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Oleh  Farid Firdaus

 PT PP Presisi Tbk (PPRE) berpotensi melanjutkan 
pertumbuhan ke depannya seiring peningkatan order 
book untuk pengerjaan proyek-proyek sipil dan in-
frastruktur. Hal itu juga menjadi katalis positif bagi 
pergerakan saham PPRE.

SELASA 7 MEI 2019

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 
Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka 
(selanjutnya disebut “POJK No. 32”), Direksi PT BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTATE Tbk. (selanjutnya disebut 
“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan 
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS Tahunan”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS 
Luar Biasa”)  sebagai berikut :

(A) RUPS Tahunan 
Hari/Tanggal  :  Jumat/3 Mei 2019
Waktu  :  09.51 WIB sd 10.39 WIB 
Tempat  :  Auditorium Serba Guna, Kawasan Industri MM2100, Jl. Sumatera Blok C2, 
    Cikarang Barat, Bekasi 17842 

Mata acara RUPS Tahunan :   

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2018 termasuk Laporan Pertanggungjawaban 
Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. 

2. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. 
3. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 

2018. 
4. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun 

buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. 
5. Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

(B) RUPS Luar Biasa
Hari/Tanggal  :  Jumat/3 Mei 2019
Waktu  :  10.41 WIB sd 10.51 WIB 
Tempat  :  Auditorium Serba Guna, Kawasan Industri MM2100, Jl. Sumatera Blok C2, 
    Cikarang Barat, Bekasi 17842 

Mata acara RUPS Luar Biasa :   

Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan

(C) Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa  

Direksi
Direktur Utama, Bapak Yoshihiro Kobi
Wakil Direktur Utama, Bapak Leo Yulianto Sutedja 
Direktur, Bapak Daishi Asano 
Direktur, Ibu Swan Mie Rudy Tanardi
Direktur Independen, Bapak Wijaya Surya

Dewan Komisaris 
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, Bapak Marzuki Usman
Komisaris Independen, Bapak Herbudianto
Komisaris, Bapak Hartono

(D) Jumlah Saham dengan Hak Suara yang Hadir: 

RUPS Tahunan
Jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam RUPS Tahunan yang memiliki hak suara yang 
sah sejumlah 7.327.037.600 saham atau 75,949% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah 
dikeluarkan oleh Perseroan.

RUPS Luar Biasa
Jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam RUPS Luar Biasa yang memiliki hak suara yang 
sah sejumlah 7.327.056.100 saham atau 75,949% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah 
dikeluarkan oleh Perseroan.

(E) Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat pada RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa: 

Dalam setiap mata acara RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa tersebut, telah diberikan kesempatan kepada 
pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata 
acara RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.

(F) Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan Pendapat 
pada RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa: 

Tidak ada pertanyaan dari pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir, pada setiap mata acara RUPS Tahunan 
dan RUPS Luar Biasa.

(G) Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa: 

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila 
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara 
(voting) secara terbuka. 

(H) Hasil Pengambilan Keputusan/Pemungutan Suara pada RUPS Tahunan dan Luar Biasa:

RUPS Tahunan 
Pengambilan keputusan mata acara RUPS Tahunan ke-3 (tiga) dilakukan dengan suara bulat secara musyawarah 
untuk mufakat, sedangkan pengambilan keputusan mata acara ke-1 (satu), ke-2 (dua), ke-4 (empat) dan ke-5 (lima) 
dilakukan pemungutan suara oleh karena ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang tidak memberikan suara 
(abstain) dan/atau suara tidak setuju. 

Hasil pemungutan suara RUPS Tahunan , untuk acara ke-1 (satu), ke-2 (dua), ke-4 (empat) dan ke-5 (lima)

Acara Abstain Tidak Setuju Setuju Total Setuju
Ke-1 14.008.800 suara atau 

0,191% dari jumlah 
seluruh suara sah yang 
dikeluarkan dalam 
Rapat

- 7.313.028.800 atau 
99,809% dari jumlah 
seluruh suara sah yang 
dikeluarkan dalam 
Rapat

7.327.037.600 atau 
100% dari jumlah 
seluruh suara sah yang 
dikeluarkan dalam 
Rapat

Ke-2 14.008.800 suara atau 
0,191% dari jumlah 
seluruh suara sah yang 
dikeluarkan dalam 
Rapat

- 7.313.028.800 atau 
99,809% dari jumlah 
seluruh suara sah yang 
dikeluarkan dalam 
Rapat

7.327.037.600 atau 
100% dari jumlah 
seluruh suara sah yang 
dikeluarkan dalam 
Rapat

Ke-4 14.008.800 suara atau 
0,191% dari jumlah 
seluruh suara sah yang 
dikeluarkan dalam 
Rapat

221.244.500 suara 
atau 3,02% dari jumlah 
seluruh suara yang 
dikeluarkan dalam 
Rapat

7.091.784.300 suara 
atau 96,789% dari 
jumlah seluruh suara 
sah yang dikeluarkan 
dalam Rapat

7.105.793.100 atau  
96,98 % dari jumlah 
seluruh suara sah yang 
dikeluarkan dalam 
Rapat

Ke-5 - 959.129.200 suara atau 
13,09 % dari jumlah 
seluruh suara yang 
dikeluarkan dalam 
Rapat

6.367.908.400 suara 
atau 86,91% dari 
jumlah seluruh suara 
sah yang dikeluarkan 
dalam Rapat

6.367.908.400 atau 
86,91 % dari jumlah 
seluruh suara sah yang 
dikeluarkan dalam 
Rapat

RUPS Luar Biasa
Pengambilan keputusan mata acara RUPS Luar Biasa ke-1 (tunggal) dilakukan dengan pemungutan suara oleh  
karena ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju.

Hasil pemungutan suara RUPS Luar Biasa, untuk acara ke-1 (tunggal)  :

Acara Abstain Tidak Setuju Setuju

Tunggal

- 641.474.000 atau 8,755% 
dari jumlah seluruh suara 
yang dikeluarkan dalam 
Rapat

6.685.582.100 atau 91,245% 
dari jumlah seluruh suara yang 
dikeluarkan dalam Rapat

(I) Keputusan RUPS Tahunan (“Rapat”) : 

Mata Acara Pertama 
"Rapat dengan suara bulat ( dengan catatan Abstain sejumlah 14.008.800 suara atau 0,191%)"memutuskan :

Menerima Laporan Tahunan sebagaimana disampaikan Direksi termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan 
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha Keuangan Perseroan 
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Mata Acara Kedua 
"Rapat dengan suara bulat ( dengan catatan Abstain sejumlah 14.008.800 suara atau 0,191%)"memutuskan :

Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, 
Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan 
dalam Laporan No.00419/2.1133/AU.1/03/1325-1/1/III/2019, dengan demikian memberikan pelunasan dan 
pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi Perseroan atas segala tindakan pengurusan 

dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tugas pengawasan dalam tahun 2018, sepanjang tindakan tersebut 
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018.

Mata Acara Ketiga 
“Rapat dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat”memutuskan :
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 
adalah sebagai berikut:

1. a.  Menetapkan dan membagikan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan sebesar 
  Rp 84.413.972.563,00 (delapan puluh empat miliar empat ratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh 

dua ribu lima ratus enam puluh tiga Rupiah) dimana masing-masing pemegang saham Perseroan akan 
menerima secara proporsional sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya, yaitu setiap 1 (satu) saham 
berhak menerima dividen tunai sebesar Rp 8,75 (delapan koma tujuh puluh lima Rupiah), berdasarkan 
jumlah saham pada tanggal cum dividen.

b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan 
pembayaran dividen tunai dan menetapkan tata cara pembagian serta jadwal pembayaran dividen tunai 
termasuk untuk hadir dan menghadap pejabat yang berwenang di Bursa Efek atau instansi lain terkait, serta 
mengajukan dan meminta persetujuan atas jadwal pelaksanaan pembayaran dividen tunai final. 

2. Sehubungan dengan pencapaian laba bersih tersebut, memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan 
untuk menetapkan manfaat khusus dan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. 

3. Sisa laba bersih Perseroan Tahun Buku 2018 dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat permodalan 
Perseroan.

Mata Acara Keempat 
"Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 7.105.793.100 atau 96,98% dari jumlah suara sah yang dikeluarkan 
dalam Rapat" memutuskan :

Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik 
Independen dari Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan 
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 berikut besaran nilai jasanya, sesuai ketentuan 
dan peraturan yang berlaku,  termasuk menunjuk KAP pengganti bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan 
ketentuan Pasar Modal di Indonesia apabila KAP yang ditunjuk tidak dapat melakukan tugasnya, dengan kriteria 
bahwa KAP tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Mata Acara Kelima
"Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 6.367.908.400 atau 86,91% dari jumlah suara sah yang dikeluarkan 

dalam Rapat" memutuskan :

1. Menyetujui perubahan Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Marzuki Usman
Wakil Komisaris Utama : The Nicholas
Komisaris Independen : Herbudianto
Komisaris Independen : Wahyu Hidayat
Komisaris : Hartono
  
Direktur Utama  : Yoshihiro Kobi
Wakil Direktur Utama : Leo Yulianto Sutedja
Direktur  : Daishi Asano 
Direktur  : Swan Mie Rudy Tanardi
Direktur : Wijaya Surya

Masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan penutupan Rapat Umum 
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang masa jabatannya akan diubah dan diputuskan dalam Rapat 
Umum Pemegang Saham Luar Biasa hari ini, dan perubahan tersebut telah memperoleh tanda penerimaan 
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan HAM RI.

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat 
mengenai perubahan pengurus Perseroan dalam akta tersendiri dihadapan Notaris  dan untuk memohon 
pemberitahuan kepada Menteri  Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan 
perubahan pengurus Perseroan tersebut di atas, serta melakukan segala tindakan yang  diperlukan dan 
disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(J) Keputusan RUPS Luar Biasa (“Rapat”) : 

Mata Acara Tunggal 
"Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 6.685.582.100 atau 91,245 % dari jumlah suara sah yang 
dikeluarkan dalam Rapat" memutuskan :

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal 3 perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan 
Usaha, Guna Pemenuhan Persyaratan dan Ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang 
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

2. Menyetujui perubahan Pasal 13 ayat 3 dan Pasal 16 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, perihal masa jabatan 
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, semula 2 tahun menjadi 4 tahun.

3. Memberi kuasa kepada Direksi  Perseroan  untuk  melakukan  segala  tindakan  yang  diperlukan,  termasuk  
menuangkan dalam akta tersendiri sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut diatas.

PENGUMUMAN PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
TAHUN BUKU 2018

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No. Keterangan Tanggal
1. Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen)

- Pasar Reguler dan Negosiasi
- Pasar Tunai 

13 Mei 2019
15 Mei 2019

2. Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen)
- Pasar Reguler dan Negosiasi
- Pasar Tunai

14 Mei 2019
16 Mei 2019

3. Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai (Recording 
Date) 15 Mei 2019

4. Tanggal Pembayaran Dividen Tunai/Pelaksanaan Pembagian Dividen 29 Mei 2019
5. Tanggal Pendistribusian Bukti Pemotongan Pajak atas Dividen Tunai 2 Juli 2019

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai
1. Dividen Final Tahun Buku 2018 akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang namanya tercatat dalam 

Daftar Pemegang Saham Perseroan (Recording Date) pada tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB 
dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada 
penutupan perdagangan pada tanggal 15 Mei 2019;

2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai 
dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahan Efek dan/atau Bank Kustodian 
pada tanggal 29 Mei 2019. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham 
melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan 
bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen 
tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham;

3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang 
berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta 
dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan;

4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum 
mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro 
Administrasi Efek/BAE PT Raya Saham Registra (“BAE”) dengan alamat Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jalan 
Jend. Sudirman Kav. 47 - 48, Jakarta 12930, paling lambat tanggal 15 Mei 2019 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa 
pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan 
PPh sebesar 30%;

5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan 
tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-
undang pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi 
oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai ketentuai KSEI, tanpa 
adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%;

6. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat 
diambil di perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan 
bagi Pemegang Saham warkat diambil di BAE mulai tanggal 2 Juli 2019.

Bekasi, 7 Mei 2019
PT BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTATE Tbk.

Direksi

PT BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTATE Tbk.
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN  RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Investor Daily (4x320mmk)

“Pelaku pasar bisa mengambil 
posisi maintain buy untuk PPRE. 
“Secara teknikal, target harga PPRE 
sebesar Rp 446 untuk jangka pendek 
dan menengah,” kata analis Binaartha 
Sekuritas Muhammad Nafan Aji Gusta 
Utama kepada Investor Daily, kemarin.

Nafan optimistis PP Presisi dapat 
mencapai target tahun ini. Sebel-
umnya, perseroan yakin bisa mencapai 
target laba bersih lebih dari Rp 600 
miliar, sehingga laba per saham (EPS) 
tahun ini menjadi Rp 60 per saham. 
Peningkatan itu bakal ditopang oleh 
pencapaian kontrak baru yang terbi-
lang kuat.

Beberapa kontrak baru tersebut 
adalah runway International Mi-
nangkabau Airport yang ditandata-
ngani pada 10 Februari, dimana PP 
Presisi menjadi kontraktor utama. 
Kemudian, pembangunan jalan Trans 
South-South Java Lot 9 Balekambang-
Kedungsalam pada 28 Januari.

Sementara itu, potensi yang dapat 
ditangkap oleh perseroan sangat 
besar, salah satunya karena anggaran 
pembangunan infrastruktur 2019 lebih 
besar daripada 2018. Nilai anggaran 
tahun ini mencapai Rp 415 triliun.

Anggaran sebesar itu dialokasikan 
untuk enam jenis proyek infrastruktur. 
Pembangunan, rekonstruksi, dan pel-
ebaran jalan sepanjang 2.007 km. Pem-
bangunan dan rehabilitasi jembatan 
sepanjang 27.067 km. Pembangunan 
4 buah bandara. Pembangunan dan 

penyelesaian rel kereta sepanjang 415 
km. Pembangunan jaringan irigasi 
seluas 162.000 ha. Pembangunan 48 
bendungan.

Saat ini, PP Presisi sedang menger-
jakan jalan tol Pandaan-Malang, ja-
lan tol Manado-Bitung, Runway 3 
Bandaran Soetta, bendungan Leuwi 
Keris, bendungan Way Sekampung, 
Formwork Pollux Batam, dan Erector 
PLTD Senayan.

Dengan posisinya sebagai peru-
sahaan konstruksi sipil dan struktur 
bangunan terbesar di Indonesia yang 
memiliki armada alat berat yang besar, 
maka PP Presisi berada di posisi ter-
baik untuk menangkap peluang dari ke-
naikan anggaran infrastruktur nasional. 

Hingga kuar tal I-2019, PP Pre-
sisi membukukan laba tahun berjalan 
yang dapat diatribusikan kepada pemi-
lik entitas induk sebesar Rp 92,1 miliar 
atau naik 54,5% dibandingkan periode 
sama 2018 yang sebesar Rp 59,6 miliar.

Peningkatan laba bersih perseroan 
ditopang oleh pendapatan pada kuartal 
I-2019 yang meningkat 39% menjadi Rp 
867,2 miliar dibandingkan periode sama 
tahun lalu yang sebesar Rp 623,6 miliar.

JAKARTA – Emiten sektor farmasi 
masih memiliki prospek pertumbu-
han kinerja keuangan dalam jangka 
panjang. Hal tersebut didukung atas 
keinginan pemerintah untuk menu-
runkan defisit anggaran kebijakan 
penyelamatan Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (BPJS), penguatan 
nilai tukar rupiah, dan pertumbuhan 
jumlah penduduk Indonesia.

Membaiknya prospek industri 
farmasi juga didukung atas kon-
sistensi pemerintah dalam menjaga 
anggaran kesehatan sebesar 5% dari 
total belanja Aanggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN) setiap 
tahun. Kebijakan pemerintah untuk 
merelaksasi daftar negatif investasi 
(DNI) untuk industri farmasi obat 
jadi dan industri alat kesehatan.

Kepala Riset Bahana Sekuritas 
Lucky Ariesandi mengatakan, selama 
ini, defisit BPJS mengakibatkan pem-
bayaran klaim obat kepada produsen 
farmasi mengalami keterlambatan. 
Namun dengan adanya keinginan 
pemerintah untuk menyelamatkan 
defisit BPJS kesehatan akan menjadi 
sentimen positif terhadap emiten sek-
tor farmasi ke depan.

“Kebijakan penyelamatan BPJS 
kesehatan menjadi hal yang di-
tunggu-tunggu oleh produsen obat-
obatan, karena berpengaruh sig-
nifikan terhadap kinerja industri 
farmasi. Bila melihat faktor makro, 
perusahaan farmasi masih memiliki 
potensi pasar yang besar dengan per-
tumbuhan penduduk Indonesia yang 
masih tinggi,” ungkapnya melalui 
siaran pers diterima Investor Daily 
di Jakarta, Senin (6/5). 

Saat ini ada beberapa jalan keluar 
yang ditengah dikaji pemerintah, 
seperti tambahan biaya bagi peserta 
untuk rawat jalan dan rawat inap, opsi 

menaikkan iuran BPJS kesehatan, 
dan evaluasi terhadap dana bagi hasil 
cukai tembakau untuk meningkatkan 
layanan kesehatan masyarakat ter-
masuk diantaranya menutup defisit 
BPJS. 

Terkait penguatan nilai tukar 
rupiah, Lucky mengatakan, ber-
imbas positif terhadap industri 
farmasi dalam beberapa bulan tera-
khir. Pasalnya, hampir 90% bahan 
baku untuk pembuatan obat-obatan 
di dalam negeri berasal dari impor, 
sehingga ketika nilai tukar rupiah 
menguat, biaya bahan baku bakal 
turun. 

Namun, dia menjelaskan,  pengua-
tan itu tidak serta merta membuat 
produsen obat-obatan bernapas 
lega. Sebab, faktor harga minyak 
juga menjadi penentu beban yang 
harus dikeluarkan industri ini. 
Jika harga minyak dunia tren naik, 
beban biaya industri farmasi bakal 
meningkat. 

“Penguatan nilai tukar, tidak akan 
signifikan mengurangi beban biaya 
perusahaan, bila harga minyak dunia 
merangkak naik. Namun bila harga 
minyak tidak mengalami kenaikan, 
penguatan nilai tukar rupiah akan 
sangat membantu produsen ibat-
obatan membukukan kinerja positif 
sepanjang 2019,” terangnya. 

Strategi Produsen 
Lucky mengatakan, potensi pasar 

domestik yang masih terbuka lebar 
disadari oleh produsen obat-obatan, 
seperti PT Kimia Farma Tbk (KAEF), 
PT Kalbe Farma Tbk (KLBF), PT Bio 
Farma, PT Darya Varia, dan lainnya. 
Beberapa perusahaan farmasi mel-
akukan pertumbuhan secara non- 
organik, seperti Kimia Farma yang 
telah mengakuisisi 57% saham PT 

Phapros Indonesia senilai Rp 1,361 
triliun. Langkah tersebut sebagai 
strategi untuk meningkatkan pangsa 
pasar Kimia Farma sekaligus mem-
perluas jaringan distribusi. 

Kimia Farma sebagai satu dari be-
berapa produsen obat yang memiliki 
produk beragam, baik obat-obatan 
bermerk atau lebih dikenal dengan 
obat paten hingga obat generik yang 
lebih banyak dipakai oleh pengguna 
BPJS kesehatan, dan memiliki apotik 
yang dilengkapi dengan klinik, memi-
liki peluang besar untuk merambah 
masyarakat kelas atas hingga kelas 
bawah, sehingga menjadi pemimpin 
untuk pasar retail obat-obatan.

Semenetara itu,  Kalbe Farma 
masih tetap fokus tumbuh secara 
organik dengan membangun pabrik 
obat baru demi memenuhi per-
mintaan obat di dalam negeri mau-
pun pasar ekspor yang telah menca-
pai ASEAN hingga Timur Tengah. 
Bahkan, Kalbe tengah menjajaki 
pasar Cina. Perusahaan berkode sa-
ham KLBF ini juga berani melakukan 
investasi yang cukup besar untuk 
penelitian dan pengembangan atau 
research and development (R&D) 
senilai Rp 200 miliar dengan meng-
gandeng perusahaan dari Tiongkok 
dan Korea Selatan. 

Dar ya Var ya Laboratoria yang 
menjadi pemimpin untuk segmen 
consumer health maupun obat bebas 
seperti Enervon-C dan Nature-E, 
berupaya untuk menahan kenaikan 
harga dan menggenjot pasar ekspor 
untuk menjaga kinerja perseroan. 
Kinerja Darya Varya tidak terlalu 
dipengaruhi oleh permasalahan yang 
membelit BPJS karena perusahaan 
berkode saham DVLA ini, hanya 
mengisi obat resep kategori gastro 
ethical atau obat lambung. (hut)

JAKARTA – Inovasi produk mela-
lui financial tecnology (finteh) ditam-
bah dengan dukungan modal dan 
likuiditas akan menjadi faktor utama 
pendorong kinerja keuangan PT 
Bank Rakyat Indonesia Agroniaga 
Tbk (AGRO) ke depan.

Tahun 2018, Bank Agroniaga 
membukukan kenaikan laba bersih 
sebesar 45,35% menjadi Rp 204,21 
miliar pada akhir 2018. Meskipun 
NIM turun ke level 3,50%, dibanding-
kan periode sama tahun 2017 sekitar 
3,76%. Perseroan juga berhasil melau-
kan efisiensi biaya operasional, den-
gan penurunan rasio BOPO menjadi 
82,99% tahun 2018, dibanding tahun 
2017 sekitar 86,48%. 

Pertumbuhan kinerja keuangan 
tersebut didukung atas lonjakan 
penyaluran kredit sebesar 42,70% 
menjadi Rp 15,67 triliun hingga 
akhir tahun lalu. Perseroan juga 

berhasil menaikkan dana pihak 
ketiga sebesar 45,46% sebesar Rp 
18,06 triliun.

Research Analyst PT MNC Sekuri-
tas Roro Nurulita Harwaningrum 
mengatakan, pertumbuhan kinerja 
keuangan Bank Agroniaga ke depan 
akan didukung atas strategi produk 
pinjaman berbasis fintech. Pers-
eroan sebelumnya telah meluncur-
kan produk baru bernama Pinjam 
Tenang (Pinang) yang diharapkan 
memperkuat pertumbuhan kredit 
tahun ini.

Bank Agroniaga menyebutkan 
bahwa Pinang adalah produk pin-
jaman digital tanpa agunan yang 
berfokus pada segmen ultra-mikro. 
Perseroan menargetkan lebih dari 
75.000 pelanggan Pinang tahun ini 
dengan nilai pinjaman hingga Rp 
300 miliar melalui salary-based loan. 
“Dengan basis data, jaringan, dan 

dukungan PT Bank Rakyat Indonesia 
Tbk (BBRI), serta kemampuan Bank 
Agroniaga dalam pengelolaan kuali-
tas aset, Pinang akan menjadi produk 
unggulan perseroan,” jelasnya.

Selain faktor tersebut, Roro men-
gatakan, perseroan memiliki ruang 
untuk melanjutkan penerbitan saham 
baru (rights issue) untuk mencapai 
target modal dalam upaya memasuki 
kategori BUKU 3. Perseroan berniat 
menggelar penerbitan saham baru 
pada semester II tahun ini.  “Jika 
rights issue dilakukan tahun ini, 
maka kinerja Bank Agroniaga akan 
terdongkrak, seperti yang dialami 
perseroan tahun lalu,” terangnya.

Melalui rights issue ini, dia meng-
hitung, total ekuitas Bank Agroniaga 
akan melebihi Rp 5 triliun. Hal ini 
mendorong MNC Sekuritas mere-
komendasikan beli saham AGRO 
dengan target harga Rp 480. (hut)

PROSPEK PPRE
Binaartha Sekuritas
n Rekomendasi : Maintain buy
n Target harga  : Rp 446 

Adapun laba kotor meningkat 45,4% 
menjadi Rp 204,4 miliar dari Rp 140,5 
miliar. Laba sebelum pajak penghasi-
lan naik 24,5% menjadi Rp 111,6 miliar 
dari Rp 89,6 miliar. “Laba bersih tahun 
berjalan tumbuh 27,7% menjadi Rp 
110,4 miliar dari Rp 86,4 miliar,” 
ungkap manajemen PP Presisi 
dalam laporannya.

Kinerja keuangan anak usaha PT 
PP Tbk (PTPP) tersebut ditopang 
oleh pengerjaan order book senilai 
Rp 12,8 triliun. Order book itu berasal 
dari kontrak baru 2019 yang sebesar 
Rp 1,61 triliun dan carry over 2018 
yang sebesar Rp 11,2 triliun. Adapun 
kontrak baru perseroan pada kuartal 
I-2019 sekitar 28% dari target 2019 
yang sebesar Rp 5,2 triliun. Target 

2019 naik 12% dibandingkan realisasi 
kontrak baru 2018.

Akuisisi
Sementara itu, PP Presisi masih 

melanjutkan rencana akuisisi may-
oritas saham salah satu perusahaan 
di bidang soil improvement. Perseroan 
optimistis akuisisi dapat rampung 
sebelum akhir semester I-2019.

Investor Relation PP Presisi Bam-
bang Suyitno pernah mengatakan, 
perseroan masih menunggu penilaian 
konsultan independen terhadap calon 
perusaaan yang akan diambil alih. 
“Sejauh ini sudah mau proses finalisasi 
dan kami berencana untuk memiliki 
mayoritas saham,” ujar dia kepada 
Investor Daily.

Adapun sejalan dengan rencana 
penyelesaian akuisisi pada semester 
I-2019, PP Presisi sudah mengikutser-
takan dana investasi anorganik dalam 
belanja modal (capital expenditure/
capex) tahun ini. Perseroan mengangg-
arkan capex sebesar Rp 1-1,5 triliun 
pada 2019.

“Mayoritas capex akan dialokasikan 
untuk pembelian alat berat untuk 
mendukung bisnis. Sisanya untuk ke-
perluan akuisisi perusahaan di bidang 
soil improvement,” ungkap Direktur 
Keuangan PP Presisi Benny Pidakso.

Untuk mendanai capex, perseroan 
menggunakan skema 70% dana ek-
sternal dan sisanya dana internal. 
Sebanyak 70% keperluan capex akan 
berasal dari pinjaman.

Benny pernah mengungkapkan, 
perseroan telah mengurus rating 
korporasi dengan PT Pemeringkat 
Efek Indonesia (Pefindo). Pasalnya, 
PP Presisi memiliki kajian untuk pe-
nerbitan surat utang jangka menengah 
(medium term notes/MTN) kisaran Rp 
1-2 triliun pada 2019. (jm)
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