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Nomor Surat

CS-011/CG/IV/2022

Nama Perusahaan

PT Cemindo Gemilang Tbk

Kode Emiten

CMNT

Lampiran

1

Perihal

Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Tahunan

Dengan ini Perseroan / Emiten menyampaikan bukti iklan tentang Informasi Laporan Keuangan Tahunan
yang telah diiklankan di media cetak :
Informasi

Nama Media Cetak

Tanggal Penerbitan

Laporan Keuangan
Konsolidasian Tahunan 2021 /

Kontan

29 April 2022

Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Cemindo Gemilang Tbk

F Bernadeth Conny Ponto
Head of Corporate Secretary & Legal Department

PT Cemindo Gemilang Tbk
Jl. Raya Pluit Selatan Blok S No. 8 I-J, RT022/RW008, Penjaringan, Jakarta Utara
Telepon : (021) 21889999, Fax : (021) 21889991, www.semenmerahputih.com

Tanggal dan Waktu
Lampiran

29-04-2022 10:33
1. CMNT_Iklan LKT_Kontan 29April2022.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Cemindo Gemilang Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Cemindo Gemilang Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
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Letter / Announcement No.

CS-011/CG/IV/2022

Issuer Name

PT Cemindo Gemilang Tbk

Issuer Code

CMNT

Attachment

1

Subject

Advertisement Submission of Information on Annual Financial Report

The Issuer has advertised Information on Annual Financial Report
on the following news media:
Information

Name of News Media

Publication Date

Laporan Keuangan
Konsolidasian Tahunan 2021 /

Kontan

29 April 2022

Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Cemindo Gemilang Tbk

F Bernadeth Conny Ponto
Head of Corporate Secretary & Legal Department

PT Cemindo Gemilang Tbk
Jl. Raya Pluit Selatan Blok S No. 8 I-J, RT022/RW008, Penjaringan, Jakarta Utara
Phone : (021) 21889999, Fax : (021) 21889991, www.semenmerahputih.com

Date and Time
Attachment

29-04-2022 10:33
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This is an official document of PT Cemindo Gemilang Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Cemindo Gemilang Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.



Portofolio

Dengan jumlah cash sangat besar pasca
IPO, BUKA mampu bertransformasi.
Wawan Hendrayana,
Vice President Infovesta Utama

nSAHAM nKomoditas
Kontan Jumat, 29 April 2022

n kinerja BUKALAPAK

Target Produksi

Berkat BBHI, BUKA Akhirnya
Mencatatkan Untung

ANTARA/Rivan Awal Lingga

Komisaris PT Adaro Energy Indonesia Tbk (Adaro) Arini Saraswaty Subianto (tengah), didampingi jajaran Direksi Adaro
(kiri-kanan) Direktur Julius Aslan, Direktur Chia Ah Hoo, Wakil Presiden Direktur Christian Ariano Rachmat, Presiden
Direktur Garibaldi Thohir, Direktur Michael William P Soeryadjaya, Chief Financial Officer Lie Luckman, berbincang seusai
pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Adro di Jakarta, Rabu (27/4). RUPST menyetujui dan
mengesahkan antara lain laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasi perseroan tahun 2021. Tahun lalu, emiten ini
membukukan pendapatan bersih US$ 3,99 miliar dengan EBITDA operasional US$ 2,1 miliar. Sementara pencapaian
produksi emiten ini pada tahun lalu sebesar 52,70 juta ton dan tahun ini menargetkan produksi 58 juta ton-60 juta ton.

Emas Antam Turun,
Ini Saat Tepat Beli
Zaman sekarang, investasi emas Antam hanya cocok untuk jangka panjang
Hikma Dirgantara
JAKARTA. Menjelang hari lebaran, toko emas dipadati
para calon pembeli. Lantas,
apakah periode ini saat tepat
untuk membeli emas atau
justru sebaliknya?
Maklum, jelang lebaran harga emas batangan bersertifikat Antam justru bergerak turun. Kamis (28/4), harga emas
Antam berada di Rp 975.000
per gram. Sementara harga
buyback berada di Rp 876.000
per gram.
Analis Global Kapital Investama menyebut, penurunan
harga emas saat ini bisa jadi
periode tepat bagi para masyarakat untuk membeli logam mulia. Namun, ia mengingatkan, investasi emas fisik
harus dengan tujuan investasi

Galeri

TPIA
Tertekan
Efek Perang
JAKARTA. PT Chandra
Asri Petrochemical Tbk
(TPIA) membukukan rugi
bersih periode berjalan
senilai US$ 11,11 juta di
kuartal I-2022. Posisi ini
berbanding terbalik dari
kinerja TPIA di kuartal I2021 yang mencatatkan
laba US$ 84,38 juta.
Padahal, TPIA membukukan pendapatan bersih
senilai US$ 677,7 juta,
naik 13,3% year on year.
Menurut manajemen, pertumbuhan pendapatan
terdorong oleh harga jual
rata-rata yang lebih tinggi
di semua produk.
Di sisi lain, beban pokok pendapatan TPIA
juga meningkat 45% akibat rata-rata harga bahan
baku yang lebih tinggi.
Harga nafta naik menjadi
US$ 856 per ton dibandingkan sebelumnya dengan rata-rata US$ 534
per ton. Kenaikan harga
nafta dilatarbelakangi kenaikan harga minyak
mentah jenis brent.
Suryandi, Direktur SDM
dan Urusan Korporat
TPIA menyebut, ketegangan geopolitik memicu harga minyak mentah
melonjak hingga lebih
dari US$ 100 per barel,
atau 25% lebih tinggi secara kuartalan, dan sekitar
66% lebih tinggi secara
tahunan. Permintaan yang
melemah di China karena
lockdown Covid-19 juga
menyebabkan pengetatan
spread petrokimia, terutama untuk poliolefina.
Akhmad S Sadewa

jangka panjang.
Maklum, kenaikan harga
emas jangka pendek terbatas.
Investor bahkan bisa merugi
lantaran harga buyback lebih
rendah. "Bagi investor yang
sudah punya emas, mungkin
lebih baik hold terlebih dahulu karena secara jangka panjang masih ada potensi kenaikan," kata Alwi, Rabu (27/4).

Efek The Fed
Analis DC Futures Lukman
Leong juga bilang, dalam waktu dekat harga emas masih
bisa terkoreksi didorong kebijakan The Fed yang ultra
agresif dalam menaikkan suku
bunga acuan. Dampaknya,
dollar Amerika Serikat (AS)
akan menguat, sehingga harga
emas bisa tertekan.
Menurut Lukman, emas An-

tam akan sangat menarik untuk dikoleksi ketika menembus di bawah level Rp 950.000
per gram. Ia meyakini ke depannya harga emas punya peluang menguat.
Lukman menilai, potensi
konflik Ukraina dan Rusia
berlanjut dalam waktu yang
lebih lama serta adanya kemungkinan ekonomi melambat akibat kebijakan lockdown
di China bisa mengerek harga
emas naik lagi. "Mungkin
akhir kuartal III-2022 akan
terlihat efek kebijakan The
Fed mereda dan emas mencapai level menarik bagi investor," ujar dia. Lukman memperkirakan harga emas spot
bisa turun ke US$ 1.750.
Alwi juga melihat konflik
Rusia dan Ukraina akan terus
menimbulkan ketidakpastian,
sehingga emas akan diminati

sebagai safe haven. Apalagi,
ada kabar Rusia akan menghentikan ekspor gas ke Polandia, mengindikasikan konflik
belum akan berakhir dalam
waktu dekat.
Alwi menambahkan, kekhawatiran terkait inflasi yang
tinggi justru menguntungkan
emas. Sebab emas berpotensi
diburu untuk lindung nilai.
"Kemungkinan harga emas
dunia akhir tahun nanti ada di
US$ 1.950 per ons troi, sebelum menembus US$ 2.000 tahun depan," kata dia. Lalu
emas Antam akan mencapai
Rp 990.000 di akhir tahun.
Hitungan Lukman, harga
emas Antam bisa kembali ke
Rp 1 juta akhir tahun nanti.
Sementara emas spot akan
berada di US$ 1.900 per ons
troi tahun ini dan US$ 2.100
per ons troi tahun depan. n

JAKARTA. PT Bukalapak.com
Tbk (BUKA) berhasil mencetak laba Rp 14,54 triliun di
kuartal I-2022. Posisi ini berbalik dari rugi bersih Rp 323,80
miliar di kuartal I-2021.
Namun, pencapaian ini bukan berasal dari lini bisnis
utama Buka, melainkan dari
hasil investasi. Manajemen
BUKA secara gamblang menyebutkan hasil kenaikan laba
emiten ini terutama dari hasil
investasi Bukalapak di
PT Allo Bank Tbk (BBHI).
"Bukalapak juga berhasil
membukukan laba operasional Rp 14,421 miliar pada
kuartal I-2022, terutama disebabkan oleh laba nilai investasi dari Allo Bank," papar manajemen BUKA dalam keterangannya, Kamis (28/4).
Sejatinya, pendapatan
BUKA tumbuh cukup baik,
yaitu naik 85,95% secara tahunan menjadi Rp 787,91 miliar. Pendapatan terutama disumbang oleh segmen Mitra.
Total processing value (TPV)
Mitra pada tiga bulan pertama
tahun ini bertambah sebesar
78% menjadi Rp 17,3 triliun
dibandingkan periode yang
sama tahun sebelumnya.
Analis Sucor Sekuritas Paulus Jimmy menuturkan TPV
Bukalapak masih sejalan dengan hitungan dia. "Tapi, ka-

KONTAN/Baihaki

Bukalapak juga berhasil membukukan laba operasional sebesar
Rp 14,421 miliar pada kuartal I-2022.
lau tidak termasuk keuntungan investasi dari Allo Bank,
sebetulnya BUKA masih merugi di kuartal I-2022 ini, terutama karena ada pengeluaran dari stock options sebesar
Rp 600 miliar lebih," papar
Paulus, Kamis (28/4).
Meski berasal dari investasi,
Vice President Infovesta Utama Wawan Hendrayana menilai, pertumbuhan kinerja Bukalapak dapat menjadi katalis
positif. Bukan tidak mungkin
BUKA juga bertransformasi
menjadi perusahaan investasi
dibanding menjadi perusahaan teknologi bidang marketplace. "Dengan jumlah cash

sangat besar pasca IPO, BUKA
akan lebih memiliki kemampuan bertransformasi menjadi
perusahaan investasi," jelas
Wawan, Kamis (28/4).
Tapi, investor harus ingat,
keuntungan dari kenaikan saham ini belum tentu menghasilkan cash flow untuk BUKA,
sehingga belum bisa dipastikan akan stabil. Wawan menyarankan investor wait and
see. Jika ingin masuk ke
BUKA, investor perlu memiliki memiliki exit strategy,
seperti cut loss 10%-12% dan
target profit taking.
Yuliana Hema

Prediksi Rupiah

Jelang Libur, Dollar AS Makin Naik
JAKARTA. Rupiah cenderung bergerak melemah jelang libur lebaran. Kamis (28/4),
kurs spot rupiah melemah 0,56% menjadi
Rp 14.494 per dollar Amerika Serikat (AS).
Kurs referensi JISDOR Bank Indonesia juga
melemah 0,43% ke Rp 14.480 per dollar AS.
Analis Monex Investindo Futures Andian
Wijaya memperkirakan pelemahan rupiah
masih akan berlanjut di akhir pekan ini. Sentimen yang melemahkan rupiah adalah sikap
hati-hati pelaku pasar jelang libur panjang
lebaran.
Ekonom Mandiri Reny Eka Putri mengamati indeks dollar AS juga masih cenderung
menguat terhadap mayoritas mata uang utama di dunia. Per 18.55 WIB kemarin, indeks
dollar AS berada di level 103,74.
Buat perbandingan, pada akhir Maret lalu,
indeks dollar AS masih berada di level 98,31.
"Ekspektasi bank sentral AS akan menaik-

kan suku bunga acuan lebih agresif menjadi
penyebab dollar AS menguat," kata Reny,
Kamis (28/4).
Selama beberapa waktu terakhir, para petinggi bank sentral AS The Fed cenderung
memberikan sinyal akan menaikkan suku
bunga hingga ke kisaran 2% sepanjang tahun
ini. Namun, Reny menyebut, pelaku pasar
mengantisipasi kenaikan suku bunga lebih
agresif dan membuat dollar AS menguat.
Alhasil, kurs rupiah belum mempunyai tenaga untuk menguat. Apalagi, aliran dana
asing yang masuk cenderung menurun dalam beberapa hari terakhir.
Reny memperkirakan hari ini rupiah bergerak di rentang Rp 14.410-Rp 14.480. Sedangkan Andian menganalisa rupiah akan
bergerak antara Rp 14.400-Rp 14.550.
Danielisa Putriadita

