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Perihal Penjelasan Atas Volatilitas Transaksi 

 
Merujuk permintaan penjelasan oleh Bursa Efek Indonesia melalui surat nomor S-
04533/BEI.PPJ/06-2012 tanggal 25 Jun 2012   tentang volatilitas transaksi saham PT Jaya 
Konstruksi Manggala Pratama Tbk pada periode   21 Jun 2012   hingga tanggal 25 Jun 2012 
 yang menyebabkan : 

kenaikan harga sebesar :  60 , 

kenaikan volume transaksi sebesar :  4.753.000 , 

kenaikan frekuensi sebesar :  21 , 
 

dengan ini kami memberikan penjelasan sebagai berikut:  
1. Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat 
mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Nomor I-E: Kewajiban Penyampaian Informasi point IV.1 hingga IV.2. 
Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 
2004 ? 
Jawaban : 
Bersama ini kami informasikan bahwa sepanjang pengetahuan kami, tidak ada aksi korporasi 
dari pemegang saham utama Perseroan maupun Perseroan, kecuali bahwa Perseroan dan PT 
Pembangunan Jaya Infrastruktur (dahulu bernama PT Pembangunan Jaya Toll) telah 
menandatangani Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Saham dalam PT Jakarta Tollroad 
Development (“PT JTD”), yang keterbukaan informasinya telah pula disampaikan oleh 
Perseroan kepada Bapepam- LK dan juga Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 Mei 2012. 
 
2. Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat 
mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Nomor X.K.1. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep- 
86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996? 
Jawaban : 
Sepanjang pengetahuan kami, tidak ada fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek 
atau keputusan investasi pemodal terhadap saham Perseroan, kecuali perihal bahwa Perseroan 
dan PT Pembangunan Jaya Infrastruktur (dahulu bernama PT Pembangunan Jaya Toll) telah 
menandatangani Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Saham dalam PT Jakarta Tollroad 
Development (“PT JTD”), yang keterbukaan informasinya telah pula disampaikan oleh 
Perseroan kepada Bapepam- LK dan juga Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 Mei 2012. 
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3. Apakah Perseroan mengetahui adanya aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Nomor X.M.1. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep- 
82/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996? 
Jawaban : 
Perseroan tidak mengetahui atau memiliki informasi mengenai aktivitas dari pemegang saham 
tertentu terkait kepemilikan sahamnya dalam Perseroan sebagaimana dimaksud dalam 
Peraturan Nomor X.M.1. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-82/PM/1996 
tanggal 17 Januari 1996. 
 
4. Apakah Perseroan memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu 
dekat, termasuk rencana korporasi yang akan berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan 
di Bursa (paling tidak dalam 3 bulan mendatang) ? 
Jawaban : 
Kami informasikan pula bahwa sampai dengan hari ini, Perseroan belum memiliki rencana 
untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat. Dalam hal Perseroan bermaksud 
untuk melakukan aksi korporasi lainnya, maka kami akan memperhatikan ketentuan peraturan 
perundangan yang berlaku. 
 
5. Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek 
Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik. 
Jawaban : 
Sepanjang pengetahuan kami, sampai dengan tanggal hari ini, kecuali yang telah kami 
ungkapkan sebelumnya diatas, tidak ada informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang 
material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan 
yang belum diungkapkan kepada publik. 

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk yang 
tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan 

secara elektronik. PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk bertanggung jawab penuh atas 
informasi yang tertera di dalam dokumen ini. 
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