
 
 
 
 
 

PENGUMUMAN 
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM 

 
PT AKR Corporindo Tbk 

Berkedudukan di Jakarta Barat 
(“Perseroan”) 

 
Dengan ini kami memberitahukan kepada Para Pemegang Saham 
Perseroan, bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang 
Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut “Rapat”) pada hari Jumat, 
tanggal 30 April 2021, Pukul 10.00 WIB – selesai. 
 
Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat 
adalah: 
1. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan 

kolektif:  
Pemegang saham Perseroan atau para kuasa pemegang saham 
Perseroan yang yang nama-namanya tercatat secara sah dalam Daftar 
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 April 2021 sampai 
dengan pukul 16.00 WIB pada PT Raya Saham Registra, Biro 
Administrasi Efek  Perseroan yang berkedudukan di Jakarta Selatan 
dan beralamat di Gedung Plaza Sentral, Lantai 2 Jl. Jend. Sudirman 
Kav. 47-48 Jakarta 12930 Indonesia, Telepon: 021-2525666, 
Faksimili: 021-2525028 (“BAE”);  
 

2. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan 
Kolektif:  
Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham Perseroan 
yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di 
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 7 April 
2021 selambatnya pukul 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening efek 
KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar 
Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk 
mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat. 

 
Setiap usul dari pemegang saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara 
Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat 5 dan 6 Anggaran 
Dasar Perseroan dan harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat, yaitu pada 
hari Kamis, tanggal 1 April 2021. 

 
Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan 
dan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum 
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pemanggilan Rapat akan dimuat 
dalam 1 (satu) surat kabar harian berperedaran nasional yang terbit pada 
hari Kamis, tanggal 8 April 2021, situs web KSEI, situs web Bursa Efek 
Indonesia dan juga situs web Perseroan.  
 
Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan Penyebaran COVID-19, 
Perseroan menghimbau Pemegang Saham mengikuti arahan Pemerintah 
Republik Indonesia dengan melakukan social distancing. Perseroan 
menghimbau para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui 
fasilitas eASY KSEI yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme 
pemberian kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) dalam proses 
penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang 
Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan 
Rapat sampai 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat. 

 
Jakarta, 24 Maret 2021 

Direksi Perseroan 
 

 
 
 
 
 

ANNOUNCEMENT 
TO SHAREHOLDERS 

 
PT AKR Corporindo Tbk 
Domiciled in West Jakarta 

(“Company”) 
 
We hereby inform the Shareholders of the Company, that the Company will 
hold an Annual General Meeting of Shareholders (here in after referred to 
as the "Meeting") on Friday, April 30, 2021, 10.00 a.m. (Western 
Indonesian Time) – finish. 
 
Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting 
are: 

1. For shares of the Company which have not been deposited in 
Collective Custody:  
Shareholders or legal proxies of shareholders of the Company whose 
names are registered in the Register of Shareholders of the Company 
as of April 7, 2021 at the latest 04.00 p.m. (Western Indonesian Time) 
at PT Raya Saham Registra, Stock Administration Agency of the 
Company domiciled in South Jakarta and located at Gedung Plaza 
Sentral, 2nd Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930 
Indonesia, Telephone: 62-21-2525666, Facsimile: 62-21-2525028 
(“BAE”); 
 

2. For shares of the Company which are deposited in Collective 
Custody:  
Only the shareholders or legal proxies of the shareholders of the 
Company whose names are registered with the account holder or 
custodian bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) as 
of April 7, 2021 at the latest 04.00 p.m. (Western Indonesian Time). 
For KSEI securities account holders in Collective Custody, they are 
required to give the Register of Shareholders to KSEI in order to 
obtain Written Confirmation for the Meeting. 

 
Any proposal from the shareholders of the Company will be included in the 
Meeting if meet the requirements of Article 11 paragraph 5 and 6 of the 
Articles of Association of the Company and must have received by the 
Board of Directors of the Company no later than 7 (seven) days prior to the 
date of the Invitation of Meeting, which is on Thursday, April 1, 2021. 
 
In accordance with the provisions in Article 11 paragraph 7 of the Articles 
of Association of the Company and OJK Regulation number 
15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of General 
Meeting of Shareholders of Public Company, Invitation of Meeting will be 
publish in 1 (one) daily national newspaper on Thursday, April 8, 2021, 
KSEI website, IDX website and also the Company website.  
 

 
As a prevention of the spread of COVID-19, the Company appeal the 
Shareholders to follow the direction of Government of the Republic of 
Indonesia by conducting social distancing. The Company appeal 
Shareholders to authorize through eASY KSEI facility provided by KSEI as 
an electronic power of attorney mechanism ("e-Proxy") in the 
implementation of the Meeting. The e-Proxy facility is available to 
Shareholders who are entitled to attend the Meeting from the invitation date 
until 1 (one) business day before the Meeting. 
 
 

Jakarta, March 24, 2021 
Board of Directors of the Company 
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Sektor Jumlah Rencana Emisi
 Perusahaan (Rp miliar)

Konstruksi 4 7.500

Industri Pembiayaan 2 4.911

Pembiayaan 3 4.808

Industri Bubur Kertas dan Tisu 1 4.000

Pulp & paper 1 3.253

Properti 3 2.700

Manufacturing 3 2.300

Multifinance 3 2.300

Perkebunan 2 2.070

Electricity 1 1.500

Pertambangan 1 1.500

Perbankan 2 1.400

Pembangkit Tenaga Listrik 1 1.050

Pupuk & Mineral 1 600

Lembaga keuangan non bank 1 500

Sewa Transporatsi 1 300

Industri Jasa Teknologi 1 250

Sekuritas 1 250

Barang Konsumen 1 104

Total 33 41.296
Sumber: Pefindo BISNIS/SINTA NOVIZAH

Institusi Jumlah Rencana Emisi
 Perusahaan (Rp miliar)

BUMN dan anak perusahaan 14                        19.569

Non BUMN 19                        21.727

Total 33                        41.296

Mandat Diterima Pefindo per 28 Februari 2021

Emisi surat utang tahun ini masih akan ramai sekalipun terjadi gejolak
di pasar obligasi akibat naiknya yield US Treasury. Hingga 28 Februari,
PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mencatat mandat penerbitan 
obligasi senilai Rp41,3 triliun dari 33 korporasi. Terbanyak dari sektor 
konstruksi, diikuti sektor pembiayaan, properti, dan manufaktur.

Pipeline Emisi Obligasi 

 

“Jadi dampaknya lebih 
ke pricing saja.

  KENAIKAN YIELD OBLIGASI  

BIAYA EMISI IKUT TERKEREK
Bisnis, JAKARTA — Naiknya imbal hasil atau yield obligasi pemerintah bakal berdampak pada biaya penerbitan obligasi 
korporasi. Sejumlah perusahaan mungkin saja membatalkan rencana emisi atau menunggu sampai yield turun kembali.

Dhiany Nadya Utami
dhiany.utami@bisnis.com

B
erdasarkan data wor-
ldgovernmentbonds.
com, yield surat 
utang negara (SUN) 
tenor 10 tahun In-
donesia saat ini ada 

di level 6,85%, terus mengalami 
kenaikan dari posisi akhir 2020 
lalu di kisaran 5,92%. Kenaikan 
itu seiring dengan meningkatnya 
yield US Treasury.

Analis PT Pemeringkat Efek 
Indonesia (Pefi ndo) Danan Dito 
mengatakan tingkat imbal hasil 
obligasi pemerintah alias SUN 
memang menjadi acuan tingkat 
imbal hasil obligasi korporasi yang 
akan terbit.

Alhasil, tingkat yield obligasi 
pemerintah yang tinggi mau tak 
mau membuat perusahaan pe-
nerbit harus menawarkan kupon 
yang lebih tinggi dari SUN agar 
menambah daya tarik bagi surat 
utang yang diterbitkannya.

“Jadi dengan yield yang sedang 
tinggi, interest rate pasti naik. Ini 
meningkatkan biaya penerbitan 
obligasi perusahaan itu,” ujarnya 
kepada Bisnis, Selasa (23/3)

Menurutnya, hal ini akan mem-
buat perusahaan penerbit berpikir 
ulang untuk merilis obligasi, khu-
susnya bagi mereka yang memiliki 
ruang fi nansial terbatas karena cost 
of fund yang meningkat.

“Untuk yang punya NIM [net 
interest margin] cukup rendah, 
kalau kenaikan cost of fund-nya 
cukup jauh, bisa jadi ada penu-

runan nilai atau bahkan dibatal-
kan, atau menunggu dulu sampai 
yield turun kembali,” tuturnya 
lebih lanjut.

Akan tetapi, bagi perusahaan 
yang masih memiliki cukup ruang 
untuk pembengkakan cost of fund, 
Danan menilai perusahaan tersebut 
kemungkinan masih akan terus 
melanjutkan rencana emisinya.

“Ini juga tergantung bagaimana 
pandangan perusahaan terhadap 
pertumbuhan di tahun ini, kalau 
kinerjanya diproyeksi bagus, ya 
bisa jadi [penerbitan obligasi] tetap 
lanjut karena untuk membiayai 
kegiatan bisnis,” ujar dia.

Sebelumnya, awal tahun ini 
PT Pemeringkat Efek Indonesia 
(Pefi ndo) memproyeksi penerbitan 
surat utang pada 2021 mencapai 
Rp140,77 triliun. Hal tersebut salah 
satunya didorong oleh jumlah su-
rat utang yang akan jatuh tempo 
pada 2021 yang cukup besar, yaitu 
mencapai Rp121 triliun, sehingga 
akan banyak penerbitan untuk 
keperluan refi nancing.

Adapun, angka proyeksi tersebut 
lebih besar daripada realisasi emisi 
surat utang korporasi sepanjang 
2020 yang hanya mencapai Rp96,6 
triliun. Kondisi pasar seiring dengan 
pertumbuhan ekonomi tahun ini 
diharapkan membaik sehingga 
dapat mendorong emiten percaya 
diri menerbitkan surat utang.

Sementara itu, Direktur Panin 
Asset Management Rudiyanto 
mengatakan rencana penerbitan 

obligasi korporasi masih 
akan berjalan sesuai ren-
cana karena tren kenaikan 
yield obligasi pemerintah 
hanya bersifat sementara, 
sedangkan rencana emisi 

biasanya merupakan tujuan jangka 
panjang.

“Perusahaan itu kan butuh dana, 
sudah direncanakan jauh-jauh hari 
jadi ibaratnya mau nggak mau 
harus jalan. Cuma pertanyaan-
nya dengan biaya berapa?” tutur 
Rudiyanto kepada Bisnis.

Seperti diketahui, yield obligasi 
pemerintah menjadi acuan kupon 
obligasi korporasi karena biasanya 
imbal hasil yang ditawarkan peru-
sahaan akan lebih tinggi dari imbal 
hasil surat utang negara (SUN).

Adapun, kenaikan kupon artinya 
akan mengerek biaya penerbitan 
atau cost of fund dari obligasi 
korporasi tersebut sehingga akan 
menjadi pertimbangan bagi per-
usahaan penerbit.

Rudiyanto menuturkan, jika yield 
melonjak di saat yang berdekatan 
dengan emisi obligasi korporasi, 
biasanya perusahaan penerbit akan 
melakukan penyesuaian seperti 
menurunkan nominal penerbitan.

“Jadi dampaknya lebih ke pricing 
saja,” kata Rudiyanto.

Dari sisi manajer investasi, dia 
menyebut pada dasarnya MI akan 
menyambut dengan baik pener-
bitan surat utang korporasi di 
tengah tren yield tinggi karena 
potensi imbal hasil yang akan 
didapat MI juga ikut terdongkrak.

Akan tetapi, dia menilai tren 
kenaikan yang terjadi saat ini 
masih dalam batas wajar karena 
masih di bawah 1%, sehingga tak 
terlalu berdampak pada kenaikan 
imbal hasil obligasi korporasi.

“Betul harga obligasi sedang 
bergejolak, tapi kupon obligasi 
korporasi ternyata tidak terlalu 
signifi kan juga ikut berubahnya,” 
ungkap Rudiyanto.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, 
saat ini tren kupon obligasi korpo-
rasi leboh cenderung berdasarkan 
peringkat yang disandang masing-
masing surat utang.

Untuk obligasi dari perusahaan 
yang memiliki rating tinggi di atas 
AA, serta memiliki rekam jejak 
panjang, kupon yang ditawarkan 
cendrung lebih kecil tetapi akan 
selalu diburu oleh investor.

Sementara untuk perusahaan 
yang tak terlalu populer dan me-
miliki rating lebih rendah, misalnya 
A atau BBB, biasanya kupon yang 
ditawarkan lebih tinggi seiring 
dengan risiko yang lebih besar.

MANDAT EMISI
Hingga 28 Februari 2021, 

Pefi ndo mengantongi man-
dat penerbitan surat utang 

korporasi dari 33 peru-
sahaan senilai Rp41,29 
triliun. 

Dari jumlah tersebut paling 
banyak merupakan rencana pe-
nerbitan berbentuk obligasi PUB 
dengan target emisi Rp17,03 tri-
liun, diikuti penerbitan PUB baru 
Rp6,75 triliun.

Selanjutnya, rencana penerbitan 
berbentuk medium term notes 
(MTN) senilai Rp6,45 triliun, 
obligasi Rp4,95 triliun, sukuk 
Rp4,54 triliun, dan sekuritisasi 
Rp1,55 triliun.

Jika dilihat berdasarkan industri, 
sektor konstruksi paling banyak 
memiliki rencana penerbitan surat 
utang, yakni 4 perusahaan de-
ngan total rencana emisi Rp7,50 
triliun. Diikuti sektor pembiayaan 
sebanyak 3 perusahaan dengan 
rencana emisi Rp4,80 triliun.

Diikuti dua perusahaan dari 
sektor industri pembiayaan dengan 
total rencana emisi Rp4,91 triliun, 
1 perusahaan industri bubur ker-
tas dan tissue senilai Rp4 triliun, 
dan 1 perusahaan pulp & paper 
senilai Rp3,25 triliun.

Lalu masing-masing ada 3 
perusahaan dari sektor properti, 
manufaktur, dan multifinance, 
dengan akumulasi rencana emi-
si masing-masing sektor senilai 
Rp2,70 triliun, Rp2,30 triliun, dan 
Rp2,30 triliun; serta 1 perusahaan 
perkebunan dengan rencana emisi 
Rp2,07 triliun.

Sisanya, ada 11 perusahaan dari 
berbagai sektor di antaranya kelis-
trikan, pertambangan, perbankan, 
inudstri jasa teknologi, dan seku-
ritas dengan nilai rencana emisi 
beragam, mulai dari Rp100 miliar 
hingga Rp1,50 triliun.

Adapun, jika berdasarkan ke-
lompok institusi, sebanyak 14 
perusahaan merupakan badan 
usaha milik negara (BUMN) de-
ngan nilai rencana emisi RP19,56 
triliun, sedangkan 19 perusahaan 
berasal dari kalangan non-BUMN 
dengan nilai rencana emisi Rp21,72 
triliun. 

  LAYANAN TRANSPORTASI  

Mudik Untungkan Emiten
Bisnis, JAKARTA — Sejum-

lah emiten bakal diuntungkan 
oleh momentum mudik Lebar-
an tahun ini, terutama yang 
bergerak di sektor transportasi 
dan logistik.

Namun, karena masih diba-
yangi pandemi Covid-19 pros-
pek cuannya pun bergantung 
pada emiten masing-masing.

Head of Equity Trading 
MNC Sekuritas Medan Frankie 
Wijoyo Prasetio menuturkan 
rencana pemerintah yang tidak 
melarang masyarakat mudik 
pada Lebaran 2021 dapat ber-
dampak positif.

“Terlebih lagi adanya kebijak-
an relaksasi pajak pertambahan 
nilai barang mewah (PPnBM) 
untuk mobil sebesar 0%, ke-
mungkinan angka mudik de-
ngan kendaraan pribadi akan 
meningkat tahun ini,” katanya 
kepada Bisnis, Selasa (23/3).

Meski diuntungkan dengan 
tidak adanya larangan mudik, 

tetapi pemberlakuan protokol 
kesehatan membuat jumlah 
penumpang bakal berkurang 
hingga setengah dari jumlah 
maksimal kapasitas kendaraan 
sekali jalan.

Untuk rekomendasi saham, 
lanjutnya, investor bisa mem-
perhatikan ASII karena per-
mintaan mobil yang diprediksi 
bisa meningkat. Demikian 
juga ASSA yang mendiversifi -
kasi lini bisnisnya di bidang 
transportasi seperti jasa kurir 
serta wacana right issue untuk 
ekspansi bisnis rental mobil.

Namun, untuk ASSA perlu 
diperhatikan karena harganya 
saat ini sedang koreksi, dan 
akan menarik jika menyentuh 
level support Rp1.400.

Saham lain yang cukup 
menarik adalah BIRD karena 
pertimbangan sedang unde-
rvalued dari sisi PBV yang 
0,67x dan rasio DER yang 
sangat terjaga di bawah 1x.

“Saham yang cukup me-
narik adalah JSMR yang 
memfasilitasi mobilitas mu-
dik nantinya, bakal meneri-
ma peningkatan traffi c mudik 
yang melewati gerbang tol. 
Rekomendasi beli untuk JSMR 
dengan TP 4.800 dan BIRD 
pada 1.600,” ujarnya.

Sementara itu, Presiden Dir-
ektur PT Adi Sarana Armada 
Tbk. (ASSA) Prodjo Sunarjanto 
menuturkan khusus periode 
Lebaran belum memiliki target 
khusus. Namun, dia tetap 
memperkirakan terjadi ke-
naikan pada segmen logistik.

“Diperkirakan akan menga-
lami peningkatan sekitar 30% 
dibandingkan dengan hari bi-
asa,” paparnya kepada Bisnis.

Segmentasi pelanggan dari 
bisnis rental kendaraan ASSA 
mayoritas adalah korporasi se-
hingga tidak memiliki strategi 
khusus jelang mudik Lebaran. 
(Rinaldi Mohammad Azka)

��RESTRUKTURISASI KREDIT BRI TURUN

Warga melintas di depan papan iklan BRI di Stasiun 
MRT Fatmawati, Jakarta, Selasa (23/3). PT Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Tbk. mengklaim nilai restrukturisasi 
kredit telah menurun seiring dengan perbaikan usaha 

para debitur. Corporate Secretary BRI Aestika Oryza 
Gunarto menyampaikan pada akhir Februari 2021, 
jumlah kredit yang direstrukturisasi oleh BRI terkait 
efek pandemi Covid-19 mencapai Rp189,8 triliun.

Bisnis/Arief Hermawan P

POR TO FO L I O
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