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1.

Paparan Publik dipimpin oleh Bapak lwan Setiawan selaku Direktur sekaligus Corporate Secretary,
dalam paparannya secara umum telah disampaikan mengenai Kinerja Perseroan selama 2O21,yang
mencakup Kinerja Operasional dan Kinerja Keuangan yaitu Laporan Neraca, Laporan Laba (Rugi),

serta lkhtisar Keuangan lainnya. Perseroan juga menyampaikan hasil keputusan Rapat Umum
PemegangSaham (Rapat) yang baru dilaksanakan serta rencana kerja di tahun 2022.

Dalam acara tersebut terdapat beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Awak Media kepada

Perseroan dengan detail sebagai berikut:

Pertanvaan:
- Apa tantangan terberat pada tahun 2022?

- Apa saja strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja Perseroan?
Jawaban:

- Di tahun 2022, masih ada tekanan yang mempengaruhi kinerja Perseroan, misalnya
penjualan kopi yang dipengaruhi oleh ketidakstabilan ekonomi global, inflasi dunia, serta

supply barang terbatas ai<ibat cuaca yang tidak menentu. Begitu pula dengan komoditas
rumput laut, pasokannya menurun karena faktor cuaca, dan harganya pun ierus mengalami
kenaikan sejak bulan April. Dari semula harganya sekitar Rp 28 ribu/kg, sekarang sudah

tembus Rp 40 ribu/kg.
- Perseroan akan mencoba pasar kopi premium seperti harapan di tahun 2021, yaitu biji kopi

robusta yang harganya berkisar antara Rp 30-40 ribu/kg dan biji kopi arabica Rp 100-120
ribu/kg. Meskitahun ini ada kendala terkait cuaca yang menyebabkan supply komoditas biji
kopi menurun, tetapi pihaknya optimis kinerja penjualan tetap meningkat karena harga

komoditas kopi dan rumput laut juga mengalami peningkatan.

Pertanvaan:
- Apa kendala yang dihadapi dalam mengembangkan penjualan kopi premium dan apa saja

upaya yang dilakukan Perseroan?
lawaban:
- Kendala dalam menjajaki penjualan kopi premium adalah pasokan dari supplier belum pastl

dan permintaan pasar pun belum terlalu banyak.

- Perseroan memproyeksikan persentase penjualan kopi sebanyak 75 persen disumbang oleh
biji kopi kualitas standard dan 25 persen dari kualitas premium. Usaha yang dilakukan
Perseroan untuk merealisasikan rencana tersebut adalah dengan mempersiapkan dana

untuk membeli barang dari supplier dan mencari sumber lain dengan mengikuti lelang
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komoditas kopi yang diadakan oleh BAPPEBTI . Kuantitas yang ditawarkan cukup besar,
sehingga Perseroan akan rnembeli berapa pun supply kopi premium yang tersedia asalkan
harga dan kualitasnya sesuai dengan pesanan buyer.

- Untuk saat int Perseroan berencana akan memakslmalkan penjualan kopi di bulan Agustus
hingga awal tahun 2023 dengan mengambii biji kopi dari Lampung dan Semarang.

Pertanvaan:
- Bagaimana kinerja keuangan Perseroan ditahun 2022?

Jawaba n:

- Kinerja keuangan Perseroan tahun 2022 sudah lebih balk dari tahun lalu. Terbukti selama
semester ll2A22, PT Wahana Pronatural Tbk mar"npu rtencatat penjualan sebesar" Rp 193
miliar. lumlah tersebut naik Rp 2 miliar dibanding tahun lalu dengan periode yang sama yakni
Rp 191 miliar. Komoditas biji kopi memberikan kontribusi 90 persen dan sisanya dari rumput
iaut.

- Dari laporan laba rugi, Perseroan sudah mencetak iaba sebesar Rp 65 juta per 30 Juni 2022.
Dibandingkan dengan tahun lalu per 30 Juni, Perseroan masih merugi Rp 900 juta, maka
WAPO sudah mampu mencetak keuntungan.

P erta nvaan I

- Bagaimana peran dan efektivitas resi gudang terhadap kinerja perusahaan?
Jawaba n:

- Resi gudang berkontribusi dalam menambah pemasukan bagi Perseroan meski tidak
signifikan. Total kuantitas rumput laui yang diresikan ke WAPO pada tahun 2021 mencapai
1000 ton. Sedangkan pada semester I tahun 2022 sudah mencapat 736ton.

Pertanvaan:
- Apa peluang usaha yang akan dimanfaatkan oleh Perseroan?
Jawaban:
- Perseroan menargetkan akan menambah bidang usaha di awal tahun 2023, batk dengan

makloon atau industi'i sendiri.

Perta nvaan:
- Apa saja hasil keputusan RUPST-LB PT Wahana Pronatural Tbk tahun 2022?
Jawa ba n:

- Ada dua agenda penting yang diputuskan daiam RUPS WAPO yaitu perubahan pengurus
Perseroan dan penambahan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha lndonesia).

, 1 Agustus 2022
Wahana PronaturalTbk
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