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DISCLAIMER

Materi tulisan ini ha nya mem  berikan informasi 
dan bukan se ba gai aja k an ke pada sia pa  pun 
un tuk mem    beli atau menjual efek tertentu. 
Ke putusan me lakukan transaksi sa ham se
pe nuh nya men ja di tang  gung jawab pe mo dal.

  PENGUMUMAN LELANG UMUM PRAKUALIFIKASI
No. BS.0087/PDU/04/2019

Dengan ini diumumkan bahwa Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) akan melaksanakan 
Pengadaan Sewa Personal Computer (PC), Laptop dan Printer dengan metode Lelang Umum menggunakan 
prakualifikasi sebagai berikut:

A. Pengadaan
Nama Pengadaan : Pengadaan Sewa Personal Computer (PC), Laptop dan Printer Lembaga Pembiayaan 

Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) 
B. Syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat mengikuti pengadaan di atas dapat dilihat di website  

http://www.indonesiaeximbank.go.id/news-events/announcement pada tanggal 06 Mei 2019 –  
14 Mei 2019. Pendaftaran dibuka sejak tanggal 06 Mei 2019 – 14 Mei 2019 pukul 08.00 s.d. 17.00 WIB.

Demikian pengumuman ini untuk diketahui.

Jakarta, 29 April 2019
Ttd

Panitia Pengadaan Sewa Personal Computer (PC), Laptop dan Printer
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)
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PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Direksi PT Bumi Resources Tbk., berkedudukan di Jakarta (“Perseroan”) 
dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, 
bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”) akan 
diadakan di Jakarta pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019. 
Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham 
Perusahaan Terbuka (“POJK No. 32/2014”), Pemanggilan untuk Rapat akan 
disampaikan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang 
berperedaran luas, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan pada 
tanggal 21 Mei 2019.
Yang berhak hadir dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang 
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal  
20 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
Setiap usul dari Para Pemegang Saham akan dimasukkan dalam mata 
acara Rapat jika memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 12 POJK No. 
32 dan usul tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat.
Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

Jakarta, 6 Mei 2019
PT Bumi Resources Tbk.

Direksi

Ukuran  : 2 kolom x 80 mmk
Media   :  INVESTOR DAILY
Terbit   : 6 MEI 2019
File   : D2

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk
Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa 
PT Aneka Gas Industri Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) akan 
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 
Buku 2018 (“Rapat”) pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2019.

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dengan 
memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham 
Perusahaan Terbuka, maka dengan ini disampaikan bahwa :

1. Pemanggilan Rapat beserta acaranya akan diumumkan dalam 
sedikit-dikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang 
berperedaran nasional, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan 
pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019.

2. Yang berhak menghadiri / mewakili dan memberikan suara dalam 
Rapat tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya 
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau Pemegang 
Saham dalam rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia 
pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.15 WIB.

3. Pemegang Saham dapat mengajukan usulan mata acara Rapat 
dengan memenuhi ketentuan dalam Pasal 21 ayat (4.b.) Anggaran 
Dasar Perseroan dan Pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan OJK tersebut 
di atas. Usulan tersebut diterima oleh Direksi melalui surat tercatat 
disertai alasan atas usulan yang disampaikan paling lambat 7 (tujuh) 
hari kalender sebelum tanggal dilakukannya pemanggilan untuk 
Rapat, yaitu pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 pukul 16.00 WIB.

Jakarta, 6 Mei 2019
Direksi Perseroan

Investor, 2 x120 mmk
Publish 6 Mei 2019

Standard Chartered bertindak sebagai 
global coordinator dalam transaksi penawaran 
global bond Medco. Sementara, pihak yang 
bertindak sebagai lead managers dan bookrun-
ners adalah ANZ, DBS, ING Securities, dan PT 
Mandiri Sekuritas.

Penawaran global bond ini diluncurkan pada 
Kamis pekan lalu dan dibuka dengan kupon 
8%. Selain untuk kebutuhan akuisisi Ophir, 
dana hasil emisi obligasi akan diserap untuk 
kebutuhan pembiayaan kembali (refinancing) 
utang Medco Energi. “Penawaran surat utang 
yang jatuh tempo pada 2026 ini ditutup dengan 
kupon 7,375%” ungkap Global Capital Asia 
dalam laporannya, akhir pekan lalu.

Investor Daily berupaya mengonfirmasi 
Head of Corporate Counsel & Corporate Sec-
retary Medco Energi Internasional Siendy 
Wisandana. Namun, dia belum memberikan 
jawaban.

Sementara itu, dilaporkan bahwa saat masa 
penawaran, pesanan yang masuk terhadap 
global bond ini melampaui US$ 2 miliar dari 
154 akun investor. Sebanyak 50% merupakan 
investor Asia, sementara investor dari Asia dan 
Eropa masing-masing mengambil porsi 25%.   
Dari situ, manajer investasi serta hedge funds 
memiliki porsi 87%, sedangkan 9% adalah porsi 
pengelola asuransi dan dana pensiun, dan sisa 
4% adalah pihak perbankan.

Global bond yang memiliki peringkat B2/B/
B+ ini memiliki opsi percepatan pembayaran 
(callable) pada Mei 2023 pada harga 105,53125 
dan di 2024 pada harga 103,6875, juga di 2025 
dengan harga 101,84375.

Sebagai informasi, penerbitan  global bond 
ini dilakukan oleh anak usaha Medco Energi 
yakni Medco Oak Tree dan dijamin oleh 
Medco Energi. Global bond akan dicatatkan di 

Oleh Farid Firdaus

 JAKARTA – PT Medco 
 Energi Internasional Tbk 
(MEDC) merilis obligasi global 
(global bond) senilai US$ 650 
juta. Aksi ini diperkirakan ba-
gian dari pembiayaan akuisisi 
Ophir Energy Plc yang men-
capai 408,4 juta poundsterling 
atau setara Rp 7,6 triliun.

Bursa Efek Singapura. Jika akuisisi Ophir be-
lum rampung  pada 4 Juli 2019, pihak penerbit 
akan membeli kembali global bond ini dengan 
harga penerbitan plus 1% dan bunga obligasi.

Salah satu bankir yang terlibat proses 
transaksi Medco menerangkan, penerbitan 
global bond ini terkait dengan komitmen pin-
jaman (bridge loan) yang dipimpin Standard 
Chartered senilai US$ 550 juta pada Februari 
lalu.

“Kesepakatan terkait bridge loan ini belum 
resmi ditutup, sehingga memberikan kele-
luasaan bagi perseroan untuk tidak menarik 
komitmen pinjaman apabila akuisisi tidak 
berjalan sesuai rencana,” kata bankir tersebut, 
seperti dikutip  Global Capital Asia.

Namun, bankir lainnya menyatakan, tidak 
melihat adanya keterkaitan antara kesep-
akatan bridge loan dengan penerbitan global 
bond. Mereka melihat ini sebagai dua hal yang 
terpisah. Pasalnya, investor yang terlibat dalam 

bridge loan  dan  global bond  bukan investor 
yang sama.

“Ketika kami mengumumkan mandat ob-
ligasi ini, kami memiliki sekitar 90 investor 
yang ingin berpartisipasi. Dan mereka semua 
adalah investor yang tidak berpartisipasi 
dalam bridge loan,” kata bankir tersebut.

Sebagai informasi, Maret lalu, pemegang 
saham Ophir telah menyetujui penawaran 
tunai yang diajukan oleh Medco Energi 
melalui Medco Global untuk mengambilalih 
seluruh saham yang telah diterbitkan dan akan 
diterbitkan. Berdasarkan persyaratan akuisisi 
yang ditingkatkan, para pemegang saham 
berhak menerima 57,5 pence tunai.     

Pada Januari lalu, Ophir sempat menolak 
penawaran senilai US$ 437 juta atau 48,5 pence 
per saham dari Medco. Standard Chartered 
Bank bertindak sebagai penasihat keuangan 
untuk Medco dalam proses akuisisi ini. Se-
mentara Morgan Stanley dan Lambert Energy 

Advisory menjadi penasihat Ophir.
Dalam proyeksi Medco,  tingkat produksi 

perseroan akan menjadi 110 Mboepd sete-
lah akuisisi Ophir Energy rampung. Ophir 
bergerak di sektor eksplorasi dan produksi 
hulu minyak dan gas yang tercatat di Bursa 
Efek London.

Menurut situs resmi Ophir Enegry Plc, 
perusahaan memiliki aset operasional dan 
non-operasional di Afrika, Asia, dan Meksiko. 
Perusahaan ini memiliki proyek minyak dan 
gas di Afrika, yakni pada area Guinea Ekuat-
orial, Tanzania, dan di Asia seperti Myanmar, 
Thailand, Vietnam, Indonesia dan Malaysia, 
juga di Meksiko.

Di Indonesia, Ophir memiliki lapangan ek-
splorasi lepas pantai di perairan dalam yakni 
Papua Barat IV dan Aru, di Palung Aru, Indone-
sia Timur. Selain itu, Ophir juga memiliki tiga 
kontrak bagi hasil di Kalimantan Tengah yang 
dikenal sebagai Bangkanai Raya.

SURABAYA – PT Jasuindo Tiga Perkasa 
Tbk (JTPE) menyambut positif masuknya 
perusahaan percetakan sekuriti asal Jepang, 
Toppan Gravity Ltd, sebagai salah satu pe-
megang saham perseroan. Memiliki bisnis inti 
di bidang percetakan sekuriti, sinergi dengan 
pemegang saham baru itu diharapkan akan 
meningkatkan kinerja perseroan dan mem-
buka peluang pasar ekspor yang lebih besar 
terutama di Asia, Afrika dan Eropa. 

Direkur Utama Jasuindo Tiga Perkasa, 
Oei Allan Wibisino mengatakan, masuknya 
Toppan Gravity sebagai pemegang saham 
baru perseroan merupakan sinergi yang sa-
ling menguntungkan bagi kedua belah pihak. 
Toppan Gravity adalah salah satu perusahaan 
percetakan sekuriti terbesar di Asia yang 
mempunyai pengalaman global di pasar per-
cetakan securiti dan akan melakukan ekspansi 
ke beberapa negara termasuk ke Indonesia, 
Timur Tengah dan Asia.

“Sinergi ini akan memberikan Toppan 
Gravity produk berkualitas dengan harga yang 
kompetitif. Dari pihak perseroan kolaborasi ini 
akan memperluas pasar eskpor perseroan,” 
kata Oei di Jakarta, akhir pekan lalu.

Dia memaparkan, kedepan, penjualan 

ekspor juga digenjot hingga tumbuh 10-20% 
serta kontribusinya akan sebanding dengan 
kontribusi penjualan domestik sebesar 50%. 

Toppan Leefung Pte Ltd melalui Toppan 
Gravity Ltd telah melakukan pembelian saham 
perseroan pada 25 April 2019 melalui mekan-
isme perdagangan di Bursa Efek Indonesia. 
Adapun Toppan Leefung Pte Ltd merupakan 
anak perusahaan dari Toppan Printing Jepang, 
salah satu perusahaan percetakan terbesar di 
Jepang dengan divisi security printing yang 
telah dikenal akan kualitas dan teknologinya. 

Kolaborasi ini pun diyakini akan mem-
berikan keuntungan kepada perseroan. “Tak 
hanya memperluas pasar ekspor, tapi juga 
adanya transfer teknologi dan management 
skill yang akan memberikan value added bagi 
perseroan,” ujarnya.

Oei menegaskan, kerja sama dengan Top-
pan Gravity memang memberikan peluang 
pasar ekspor bagi perseroan yang lebih besar. 
Namun tantangannya juga akan lebih besar 
karena tuntutan pasar global juga akan lebih 
besar. Untuk itu dibutuhkan perubahan secara 
internal. 

“Kami sudah siap dengan perubahan itu dan 
kami percaya perubahan itu akan menjadikan 

kita lebih bagus,” tandasnya.
Komisaris Utama Jasuindo Tiga Perkasa, 

Yongky Wijaya menambahkan, perseroan 
mempunyai peluang tumbuh tidak hanya di 
dalam negeri tetapi juga di luar negeri karena 
punya daya saing yang kuat. Hal itu sudah 
dibuktikan dengan penjualan ekspor yang 
tumbuh pada kisaran 10-15%. 

Namun, untuk memperkuat pasar eskpor, 
perseroan membutuhkan partner yang sudah 
punya pengalaman dan Topan dianggapnya 
memenuhi kriteria itu karena sudah meram-
bah 18 negara.

“Dalam kerja sama ini, Topan butuh kita 
karena di Jepang dengan cost production yang 
setiap tahun naik dia nggak bisa jual terlalu 

mahal dan harganya tidak kompetitif lagi, 
sehingga dia butuh akses ke nagara yang 
punya cost production yang bisa membuat 
produk kompetitif. Sedang kita butuh itu se-
bagai peluang. Jadi ini kerja sama simbiosis 
mutualisme,” katanya.

Menurut Yongky, kerja sama dengan Topan 
meberi peluang yang lebih besar untuk pasar 
ekspor seperti beberapa negara Asia, Afrika dan 
Eropa. Perluasan pasar ekspor itu diyakni akan 
mendongkrak pertumbuhan ekspor sekitar 
10-20%. “Kedepan, pertumbuhan itu juga akan 
meningkatkan komposisi penjualan ekspor 
yang sekarang 10 persen menjadi 50 persen. 
Jadi harapan kami komposisi penjualan ekspor 
dan lokal nantinya 50:50,” katanya. (ros) 

REKOMENDASI

Reliance Sekuritas 
Indonesia

Indeks harga saham gabungan (IHSG) 
berpeluang menguat dengan rentang 
pergerakan 6.260-6.390. menguji kembali 
level resistance MA5 dikisaran 6.390 
pada awal pekan. Saham-saham yang 
masih dapat dicermati diantaranya 
LSIP, WTON, CTRA, SMRA, ERAA, 
AKRA. Secara teknikal pergerakan IHSG 
kembali melemah dan kali ini menyen-
tuh FR38.2% tepat pada level support 
6.260. Indikator Stochastic bergerak 
negatif dengan RSI yang menukik tajam. 
Pergerakan IHSG sendiri terlihat rebound 
setelah mampu menyentuh level support 
FR38.2% 

IHSG (-0.86%) ditutup melemah 54.96 
poin kelevel 6319.46 dengan sektor 
industri dasar (-2.22%) dan Pertamban-
gan (-1.28%) memimpin pelemahan. 
Saham-saham semen terpukul cukup 
dalam dengan SMGR (-5.04%) dan 
INTP (-4.02%) seiring adanya penurunan 
proyeksi penjualan semen nasional tahun 
ini seiring kinerja keuangan di kuartal per-
tama tahun ini tidak cukup baik. Kuartal 
pertama tahun ini SMGR mengalami pen-
urunan laba bersih sebesar 34.9% karena 
beban keuangan atau hutang meningkat 
sebesar 210% dari Q1 tahun lalu. Aksi 
jual investor diawal bulan Mei ini masih 
menjadi bayangan hitam. Investor asing 
pun tercatat net sell Rp 967.61 miliar. 
Rupiah bergerak melemah 0.10% kelevel 
Rp 14.266 per dolar AS.

Bursa saham Asia masih cende-
rung sepi karena pasar jepang dan di 
Tiongkok ditutup libur. Indeks Hangseng 
(+0.46%) dan KOSPI (-0.74%) bervari-
asi menjadi katalis. Investor berhati-hati 
dan beralih pada aset beresiko rendah 
menjelang pengumuman data pekerja 
di AS dan Aksi the Fed yang memper-
tahankan suku bunga. Laporan kinerja 
HSBC di hongkong berhasil mengangkan 
indeks Hangseng berada di area hijau 
disaat mayoritas bursa Asia yang dibuka 
perdagangannya memerah. Bursa Eropa 
dibuka lebih optimis dari Asia. Indeks 
Eurostoxx (+0.52%), FTSE (+0.72%) dan 
DAX (+0.40%) seiring adanya titik terang 
pada pendapatan perusahaan menjelang 
data pengangguran di AS. 

 

Erdikha Elit Sekuritas
Untuk Indeks pada hari ini di 

perkirakan masih melanjutkan koreksi 
menguji level support jangka menengah 
6.300 dan diperdagangkan pada range 
6.261-6.400. apabila level ini tertem-
bus tidak menutup kemungkinan bagi 
indeks untuk melanjutkan koreksi jangka 
menengah namun apabila level ini gagal 
tertembus indeks berpotensi rebound 
jangka menengah. Saham-saham yang 
dapat dicermati pada hari ini meliputi 
BWPT,BBRI,ERAA,TINS,LPPF. 

Secara teknikal indeks pada pekan lalu 
ditutup melemah di zona merah dengan 
membentuk pola three outside down 
candle pattern disertai dengan adanya 
volume. pelemahan IHSG didorong 
dari beberapa sentimen eksternal yaitu 
rilisnya data-data dari sejumlah negara 
kurang mendukung pertumbuhan eko-
nomi dunia. diantaranya data purchasing 
managers Index (PMI) Tiongkok yang 
menunjukkan pelambatan. Ditambah 
dengan sikap The Fed yang tetap dovish 
terhadap suku bunga. disusul dengan 
menunggunya rilis data non farm payrolls 
AS yang akan dirilis nanti malam. 
sehingga membuat saham-saham di 
asia terutama di indonesia cenderung 
melemah dan membuat Investor as-
ing mencatatkan net sell pada hari ini 
mencapai Rp 967 miliar di pasar reguler. 
Indikator stochactic bergerak turun. 

RUMOR

STAR PETROCHEM

Cermati STAR
Saham PT Star Petrochem Tbk (STAR) 

dikabarkan bakal menguat ke level Rp 
175 per saham. Rencana aksi kor-
porasi dengan melakukan road show 
dan mendapat suntikan dana segar 
diperkirakan dapat mendongkrak kinerja 
perseroan dengan lebih baik. Target 
tahun ini yang meningkat disebut-sebut 
turut menjadi sentimen positif.

Humpuss Golf Charity 2019 
Komisaris Humpuss Ari Haryo Wibowo (kedua kanan), didampingi Direktur Humpuss AR Sofyan (kedua kiri)  berbincang dengan perwakilan penerima donasi dari Yay-
asan Aksi Cepat Tanggap, Yayasan Mangroove Indonesia, Yayasan Terumbu Karang  di sela acara  Humpuss Golf Charity 2019  di Sentul,  Bogor,  Jawa Barat,  Minggu 
(5/5/2019). Kegiatan ini dalam rangka HUT ke  35 Humpuss dengan tema The Nature of Indonesia, untuk kesatuan dan persatuan, kecintaan pada tanah air, dengan 
menyalurkan seluruh entry fee dan donasi.
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