HASIL PUBLIC EXPOSE
DALAM RANGKA ULANG TAHUN KE-13
PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA

Pelaksanaan : Kamis, 5 Juni 2014
Waktu
: Pkl. 10.00 – 11.00 WIB
Tempat
: Gedung Bumi Mandiri Tower I, Jalan Basuki Rahmad 129-137
Surabaya
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 2013 termasuk
pengesahan neraca serta laporan rugi laba Perseroan untuk tahun buku 2013 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 2013 (acquit et de charge).
b. Menyetujui memberhentikan Bapak Hugeng Parhito dari jabatan Komisaris (Independen)
Perseroan dan menyetujui mengangkat Bapak GUNAWAN RUSLIM, MM, CFA, CPA sebagai
Komisaris (Independen) Perseroan periode Juni 2014 sampai dengan Juni 2016, sehingga
susunan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :
- Komisaris Utama
: Ibu Lia Tirtasaputra.
- Komisaris (Independen)
: Bapak Gunawan Ruslim.
c. Menyetujui mengangkat Bapak Hugeng Parhito sebagai Direktur Independen Perseroan
terhitung sejak Juni 2014 sampai dengan Juni 2016, sehingga susunan Direktur Perseroan
menjadi sebagai berikut :
- Direktur Utama
: Bapak Samin
- Direktur
: Bapak Indra Widyadharma
- Direktur Independen
: Bapak Hugeng Parhito.
d. Menyetujui penggunaan laba Perseroan tahun buku 2013 dicatat sebagai laba ditahan guna
memperkuat struktur permodalan Perseroan, dengan demikian Perseroan tidak membagikan
deviden.
e. 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 2014.

f. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
2014, termasuk untuk menentukan honorarium yang akan diberikan kepada Kantor Akuntan
Publik dimaksud.

2. Pertanyaan:
Bagaimana cara Perseroan mengelola budidaya Rumput Laut agar tidak melanggar
Peraturan Pemerintah tentang pemanfaatan Wilayah Perairan?
Jawaban:
Cara-cara yang dilakukan oleh Perseroan adalah :
- WAPO tidak mengembangkan sistem plasma secara langsung, melainkan para petani
(nelayan) yang melakukan penanaman dan budidaya Rumput Laut, dalam hal ini
Perseroan melakukan pembinaan dan pengenalan cara budidaya yang benar. Hasil
dari panen akan dibeli oleh Perseroan.
- Dalam melakukan pembinaan dan sosialisasi, Perseroan selalu berkoordinasi dengan
dinas terkait, agar tidak melanggar peraturan yang ada karena dinas terkait lebih
memahami regulasi.
3. Pertanyaan:
Diwilayah mana saja budidaya Rumput Laut dilakukan oleh Perseroan
Jawaban:
- Perseraon saat ini focus di wilayah Kalimantan yang memiliki pesisir pantai sangat
luas dan jauh dari wilayah pariwisata. Tentu tidak akan dilakukan di pulau Bali
dimana sektor pariwisata sangat dominan di sepanjang pantainya.
- Perseroan juga akan mengembangkan Budibaya di pulau-pulau terpencil yang jauh
dari pariwisata, dan melakukan pengenalan serta pembinaan kepada para nelayan
yang ada.
4. Pertanyaan:
Bagaimana system kerjasama pembelian Rumput Laut dan berapa produksi pertahun?
Jawaban:
- Perseroan melakukan pembinaan disertai pemberian dana awal kepada para petani
agar mereka mau melakukan budidaya Rumput Laut, hasilnya akan dibeli oleh
Perseroan dengan harga pasar yang berlaku.
- Rata-rata produksi pertahun adalah 3500 Ton. Proyeksi pertumbuhan adalah +20%
dengan cara penambahan luasan dan produksinya.
5. Pertanyaan:
Produk apa yang memberi kontribusi penjualan terbesar ?
Jawaban:
- Kontribusi penjualan berdasarkan volumenya adalah sebagai berikut :

•
•
•
•
•

Rumput Laut (seaweed)
Candy dan dreamy
Beras
Kedelai
Coklat

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

55.090.321.209
45.317.080.865
16.032.000.000
7.747.200.000
2.706.363.600
126.892.965.674

43,4%
35,7%
12,6%
6,1%
2,1%
100,0%

6. Pertanyaan:
Berapa target pertumbuhan penjualan di tahun 2014 dan upaya-upaya apa saja yang
akan dilakukan Perseroan ?
Jawaban:
Perseroan mentargetkan pertumbuhan ditahun 2014 sebesar 20%, dengan melakukan
upaya-upaya sebagai berikut :
- Perseroan fokus mengembangkan komodinas Rumput Laut dan Pabrik Permen.
Pengembangan produk dan merencanakan merilis varian baru produk Candy, namun
detail produk dan waktunya belum dapat kami sampaikan saat ini.
- Meningkatkan produksi pada sektor agrobisnis dan pertanian terutama produk
rumput laut.
- Menjaga kwalitas karena selama ini Perseroan sangat berkomitmen untuk selalu
menjaga mutu produk baik lokal maupun ekspor.
7. Pertanyaan:
Negara mana saja tujuan dari ekspor perseroan ?
Jawaban:
Saat ini Negara tujuan ekspor Perseroan adalah China.
8. Pertanyaan:
- Bagaimana tanggapan Perseroan terhadap aturan impor Kopi kemasan yang ada
gulanya?
Jawaban:
- Perseroan berpendapat seharusnya tidak perlu masuk ke Indonesia, karena Indonesia
merupakan penghasil komoditas tersebut.
- Saat ini penjualan Perseroan lebih banyak lokal, sehingga kebijakan tersebut sedikit
banyak akan berpengaruh terhadap penjualan.

