HASIL PUBLIC EXPOSE
DALAM RANGKA ULANG TAHUN KE-15
PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) telah dilaksanakan pada :
- Hari/tanggal
: Senin, tanggal 20 Juni 2016
- Waktu
: Pukul 15.20 – 15.45 WIB
- Tempat
: Ruang Edelwise
Gedung Bumi Mandiri Tower I lantai 13,
Jalan Basuki Rahmad 129-137 Surabaya
- Direksi yang hadir
: Bapak Samin
(Direktur Utama)
Bapak Hugeng Parhito
(Direktur Independen)
Paparan Publik dipimpin oleh Bapak Samin selaku Direktur Utama Perseroan, dalam
paparannya secara umum telah disampaikan mengenai Kinerja Perseroan selama 2015 yang
mencakup Kinerja Operasional dan Kinerja Keuangan yaitu Laporan Neraca, Laporan Laba
(Rugi) serta Iktisar Keuangan lainnya. Perseroan juga menyampaikan hasil keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) yang baru dilaksanakan serta rencana kerja di
tahun 2016.
Dalam acara tersebut terdapat beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada Perseroan
dengan detail sebagai berikut :
1.

Pertanyaan :
Apa saja yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang baru saja
dilaksanakan?
Jawaban :
Poin yang diputuskan dalam RUPS adalah sebagai berikut :
a) Menerima Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan pada tahun 2015 termasuk
pengesahan neraca serta laporan rugi laba Perseroan untuk tahun buku 2015 yang
telah diaudit oleh Akuntan Publik dan menyetujui pemberian pembebasan tanggung
jawab kepada Anggota Direksi dan Komisaris atas tindakan pengurusan dan tindakan
pengawasan dalam tahun buku 2015 (acquit et de charge).
b) Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2015 dicatat sebagai laba
yang ditahan guna memperkuat struktur permodalan Perseroan, dengan demikian
Perseroan tidak membagikan deviden.
c) Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Rapat Komisaris untuk
menentukan uang jasa dan tunjangan lainnya bagi Anggota Komisaris dan selanjutnya

menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Komisaris Perseroan untuk
menentukan honorarium Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016.
d) Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku 2016, termasuk untuk menentukan honorarium yang akan
diberikan kepada Kantor Akuntan Publik dimaksud.
e) 1. Memberhetikan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
2. Mengangkat Pengurus Perseroan untuk periode tahun 2016 sampai tahun 2021
sebagai berikut :
- Ibu Lia Tirtasaputra
sebagai Komisaris Utama
- Bapak Gunawan Ruslim sebagai Komisaris (Independen)
- Bapak Samin
sebagai Direktur Utama
- Bapak Indra Widyadharma
sebagai Direktur
- Bapak Hugeng Parhito sebagai Direktur (independen)
f) Menyetujui menambah Maksud dan Tujuan Perseroan di bidang Elektronik, dengan
demikian maksud dan tujuan Perseroan mengikuti maksud dan tujuan yang lama
hanya ditambahkan bidang usaha baru yaitu Elektronik.
2.

Pertanyaan :
- Mengapa Penjualan Perseroan tahun 2015 mengalami penurunan?
- Langkah selanjutnya di tahun 2016 bagaimana?
- Berapa kapasitas mesin yang dimiliki oleh Perseroan?
Jawaban:
- Melihat tren tahun 2015, sebenarnya Perseroan ingin mempertahankan pencapaian
di tahun 2015. Secara global kita mengandalkan pada bisnis rumput laut, tetapi
beberapa regulasi tidak begitu mendukung bisnis ini seperti adanya pajak distribusi,
rencana pembatasan ekspor bahan mentah sehingga permintaan buyer menjadi
stagnan.
- Kita akan fokus pada industri permen, kita sedang menjajaki peluang ekspor ke
Negara Australia. Produknya kita akan kembangkan yang memiliki manfaat kesehatan
seperti untuk tenggorokan dan multivitamin. Sekmennya akan kita arahkan ke remaja
dan dewasa karena selama ini lebih banyak ke sekmen anak-anak.
- Perseroan memiliki kapasitas produksi yang terdiri dari beberapa line produksi yaitu:
o Soft Candy Lines berkapasitas 200.000 kg/bulan
o Hard Candy Lines berkapasitas 173.000 kg/bulan
o Snack Candy Lines berkapasitas 136.000 kg/bulan
o Depositing Candy berkapasitas 275.500 kg/bulan

3.

Pertanyaan :
- Perseroan menambah bidang usaha baru yaitu Elektronik, mohon penjelasan?
- Apakah Perseroan akan membangun baprik baru?
- Mengapa bidang Elektronik yang dipilih?
Jawaban:
- Perseroan sedang mengkaji perakitan Elektronik bukan untuk konsumen end user
tetapi yang akan digunakan untuk industri dengan menggunakan silensi. Produk
tersebut adalah komponen untuk mensupport alat komunikasi. Bidang ini sifatnya
masih penjajakan dan masih akan dikaji lebih mendalam.
- Wacananya kita akan mengandeng investor asing dan sifatnya produk lisensi. Kita
tidak membangun pabrik baru, melainkan memanfaatkan area yang sudah kita miliki,
atau menggandeng pihak ketiga.
- Peluang bidang ini sebenarnya cukup besar mengingat pertumbuhan industri sector
Riil kita sangat besar. Sementara produk local masih kurang memenuhi kebutuhan
dalam negeri.

4.

Pertanyaan :
- Dari wilayah mana saja Perseroan mendapatkan bahan baku Rumput Laut ?
- Untuk menjamin pasokan rumput laut, bagaimana Perseroan mengelola jaminan
pasokan dari petani dan pengepul jika ada?
Jawaban:
- Selama ini Perseroan mendapatkan bahan baku Rumput Laut dari wilayah Kalimantan
yang memiliki pesisir pantai sangat luas dan jauh dari wilayah pariwisata, kemudian
di Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan beberapa wilayah lain.
- Perseroan melakukan kemitraan disertai pemberian dana awal kepada para petani
agar mereka mau melakukan budidaya Rumput Laut, hasilnya akan dibeli oleh
Perseroan dengan harga pasar yang berlaku.

5.

Pertanyaan:
- Terkait dengan komoditas rumput laut, berapa pencapaian tahun 2015?
- Berapa prosentase ekspor Rumput Laut WAPO?
- Selain penjualan berupa bahan baku Rumput Laut, apakah ada rencana Perseroan
untuk melakukan pengolahan Produk Rumput Laut?
Jawaban:
- Pencapaian penjualan rumput laut tahun 2015 sebesar Rp 62,4 milyar atau 72%
dengan harga rata-rata tahun 2015 Rp 7.000-9.000 /Kg. Dibandingkan dengan tahun
2014 terjadi penurunan harga di Indonesia yaitu sebesar Rp 12.000-15.000 /Kg.
Sampai dengan semester pertama ini harga masih bertahan di kisaran Rp 8000 /Kg
- Prosentase ekspor Rumput Laut WAPO saat ini sebesar 5%. Prosentase ini masih kecil
dikarenakan memerlukan cash flow yang cepat.

- Kedepan kita memang berencana bermitra dengan perusahaan untuk membangun
pabrik pengolahan Rumput Laut. Saat ini rencana tersebut masih dalam proses study
kelayakan serta memantapkan kepastian pasokan bahan bakunya. Kedepan memang
kita menginginkan memiliki produk yang terintegrasi berbasis natural.
6.

Pertanyaan:
Berapa ton kebutuhan buyer terhadap supply rumput laut kita?
Jawaban:
Kebutuhan rumput laut kita tidak terbatas, selama ini buyer menerima berapapun
supply kita asalkan kualitasnya memenuhi syarat.

7. Pertanyaan:
Negara mana saja tujuan dari ekspor perseroan ?
Jawaban:
Saat ini Negara tujuan ekspor Perseroan adalah China, Chile dan Philipina.

