
 
Nomor  :  015/BPS-DIR/VIII/18 
Tanggal :  31 Agustus 2018 
 
Kepada: 
PT Bursa Efek Indonesia (BEI) 
Up. Yth. Kepala Divisi Pencatatan Sektor Riil 
Gedung IDX Tower I – LL 
Jln. Jenderal Sudirman Kav.52-53  
Jakarta 12190 
 
 
Dengan hormat, 
 
Perihal: Pemberitahuan Pelaksanaan Penyelenggaraan Paparan Publik / Public Expose. 
 
Guna memenuhi Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia nomor: Kep-306/BEJ/07-2004, 
tertanggal 19 Juli 2014 tentang Peraturan Nomor I-E, tentang Kewajiban Penyampaian Informasi 
(“Peraturan I-E”), maka melalui surat ini, kami memberitahukan hasil Public Expose tahunan PT 
Buyung Poetra Sembada Tbk, yang telah dilaksanakan pada: 

Hari / Tanggal :    Rabu, 29 Agustus 2018  
Pukul :    10.00 – 11.00 WIB  
Tempat :   Bursa Efek Indonesia (BEI), Ruang Foyer,  
    Jln. Jenderal Sudirman Kav.52-53 Jakarta. 

 

Demikianlah pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama bapak/ibu, kami 
ucapkan terima kasih. 
 
 
Hormat kami, 
PT Buyung Poetra Sembada Tbk 

 
Victor R. Lanes 
Sekretaris Perusahaan 

 



LAPORAN PELAKSANAAN PAPARAN PUBLIK TAHUN 2018 
PT BUYUNG POETRA SEMBADA Tbk  
 
Paparan Publik tahun 2017 PT Buyung Poetra Sembada Tbk (“Perseroan”) telah  diselenggara-
kan pada : 
 

Hari/Tanggal   :   Rabu, 29 Agustus 2018 
Waktu :   Pukul 10.00 – 11.00 WIB 
Tempat  :   Gedung BEI, Ruang Foyer, Jln. Jenderal Sudirman Kav.52-53 

     Jakarta 12190 
 
Laporan berikut merupakan laporan pelaksanaan Paparan Publik tahun 2018, dimana pada 
acara tersebut Perseroan diwakili oleh : 
  Manajemen Perseroan: 

o Direktur Utama  :   Bpk. Sukarto Bujung 
o Komisaris Utama  :   Bpk. Jonathan Jochanan 
o Sekretaris Perusahaan :   Bpk. Victor R. Lanes 
o    Investor Relation  :   Bpk. F. Dion Surijata 
  Peserta yang hadir:  
Peserta yang hadir pada acara Paparan Publik tahunan ini terdiri dari para analis dari 
perusahaan sekuritas, media, dan publik.  Jumlah peserta yang menghadiri acara 
Paparan Publik tahun 2018 berjumlah 41 orang non-media dan 60 orang media.  
 

.  
Paparan Publik tahun 2017 dibuka pada pukul 10.00 WIB oleh Moderator (“MC”) dari PT Bursa 
Efek Indonesia, Bpk. Teja Amanda Putra, yang dilanjutkan dengan memperkenalkan pihak-
pihak yang hadir dari pihak Perseroan. 
 
Paparan mengenai kinerja Semester 1 2018 dan rencana-rencana strategis Semester 2 2018, 
disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan Bpk. Victor R. Lanes, sesuai dengan Materi Paparan 
Publik yang telah dibagikan kepada semua yang hadir pada acara ini, yang intinya: 
 

1. Profil Perseroan beserta dengan Visi dan Misi-nya. 
2. Profil Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. 
3. Struktur Pemegang Saham Perseroan. 
4. Diversifikasi Portofolio Produk Perseroan. 
5. Profile Pemasok Bahan Baku Beras Perseroan. 
6. Fasilitas Produksi dan Distribusi Perseroan. 
7. Jaringan Distribusi Perseroan. 
8. Proses Produksi. 
9. Ikhtisar Posisi Keuangan dan Kinerja Keuangan Perseroan. 
10. Growth Drivers / Dorongan Pertumbuhan Bisnis Perseroan. 

 
Untuk lengkapnya, telah tersaji dengan jelas di buku Materi Paparan Publik / Public Expose, 
yang telah di up loaded di web BEI, web OJK, dan web Perseroan. 
 
 
 



 
 

 



 

 
 
 
Sesi Tanya Jawab 
Berikut adalah pertanyaan yang diajukan peserta dan jawaban yang diberikan manajemen 
dalam acara ini:  
 
Termin 1 (3 Pertanyaan) 

Pertanyaan  1 :  Bpk. Dito, Investor. 

Apakah bapak terpikir untuk menjual beras merah atau beras ketan karena di pasar tradisonal 

ada marketnya ?  dan  Apa Produk unggulan dari Perseroan ? 

 

Dijawab oleh Bpk Sukarto Bujung, Direktur Utama :  

Untuk beras merah atau ketan, Perseroan tidak masuk pasarnya saat ini namun kemungkinan 

kemudian hari akan masuk. Saat ini, Perseroan masih fokus untuk memenuhi permintaan beras 

standar / putih, yang masih cukup tinggi. 



Produk unggulan dari house brand yang paling signifikan adalah untuk Indomaret karena 

memiliki jaringan yang luas, dan Perseroan memegang untuk memasok secara nasional melalui 

Indomaret. 

 

Pertanyaan  2 :  Bpk. Yosua, Investor.  

Apakah dengan adanya HET memiliki dampak signifikan terhadap margin perusahaan ?  

Dengan adanya HET, apakah ada kemungkinan untuk Perseroan melakukan ekspor ?  

Bagaimana utilitas pabrik setelah adanya penambahan produksi ? 

Apakah pembangkit listrik memiliki dampak untuk Perseroani ? 

 

Dijawab oleh Bpk Sukarto Bujung, Direktur Utama :  

Perseroan pernah kena dampak Harga Eceran Tertinggi (HET) waktu awal diterapkan oleh 

pemerintah namun Perseroan sudah melakukan penyesuaian dengan melakukan efisiensi dan 

melakukan upaya meningkatkan kwantitas penjualan. 

Terkait untuk ekspor, tidak memungkinkan karena Indonesia saat ini masih impor.  

Dampak pembangkit listrik yang akan dibangun Perseroan, dari perhitungan kami adalah dari 

investasi sekitar 5 tahun sudah balik modal, dan investasi tersebut sekitar 70 miliar.  Selain itu, 

sekam dari kulit padi, yang akan menjadi bahan pembangkit listrik, akan tidak perlu lagi mencari 

tempat untuk membuangnya.  

 

Pertanyaan  3 :  Bpk. Antonius, Investor & Konsumen.  

Apakah di perusahaan HOKI ada policy untuk beras oplos bahkan untuk beras  pandan wangi? 

Kenapa Sejak HET diberlakukan, beras pandan wangi yang diproduksi oleh perusahaan jadi 

sulit ditemukan? .  

Pabrik semen yang mengambil sekam padi itu dari pabrik semen mana? 

 

Dijawab oleh Bpk Sukarto Bujung, Direktur Utama :  

Kalau kebijakan Perseroan, jika kami jual di kemasan tertulis Beras Pandan Wangi, maka isinya 

beras jenis pandan wangi semua, tidak dioplos. 

Saat ini, sejak HET diberlakukan, kami belum menjual lagi beras Topi Koki Pandan Wangi. 

Namun nanti, jika tersedia bahan bakunya dan masuk harganya maka Perseroan akan produksi 

dan jual lagi. 

Untuk pabrik semen yang membeli kulit padi / sekam Perseroan adalah Indocement. 

 



 

Termin 2 (2 Pertanyaan) 

Pertanyaan  1 :  Bpk. Hendra, Investor.  

Mengapa tidak mencoba memproduksi dan menjual beras merah, karena mencari beras 

tumbuk atau merah itu sulit sekali saat ini ?  

Untuk penjualan sisa produksi kenapa tidak mencoba jual sekam untuk tanaman ? 

Selain itu untuk dedak sisa produksi di jual kemana ? 

Kenapa perseroan memilih tenaga dari sekam padi untuk pembangkit listrik, bukan dari jenis 

pembangkit lainya seperti panel surya maupun tenaga angin ? 

 

Dijawab oleh Bpk Sukarto Bujung, Direktur Utama :  

Beras tumbuk yang dimaksud mungkin adalah brown rice, untuk saat ini beras brown rice 

sebenarnya banyak di pasaran namun Perseroan tidak memproduksi dan menjual brown rice 

karena brown rice masih memiliki ari di berasnya, dan ari tersebut mengandung minyak 

sehingga tidak bisa bertahan lama.  

Perseroan sebelumnya telah menjual sekam untuk media / pupuk tanaman namun perminta-

anya masih sangat sedikit dibandingkan sisa hasil produksi Perseroan.  

Kita juga menjual dedak, bahkan untuk rencana jangka panjang perseroan ingin mengekstrak 

minyak dari dedak ini menjadi minyak beras, karena minyak beras memiliki kualitas yang  

bagus. 

Kami memilih membangun pembangkit listrik berbahan bakar limbah hasil produksi (kulit padi / 

sekam), tujuan utamanya bukan untuk meningkatkan pendapatan, namun memberi solusi atas 

limbah yang ada. Untuk wilayah Sumatera Selatan, limbah kulit padi tidak bisa diserap pabrik 

semen karena mereka prefer menggunakan batu bara. Kami juga masih dalam tahap 

pembicaraan dengan PLN untuk penjualan excess power yang dihasilkan.  

 

Pertanyaan  2 :  Bpk. Musgi, Investor.  

Berapa target produksi dan penjualan Perseroan pada tahun 2019 ?  

Berapa tingkat pertumbuhan laba yang ingin dicapai Perseroan ? 

 

Dijawab oleh Bpk Sukarto Bujung, Direktur Utama :  

Untuk kapasitas produksi Perseroan, kapasitas produksi per jamnya karena satu hari kerja 

dianggap sekitar 8 jam, Perseroan sengaja tidak melakukan produksi penuh 24 jam karena 



mesin-mesin perlu diistirahatkan juga. Saat ini, produksi pabrik di Subang sekitar 30 ton per jam 

dan akan ditambah lagi sekitar 20 ton per jam pada akhir 2018 ini. 

Kami berharap peningkatan penjualan tahun ini sekitar 15% dan di tahun depan jika ada 

penambahan kapasitas, kami berharap penjualan akan meningkat sekitar 15-20%. Kami juga 

mengikuti pertumbuhan jaringan ritel modern termasuk minimarket seperti Indomaret yang 

umumnya bertambah setiap tahun. 

 
 
Setelah selesainya sesi tanya jawab, acara Paparan Publik Perseroan ditutup pada pukul 11.05 
WIB. Demikian laporan ini kami sampaikan 
 

 

Jakarta, 31 Agustus 2018 

Hormat kami, 

 
Victor R. Lanes 

Sekretaris Perusahaan 

  



 

  



 



 



 



 



 



 



 


