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REKOMENDASI

Victoria Sekuritas
IHSG kami perkirakan berada di
rentang 5.826-5.953 untuk perdagangan
Selasa (4/2). Kami merekomendasikan
BUY LPPF (TP 3.250), INTP (TP 17.150),
BBNI (TP 7.300), dan TPIA (TP 8.975).
SELL MEDC (TP 665).
Mayoritas bursa Asia ditutup melemah
pada perdagangan awal pekan (3/2),
Psikologis investor masih dibayangi kekhawatiran akan penyebaran
coronavirus yang meningkat, dimana
korban meninggal di Tiongkok menjadi
361 orang (3/2). Aksi sell-off juga membuat IHSG kembali melemah (-0,94%)
ke level 5.884,17 di perdagangan Senin
(3/2). Pelemahan juga dipicu sentimen
dari domestik terkait inflasi yang kembali
di bawah ekspektasi, sehingga memicu
kekhawatiran investor akan melemahnya
daya beli masyarakat.

Panin Sekuritas

Oleh Farid Firdaus

Hari ini IHSG berpotensi menurun
dalam range 5.820 sampai 5.940. Rekomendasi saham BBRI yang berpeluang
berbalik arah atau rebound, CSRA buy
on breakout, HRTA melanjutkan penguatan, dan ITIC yang menguat kembali
pada area support MA60.
IHSG ditutup menurun sebesar -55,87
poin (-0.94%) menuju level 5.884,16
pada perdagangan hari Senin 3 Februari 2020 kemarin. Penurunan kemarin
mengkonfirmasi IHSG gagal mempertahankan support dari uptrend yang sudah
terbentuk selama 11 tahun sejak 2009.
Hal ini diperparah dengan penjualan investor asing yang besar, kepanikan mulai
terlihat di pasar. IHSG menguji support
berikutnya pada 5.820.

JAKARTA – CLSA dikabarkan tengah membantu PT Champ Resto Indonesia, pengelola
restoran Gokana Ramen & Teppan, dalam pre-marketing roadshow terkait penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham dengan
target dana sekitar US$ 150 juta.

JAKAR TA – PT Mitra Adiperkasa
Tbk (MAPI) manggandeng perusahaan
kecantikan terbesar asal di Korea, Amorepacific Group, untuk memasarkan merekmereknya di Indonesia. Nantinya, merekmerek tersebut di bawah naungan anak
usaha Mitra Adiperkasa, yaitu PT Kosmetik
Lestari Adiperkasa.
CEO MAP Group VP Sharma mengung
kapkan, langkah strategis ini bertujuan guna
memperkuat porotofolio perusahaan di bisnis
kecantikan dalan segmen merek premium
global. “Kami akan memberikan dukungan
penuh untuk Amorepacific Group dalam
memperkenalkan produk-produk inovatif ke
pelanggan modern Indonesia yang semakin
tertarik pada beauty dan well-being,” katanya
dalam keterangan resmi, Senin (3/2).
Melalui kerja sama ini, menurut dia, Mitra
Adiperkasa berencana untuk memperluas
kehadiran Amorepacific di Jakarta, Bali,
Surabaya, dan Bandung. “Dengan demikian
diharapkan lebih banyak pelanggan lokal
yang memiliki akses yang lebih baik terhadap merek-merek Amorepacific seperti
Sulwhasoo, Laneige, Innisfree, dan Etude
melalui jaringan ritel MAP yang luas,”
ujarnya.
Penandatanganan kemitraan kedua perusahaan dilakukan Presiden Amorepacific
Group Dong-hyun Bae dan CEO MAP
Group VP Sharma. Kedua pihak berkomitmen untuk memasarkan merek-merek
perusahaan kecantikan terbesar di Korea ini
dengan varian produk inovatif yang sangat
beragam kepada pelanggan lokal di seluruh
Indonesia.
Dong-hyun Bae mengungkapkan, pihaknya antusias akan kerja sama ini dan
berharap dapat menciptakan sinergi yang
baik dengan Mitra Adiperkasa. “Kami sangat
antusias dengan kerjasama yang kami jalin
dengan Mitra Adiperkasa sebagai peritel
terbesar di Indonesia untuk membuka potensi pasar yang sangat besar di negara
ini. Berbekal keahlian di industri ritel,
Mitra Adiperkasa dan merek-merek global
Amorepacific diharapkan dapat bersinergi
dengan baik serta menyediakan pelayanan
kualitas terbaik bagi pelanggan di Indonesia,” tuturnya.
Sebagai informasi, Amorepacific Group
pertama kali merintis usaha di Indonesia
pada 2013. Saat ini, Amorepacific menawarkan Sulwhasoo, Laneige, Innisfree, dan
Mamonde, serta melalui kerjasama dengan
Mitra Adiperkasa, akan menambahkan Etude dalam deretan mereknya.
Hingga kuartal III-2019, Mitra Adiperkasa membukukan pendapatan sebesar Rp
15,4 triliun naik 13,8% dibanding periode
sama tahun 2018 sebesar Rp 13,8 triliun.
Sedangkan laba bersih periode berjalan
meningkat 38,21% menjadi Rp 812,91
miliar dari sebelumnya sebesar Rp 588,14
miliar.
Head of Corporate Communication Mitra
Adiperkasa Fetty Kwartati mengatakan,
pencapaian selama kuartal III-2019 ditopang oleh perbaikan proses merchandising
dan menguatnya nilai mata uang rupiah.
“Perbaikan margin yang dicapai selama
periode sembilan bulan pertama ini dipicu
oleh menguatnya nilai mata uang rupiah,
dan membaiknya proses merchandising,
analisa data, ser ta inventor y profiling,”
ujarnya. (der)

Laporan Bloomberg menyebut
kan pre-marketing dilakukan mulai
31 Januari 2020. Periode tersebut
tak berbeda jauh dari pre-deal IPO
saham PT Lion Mentari Airlines
(Lion Air) yang dilangsungkan mulai
27 Januari hingga 7 Februari 2020.
Adapun, pihak yang dikabarkan
menangani pre-deal Lion Air itu adalah BNP Paribas dan Morgan Stanley. Lion sebelumnya dikabarkan
mengincar dana IPO hingga lebih
dari US$ 500 juta.
Seperti diketahui, pre-deal investor
education merupakan salah satu
periode penting dalam menentukan
valuasi perusahaan yang akan IPO
sebelum penetapan kisaran harga
saham perdana. Sementara itu, sumber Investor Daily membenarkan
adanya rencana Champ Resto untuk
IPO pada semester I-2020. “Tapi,
kami bukan pihak yang berwenang
untuk berbicara soal itu,” kata dia di
Jakarta, Senin (3/2).
Jika respons investor sesuai
ekspektasi, Champ Resto akan
menambah daftar calon emiten
dengan target dana IPO jumbo pada
tahun ini. Sebagai informasi, Champ
Resto didukung oleh private equity
Capsquare Asia Partners.
Champ Resto berdiri di Bandung,
Jawa Barat, pada 1997. Kini, perusahaan menjadi salah satu jaringan
restoran terbesar di Indonesia.
Selain Gokana Ramen & Teppan,
perseroan juga tercatat menjalankan
jaringan restoran di bawah merek
Raa Cha Suki & BBQ, Gobic, BMK
Baso Malang Karapitan, BMK Baso
Mie Kopi, Platinum dan Chopstix.
Lebih jauh, calon emiten lain yang
menargetkan dana IPO dengan
nilai jumbo adalah per usahaan
minyak dan gas milik keluarga
Tampi, PT Sele Raya yang membidik
dana IPO sekitar US$ 100 juta.
Berdasarkan laporan Bloomberg,
dana hasil IPO akan digunakan
untuk mengembangkan cadangan
gas alam yang ditemukan oleh Sele
Raya. Rencana bisnis ini disusul oleh
berbagai proyek yang didorong oleh
permintaan dari pasar domestik.
Sele Raya berencana membangun

Investor Daily/David Gita Roza

fasilitas produksi tambahan selama
periode tiga tahun ke depan dengan
nilai investasi US$ 150 juta. Selain
dari dana IPO, perseroan tur ut
mengambil sumber pendanaan dari
kas internal.
Direktur Sele Raya Juchiro Tampi
mengatakan, biaya produksi gas
perseroan saat ini sebesar US$ 1,6
per MMBtu. Namun, menurutnya,
calon pembeli gas perseroan bersedia membayar US$ 5,9 per MMBtu
dan telah menandatangani kontrak
pembelian hingga 2031. Dengan
demikian, perseroan tidak khawatir
meskipun saat ini pemerintah tengah
berusaha untuk menurunkan harga
gas industri menjadi US$ 6 per
MMBtu dari saat ini US$ 9 per
MMBtu.
Berdasarkan situs resmi, perse
roan semula bernama CV Sele yang
didirikan oleh Eddy Tampi dan
beroperasi pertama kali di Sorong,
Papua pada 1972. Empat tahun
kemudian, perseroan yang ketika
itu bergerak di bisnis kontraktor
migas berganti nama menjadi PT
Sele Raya. Seiring waktu berjalan,
perseroan melebarkan ekspansinya
pada proyek-proyek di Kalimantan,
Laut Jawa, Sumatera, dan Jawa
Timur untuk kontraktor perusahaan
minyak besar seperti BP, Caltex,
Chevron, Conocophilips, Pertamina,
Shell, dan sebagainya.
Pada 1988, perseroan mulai menyediakan jasa kontraktor di Asia Tenggara, dengan ekspansi awal di Thai
land. Dari bisnis kontraktor, perseroan
akhirnya bertransformasi ke bisnis
produksi migas pada tahun 1980-an.
Anak usaha BUMN
Tahun ini, pelaku pasar juga
menanti realisasi dari rencana IPO
anak usaha BUMN. BNI Sekuritas
menyatakan siap menangani lebih
dari tiga aksi IPO dengan nilai emisi
diperkirakan mencapai Rp 4 triliun
tahun ini. Salah satu perusahaan
tersebut adalah anak usaha BUMN
Sebelumnya, sejumlah BUMN
telah menyatakan akan mengantar
anak usahanya ke lantai bursa tahun

Perayaan Imlek UOB
President Director PT Bank UOB Indonesia Tbk (UOB Indonesia) Kevin Lam bersama Komisaris Independen UOB Indonesia VJH
Boentaran Lesmana, memberikan angpao barongsai di sela perayaan Imlek di Jakarta, Senin (3/2/2020). UOB Indonesia menggelar
perayaan Tahun Baru Imlek bagi para nasabah dan karyawan yang merupakan simbolisasi membawa keberuntungan dan kebaha
giaan sepanjang tahun.
ini, bahkan beberapa rencana IPO
tersebut sempat diutarakan sejak
tahun lalu.
Sebut saja, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II atau Indone-

sia Port Corporation (IPC) yang
mematangkan rencana IPO dua
anak usahanya yaitu PT Pelabuhan
Tanjung Priok dan PT IPC Terminal
Petikemas. Selain itu, ada juga anak

usaha PT Wijaya Karya Tbk (WIKA),
yakni PT Wijaya Karya Realty yang
pernah dijadwalkan IPO pada 2018,
namun akhirnya ditunda menunggu
momen yang tepat.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN Tbk.
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. (“Perseroan”) berkedudukan di Kota Serang dengan ini
mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Hari/Tanggal
Waktu
Tempat

: Rabu, 26 Februari 2020
: 10.00 WIB – selesai
: Ruang Seminar 1 Bursa Efek Jakarta
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lt.1
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan

Dengan mata acara sebagai berikut:
1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pengeluaran saham Perseroan dengan klasifikasi
saham baru dan dengan nilai nominal yang berbeda sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Persetujuan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan memberikan
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui 2 tahapan Penawaran Umum Terbatas, yaitu Penawaran Umum
Terbatas VI dan Penawaran Umum Terbatas VII, dengan demikian akan mengubah Anggaran Dasar Perseroan
terkait dengan struktur permodalan.
3. Perubahan Anggaran Dasar Pasal 3 untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) Tahun 2017.
Dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Penerbitan saham Perseroan dengan klasifikasi
saham baru dan dengan nilai nominal yang berbeda dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2017 tentang Pengeluaran Saham dengan Nilai Nominal Berbeda.
2. Dilakukan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum terbatas dengan
Penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal
Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu jo. Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu. Sehubungan dengan rencana penambahan modal ditempatkan dan disetor
Perseroan tersebut, maka Perseroan akan mengubah Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan struktur
permodalan.
3. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian Pengumuman Bersama
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian Republik Indonesia tentang penyesuaian maksud dan tujuan kegiatan usaha Perseroan sesuai
dengan KBLI 2017 serta telah diberlakukannya layanan perizinan berusaha melalui sistem Online Single
Submission sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan
Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai dengan Pasal 12 Ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Berdasarkan Pasal 14 Ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan
suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia pada tanggal 3 Maret 2020, pukul 16.00 WIB.
3. a. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat
Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat
bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan
tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan.
PT.Sirca Datapro Perdana
Jl. Johar Nomor 18, Menteng, Jakarta Pusat
Telepon (021) 3900645 Faksimili (021) 3900652
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan
fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi
pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang
dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran
Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
6. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK No. 32, bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal
Pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan
dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis
oleh Pemegang Saham Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir
di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
Serang, 4 Februari 2020
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN Tbk.
DIREKSI
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