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1. Hadir dalam acara public expose tersebut :
1.1. Manajemen PT Modern Internasional Tbk. (MI) :
- Bp. Sungkono Honoris
- Direktur Utama
- Bp. Laurentius Linggodigdo
- Direktur
1.2. Satu orang dari public dan beberapa staf Entitas Anak Perseroan
Saat memasuki ruangan, kepada para hadirin diberikan photocopy materi public expose
sebagaimana yang telah disampaikan kepada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) (photocopy materi
bersama ini dilampirkan kembali).
2. Public expose dimulai pada jam 10.15 WIB didahului dengan pembacaan Tata Tertib Public Expose,
dilanjutkan dengan Sambutan Pembukaan oleh Direktur Utama Perseroan, Bp. Sungkono Honoris,
yang antara lain memberitahukan bahwa tujuan diadakannya Publik Expose ini adalah dalam
rangka memenuhi Peraturan Pencatatan Efek No.1-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi,
butir V.1, tanggal 19 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh BEI.
Selanjutnya Bp. Sungkono Honoris memberitahukan bahwa Pemberitahuan tentang Public Expose
ini telah disampaikan kepada BEI pada tanggal 26 November 2020 dan 17 Desemeber 2020, juga
telah diumumkan melalui IDXnet pada tanggal yang sama, sedangkan materi Public Expose telah
disampaikan kepada BEI pada tanggal 17 Desember 2020 dan telah diumumkan melalui IDXnet
pada tanggal yang sama.
Sebelum acara pembacaan Laporan Manajemen, Bapak Sungkono Honoris memperkenalkan
Manajemen Perseroan yang hadir, dan dilanjutkan dengan Laporan Manajemen kinerja usaha
Perseroan periode sembilan bulan pertama tahun 2020 yang tidak diaudit.
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Setelah penyampaian/pembacaan Laporan Manajemen diberikan kesempatan kepada hadirin
yang ingin mengajukan pertanyaan.
Berikut ini tanya-jawab yang terjadi :
Penanya ,
1 Nama
Pertanyaan

: Bp. Ferdiyanto ( Pemegang Saham Perseroan )
:

1. Kas Perseroan menyusut 92% dari Rp.7,8 milyar menjadi Rp.666 juta. Beban operasional
saja selama 9 bulan adalah Rp.7,3 milyar atau Rp.800 juta per bulan. Mohon penjelasan
manajemen apakah kondisi kas berisiko terhadap operasional Perseroan dan bagaimana
antisipasi kecukupan biaya operasional selanjutnya?
2. Piutang dari PT Honoris Industry senilai Rp.30,6 miliar yang berdasarkan Laporan
Keuangan tahun 2019, Manajemen Perseroan menyatakan sedang dalam perundingan
dan akan menyelesaikan di tahun 2020. Mohon penjelasan Manajemen Perseroan
tentang piutang tersebut dan bagaimana progress penyelesaian piutang tersebut?
3. Total liabilitas jangka pendek sebesar Rp.519 miliar, diantaranya utang bank dan non bank
masing- masing sebesar Rp.25 miliar dan Rp.26 miliar. Dan saat ini tentu saja Sebagian
dari utang tersebut sudah jatuh tempo. Mohon penjelasan Manajemen Perseroan
bagaimana rencana penyelesaian utang jangak pendek sejumlah Rp51 miliar?
4. Khusus untuk utang pajak adalah sebesar Rp.13 miliar, naik dari tahun lalu yang sebesar
Rp. 10,5 miliar. Adanya utang pajak menjadi cerminan atas komitmen Good Corporate
Governance (GCG) yng harus diperhatikan oleh Manajemen Perseroan dengan serius.
Mohon tanggapan dari Dewan Komisaris apa yang dilakukan dan bagaimana peran
Komisaris sebagai pengawas dan penasihat Perseroan?
5. Pandemi memberikan tantangan yang berat bagi kondisi bisnis di Indonesia. Kondisi
keuangan perusahaan nampaknya tidak ideal untuk mendukung operasional Perseroan.
Jika tidak ada usaha dan inisiatif yang luar biasa, maka kondisi Perseroan akan sangat
mengkhawatirkan. Mohon penjelasan Manajemen apa rencana dan strategi kunci yang
akan dilakukan untuk menghadapi tantangan saat ini dan juga masa depan?
Jawaban oleh Manajemen :
1. Perseroan mengakui adanya penuruan kas Perseroan. Beberapa hal yang akan dilakukan
Perseroan :
- Menjual beberapa asset Perseroan berupa tanah bangunan yang kurang produktif.
- Menaikkan penjualan/ pendapatan dimana dalam rencana Perseroan adalah
memasarkan produk susu sapi dan susu kedelai yang memiliki pasar yang masih terbuka
dan besar
- Memperbaiki kinerja bisnis Ricoh dalam menjual mesin Production Printing. Perseroan
juga sedang mencari bank atau finance company yang dapat membiayai penjualan
mesin ini, mengingat salah satu kendala dalam menjual mesin- mesin ini adalah
perlunya ada pembiayaan dari bank dan finance company.
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2. Perseroaan masih membicarakan hal ini dengan pihak tersebut agar bisa mendapatkan
pembayaran dari utang tersebut.
3. Perseroan sedang memproses pembicaraan dengan para kreditur ( bank dan non bank )
untuk dilakukan restrukturisasi.
4. Perseroan sedang membahas hal ini dengan Pajak dan akan mencicil utang pajak ini.
5. Perseroran sedang menjajaki bisnis minuman yaitu untuk memasarkan produk olahan
susu sapi dan susu kedelai. Perseroan juga sedang memikirkan bisnis- bisnis baru lainnya
dan di tengah kondisi pandemik ini Perseroan juga tetap akan berusaha dan kerja keras
untuk memperbaiki kinerja Perseroan.
Perseroan mengucapkan terima kasih kepada Bp Ferdiyanto yang sudah memberikan
pertanyaan kepada Perseroan, Perseroan menyikapi hal ini dengan positif dan merupakan
kritik yang membangun bagi Perseroan.
Setelah tidak ada yang mengajukan pertanyaan lagi, maka acara public expose PT Modern
Internasional Tbk ditutup pada jam 10.45
Demikian laporan pelaksanaan public expose PT Modern Internasional Tbk.
Hormat kami,
PT MODERN INTERNASIONAL Tbk

Laurentius Linggodigdo
Direktur
Tembusan :
Yth. - Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal – OJK
- Kadiv. Jasa Kustodian - KSEI

