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Perihal:

Laporan Pelaksanaan Public Expose Tahunan 2021

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306lBEJ/072@4 tertanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan Nomor l-E tentang Kewajiban Penyampaian lnformasi
butir V perihal Kewajiban Public Expose dan merujuk pada surat PT Saratoga lnvestama Sedaya Tbk.
("Perseroan') No. O23/CorpSec-SRTGllVlzOzl tanggal 14 April 2021 perihal Rencana Penyelenggaraan
Public Expose, yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 pukul 11:30 WlB, yang
diselenggarakan melalui fasilitas video conference, bersama ini kami sampaikan laporan pelaksanaan
Public Expose yang dimaksud, sebagai berikut:

1.

PIHAKYANG HADIR
Perseroan

L. Devin Wirawan - Direktur
2. Ryan Sual - Hubungan lnvestor

Moderator

lka Cahyani

Total Peserta

52 orang (investor, sekuritas, media nasional dan blogger)

Wartawan
terdaftar

yang

24 Media & Blogger (nasional, daerah, dan ekonomi)
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2.

PEI-AKSANAAI{ ACARA

A. Rangkuman
PT Saratoga lnvestama Sedaya Tbk. melaksanakan Public Expose atau Paparan Publik pT
Saratoga lnvestama Sedaya Tbk pasca pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
{RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa {RUPSLB). Public Expose tersebut

diawali dengan pemaparan materi oleh Direktur tnvestasi Saratoga, Devin Wirawan dan
dilanjutkan oleh Hubungan lnvestor saratoga, Ryan sual. Berikut pemaparannya:
Saratoga adalah perusahaan investasi yang terkemuka, yang didirikan pada tahun i.997 dan
melantai di Bursa Efek lndonesia pada tahun 2013. Saratoga fokus pada peluang-peluang
investasi di tahap awal, tahap pertumbuhan, dan juga situasi khusus. Kami juga bekerja sama
secara aktif dengan manajemen perusahaan portfolio untuk rnembuka peluang pertumbuhan
dan meningkatkan kinerja perusahaan. Pada akhir Februari 2A2!, Saratoga memiliki nilai aset
investasi bersih (NAB) sebesar Rp. 3O4 Triliun dan nilai kapitalisasi pasar sebesar Rp. 15,3
Triliun. Hal ini menunjukan bahwa nilai kapitalisasi pasar kami masih berada di posisi 58%
diskon terhadap NAB.

Saratoga berinvestasi di portofolio berkualitas yang terdiversifikasi di berbagai lini bisnis.
Portofolio kami yang sudah establish adalah Adaro Energi (ADRO), Merdeka Copper Gold
{MDKA}, Tower Bersama {TBIG} dan Mitra Pinasthika Mustika (MPM}. Kami juga memiliki
portofolio investasi yang masih pada tahap pertumbuhan antara lain: provident Agro
(perkebunan kelapa sawit), Aneka Gas lndustri {gas industri}, Mulia Bosco Logistik (rantai
pendingin), Rumah Sakit Primaya (layanan kesehatan), dan Deltomed (obat-obatan herbal).
Selain itu, kamijuga sudah memiliki eksposur di sektor teknologi melalui investasi kami di Julo
ffintechl serta investasi dengan partner-partner kami di Provident Growth Fund dan Skystar
Ca pital Tech lnvestment.
Sebagai perusahaan investasi aktif, Saratoga selalu berusaha membawa transformasi ke
perusahaan-perusahaan portofolio dari perusahaan tahap awal atau pertumbuhan menjadi
perusahaan mapan. Salah satu contohnya, Adaro Energi yang pada tahun 2002 hanya
memproduki 2O juta ton batu bara per tahun lalu pada tahun 2020 sudah memproduksi 55 juta
ton batu bara. Ada juga Tower Bersama yang awalnya hanya mengoperasikan 7 menara, per
September 2020 sudah mengoperasikan 16 ribu site dengan total 32 ribu tenant. Untuk
kegiatan investasi, Saratoga memiliki sumber kas dan likuiditas keuangan yang terdiversifikasi.
Bisa dibedakan menjadi dua sumber utama yaitu divestasi perusahaan portofolio baik yang
tercatat ataupun tidak, dan pendapatan investasi melalui pendapatan bunga dan pendapatan
dividen dari perusahaan portofolio.
Dalam tahun 2020, kami melakukan investasi sebesar Rp. 652 Miliar dan divestasi sebesar Rp.
298 Miliar, dimana investasi kami berfokus pada investasi tambahan di perusahaan portofolio
kami yang sudah existing. Hal ini termasuk penambahan investasi kami di Mulia Bosco Logistik
dari kepemilikan sebesar 7.5% menjadi 23.7% melalui skema rights issue. Kami juga

mencatatkan pendapatan dividen yang baik sebesar Rp. 750 Miliar, yang sebagian besar
dikontribusikan oleh Adaro Energi, Tower Bersama, dan MPM. Saratoga terus memiliki profil
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keuangan yang kuat dan struktur cosf yang rendah. lni bisa dilihat dari rasio hutang bersih
terhadap total nilai peusahaan yang berada di angka 8,!% dan rasio beban usaha terhadap NAB
yang berada di angka 0,57o.
Di tahun 2020, perusahaan mencatat laba setelah pajak tertinggi sejak perusahaan tisting di
2013 sebesar Rp. 8,8 Triliun. Hal ini dikontribusikan dari kenaikan investasi pada saham
terutama kenaikan harga pasar saham MDKA dan TBIG, serta pendapatan dividen. Kami juga
ingin menyampaikan bahwa perusahaan telah berhasil membukukan pertumbuhan NAB
sebesar 92% ger akhir Februa ri ZO2l dibandingkan dengan posisi Januari 2O19. Pertumbuhan ini
lebih tinggi dibandingkan dengan performa lndeks Harga Saham Gabungan (|HSG) yang turun
4%. Walaupun demikian, performa saham Saratoga baru tumbuh sebesar 46% dan hal ini
menunjukan masih adanya diskon yang cukup besar antara harga saham dan NAB perusahaan.

Beberapa sorotan pencapaian perusahaan portofolio kami

di tahun 2AZO, MDKA

menandatangani Nota Kesepahaman (MOU) dengan Eternal Tsingshan Group Limited untuk
mengembangkan proyek logam asam besi {AlM} dalam rangka membuka nilai tambah biji

tembaga Wetar. AIM adalah proyek multi komoditas jangka panjang dengan peluang
pertumbuhan menarik yang diharapkan dapat berproduksi di tahun 2022. TBIG menerbitkan
satu obligasi USD senilai USD350 juta dan tiga obligasi Rupiah senilai totat Rp2.950 miliar
dengan satu obligasi berperingkat AA+ dan dua lainnya berperingkat AA oleh Fitch lndonesia.
TBIG juga menandatangani perjanjian jual beli bersyarat (CSPA) untuk mengakuisisi 3.000
menara dari PT lnti Bangun Sejahtera Tbk. (IBST). PT Famon Awal Bros Sedaya (primaya

Hospital) berganti nama dan logo dari Rumah Sakit Awal Bros menjadi Primaya Hospital sebagai
bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan medis kelas satu (Prima) serta meluncurkan
satu rumah sakit baru di Karawang sehingga secara total mengoperasikan 9 rumah sakit pada
akhir tahun 2020 dan berencana untuk meluncurkan 4 rumah sakit baru di semester pertama
tahun 2021.

PT Mulia Bosco Logistik {MBL) melihat adanya peningkatan permintaan produk farmasi,
komoditas pertanian, dan barang konsumi yang disertai maraknya UMKM baru di dalam negeri.
Dengan kondisi tersebut, MBL juga sudah memulai proses untuk pembangunan fasilitas gudang
pendingin (cold storage) baru. PT Deltomed Laboratories {DL} membukukan pertumbuhan yang
signifikan pada penjualan Antangin selama pandemi, didukung oleh masih banyaknya
masyarakat lndonesia yang mengandalkan obat-obatan herbat untuk menjaga kesehatan dan
mengobati penyakit. DL juga meluncurkan lmugard obat herbal imunomodulator yang
berkhasiat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh.
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B.

Tanya Jawab

Tanya Jawab Public Expose Tahunan 2021

l.

Moderator
Tanya: Strategi apa yang disiapkan Saratoga untuk meniaga kineria tetap solid di tengah
pandemi COVID-19?

Jawab:
Devin Wirawan

Ditahun 2020 Saratoga memang berada di dalam kondisi yang tidak menentu dikarenakan
pandemiCOV|D-19, walau demikian kami berhasilmembukukan hasilyang cukup luar biasa.
Laba tahun berjalan sebesar Rp. 8,8 Trilyun dan kamijuga berhasil membukukan pendapatan

dividen sebesar Rp. 750 Miliar. Hal initentunya bukanlah hal yang terjadi tanpa sebab,
manajemen sudah berusaha dalam beberapa tahun terakhir untuk mendiversifikasi
perusahaan-perusahaan yang kami investasikan. Ke depannya kami akan fokus untuk
berinvestasi dalam perusahaarr-perushaan konsumer dan teknologi. Ke depannya kami juga
akan terus menganalisa dan mengevaluasi opportunify investasi dimana tujuan kami adalah
berfokus pada sektor-sektor kunci untuk pembangunan negara lndonesia ini.

Handiman - Mirae Asset Sekuritas lndonesia
Tanya: Faktor-faktor utama apa yang menjadi pertimbangan Perseroan untuk melakukan
investasi? lndikator keuangan apa yang menjadi pertimbargan?
Jawab:

Devin lilirawan
Saratoga sebagai perusahaan investasi fokus pada perusahaan-perusahaan yang berada
dalam growth-stage, jadi kami mencari perusahaan-perusahaan yang sifatnya masih smallmedium-enterprise dan kami akan membantu perusahaan tersebut untuk naik ke levet
berikutnya. Untuk parameter-parameter yang kami pilih dalam berinvestasi: 1) perusahaan

tersebut tentunya harus memiliki bisnis modelyang sudah terbukti di market; 2) berikutnya
industrinya masih bisa berkembang; 3l kami juga mengincar perusahaan-perusahaan yang
top 2 atau top 3 market leader dalam industri tersebut; 4) tak kalah pentingnya kami juga
mencari perusahaan yang bagus tapi juga harus dengan valuasi yang reasonable karena
tujuan kami adalah untuk menambah volue kepada pemegang saham kami dimana pada
waktu yang ditetapkan nantinya kami juga harus dapat memonetisasi perusahaan tersebut.
Jadi valuasijuga merupakan faktor yang penting dalam kami berinvestasi.
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Rizal-CNBC lndonesia
Tanya: Berapa alokasi capex tahun ini berikut sumber dana dan pentgunaannya? Seperti
apa fokus investasi di tahun ini?
Jawab:

Ilevin Wirawan
Untuk alokasitahun initidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar USD.
50-100 Juta. Sumber dana tersebut akan berasal dari dividen. Jika ditihat performan dan
track recard Saratoga dalam 4 tahun terakhir, kami selalu berhasil mendapatkan pendapatan
dividen darianak perusahaan kamiminimum Rp.750 Miliar.

- Kontan
Tanya: saat ini saratoga hrinvestasi di ADRO, MDKA, TBIG, dan juga MpMX. Apa ada
rencana menambah portofolio investasi tahun ini dan juga bagaimana investasi di
Vina

perusahaan teknologi atau digital?

Jawab:
Devin

Wrruan

Jika dilihat dan NAV (Net Asset Value) kami, kontributor terbesar terhadap IVAV kami adalah
TBIG, MDKA, dan ADRO. Ketiga perusahaan ini adalah 80-90% dari NAY kami. Yang rnemang

tidak kelihatan dari nilai AIAV ini adalah sejak 4 tahun lalu manajemen sudah berusaha untuk
berdiversifikasi ke perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang konsumer dan teknologi.
Namun, kinerja ketiga anak perusahaan ini yang sangat bagus membuat harga saham
mereka terus naik dan mengakibatkan proporsi dari tiga perusahaan ini menjadi semakin
tinggi. Tapi jika dilihat kami juga sudah berinvestasi di heolthcare seperti Rumah Sakit
Primaya, kami sudah berinvestasi di Deltomed produsen Antangin, dan juga cold-chain
logistic. Tiga sektor ini adalah sektor konsumer yang menurut kami akan terus berkembang
seiring dengan bertumbuhnya ekonomi lndonesia. Kami juga melakukan investasi di
perusahaan-perusahaan teknologi seperti Julo dan kami juga memiliki eksposur kepada
perusahaan-perusahaan teknologi besar melalui partner kami di Skystar Capital dan
Provident Growth Fund.
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5.

Moderator
Tanya: Saratoga berinvestasi di sektor kesehatan, apakah ini dikarenakan ini adalah fokus
dari pemerintah bahwa industri kesehatan meniadi salah satu faktor yang

dipertimbangkan dan apakah Saratoga iuga akan meningkatkan investasi
kesehatan yary lain?

di

layanan

Jawab:
Devin Wirawan

Benar sekali, sektor healthcare akan menjadi sektor kunci kami dalam perkembangan
selanjutnya. Berdasarkan pengalaman kami berinvestasi di Rumah Sakit Primaya, kami
melihat masih banyak yang dapat dilakukan oleh sektor privat untuk berkontribusi kepada
peranan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami juga melihat
dengan pandemi yang berlangsung, kemampuan kami dalam memberikan pelayanan yang
prima kepada masyarakat adalah hal-hal yang diperlukan oleh negara ini untuk berkembang
ke levelberikutnya.
Finna - Bisnis lndonesia
Tanya: Bagaimana dengan rengana ekspansi perserqln tahun ini? Kemana fokus investasi
Saratoga pada tahun 2021?

Jawab:
Devin Wirawan

Sektor konsumer dan sektor teknologi akan menjadi sektor kunci kami yang akan kami
kembangkan dalam tahun-tahun berikutnya. Sektor konsumer datam definisi kami cukup
besar, salah satunya sektor healthcare, sektor logistik yang merupakan derivatif dari sektor

konsumer.
Ryan D. Sual

Seperti yang diutarakan Pak Devin, sektor-sektor tersebut turut membantu kebutuhan
masyarakat lndonesia. Seperti yang kita ketahui, masyarakat lndonesia masih merupakan
growing papulatian dan demografinya cukup muda jadi ini menjadi salah satu tolak ukur
kami dimana kami berusaha masuk ke perusahaan-perusahaan yang menghasilkan produk
atai; servis yang dapat memenuhi demand dari nrasyarakat lndonesia juga.
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7. Fajar - Ten*po
Tanya: Bagaimana kabar mengenai denda Rp, 1 Mitiar oleh KPPU? (elanjutannya seperti
qPq

i

Jawab:

tlevin Wirayrran
Kami sangat menghormatidan menghargai keputusan KPPU. Kamijuga menyampaikan kami
sudah melakukan kewajiban kamidan tentunya kamiberharap bahwa iniakan terus menjad!
pembelajaran kami untuk menjadi perusahaan yang lebih baik ke depannya.
n

Made Sentana - Mergermarket
Tanya: Apakah tahun lalu Saratoga melakukan diuestasi? Kalau ada perusahaan apa saja
yang sudah didivestasi?
Jawab:
Devin Wirawan

Seperti yang ciisampaakan di materi Public Expose, suciah disebutkan bahwa tahun lalu ada
sekitar Rp. 300 tdiliar yang kami divestasikan melalui saham portfolio kami sekarang. Dan itu
adalah MDKA.
Ryan D, Sual
lya, sebagian besar dari amount tersebut adalah divestasi karni di saham MDKA.

9. Handiman - Mirae Asset Sekuritas lndonesia
Tanya: Berapa lama target hoiding period untuk sebuah investee? Adakah invesfee yang
tujuannya untuk di hold selamanya?
,qwqv.

Devin llUirawan

Typical Private Equity itu mempunyai umur 10 tahun dimana 5 tahun pertama digunakan
untuk berinvestasi dan 5 tahun berikutnya digunakan untuk divestasi. Jadi rata-rata mereka

memiliki umur investasi sepanjang 5 tahun. Karena Saratoga adalah perusahaan terbuka
dimana kami mempunyai permonent capital, kami memiliki rnvesfment periad yang lebih
panjang dari Private Equity player pada umumnya. Bisa dilihat dari perusahaan-perusahaan
kami yang suciah meiantai di bursa seperti TEIG, ADRO, kami suciah memiiiki perusahaan
tersebut !eb!h dari 10 tahun. Menurut kanni, selarna kannl bisa menumbuhkan perusahaan
tersebut dengan angka yang bagus mengapa kami harus jual. Jadi kami sifatnya lebih
fleksibel, kami tidak dikejar waktu uniuk exft daiam waktu 5 tahun. Jika bagus kami bersedia
untuk terus membantu rnanajemen dalam nnengembangkan bisnisnya.
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Tanya: Mengapa tidak berinvestasi di sektor keuangan, bank atau rnultifinance, yang telah
terbulti tumbuh konsisten dan stabil?
Jawab:

Ilevin Wirawan
Sektor keuangan juga akan menjedi salah satu selGor yang kami fokuskan di tahun ini. Kami
saat ini sudah memiliki eksposur unluk finoncial sector melalui investasi kami di MPMX yang
n-ieffiiliki subsidiory di multifinafice conxpony. Tapi kedepannya kami memang melihat
lnclonesia masih memiliki populasi dengan akses ke bank yang masih limited. Sebagai
perusahaan investasi kami akan berusaha untuk membantu masyarakat dan populasi
lndcnesla untuk mempunyai akses kefn ancial institutror, bank, atau lainnya.
10. Rizal -CNBC lndonesia

Tanya: Untuk di sektor lT tadi disebutkan masih bekerja sama, apakah ke depannya
Saratoga akan mengakuisi fnteclr?
Jawab:
Deuin llUirasan
Kami saat ini sudah memiliki investasi di sektor fintech, melalui perusahaan yang bernama

Jufo. Julo rnerupakan peer

to

peer platform yang sudah kami support seiama beberapa
tahun. Jadi mernang saat ini eksposur kami ke sektcr teknologi masih kebanyakan melalui

partner kami, Provident Growth dan Skystar Capital. Tapi kedepannya kami juga akan
berusaha uirtuk rnencari perusahaan-perusahaan teknologi yang bisa memberikan nilai
tambah atau klisa bersinergi dengan perusahaan-perusahaan kami lainnya, dimana Saratoga
akarr berinvestasi lebih besar directly ke perusahaan-perusahaan iersebut.
11- Faiar

-Tempo
?a*ye: Ha!*u blsa di breakdewn investas! di Julo itu seperti apa dan target kedepannya
hagaimana? {58.45}

l=ur:lr.
Devin Wirawan

julo ad*lah perusahaan peer t* peer yeng ewalnya dlir:vestasikan cleh p€rt*€r

kanTi Skysia;.

eapitai" Kami melihat pertumbuhan yang sangst bagus, kami jr-rga rnelihat nnanajemen sr:dah
berhasii uniuk menumbuhka* dan membangun perusahaan sampai ke ievei yang sekarang.
Dan kami meiihat i*i adalah waktunya unt*k Sarataga dengan network yang kami pi.:nya,
dengan sinergi dengan perusahaan kami untuk terus membantu Juio untuk berkembang ke
deparinya"
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Tanya; Bagaimana prospek investasi di perusahaan hatu bara, di tengah tren perbankan
global yang tidak lagi mendanai batu bara?
Jawab:
Devin iifirawan
Kami sudah berinvestasi di ADRO sejak puluhan tahiln yang lalu, kar"ni masih sangat konfiden
dengan kemampuan manaJemen ADRO dafam menurirbuhkan nerusahaan iersebut. Kami
juga mengerti men?ang banyak negara-negara Barat yang $?erigafiggap batu bara sebagai
komerriiias yang tidak bersih. Tapi tidak bisa dipr.rngkiri bahwa batu hara itu merupakan the
cheapest, source af fuet untuk mengelektrifikasi lndonesia dan lndonesia memiiiki jumiah

batu bara riang sangat melinrpah. Yang bi:a kami san:peikan juga edalah ADRO selaku
perusahaan yang awalnya hanya berkecimpung di ekspiorasi dan produksi batu bara, mereka
juga sudah mendiversifikasi bisnis mereka. Tidak hanya produksi batu bara tapijuga ke bisnis
pemhangkit tenaga list''ik, mereka juga akan herpartisipasi dalan* investasi di bisnis-bisnis
yang bersifat lebih green.

Kesimpulan
Bevin Wirawan
Kaiau saya bisa sirnpulkan Pubex ini dalam satu kata singkat "58% discount harga saham

kami dari NAV." Kami dari manajemen sudah berhasil untuk menumbuhkan bisnis karni
3l Triliun. Kami berharap ke depannya kamijliga akan
berhasil dalam meningkatkan likuiditas perusahaan. Beberapa haf vang kami sebutkan dalam
fiUFS kami seper-ti stocfr splif dan liuy&ac( tujuan utama kami adalah untuk meningkat
likuiditas di masyarakat dan u:,'tuk mernperkeci! discount antara *lAV dan harga sahar* kami.
sehingga jumlah /V,4Vkamisekitar Rp.

Demlkiar': kami sannpaika:'r Laporan Pelaksanaarl ?ublic Expose Tahunar: 2S?1, etas perhatlannya kami
ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT SARATOGA IT{VESTAMA SEDAYATbK"

PT SARATOGA
INVESTAMA SEDAYA TBK.

Divisi Hukum dan Sekretariat Perusahaan

