RINGKASAN TANYA JAWAB
PUBLIC EXPOSE TAHUNAN PT MITRA INVESTINDO Tbk.
Kamis, 14 Juli 2022
Pukul 14.00 –15.30 WIB
Marapi Meeting Room 2nd Floor – Ibis Jakarta Tamarin Hotel, Jakarta Pusat

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Moderator
: Sugeng Wahono
Pihak Manajemen yang hadir : Bapak Andreas Tjahjadi (Presiden Direktur)
Ibu Diah Pertiwi Gandhi (Direktur)
Agenda :
- Pemaparan presentasi PT Mitra Investindo Tbk.
- Sesi Tanya Jawab
- Press Release
Materi Paparan Publik disampaikan dalam bentuk presentasi oleh Ibu Diah Pertiwi selaku Direktur
Perseroan. Paparan Publik dilaksanakan merujuk pada Peraturan Pencatatan Bursa Efek Indonesia
Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.
Tanya Jawab:
1.
Nama : Bapak Steven / Sulaiman
Institusi : Pemegang Saham
Pertanyaan :
1. Apa plan Perseroan 3-5 tahun kedepan untuk melakukan pertumbuhan secara
organic/unorganik?
2. Dalam project baru tersebut apakah sebagai produsen atau kontraktor?
Jawaban :
1. Saat ini Perseroan sedang menjajaki kerjasama dengan pihak ketiga di sektor pertambangan yaitu
nikel, dan jika berjalan lancar, diharapkan tahun 2023 sudah ada perjanjian yang mengikat
dengan pihak ketiga tersebut.
2. Dalam project ini MITI sebagai kontraktor, izin pertambangan pihak ketiga sudah ada dan lahan
sudah siap untuk produksi.
Tanya Jawab:
2. Nama
: Bapak Bambang
Institusi : Kabar Indonesia
Pertanyaan :
1. Apakah Perseroan membagikan dividen?
2. Apakah ada perubahan jajaran direksi?
Jawaban :
1. Pembagian dividen sudah dijalankan dan sudah mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan pada
tanggal 24 Mei 2022, untuk tahun buku 2021. Untuk tahun 2022 dan seterusnya kami akan
menunggu sampai akhir tahun.
2. Dalam RUPS tahunan 2021 yang diselenggarakan 24 Mei 2022 jajaran direksi & komisaris belum
ada perubahan.
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3.

Nama
: Bapak Toni
Institusi : Media Patroli
Pertanyaan :
1. Apakah pelayaran Perseroan hanya melayani jalur domestik atau melayani jalur internasional
saja?
Jawaban :
1. Pada saat ini Perseroan hanya melayani jalur domestik belum melayani jalur internasional karena
keterbatasan armada. Pelayaran saat ini merupakan crew boat karyawan Pertamina yang
daerah operasinya berada di Indonesia.
4.

Nama
: Bapak Arianto
Institusi : Duta Nusantara Merdeka
Pertanyaan :
1. Berapa anggaran CAPEX Perseroan pada tahun 2022 dan dianggarkan untuk apa?
2. Apakah Perseroan berencana untuk membagikan dividen?
Jawaban :
1. Belanja CAPEX tahun 2022 kurang lebih sekitar Rp. 7 miliar digunakan untuk perawatan dan
perbaikan kapal-kapal untuk menambah armada kapal, dan kami sedang melakukan
pembangunan kantor cabang wilayah Balikpapan. Anggaran tersebut tidak dipergunakan
seluruhnya pada tahun ini.
2. Pembagian dividen sudah dijalankan dan sudah mendapatkan persetujuan RUPS tahunan 24 Mei
2022, untuk tahun buku 2021. Untuk tahun 2022 dan seterusnya kami akan menunggu sampai
akhir tahun.
5.

Nama
: Ibu Christine
Institusi : Release Nusantara
Pertanyaan :
1. Akibat dampak Covid-19, dalam 1 tahun apa kendala yang dihadapi oleh Perseroan dan apa
solusinya?
2. Apa rencana Perseroan dalam 5 tahun kedepan serta persiapan Perseroan agar berjalan baik?
Jawaban :
1. Perseroan tidak ada kendala berarti terhadap operasional selama pandemic Covid-19.
2. Perseroan mengharapkan pada akhir tahun 2022 perusahaan yang sekarang sedang due
diligence sudah dapat bergabung dengan Perseroan. Dalam 5 tahun ke depan diharapkan 2 atau
3 Perusahaan dapat bergabung, untuk tambang nikel karena masih dalam tahap penjajakan,
terlalu dini untuk dimasukkan dalam rencana akuisisi Perseroan.
6.

Nama
: Ibu Asty
Institusi : Reportase Bhayangkara
Pertanyaan :
1. Bagaimana pemberdayaan bagi karyawan/SDM agar lebih baik?
Jawaban :
1. Dalam laporan tahunan Perseroan, ada holding dan anak usaha MITI, dimana anak usaha yang
menjalankan kegiatan usaha MITI, penilaian berdasarkan kinerja, Perseroan memberikan
penghargaan kepada karyawan yang memiliki kinerja baik dan secara normative memberikan
penghargaan sesuai standar yang berlaku, melakukan peningkatan kompetensi, dengan
peningkatan skill dalam bentuk pelatihan bidang kelautan, navigasi dan karyawan-karyawan
yang memenuhi kriteria tertentu untuk mendapat sertifikat dalam bidang pelayaran. Dengan
peningkatan kompetensi, maka kualitas SDM akan lebih baik dan Perusahaan memperoleh
peningkatan value. Pelatihan-pelatihan training/pelatihan karyawan dapat diakses dalam
sustainability reporting.
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7.

Nama
: Ibu Lucky Sun
Institusi : Transnews.com
Pertanyaan :
1. Bagaimana Apakah akan membuka cabang di luar propinsi/luar negeri ?
2. Disaat Covid, apakah ada kendala?
3. Harapan Kedepan bagi MITI.
Jawaban :
1. Perusahaan akan membuka cabang di luar propinsi tetapi untuk luar negeri belum ada, kecuali
jika pertamina membuka proyek diluar pasti kita akan mengikuti prosesnya.
2. Dimasa pandemi covid, tidak ada kendala yang dihadapi Perseran, operasional berjalan normal.
3. Harapannya, kita akan berkembang dan semakin kuat dengan menambah usaha di 3 atau 4
sector yang berbeda.
8.

Nama
: Ibu Larti
Institusi : Reportase Jakarta
Pertanyaan :
1. Dalam 5 tahun kedepan akan akuisisi 3 perusahaan dan anggarannya dari mana untuk
mengakuisisi 3 perusahaan tersebut?
Jawaban :
1. Perseroan sedang menjajaki partnership dengan Perusahaan yang lebih besar, pembicaraan
mengenai anggaran dengan Perusahaan yang menjadi partnership akan dibahas setelah rencana
terdapat kejelasan atas target akuisisi.
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