
 

PRESS RELEASE 

MULAI DARI PENINGKATAN PERMINTAAN SEWA UNIT SAMPAI DENGAN 

PEROLEHAN NILAI KONTRAK, PT TRANSKON JAYA TBK CATATKAN 

KINERJA POSITIF DI KUARTAL PERTAMA TAHUN 2022 

Balikpapan, 14 Maret 2022, Setelah menutup tahun 2021 dengan mencatatkan kinerja 

positif dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, PT Transkon Jaya Tbk, 

kembali mencatatkan kinerja positif di kuartal pertama tahun 2022 ini, baik itu dari total 

jumlah unit yang disewakan sampai dengan perolehan nilai kontrak. 

Dalam hal permintaan jumlah sewa unit, perusahaan mencatatkan jumlah permintaan 

sewa kendaraan adalah sebanyak 226 units selama periode Januari 2022 sampai dengan 

Maret 2022. Kemudian untuk perolehan nilai kontrak, perusahaan meraih proyek baru dengan 

nilai kontrak lebih dari 148 Milyar Rupiah. PT Transkon Jaya Tbk terus mengalami 

perkembangan bisnis yang siginifikan, mulai dari penambahan unit yang dilatarbelakangi dari 

meningkatnya jumlah customer, ekspansi wilayah jangkauan operasional hampir di seluruh 

Indonesia secara khusus di Kawasan Indonesia Timur, kemudian jangkauan sektor industri 

yang tidak hanya berfokus pada area pertambangan batubara, melainkan juga merambah 

pertambangan nikel, emas, mineral dan industri insfrastruktur, sampai dengan pembentukan 

dua anak usaha yang mana menjadikan PT Transkon Jaya Tbk sebagai perusahaan induk 

yang beranggotakan dua anak perusahaan yang bergerak di bidang alih daya dan penyedia 

barang & jasa IT. 

Di tahun 2022 ini PT Transkon Jaya Tbk optimis bahwa perusahaan akan terus 

menorehkan prestasi dan kinerja yang lebih baik dibanding tahun 2021 dengan berbagai 

macam rencana bisnis yang siap untuk direalisasikan, Beberapa diantaranya adalah 

penambahan beberapa sertifikasi ISO, penambahan jumlah armada, fokus ekspansi layanan 

rental di sektor pertambangan, nikel dan infrastruktur, sampai dengan beraktifitas sebagai 

perusahaan holding. 

 

----- SELESAI----- 

 

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Perseroan, dapat menghubungi: 



Alexander Syauta 

Corporate Secretary 

PT Transkon Jaya Tbk 

Jl. Mulawarman No. 21 Manggar – 

Balikpapan Kalimantan Timur 76116 

Indonesia 

T. +542 770401 

F. +542 770403 

E. alex_syauta@transkon-

rent.com www.transkon-

rent.com 
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