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Laporan Pelaksanaan Public Expose Tahunan 2020

Dengan hormat

Dalam rangka memenuhi ketentuan Keputusan Direki PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BE
/O72004 tertanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan Nomor l-E tentang Kewajiban Penyampaian tnformasi
butir V perihal Kewajiban Public Expose dan merujuk pada surat PT Saratoga tnvestama Sedaya Tbk.
("Perseroan") No. 028/CorpSec-SRTG/Vl/2020 tanggal 3 Juni 2020 perihal Rencana penyelenggaraan
Public Expose, yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 pukul 11:30 WlB, yang
diselenggarakan melaluifasilitas video conference, bersama ini kami sampaikan laporan pelaksanaan
Public Expose yang dimakud, sebagai berikut:

1.

PIHAI(YANG HADIR
Perseroan

1. Lany Djuwita Wong- Direktur
2. Devin Wirawan - Direktur
3. Albert Saputro - Hubungan lnvestor
4. Amanda Suardana

Moderator

lka Cahyani

Total Peserta

41 wartawan (media nasional dan ekonomi)

Wartawan
terdaftar

yang

34 (Media: nasional, daerah, dan ekonomi)
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2.
A.

PEI.AKSANAAN ACARA

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

diawali dengan pemaparan materi oleh Direktur lnvestasi Saratoga, Devin Wirawan dan
dilanjutkan oleh Direktur Keuangan Saratoga, Lany D. Wong. Berikut pemaparannya:
Saratoga adalah perusahaan yang berinvestasi ditiga sektor kunci perekonomian di lnilonesia.
Produk jasa konsumen, infrastruktur dan sumber daya alam. Pada 2019, Saratoga memiliki nilai
ekuitas sebesar Rp. 22,7 Trilyun dan nilai kapitalisasi pasar sebesar Rp 9,8 Trilyun. Angka
tersebut menunjukkan adanya diskon sebesar 57o/o dari nilai kapitalisasi pasar terhadap nilai
ekuitas. Saratoga memiliki 14 portofolio investasi utama. Dari 14 perusahaan tersebut, terdapat
3 perusahaan yang sudah estoblish seperti, Adaro Energi, Tower Bersama, dan Mitra Pinasthika

Mustika (MPM). Kami juga memiliki 11 portofolio investasi utama yang masih pada tahap
pertumbuhan dan tahap awal.

l,l

Dalam tahun 2019, kami melakukan investasi sebesar Rp.
Trilyun dan divestasi sebesar Rp.
4@ Milyar. lni sesuai dengan target kami untuk melakukan investasi sebesar USD 50.000.000

-

100.000.000 setiap tahunnya. Pada tahun 2019, perusahaan mencatat penghasilan dividen

sebesar Rp. 2 Trilyun yang merupakan penghasilan dividen tertinggi sejak perusahaan
melakukan penawaran umum perdana pada tahun 2013. Selama tahun 2019, perusahaan
membukukan laba sebesar Rp. 7,4 Trilyun yang dikontribusikan oleh kenaikan harga saham
portofolio investasi sebesar Rp.6,2 Trilyun dan pendapatan dividen sebesar Rp. 2 Trilyun. Oleh
karena haltersebut, nilai ekuitas perusahaan meningkat signifikan dari Rp. 15,6 Trilyun menjadi
Rp.22,7 Trilyun.
Beberapa highlight dari portofolio investasi kami, PT Merdeka Copper Gold Tbk mengalami
pertumbuhan pesat dan berhasil memproduksi 223.000 ons emas, 33% kenaikan dari tahun
sebelumnya. MPM juga berhasil memberikan dividen kepada Saratoga sebesar Rp 1,1 Trilyun.
Dalam hal finansial, perusahaan terus mempertahankan, struktur permodalan yang baik dan
prudent pada tahun 2019 berhasil mengurangi pinjaman sebesar Rp. 600 Milyar menjadi Rp. 3,3

trilyun.

B.

Tanya Jawab
1. Moderator
Tonyo: fuat ini pemn kito sama untuk memerangi COVTD-L9, tentunya jugo berpengoruh
terhadop industri dan sekor bisnis tanah air. Stmtegi apa yong dilakukon oleh Sarotoga
sela mo pandemi untuk menjoga pertumbuhan bisnis?
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Jawab:
Devin Ullirawan

Tentunya pandemi ini memengaruhi operasi perusahaan, tidak hanya Saratoga tetapi
perusahaan lainnya. Yang kami tekankan kepada portofolio investasi kami adalah
survivobility. Kami ingin perusahaan kami itu bisa survive untuk melewati pandemi ini,
karena saat ini tidak ada yang tau apakah pandemi ini akan bersifat jangka pendek atau
jangka panjang. Akan tetapi dari keadaan yang sulit ini pun kami melihat akan ada
kemungkinan opportunrU yang bagus dimana kita sempat lihat 1-2 bulan lalu itu IHSG
sempat terkoreksi, jadi kamijuga melihat dalam keadaan sulit inipun akan ada opportunity
dimana kami akan bisa mendapatkan perusahaan-perusahaan yang baik namun memiliki
kesulitan cashflow.
2. Farid

-

lnvestor Daily

Tanya: Beropa target penerimaan dividen 2A20?
Jawab:

Devin Wirawan

Untuk tahun ini ada 3 anak perusahaan kita yang sudah mengumumkan pembagian
dividen. Tower Bersama sudah mengumumkan pembagian dividen sebesar Rp.505 Milyar,

MPMX mengumumkan pembagian dividen sebesar Rp. 400 Milyar dan Adaro sudah
mengumumkan pembagian dividen sebesar USD 250.000.000. Jadidengan dana yang kita
terima ini nanti sebagian akan digunakan untuk pengembangan human capital, sebagian
dialokasikan kepada investasi baru yang sedang kita matangkan, dan selebihnya akan kita
pertimbangkan untuk dividen.
3. Moderator
Tonya: Dalam konsumen dan infrastrukur, opokoh
masa yang sepeni ini?

lokts kepada industri kesehatan di

Jawab:

Devin Wirawan
lndustri kesehatan masuk dalam klasifikasi industri konsumen yang termasuk dalam 3
sektor kunci kami. Saat ini kami sudah memiliki rumah sakit Primaya dan kamijuga sudah
memiliki perusahaan obat herbal Dehomed yang memproduksiAntangin. Jadi kedepannya
kami akan terus mencari opportunity di dalam sektor kesehatan ini. Kami melakukan
investasidi Primaya sejak beberapa tahun lalu dan saat ini Primaya sudah memilikig rumah
sakit yang sudah beroperasi. Sebagai perusahaan investasi yang menerima manfaat dari
negara ini, pada saat sulit ini juga manajemen berusaha tidak hanya untuk memikirkan
bagaimana mencari profit, tetapijuga bagaimana kita dapat membantu rakyat dan negara
untuk melewati kondisi sulit seperti ini.

I
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4. Kontan - Agung

Tanya: Laparan keuangan kuortal-l Wrseroon teloh keluor
perlamfuton, bogaimona dengon prospek di kaartol kedua ini?

dan tercatat

ada

Jawab:
Lany D. Wong

Kami mengalami kerugian perusahaan sebesar sekitar Rp 5 Trilyun, lebih disebabkan
karena mark-to-market dari harga saham terutama MPM, Adaro, dan Tower Bersama,
dikarenakan sejak bulan Maret terjadi pandemi COVID-l9. Harga saham perusahaan
terbuka di seluruh dunia, termasuk di lndonesia, mengalami penurunan yang tajam.
Namun demikian, beberapa bulan belakangan ini, beberapa saham tersebut mengalami
recovery, sehingga jika dilihat dampaknya kepada kami, bulan April ke Mei itu dampaknya
lebih positif.
Mengenai dampak ke akhir tahun, kita akan lihat. Tetapi kami tetap confident karena
kinerja dari anak perusahaan kami ini semuanya dalam posisiyang sangat baik.
Tanya: Apakoh pondemi mempengoruhi kinerio Wnseroan kemorin dan soat ini? Pasca
relakosi PSBB, bogaimona perseroon melihat praspek kinerja perseroan hingga okhir
tahun, berapo target pendoptan moupun loba bercih tohun ini?
Jawab:
Devin Wirawan
Anak perusahaan kami ada yang terdampak secara positif dan ada yang terdampak secara
negative dengan adanya Pandemi Covid-19 ini. Pandemi ini membuat daya beli masyarakat
menurun. Sebagai perusahaan investasi, kami selalu siap untuk mendukung anak
perusahaan kami ditengah pandemi dan masa sulit ini.
Salah satu anak perusahaan kami yang mengalami dampak positif dari pandemi ini adalah
Deltomed, yang memproduksiAntangin yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh untuk
menghadapi virus COVID-19.
Demikian juga anak perusahaan kamiTower Bersama, juga mengalami dampak positif dari
pandemic ini, dimana masyarakat kebanyakan berada di rumah dan membuat penggunaan
internet menjadi lebih tinggi, termasuk kegiatan belajar mengajar sekolah yang dilakukan

dirumah.
Tanya: Apokoh ado perubahon portofolio investasi di tahun ini dan odakah investosi
boru di sepanjang tahun 2020? Selctor bisnis mano yong menurut persenoan pung
prospekyang boik selamo pandemi ini?
Jawab:

Devin Wirawan
Sampai dengan saat ini, kami masih melakukan due diligence untuk beberapa perusahaan
yang kami jajaki untuk melakukan investasi, tetapi terkendala oleh pandemi COVID-l9.
Fokus kami saat ini adalah mendukung fundamental dari anak perusahaan kami, untuk
memastikan bahwa mereka dapat melewatimasa sulit ini.
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Tanyo: Untuk opo sajo penggunaoin lobo bercih tahun 2079? Eeropo persen yang
dibogikon sebagai dMden? Mohon penjelonnnya?
Jawab:
Lany D. Wong

Dalam RUPS yang telah diselenggarakan sebelum public expose ini, telah disetujui bahwa
dari laba bersih sebesar Rp. 7,4 Trilyun, sebesar Rp. 5 Milyar akan dialokasikan menjadi
cadangan wajib perseroan, sebesar Rp. 149,2 Milyar atau Rp. 55 per lembar saham akan
dibagikan sebagai dividen tunai final kepada pemegang saham perseroan. Sisanya akan
dialokasikan untuk menambah saldo laba perseroan.

5. Jakarta Post - Riska

Tonya: Mengingat IHSG yang sudoh turun double
investasi Somtogo tohun ini?

digit tohun ini, bagaimana outlook

Jawab:
Devin Wirawan

Sebagai perusahaan investasi, kita akan lebih aktif jika harga morket dalam keadaan
terkoreksi. Karena resiko untuk kita masuk dengan kemungkinan bayar terlalu mahal itu
jadi lebih kecil. Kami sedang menganalisa beberapa perusahaan yang sebelumnya harganya
tidak terjangkau, yang saat ini harganya masuk dalam range yang menurut kami yang
reasonable.

di tengah pandemiT Adakah rencano
untuk meningkotkon investosi dalam existing porttolio? Bagoimano rencana

Tanya: Bogaimana strotegi investosi Somtggla

penambahan investasi baru? Apakah Saratoga akan berinvestdsi di *;/rl;or lain selain 3
sekar existing?
Jawab:
Devin Wirawan

Ada beberapa perusahaan yang saat ini kami sedang dalam tahap diskusi, dan kami
harapkan dalam waktu 6 bulan - 1 tahun ke depan, akan ada yang terealisasi menjadi
investasi baru. Fokus kami tetap pada 3 sektor utama yaitu, infrastruktur, sumber daya
alam dan konsumen.
Tanya: Berapa renodna olokasi investositahun ini?

Jawab:
Devin Wirawan
Kami mengalokasikan investasi tahun ini sebesar USD 50.000.000

-

100.000.000.
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5. Kabarminang.id - Hendra
Tonya: Berap keuntungan dari tigo sekor investasi yang dilakukon itu? Masing masing
sekor itu, bisa di jeloskon keuntungannya? (Kontribusi dividen dart masing-masing
sektor)
Jawab:
Devin Wirawan

Untuk tahun 2019, total pendapatan dividen yang diterima oleh Saratoga adalah Rp. 2
Trilyun dengan total dividen terbesar dari MPMX sebesar Rp. 1,1 Trilyun, Adaro Rp. 593
Milyar, dan Tower Bersama Rp. 206 Milyar.

C.

Kesimpulan
1. Lany D. Wong
Pada dasarnya kita sangat waspada dengan pandemi yang kita hadapi sekarang terutama
dikarenakan penyelesaiannya yang belum jelas dan akan berapa lama. Namun demikian,

kami sangat confident dengan kinerja portofolio dari perusahaan kami, walaupun dari
waktu ke waktu volatility di pasar saham sangat besar, kinerja operasional dan keuangan
dari portofolio kami sangat strong. ltu sudah diperlihatkan dari dividen yang sudah
disetujui di RUPS dari MPMX, Adaro, dan Tower Bersama.
2. Devin Wirawan
Pada saat seperti ini, cosh adalah king. Untuk semua anak perusahan kita, kebetulan
mereka memiliki keadaan finansial yang sangat bagus, jadi kondisiseperti ini adalah saatsaat dimana mereka dapat lari lebih cepat dariyang lainnya.

Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Public Expose Tahunan 202O atas perhatiannya kami
ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT SARATOGA ITVESTAMA SEDAYA TbK.

PT 3ANA?OSA
INESTr4SIAffiAIAffiT

Divisi Hukum dan Sekretariat Perusahaan
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