
 

PRESS RELEASE 

SELAIN RENTAL UNIT, PT TRANSKON JAYA TBK 

JUGA JUAL MOBIL BEKAS 

 

Balikpapan, 25 Juli 2022, PT Transkon Jaya Tbk perusahaan yang bergerak dalam bidang 

spesialis rental kendaraan 4x4 dan 4x2 untuk industri pertambangan, industri minyak & gas 

serta konstruksi. Namun selain menyewakan unit kendaraan, PT Transkon Jaya Tbk juga 

turut menjual kendaraan bekas (disposal unit). 

Mobil disposal sendiri adalah mobil milik PT Transkon Jaya Tbk yang sudah 

digunakan untuk beroperasi dalam jangka waktu sekitar 3-4 tahun yang mana waktu tersebut 

sesuai dengan masa manfaat yang ditetapkan perusahaan dalam hal operasional kendaraan di 

area pertambangan. Menindaklanjuti mobil yang sudah habis masa manfaatnya tersebut, PT 

Transkon Jaya Tbk melakukan penjualan terhadap mobil – mobil bekas tersebut yang biasa 

disebut dengan disposal unit. Pembeli disposal unit milik PT Transkon Jaya Tbk cukup 

beragam dari beberapa kalangan, mulai dari perorangan, bengkel atau workshop, sampai 

dengan perusahaan yang juga bergerak di bidang jasa rental kendaraan. Disposal unit yang 

biasanya dibeli oleh customer biasanya digunakan untuk berbagai macam hal, mulai dari 

penggunaan dan bisnis pribadi, dimodifikasi menjadi bentuk lain, sampai dengan keperluan 

mereka terhadap beberapa komponen yang terdapat dalam mobil tersebut diantaranya mesin, 

suku cadang, sampai dengan aksesoris yang ada pada mobil.   

Perusahaan juga sudah memperluas peluang bagi masyarakat umum untuk dapat 

membeli disposal unit milik PT Transkon Jaya Tbk melalui website perusahaan yang dapat 

diakses melalui www.transkon-rent.com/disposal. Lewat website tersebut tentunya juga akan 

lebih memudahkan para calon pembeli disposal unit untuk dapat mengakses informasi 

mengenai unit yang akan mereka beli, selain itu juga penjualan disposal unit milik PT 

Transkon Jaya Tbk yang selama ini tidak diketahui banyak kalangan, diharapkan dapat lebih 

diketahui oleh kalangan yang lebih luas. 

----- 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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