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Daftar Pertanyaan
Ghafur - Investor Daily
1. Bagaimana strategi yang akan dilakukan perseroan untuk mengejar target penjualan dan laba
bersih tersebut?
● Guna memenuhi target produksi dan penjualan sebagaimana yang sudah kami ajukan
dalam RKAB 2021, salah satu strategi Perseroan adalah dengan melakukan revitalisasi
Jetty Perseroan. Jadi, saat ini Jetty Perseroan sudah dapat melayani Tongkang dengan
ukuran yang lebih besar.
2. Bagaimana dengan outlook bisnis perseroan, apakah mendukung target tersebut, atau ada
kendala lainya?
● Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kita sudah dipersiapkan sejak Tahun 2020,
agar target 2021 dapat tercapai.
3. Berapa capex yang akan dianggarkan pada tahun ini, darimana sumbernya dan akan digunakan
untuk apa saja?
● Sumber anggaran akan didukung dana Perseroan. Capex sudah disiapkan untuk 3 (tiga)
bulan kedepan.
Tri - Petromindo
1. Dari target penjualan 2.000.000 MT, berapa persen yang sudah terkontrak? Apakah dapat
terserap oleh pasar domestik?
● Dalam penjualan Nikel tidak ada kontrak jangka panjang, jadi hanya kontrak 1-3 bulan.
Untuk penjualan rata-rata setiap bulannya diatas 100.000 MT. Perseroan berusaha
menjaga kualitas dan ketepatan pengiriman, sehingga diharapkan target 2.000.000 MT
dapat terpenuhi.
● Sampai saat ini Pasar Domestik masih dapat menyerap Nikel Ore Perseroan, ditambah
banyaknya smelter baru. Selain itu, banyak juga permintaan Nikel kadar rendah.
2. Berapa besar cadangan low grade nickel ore yang dimiliki perseroan? Apakah tertarik untuk
memasok ke smelter HPAL?
● Sumber daya berdasarkan JORC terbaru Perseroan yakni sekitar 37juta pada luas lahan
462 Ha. (detail data terdapat pada prospektus Perseroan)
3. Terkait smelter RKEF perseroan, dari mana saja calon investor potensial?
● Sampai saat ini investor potensial masih dari China. Sampai saat ini masih sampai tahap
penjajakan terutama untuk masalah pendanaan, namun sampai saat ini belum final.
Finna - Bisnis Indonesia:
1. Apa faktor volatilitas pergerakan saham IFSH? Ada kabar apa dari perseroan?
● Sebelumnya kami sampaikan bahwa sampai saat ini tidak ada Corporate Action dan
transaksi material yang akan dilakukan oleh perseroan. Sehingga Volatilitas beberapa
waktu lalu terjadi karena ekspektasi pasar yang tinggi. Hal tersebut bisa terjadi karena
saat ini perseroan telah menjadi sorotan dalam bisnis Nikel, terutama sejak Indonesia
tidak bisa melakukan ekspor. Disisi lain Philipina juga tidak bisa memenuhi permintaan
ekspor Bijih Nikel.
2. Bagaimana strategi perseroan memulihkan kinerja tahun ini?
● Iya, saat ini sudah melakukan penjajakan dengan beberapa pemegang IUP OP.

3. Berapa capex yang disiapkan perseroan? Untuk digunakan apa saja? Dan berasal darimana
sumber pendanaannya?
● Sudah dijelaskan sebelumnya.
4. Adakah rencana akuisisi lahan tambang baru?
● Sudah dijelaskan sebelumnya.
5. Dengan target penjualan 2 juta, kemana saja pangsa pasar perseroan? Akan dijual kemana saja?
● Pasar terbesar Perseroan ada pada PT VDNI dan PT SMI.
6. Berapa total investasi Smelter RKEF? Dan kapan target penyelesaian serta berapa kapasitas
produksinya?
● Untuk BF sudah selesai dan sudah mulai berproduksi dengan kapasitas 40.000
MT/tahun. Untuk RKEF, total investasi sekitar USD 1,1 Juta (Revisi: USD 110 Juta) dan
saat ini masih terkait dengan negosiasi dengan Pihak Partner, dan untuk kapasitas masih
menunggu dari Partner. Namun untuk perkembangan RKEF akan kami publikasikan jika
telah terkonfirmasi.
Prana Julian - KONTAN:
1. Boleh digambarkan bagaimana profil pelanggan IFSH saat ini? Mana yang kontribusinya paling
besar?
● Profile terbesar PT VDNI dan PT SMI dan terdapat sebagain kecil di perusahaaan lain.
2. Pemerintah merelaksasi ekspor pada tahun ini, bagaimana dampaknya terhadap IFSH? Apa
rencana IFSH ke depan dalam menindaklanjuti hal ini?
● Relaksasi tahun ini tidak berlaku untuk komoditas Nikel Ore.
3. Apa saja strategi IFSH untuk mengejar target-target RKAB tahun 2021?
● Sudah dijelaskan sebelumnya
Ahmad Tawakkal - Investor
1. Apakah sudah ada perkembangan mengenai rencana pembuatan smelter perseroan.
●
2. Kenapa harga bijih nikel di dalam negeri dan nikel ingot di pasar internasional jauh sekali
perbedaannya?
● Pasar Bijih Nikel sudah diatur oleh pemerintah melalui HPM sedangkan harga
Internasional menggunakan LME. Namun sampai saat ini harga HPM sudah
menyesuaikan dengan harga LME, sehingga kenaikannya mengikuti LME.
Vicky Rachman – SWA:
1. Apa program perseroan mengembangkan kompetensi SDM seiring dengan dibangunnya smelter
smelter Blast Furnace dan rencana pembangunan smelter dengan teknologi RKEF?
● Sesuai dengan Perjanjian kerjasama bahwa Perseroan menggunakan beberapa TKA,
namun TKA diwajibkan untuk melakukan Transfer Technology kepada tenaga kerja lokal
dalam 2 tahun.
2. Mohon info best practice yg sudah diimplementasikan IFISH dalam meningkatkan kompetensi
SDM tersebut?
● Perseroan sudah mulai melakukan penambangan sejak 2010, sehingga kompetensi kami
pada pertambangan sudah kami siapkan. Bahkan perseroan sudah melakukan kerjasama
dengan salah satu universitas di Sulawesi Tenggara agar mahasiswanya dapat magang
dan bekerja di Perseroan.

3. Berapa persen karyawan generasi milenial dari jumlah total karyawan perseroan? Apakah ada
upaya meningkatkan posisi pegawai milenial kedepannya?
● Dalam kegiatan pengoperasian smelter sekitar 80% adalah milenial terutama untuk
karyawan lulusan SMK atau D3. Kami juga menggunakan jasa tenaga kerja lokal dan
tenaga profesional yang berasal dari kerjasama dengan Universitas.
Ghafur - Investor Daily:
1. kira-kira berapa dana yang dibutuhkan untuk akuisisi lahan tambang baru tsb? dan
menggunakan dana capex atau finansial lainya?
● Sampai saat ini belum ada negosiasi final, jadi sampai dengan saat ini Perseroan belum
bisa menyampaikan informasi kepada publik. Namun, jika nantinya terjadi corporate
action pasti akan Perseroan publikasikan.
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