan Toko-
crypto. TKO diluncurkan 
akhir Maret lalu. Ini proyek 
kripto lokal Indonesia perta-
ma yang menyediakan model 
token hibrida unik, yakni utili-
tas CeFi dan DeFi. 

TKO dapat digunakan da-
lam program tabungan seperti 
TKO Deposit, TKO Rebate, 
TKO Savings dan TKO Cash-
back. Sementara dalam plat-
form DeFi, TKO juga dapat 
digunakan pada farming 
pools dan lending. 

Yang terbaru, Tokocrypto 
menghadirkan layanan sta-
king dan saving TKO di ja-
ringan Binance. TKO saat ini 

memiliki total kapitalisasi pa-
sar US$ 233 juta. Harga TKO 
pada Minggu (23/5) mencapai 
US$ 1,28, turun 19,16%. Volu-
me transaksi TKO sebesar 
US$ 14,87 juta, turun 44,78% 
dari hari sebelumnya. 

Head of Public Relations 
Tokocrypto Rieka Handayani 
menuturkan, TKO diharapkan 
menjadi token bagi orang In-
donesia. Ia mengklaim token 
ini memiliki potensi tidak ter-
batas. 

Selain TKO, ada Zipmex 
Token (ZMT) milik Zipmex 
Exchange. Token ini dibuat 
untuk meningkatkan dan 
mempromosikan ekosistem 
Zipmex serta memberikan 
imbalan dan keuntungan pada 
pengguna Zipmex. 

Adapun masa staking dita-
warkan tiga bulan dengan 
persentase hasil tahunan alias 

annual percentage yield 
(APY) 16%. Per pukul 17.15 
WIB kemarin, harga ZMT di 
US$ 2,64 per ZMT, dengan 
market cap US$ 158 juta. 

Lalu ada Token XAU kelu-
aran Xaurius. Token ini men-
jadikan emas Antam sebagai 
aset dasar. Token XAU mem-
punyai nilai 1 gram emas An-
tam. Direktur Xaurius Nicco 
D. Lawrence menjelaskan, to-
ken ini ingin mengubah indus-
tri emas berbasis blockchain. 

Keunggulan lain Token XAU 
adalah mempermudah trans-
aksi jual beli emas dalam hi-
tungan detik. Nicco menye-
but, semua emas XAU dipasti-
kan bersertifi kat Antam. Emas 
fi siknya disimpan di brankas 
Xaurius dan diaudit pihak in-
dependen tiga bulan sekali. 

Hikma Dirgantara

Indeks Obligasi Cetak Rekor 
Tertinggi Berkat Data Domestik
JAKARTA. Harga obligasi In-
donesia kembali mencetak 
rekor tertinggi baru. Jumat 
lalu (21/5), Indonesia Compo-
site Bond Index (ICBI) men-
capai level 315,49. Ini merupa-
kan level tertinggi indeks obli-
gasi ini sepanjang masa. 

Head of Fixed Income Su-
corinvest Asset Management 
Dimas Yusuf menjelaskan, 
secara umum kinerja pasar 
obligasi memang mengalami 
perbaikan. Salah satu penye-
bab kenaikan harga obligasi 
adalah rencana pemerintah 
menerapkan tax amnesty jilid 
dua dan surplus neraca da-
gang Indonesia periode April. 

Namun, Dimas melihat tren 
positif tidak akan berlangsung 
lama, lantaran outlook belum 
oke. Pasar obligasi berpotensi 
kembali tertekan seiring ada-
nya potensi perubahan kebi-
jakan bank sentral Amerika 
Serikat (AS), yang terindikasi 
dari risalah rapat The Fed.

Head of Research & Market 
Information Department Pe-
nilai Harga Efek Indonesia 
(PHEI) Roby Rushandie me-
ngatakan, tren positif harga 
obligasi Indonesia sebenarnya 
lebih ditopang faktor dari da-
lam negeri. Aksi beli investor 
institusi domestik dan Bank 
Indonesia jadi faktor utama.

Investor institusi domestik 
masuk lantaran optimistis pe-
mulihan ekonomi ke depan 
akan terwujud. "Kemungkinan 
besar aksi beli investor dalam 
negeri masih akan berlanjut, 
sehingga masih bisa jadi senti-
men positif ke depan," kata 
Roby. Walau begitu, ia tetap 
menegaskan faktor risiko saat 
ini masih tetap membayangi 
pasar obligasi. 

Analisa Roby, potensi The 
Fed melakukan pengetatan 
kebijakan moneter sangat 
terbuka, seiring dengan pe-

nguatan ekonomi AS. Selain 
itu, potensi pelemahan nilai 
tukar rupiah terhadap dollar 
AS dan penyebaran Covid-19 
juga bisa menjadi faktor risiko 
bagi pasar obligasi.

Meski The Fed sudah meng-
indikasikan akan mengurangi 
stimulus di pasar, Dimas ma-

sih yakin The Fed masih be-
lum akan mengurangi pembe-
lian obligasi dalam waktu de-
kat. Hanya saja, ia menyebut 
pasar selalu bergerak lebih 
dahulu ketimbang timeline 
yang sesungguhnya. 

Perubahan kebijakan The 
Fed tidak menutup kemung-

kinan membuat imbal hasil 
US Treasury naik lagi. Dimas 
juga cukup menyayangkan 
cara komunikasi The Fed 
yang dianggap kurang maksi-
mal. Alih-alih mengumumkan 
langsung usai rapat FOMC, 
indikasi perubahan kebijakan 
baru terlihat saat risalah rapat 
FOMC dibuka ke publik. 

Dimas memprediksi kinerja 
obligasi akan cenderung ber-
fluktuasi. Tapi, spread SBN 
Indonesia dengan US Treasu-
ry konsisten di bawah 500 
bps. Jadi, Dimas menilai, pa-
sar SBN Indonesia cukup 
kuat. "Outlook belum terlalu 
positif," kata dia. 

Meski ada potensi kenaikan 
yield obligasi ke depan, Di-
mas menilai obligasi masih 
bisa jadi penyeimbang dalam 
portofolio investasi. Sebagai 
kompensasi kenaikan yield, 
penerbit obligasi lazimnya 
akan mengerek kupon.

Hikma Dirgantara

INVESTASI OBLIGASI■

KONTAN/Cheppy A.Muchlis 

Salah satu penyebab kenaikan harga obligasi adalah rencana 
tax amnesty jilid II dan data neraca perdagangan yang positif.

Kenaikan harga 
obligasi bakal 

tertekan 
sentimen 
eksternal.

Rekomendasi: Buy Target harga: Rp 1.750
Putu Chantika, NH Korindo Sekuritas

 31/03/2020 31/03/2021
Pendapatan  5.795,61 6.015,41
Laba Bersih 669,27 716,47
Earning per Share (EPS) 14,28 15,29

Keterangan: dalam miliar rupiah kecuali EPS

Kalbe Farma (KLBF)
Program vaksin gotong royong akan menguntungkan 
KLBF. Sebab KLBF akan mengkomersialkan vaksin pada 
kuartal IV tahun ini. Ekspansi tersebut diharapkan dapat 
mendongkrak kinerja KLBF tahun ini. Emiten farmasi ini 
menargetkan bisa membukukan pertumbuhan penjualan 
bersih 5%-6% pada tahun ini. 

Rekomendasi: Buy Target harga: Rp 1.980
Herditya Wicaksana, MNC Sekuritas

 31/03/2020 31/03/2021
Pendapatan  2.765,41 2.743,63
Laba Bersih 284,09 286,93
Earning per Share (EPS) 63 64

Keterangan: dalam miliar rupiah kecuali EPS

Tempo Scan Pacifi c (TSPC)
TSPC menjadi salah satu perusahaan swasta yang 
membantu pemerintah mengembangkan vaksin merah 
putih. TSPC juga akan membentuk platform teknologi Fusi 
Rekombinan Protein bersama dengan LIPI. Sepanjang 
kuartal I-2021, pendapatan TSPC turun karena penjualan 
pada segmen jasa dan distribusi turun 12,19% 

Rekomendasi: Buy Target harga: Rp 970
Nashrullah Putra, Samuel Sekuritas

 31/03/2020 31/03/2021
Pendapatan  730,72 793,42
Laba Bersih 231,53 269,04
Earning per Share (EPS) 7,78 9,04

Keterangan: dalam miliar rupiah kecuali EPS

Sido Muncul (SIDO)
Di kuartal I lalu, SIDO berhasil membukukan kenaikan laba 
bersih 16% menjadi Rp 269 miliar, setara 24,7% proyeksi 
laba bersih SIDO di 2021 oleh Samuel Sekuritas. Pada 
tahun ini, kinerja SIDO juga ditopang peningkatan 
penjualan ekspor. Kontribusi penjualan ekspor pada kuartal 
I tahun ini meningkat jadi 3%, dari cuma 1% tahun lalu. 
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