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RINGKASAN TANYA JAWAB 

PELAKSANAAN PAPARAN PUBLIK (PUBLIC EXPOSE)  

PT Mitra Investindo Tbk. 

Selasa, 16 April 2019 

Pukul 09:00 – 11:00 WIB 

Ruang Seminar PT Bursa Efek Indonesia Tower 2 Lantai 1 

============================================================================== 
 

Pihak Manajemen yang hadir : Sugi Handoko (Presiden Direktur) 

       Pradopo Subekti (Direktur) 

       Diah Pertiwi Gandhi (Direktur Independen) 

Agenda: 

- Pemaparan  

- Sesi tanya jawab 

- Press Release 

 

Materi Paparan Publik disampaikan dalam bentuk presentasi oleh Bapak Sugi Handoko selaku 

Presiden Direktur Perseroan. Paparan Publik dilaksanakan dalam langkah memberi Penjelasan 

atas Laporan Keuangan Auditan Perusahaan Tercatat tahun 2018 memperoleh opini Tidak 

Memberikan Pendapat (Disclaimer) dari Akuntan Publik serta pemaparan langkah-langkah 

Perseroan dalam Upaya mempertahankan kelangsungan usaha (Going Concern). 

 
Tanya Jawab 

 
1. Nama : Fill 

Institusi : Kontan 

Pertanyaan 1 : 

Kapan Pelaksanaan Right Issue?  

Jawaban: 

Right Issue sebenarnya adalah opsi terakhir, dari tiga  target usaha yang nantinya akan di jalankan, 

kami sudah memetakan apa saja yang bisa kami kerjakan sesuai dengan kemampuan kami, pilihan 

pertama adalah dari modal kami sendiri dan yang kedua dari suntikan dana pihak ketiga. 
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Pertanyaan 2: 
 
Target dananya di kisaran berapa? Dan apakah pendanaan itu nantinya untuk pembiayaan di 

ekspansi Benakat Oil atau ada untuk penggunaan lainnya? 

 
Jawaban: 

jika nanti harga minyak membaik masih ada kemungkinan kita akan menaikan pemilikan saham di 

Benakat, Right Issue akan kami laksanakan ke peluang bisnis dengan risiko cukup tinggi, dimana 

Benakat kami anggap sebagai hulu (up stream) migas cukup beresiko tinggi karena kami tidak bisa 

memprediksi kapan kenaikan harga minyak, jadi kami harus hati-hati.  

 
2. Nama : Monica Wareza 

Institusi : CNBC Indonesia 

Pertanyaan 1: 

Pengembangan Investasi PLTG nanti system nya dari perusahaan akan bagaimana apakah investasi 

kepemilikan saja atau ikut menjadi pengelolanya dan ini PLTG nya apakah sudah ada atau baru akan 

di bentuk?  

 
Jawaban: 

Untuk PLTG kami mulai dari scratch dimana kami mendapat penawaran bermitra dengan perusahaan 

yang masih berelasi dengan grup kami dan Pihak BUMD. Dimulai dari Investasi Generator set pada 

Proyek PLTG di Sorong yang telah masuk dalam daftar prioritas PLN 2019-2020, karena wilayah ini 

kekurangan pasokan listrik. Target realisasi proyek pada tahun 2019-2020. Nilai Investasi PLTG cukup 

besar dimana partner kerja sama saat ini tengah menjajaki mendapatkan financing dari pihak ketiga 

dan skema kerjasama operasi 50:50. Nilai Investasi PLTG ini belum dapat kami sampaikan, namun 

kami menilai tarif gas yang ditawarkan sudah cukup ekonomis yang dimana berdasarkan tarif gas 

yang berlaku 2019. 

 

Pertanyaan 2: 

Usaha granit ini kan baru akan di buka kembali yang sebelumnya memang sudah tidak beroperasi 

atau seperti apa? Untuk peluang bisnis ini apakah akan di mulai di tahun ini atau seperti apa dan 

rencana perusahaan di tahun ini seperti apa?    

 
Jawaban: 

Untuk granit perseroan akan mengakuisisi atau kerjasama dengan pemilik konsesi IUP (resources) 

yang ada dan kami targetkan di wilayah jawa barat & sumatera dengan kandungan (resources) yang 

cukup besar kedepannya. kami harapkan dari ketiga peluang bisnis ini realisasi peluang usaha yang 

pertama dan ketiga bisa lebih cepat dan arus kas/pendapatan cukup instan sehingga pendapatan 

pada tahun 2019 ini diharapkan dapat diperoleh dari peluang usaha pertama dan ketiga, sedangkan 

peluang usaha kedua membutuhkan waktu hingga tahun 2020 
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3. Nama : Eka Setiayaningsih 

Institusi : Alinea.id 

Pertanyaan: 

Untuk tahun ini capexnya berapa untuk perusahaan dan sumber dananya dari mana? 

 

Jawaban: 

Untuk yang pertama dan yang kedua diperkirakan memerlukan capex sekitar USD 3 juta dan dana 

nya berasal dari kas perseroan 

 


