
Menurut manajemen Tokopedia, 
pertumbuhan adopsi pasar semakin 
mendorong pertumbuhan bisnis 
Tokopedia selama masa pandemi. 
Perseroan tengah mempertimbang-
kan untuk mengakselerasi ren-
cananya menjadi perusahaan publik, 
namun belum memutuskan pasar 
dan metode secara spesifik.

“SPAC juga merupakan salah 
satu opsi potensial yang bisa kami 
pertimbangkan, namun belum ada 
yang kami putuskan untuk saat ini,” 

jelas manajemen Tokopedia dalam 
keterangan tertulis yang diterima 
Investor Daily, Rabu (16/12).

Sementara itu, Bloomberg mel-
aporkan bahwa Bridgetown Hold-
ings tengah menjajaki struktur dan 
kelayakan kesepakatan dengan 
Tokopedia. Kesepakatan ini berpo-
tensi membuat valuasi Tokopedia 
melambung menjadi senilai US$ 8-10 
miliar. “Diskusi berada dalam tahap 
awal dan Bridgetown masih bisa 
melihat target potensial lainnya,” 

kata seorang sumber.
Sebagai informasi, Bridgetown 

Holdings yang merupakan SPAC 
atau populer disebut ‘perusahaan 
cek kosong’ (blank check com-
pany) ini didukung oleh investor 
kawakan Silicon Valley, Peter 
Thiel dan taipan asal Hong Kong, 
Richard Li. Sebelumnya, Richard 
Li melalui perusahaan investa-
sinya, Pacific Centur y Group, 
sudah menjadi investor minoritas 
di Tokopedia.

Saham Bridgetown Holdings 
resmi tercatat di Nasdaq, AS, dan 
mengantongi dana US$ 550 juta dari 
penawaran umum perdana (initial 
public of fering/IPO) saham pada 
Oktober 2020.

Sebagai blank check company, 
Bridgetown Holdings didirikan 
untuk tujuan merger, pertukaran sa-
ham, akuisisi aset, pembelian saham, 
dan reorganisasi bisnis. Perseroan 
fokus pada sektor prospektif seperti 
teknologi, layanan keuangan, dan 
media di Asia Tenggara.

Berdasarkan prospektus IPO 
Bridgetown Holdings yang disam-
paikan kepada regulator bursa AS, 
Securities and Exchange Commision 
(SEC), CEO Bridgetown Holdings 

dan SVP Pacific Centur y Group 
Daniel Wong tercatat menjadi ang-
gota dewan komisaris Tokopedia 
sejak 2017. Adapun Pacific Century 
sebelumnya memimpin pendanaan 
seri D ke Tokopedia.

Rencana IPO
Mengacu pada penjelasan website 

Investopedia, blank check company 
yang menggelar IPO seperti Bridge-
town Holdings bukan hal baru di 
AS. Keberadaan perusahaan ini 
semakin popular sejak 2019, karena 
IPO mereka mampu menarik para 
penjamin emisi besar dan investor 
papan atas.

Para pendiri blank check company 
biasanya memiliki target spesifik 
mengenai perusahaan yang akan 
diakuisisi. Perusahaan model ini 
juga dinilai menjadi sarana yang 
mumpuni bagi perusahaan yang 
diakuisisinya untuk IPO dengan 
cepat. Pasalnya, blank check company 
menawarkan bimbingan oleh inves-
tor yang berpengalaman kepada 
perusahaan yang diakuisisi.

Adapun saat ini, Tokopedia fokus 
membangun kepercayaan investor 
sebelum menggelar IPO di masa 
mendatang. Tokopedia memang 

belum spesifik menentukan kapan 
IPO bisa terealisasi.

Sebelumnya, CEO Tokopedia 
William Tanuwijaya mengatakan, 
pihaknya selalu berupaya memban-
gun tim manajemen yang baik dan 
berpegang teguh pada misi pers-
eroan yakni membawa pemerataan 
ekonomi secara digital.

Tokopedia yang merupakan salah 
satu layanan  marketplace  terbesar 
di Indonesia ini terbukti selalu 
menarik minat investor kelas dunia. 
Pada November lalu, Tokopedia 
resmi mengumumkan Google dan 
Temasek Holdings menjadi investor 
anyar perusahaan.

“Kami sangat senang menyam-
but Temasek dan Google sebagai 
pemegang saham Tokopedia. Kami 
merasa terhormat dan berterima 
kasih atas kepercayaan dan dukun-
gan mereka terhadap Tokopedia dan 
Indonesia,” kata William.

William tidak mengungkapkan 
nilai dana yang dikucurkan Te-
masek dan Google. Namum, lapo-
ran  Bloomberg  pada Oktober lalu 
mengungkapkan, Temasek dan 
Google menyepakati perjanjian 
suntikan modal kepada Tokopedia 
hingga US$ 350 juta.
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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.

Oleh Farid Firdaus

 JAKARTA – Tokopedia menunjuk Morgan 
Stanley dan Citi sebagai penasihat dalam upaya 
mempercepat Tokopedia menjadi perusahaan 
publik. Sementara itu, Bridgetown Holdings Ltd, 
special purpose acquisition company (SPAC) yang 
sahamnya tercatat di Nasdaq, Amerika Serikat (AS), 
dikabarkan tengah mempertimbangkan merger 
dengan Tokopedia.

JAKARTA – PT Harum Energy 
Tbk (HRUM) memborong 39 juta 
saham Nickel Mines Ltd senilai Aus$ 
36,74 juta atau setara Rp 393 miliar. 
Nickel Mines adalah perusahaan 
pertambangan dan pengolahan nikel 
yang sahamnya tercatat di Bursa 
Efek Australia.

Direktur Utama Harum Energy 
Ray Gunara mengatakan, pembelian 
saham dilakukan pada 15 Desember 
2020. “Dengan pembelian tersebut, 
Harum Energy memiliki 4,88% saham 
Nickel Mines,” ungkap dia dalam 
keterangan tertulis, Rabu (16/12).

Ray menegaskan, pembelian sa-
ham Nickel Mines merupakan upaya 
Harum Energy mendiversifikasikan 
usaha perseroan ke sektor non-batu 
bara. Kendati Nickel Mines adalah 
perusahaan yang tercatat di bursa 
efek luar negeri, namun seluruh 
operasinya berada di Indonesia.

“Kami menilai Nickel Mines me-
miliki prospek yang positif, sehingga 
tidak tertutup kemungkinan untuk 
meningkatkan kepemilikan pada 
kemudian hari, dengan tetap mem-
perhatikan kondisi pasar,” ujar dia.

Tahun ini, perseroan menargetkan 

realisasi belanja modal (capital ex-
penditure/capex) sebesar US$ 8 juta. 
Belanja modal ini digunakan untuk 
proper ti per tambangan, pemeli-
haraan kapal tunda dan tongkang, 
alat berat, serta sarana dan prasarana.

Hingga semester I-2020, pers-
eroan sudah merealisasikan belanja 
modal sebesar US$ 2 juta. Belanja 
modal tersebut sudah digunakan 
untuk penambahan properti pertam-
bangan di Mahakam Sumber Jaya 
(MSJ), pemeliharaan kapal tunda 
dan tongkang, serta pemeliharaan 
kendaraan. (git)

Investor Daily/David Gita Roza

RUPSLB Tugu Insurance
Presiden Direktur PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) Indra Baruna (dua dari kanan), Presiden Komisaris 
Koeshartanto (dua dari kiri), Direktur Pemasaran Asuransi Non Migas Ery Widiatmoko (kanan) serta Komisaris Adi Zakaria 
Afiff, berbincang di sela RUPSLB di Jakarta, Rabu (16/12/2020). PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) 
mencatatkan Laba Bersih Tahun Berjalan sebesar Rp 235.1 miliar hingga akhir September 2020. Laporan posisi keuangan 
dengan nilai aset konsolidasi per September 2020 tercatat Rp. 20.2 triliun dan ekuitas sebesar Rp.8.39 triliun dengan Risk 
Based Capital (RBC) sebesar 396.8%, di atas ketentuan minimal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) IKNB yang sebesar 120%. 

Victoria Sekuritas
IHSG diperkirakan bergerak pada 

rentang 6.061-6.194 untuk perdagan-
gan Kamis (17/12). Analis merekomen-
dasikan Buy BBNI (TP 6.950), KLBF (TP 
1.600), INCO (TP 5.700), dan WSKT (TP 
1.250). Sell JPFA (TP 1.635). Bursa Asia 
ditutup cenderung menguat pada perd-
agangan Rabu (16/12), merespon positif 
pernyataan dari US Food and Drug Ad-
ministration (FDA) bahwa vaksin yang 
diproduksi oleh Moderna memenuhi 
ekspektasi untuk penggunaan darurat, 
yang menjadi langkah terakhir sebelum 
persetujuan secara penuh. 

Di sisi lain, investor juga mencermati 
pertemuan Ketua dari Partai Demokrat 
dan Partai Republik yang memba-
has stimulus fiskal sebesar US$908 
miliar. Sentimen serupa juga turut 
menopang pergerakan IHSG yang 
ditutup menguat sebesar (+1,80%) ke 
level 6.118,40, Rabu (16/12). Selain 
itu, penguatan signifikan IHSG juga 
seiring respon positif investor terkait 
pernyataan Presiden Jokowi, bahwa 
vaksin Covid-19 akan diberikan secara 
gratis kepada masyarakat.

Phintraco Sekuritas
IHSG berpotensi melanjutkan pen-

guatannya menguji resistance beri-
kutnya pada level 6180 di perdagangan 
Kamis (17/12). Sementara Support level 
diperkirakan berada pada kisaran 6015. 
Potensi rally IHSG tersebut salah satu-
nya didasari oleh respon positif pelaku 
pasar terhadap pernyataan Presiden RI, 
Joko Widodo bahwa vaksin COVID-19 
untuk masyarakat adalah gratis (16/12). 
Sebelumnya, diberitakan bahwa vaksin 
COVID-19 akan dibagi menjadi vaksin 
gratis dan vaksin mandiri. 

PENGUMUMAN RENCANA PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI REKSA DANA 
BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA TERPROTEKSI 

BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG 85 (“BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG 85”)
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen selaku Manajer Investasi BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG 85 
(“Manajer Investasi”) dengan ini mengumumkan rencana pembubaran dan likuidasi BATAVIA PROTEKSI 
CEMERLANG 85. 
Berkaitan dengan rencana tersebut di atas, dengan ini Manajer Investasi menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Manajer Investasi dan PT Bank HSBC Indonesia selaku Bank Kustodian (”Bank Kustodian”) telah sepakat 

untuk melakukan pembubaran BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG 85, sebagaimana termaktub dalam 
Kesepakatan Pembubaran BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG 85 tertanggal 15 Desember 2020. 

2. Pada tanggal 17 Desember 2020 Manajer Investasi telah memberitahukan rencana pembubaran dan 
likuidasi BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG 85 kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Direksi 
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Nomor 332/DIR-BPAM/PD/XII/2020 tanggal 17 Desember 
2020. 

3. Pada tanggal 17 Desember 2020, Manajer Investasi melalui surat Nomor 333/DIR-BPAM/PD/XII/2020  telah 
menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI 
CEMERLANG 85 terhitung sejak tanggal 17 Desember 2020.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dapat diketahui oleh publik.
Jakarta, 17 Desember 2020
Manajer Investasi selaku Likuidator 
BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG 85 
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen 
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