PRESS RELEASE
PT TRANSKON JAYA TBK LAKUKAN PEMBELIAN TERHADAP ASET
PROPERTI BERUPA TANAH & BANGUNAN DI KOTA BANJARBARU,
KALIMANTAN SELATAN
Balikpapan, 22 Juli 2022, Sejak memulai karier di tahun 2002 sebagai perusahaan tertutup,
dan kemudian pada akhirnya menjadi perusahaan terbuka di tahun 2020, PT Transkon Jaya
Tbk mengalami banyak perkembangan yang cukup siginifikan, diantaranya adalah
penambahan jumlah aset milik perusahaan yang terus mengalami peningkatan.
Baru-baru ini, PT Transkon Jaya Tbk pada akhirnya secara perdana melakukan
pembelian terhadap aset properti berupa tanah & bangunan, yang berlokasi di Kota
Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Bangunan yang dibeli PT Transkon Jaya Tbk merupakan
bangunan dengan ukuran: panjang 16 meter dan lebar 4 meter yang berdiri di atas tanah
dengan ukuran panjang 40 meter dan lebar 4 meter yang berlokasi di Jl. Trikora, Kel.
Guntung Manggis, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Kemudian untuk tanah, Perusahaan
membeli tanah dengan ukuran lebar 20m dan panjang 60m (Luas 1200m2) yang berlokasi di
Jl. Guntung Manggis, Kel. Guntung Manggis, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru.
Pembelian asset berupa tanah dan gedung ini nantinya akan digunakan sebagai lokasi Kantor
Cabang Perusahaan. Ini dilakukan melihat perkembangan Kantor Perwakilan Perusahaan di
Kota Banjarbaru yang mengalami peningkatan membuat para manajemen perusahaan
mengambil langkah untuk menjadikan kantor cabang yang dimana nantinya akan beroperasi
seperti kantor pusat. Keberadaan kantor cabang dianggap dapat memberikan keuntungan
besar seiring keinginan dari Perseroan untuk terus berkembang.
Dengan adanya kantor cabang, memungkinkan perusahaan untuk memperluas layanan
ke area luar lokasi kantor pusat yang berada di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Selain
itu dengan membuka kantor cabang juga bisa menjadi alternatif pendekatan perusahaan
terhadap potensi pasar yang lebih luas, terlebih lagi mengingat perkembangan bisnis PT
Transkon Jaya Tbk yang mengalami perkembangan di luar wilayah Kalimantan Timur, yaitu
salah satunya di Wilayah Kalimantan Selatan.
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