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Jaka rta, 30 Agustus 2018

No: 02s0/ss/Vlll/18

Kepada Yth :

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 2

PT Bursa Efek lndonesia
Gedung Bursa Efek lndonesia

Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53

Jakarta 12190

Perihal : Hasil Public Expose PT Selamat Sempurna Tbk' ("Perseroan")

Dengan hormat,

Untuk memenuhi peraturan Nomor l-E butir V.2 Keputusan Direksi PT Bursa Efek lakarta No: Kep-306lBEJ/o7'

2004, tanggal 19 Juli 2004, tentang Kewajiban Penyampaian informasi serta sehubungan dengan telah

dilaksananakannya Publlc Expose dan Press Conference Perseroan pada tanggal 28 Agustus 2018 bertempat di

Rusang Seminar I dan Ruang Gallery Gedung Bursa Efek lndonesia dalam acara lnvestor Summit 2018, bersama ini

kami menyampaikan Laporan Hasil Public Expose sebagai berikut:

1. public Expose - lnvestor Summit dlmulai pukul 11.15 BBWI s/d 12.15 BBWI dan Press Conference yang

dimulai dari pukul 12:45 BBWI s/d 13:00 BBWI.

2. Public Expose dihadiri oleh :

a. Manaiemen Perseroan :

. Komisaris Utama

. Direktur

b. Peserta :

. Public Expose

. Press Conference

Surja Hartono

Ang Andri Pribadi

26 orang

59 orang

3. Materi dipresentasikan oleh Lidiana Widjojo, Corporate Secretary'

4. Moderator : Teuku Fahmi Ariandar.

Berikut dibawah ini adalah ringkasan dari sesi tanya jawab yaitu :

. Bapak Arif (bolasalju.com)

Pertanyaan :

1) Terkait dengan metode pengakuan penjualan Perseroan, dimana penjualan dilakukan melalui

distributor tunggal yang berelasl, apakah pengakuan penjualan dilakukan setelah barang dilepas ke

distributor atau setelah barang terjual ke customer ?

Jawaban :

pT selamat sempurna Tbk menerapkan metode pengakuan penjualan Perseroan sesuai standar

Akuntansi Keuangan (sAK) yang berlaku di lndonesia dan mengadopsi IFRS. Pengakuan dan Pencatatan

penjualan dilakukan saat barang keluar dari pabrik ke distributor yang berelasi, namun demikign
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sesuai dengan SAK, akan dilakukan eliminasi dalam pembukuan pada saat proses Konsolidasi Laporan

Keuangan. Sebagai informasi, Laporan Keuangan Perseroan diaudit oleh Ernst&Young Indonesia.

2) Bagaimana siklus penghapusan atas barang-barang rusak?

Jawaban :

Perseroan melakukan pencadangan terhadap barang-barang rusak baik atas bahan baku maupun

barang jadi. Pada umumnya, bahan baku dan barang jadi Perseroan relatif tahan lama seperti kertas,

baja dan aluminium untuk bahan baku , serta Filter dan Radiator untuk barang jadi. Pencadangan

dilakukan berdasarkan umur barang dan dengan memperhatikan kondisi fisik barang apakah korosi

atau berkarat.

Bapak Antonius (lnvestor)

Pertanyaan:

1) Berkaitan dengan Merek Sakura yang cukup terkenal di pasaran. Apakah Perseroan memiliki divisi

khusus untuk suku cadang alat-alat berat?

Jawaban :

Saat ini, sekitar 67/o Penlualan Perseroan ditujukan ke suku cadang alat-alat berat. Beberapa tahun

terakhir, Perseroan lebih berfokus pada penjualan suku cadang alat-alat berat, yang merupakan suatu

antisipasi atas Electric Vehicle di bidang otomotlf yang akan semakin besar kedepannya. Selain itu,
Perseroan juga memiliki anak Perusahaan yaitu PT Panata Jaya Mandiri yang dikhususkan untuk
memproduksi suku cadang alat-alat berat. PT Panata Jaya Mandiri adalah Perusahaan Joint Venture
antara Perseroan dengan Donaldson Company lnc, USA.

Bagaimana PT Selamat Sempurna Tbk dapat dengan baik mempertahankan kinerjanya selama ini bila

dibandingkan dengan pemain lainnya di lndustri ?

Jawaban :

Kinerja Perseroan yang baik selama ini, karena Perseroan lebih fokus di pasar ekspor yang ukuran dan
potensinya tidak terbatas bila dibandingkan dengan pasar lokal. Dengan pemilihan pasar yang tepat,
Perseroan mencatatkan kinerja yang terus tumbuh selama 25 tahun tanpa pernah mengalami
penurunan. Walaupun dengan pemilihan pasar ekspor, Perseroan harus menghadapi persaingan yang

lebih berat.

Bagaimana pengembangan baterei untuk Electric Vehicle di PT Selamat Sempurna Tbk ?

Jawaban:
PT Selamat Sempurna Tbk tidak memiliki rencana untuk memproduksi baterai termasuk baterai untuk
Electric Vehicle, mengingat produk tersebut bukan bidang keahlian Perseroan. Perseroan akan tetap
fokus pada produk utama seperti Filter yang memiliki pangsa pasar yang sangat besar, berdasarkan

data yang dimiliki oleh Perseroan beberapa tahun lalu yaitu sebesar USD 50 Milyar.

Siapakah pelanggan utama dari sektor suku cadang alat berat di lndonesia yang membeli langsung dari

PT Selamat Sempurna Tbk?

Jawaban:
Pelanggan utama di suku cadang alat berat di lndonesia terutama di Mining, Plantation, Marine dan

Construction.
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. Bapak Tomi (lnvestor)

1) Apakah penurunan penjualan di USA berkaltan dengan perang dagang?

Jawaban:
Penurunan penjualan di USA disebabkan oleh penurunan penjualan radiator yang merupakan produk

slow moving. Pada umumnya kendaraan tidak mengganti radiator, jika bukan disebabkan oleh

kecelakaan ataupun kebocoran. Berbeda halnya dengan produk filter, yang merupakan produk /ost
moving dan rutin pe ngga ntia n-nya. Perseroan belum memiliki data lebih lanjut mengenai penyebab

penurunan penjualan di USA, namun demikian Perseroan berpendapat penurunan penjualan ini bukan

efek dari perang dagang, karena sampai saat ini produk radiator dari lndonesia tidak termasuk dalam
produk yang dibatasi oleh USA.

Terkait dengan perang dagang antara USA dan China, Perseroan menilai ke-depannya akan terdapat
potensi kekosongan pasar di USA yang dapat di-isi oleh Perseroan.

2) Bagaimana strategi pertumbuhan Perseroan untuk 5 tahun ke depan dan juga dari sisi utilisasinya?

Jawaban:
. Perseroan memiliki target tumbuh 15% per tahun alau double dalam 5 tahun dengan adanya

compound growth.
. Tingkat utilisasi Perseroan masih rendah yaitu di tingkat 60% dan sehingga kedepannya belum

memerlukan CAPEX yang besar untuk menghadapi peningkatan permintaan. Namun demikian

CAPEX rutin tetap ada setiap tahun yang sifatnya adalah maintenance CAPEX seperti penggantian

mould-dies dan peremajaan mesin.

Apa yang akan terjadi jika nilai tukar USS mencapai Rp20.000 ? Apakah baik untuk Perseroan dengan

melihat kom posisi ekspor-nya?

Jawaban:
Pelemahan Rupiah akan memberikan impak yang postif buat Perseroan menglngat komposisi
penjualan ekspor yang besar, namun demikian bagi Perseroan yang terpenting adalah stabilitas Rupiah

supaya ekonomi lokaljuga lebih baik.

Terkait transaksi afiliasi Sure Filter Thailand. Apakah tujuan Perseroan mengakuisisi Sure Filter
Thailand ?

Jawaban :

Jika diperhatikan secara seksama, konsep Peseroan dalam melakukan akuisisi adalah semakln
dekat dengan pasar melalui Vertikol lntegroted Acqusition, yang mana bila dilakukan secara

berkesinam bungan akan mengembangkan value perusahaan. Akuisisi yang Verticol lntegrated
terdiri dari 2 jenis yaitu Upstreom dengan mengakusisi supplier dan Downstreom dengan
mengakuisisi distribusi.
Tujuan Perseroan mengakuisisi Sure Filter Thailand adalah untuk meningkatkan margin
Perseroan kearah yang lebih baik dan sesuai dengan target akusisi Perseroan saat ini yang

mencakup wilayah Asia Tenggara. Transaksi akuisisi Sure Filter Thailand adalah transaksi
afiliasi karena Sure Filter Thailand awalnya dimiliki oleh Pihak yang berafiliasi dengan

Perseroan. Kedepannya, Peseroan masih akan terus melakukan akuisisi yang ditargetkan
berlokasi di Asia Tenggara, karena dengan semakin dekat morket maka margin Perseroan akqn

semakin baik.
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5) Terkait dengan akusisi Bradke di tahun 2015 dan memperhatikan kinerja Bradke sampai dengan Juni

2018, Apakah kenaikan ekuitas yang hanya sebesar 4% dan sales profit sebesar 11%, masih dapat
dikatakan baik?

Jawaban :

Menurut Perseroan, Kenaikan ekuitas tidak dapat menjadi tolak ukur, karena Bradke secara konsisten
tetap membagikan dividen, dimana hal ini berkaitan dengan aturan Perpajakan lndonesia yang

mengatur mengenai dividen yang tidak dibagikan tetap harus dibayar pajaknya (deemed dividendl.
Sedangkan untuk ukuran perusahaan distribusi, profit sebesar 11% masih cukup baik. Selanjutnya yang

menjadi fokus utama adalah bagaimana Bradke setelah diakuisi oleh Perseroan terus bertumbuh di

soles dan di profit.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

,4 Hormat kami,

ip et selamat sempurna Tbk

t-*Y it sgramar'sEuPuRNA Tbk

ANG ANDRI PRIBADI

Direktur

Tembusan Yth : Direksi PT Bursa Efek lndonesia
Lampiran : Foto Copy Daftar kehadiran Tamu


