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RINGKASAN PERTANYAAN DAN JAWABAN 

PAPARAN PUBLIK 
PT SMART Tbk. 

23 MEI 2017 
 
 

1. PERTANYAAN :  
Laba bersih PT SMART Tbk untuk kuartal pertama tahun 2017 mengalami 
penurunan sebesar 26%, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut? 

 
 JAWABAN :  

Penurunan laba bersih sebesar 26% selama kuartal pertama tahun 2017 terutama 
disebabkan karena lebih rendahnya laba selisih kurs yang tercatat selama kuartal 
berjalan jika dibandingkan pada periode yang sama tahun 2016.  

 
 

2. PERTANYAAN :  
Proyeksi kinerja Perseroan pada tahun 2017. 

   
 JAWABAN :  

Target pendapatan dan laba bersih Perseroan tahun 2017 sangat tergantung pada 
harga pasar minyak sawit (CPO) internasional di mana harga sangat tergantung 
pada faktor fundamental dari pasokan dan permintaan minyak nabati serta harga 
minyak mentah dunia. 
 
Untuk kinerja di tahun 2017, Perseroan menargetkan peningkatan produksi 
sebesar 15-20% setelah tanaman pulih dari dampak adanya kondisi El Nino yang 
terjadi pada tahun 2015.  
 
 

3. PERTANYAAN :  
Komitmen dan rencana Perseroan untuk memenuhi ketentuan 7,5% kepemilikan 
publik atas saham Perseroan.  

   
 JAWABAN :  

PT Purimas Sasmita selaku pemegang saham mayoritas Perseroan telah setuju 
untuk menjual sebagian kepemilikannya ke publik melalui private placement dan 
proses ini masih sedang berjalan. Perseroan berkomitmen untuk memenuhi 
Ketentuan Bursa Efek Indonesia tersebut sampai dengan tanggal 30 Juni 2017.   
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4. PERTANYAAN :  

Alokasi untuk anggaran belanja modal tahun 2017 sebesar Rp 637 miliar. 
 
   
 JAWABAN :  

 Sektor hulu sebesar 31% atau sebesar Rp 197 miliar, dan 
 Sektor hilir sebesar 69% atau sebesar Rp 440 miliar.  

 
 

5. PERTANYAAN :  
Rencana pembangunan pabrik biodiesel ke-dua dan kapasitasnya.  

   
 JAWABAN :  

Setelah pabrik biodiesel pertama di Kalimantan Selatan, Perseroan sedang 
membangun pabrik biodiesel ke-dua di Marunda dengan kapasitas 1.000 TPD. 
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