HASIL PUBLIC EXPOSE
DALAM RANGKA ULANG TAHUN KE-17
PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA

Paparan Publik (Public Expose) dilaksanakan setelah Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (Rapat) yaitu :
- Hari/tanggal
: Kamis, tanggal 28 Juni 2018
- Waktu
: Pukul 10.30 – 11.00 WIB
- Tempat
: Diamond Room
Hotel Swiss BeliNN Tunjungan
Jalan Tunjungan 101 Surabaya
- Direksi yang hadir
: Bapak Samin
(Direktur Utama)
Bapak Indra Widyadharma (Direktur)
Bapak Iwan Setiawan
(Direktur)
Paparan Publik dipimpin oleh Bapak Samin selaku Direktur Utama Perseroan, dalam
paparannya secara umum telah disampaikan mengenai Kinerja Perseroan selama 2017 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 2018.
Dalam acara tersebut terdapat beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh wartawan
Media Cetak 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 2017 termasuk
pengesahan neraca serta laporan rugi laba Perseroan untuk tahun buku 2017 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 2017 (acquit et de charge).
b) Menyetujui penggunaan laba Perseroan tahun buku 2017 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 2018.

d) Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku 2018, termasuk untuk menentukan honorarium yang akan diberikan kepada
Kantor Akuntan Publik dimaksud.
e) Menyetujui atas Rencana Perseroan untuk melakukan Konversi Hutang ke Saham Perseroan
(debt to equity swap) dengan mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku di pasar modal
melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

2.

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.

3.

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.

4.

Pertanyaan:
- Berapa target pertumbuhan produk rumput laut di 2018?
- Apa kendala yang dihadapi Perseroan berkaitan dengan bisnis ruput laut?
Jawaban:
- Target Pertumbuhan rumput laut sebesar 15% - 20%, karena kita sekarang sedang
mengembangkan pangsa pasar yang sudah ada.
- Kendala utama adalah fluktuasi harga yang terjadi begitu cepat, sehingga Perseroan
harus selalu mengamati perubahan secara cermat. Apabila tidak maka bisa
mengakibatkan kerugian.

5.

Pertanyaan:
- Untuk penjualan gula konsumsi, bagaimana persiapannya, lalu pertimbangannya apa?
- Supply nya dari mana, dan sudah kerjasama dengan siapa saja?

Jawaban:
- Pertimbangan Perseroan untuk melakukan bisnis gula adalah untuk diversifikasi
usaha, persiapannya sebenarnya sudah lama sejak tahun lalu, kita memanfaatkan
kerja sama dengan distributor yang memiliki jaringan yang luas dan berpengalaman
di bidang makanan dan minuman.
- Supply gula didapatkan dari PTPN dan PG BUMN dengan standar kualitas yang baik,
selama ini Perseroan telah menjajaki kerja sama dengan beberapa produsen,
termasuk rencana kerjasama produksi di jawa timur dan jawa barat.

Surabaya, 28 Juni 2018

Iwan Setiawan
Corporate Secretary

