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Jenis Informasi atau Fakta Material Dampak Pandemik COVID-19

Uraian Informasi atau Fakta Material Dampak pandemik COVID-19 terhadap Perseroan



Dampak kejadian, informasi atau fakta
material tersebut terhadap kegiatan
operasional, hukum, kondisi keuangan,
atau kelangsungan usaha Emiten atau
Perusahaan Publik

Pandemi COVID-19 mengakibatkan adanya pembatasan
kegiatan operasional Perseroan di kantor pusat Jakarta
dengan adanya kebijakan kerja dari rumah bagi sebagian
besar karyawan kantor pusat.

Namun, SMART telah melakukan berbagai langkah
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tengah pandemi
COVID-19 dan memenuhi aturan Pemerintah Daerah
setempat di wilayah operasional Perseroan. Business
Continuity Plan (BCP) dan tambahan prosedur keselamatan
dan kesehatan diterapkan untuk meminimalisir gangguan
operasional seraya melindungi kesehatan para karyawan.
Kami juga menerapkan kebijakan bekerja dari rumah terutama
untuk para karyawan di kantor pusat di Jakarta.

Bisnis Perseroan adalah di bidang pangan dan bio-energi,
yang merupakan industri yang penting sebagaimana
ditetapkan Pemerintah sehingga diperbolehkan untuk tetap
beroperasi. Fasilitas operasional Perseroan juga tersebar luas
di berbagai daerah di Indonesia dan sebagian besar berlokasi
di wilayah terpencil, sehingga mengurangi risiko operasional
dari pandemi ini.

Pandemi global ini telah menyebabkan ketidakpastian secara
jangka pendek, sehingga menimbulkan fluktuasi harga pasar
CPO. Meskipun demikian, posisi keuangan Perseroan tetap
sehat dan didukung oleh tersedianya fasilitas perbankan yang
cukup, jika diperlukan. Kami juga memiliki berbagai inisiatif
untuk menjaga likuiditas termasuk melanjutkan upaya efisiensi
biaya dan operasional yang lebih intensif.

Kami juga menginformasikan bahwa jumlah karyawan
Perseroan per 31 Maret 2020 adalah sekitar 30.000 orang,
lebih rendah jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2019
terutama disebabkan oleh penurunan tenaga kerja kontrak
seiring siklus panen yang menurun.

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Sinar Mas Land Plaza, Menara II, Lantai 30

Corporate Secretary

Tanggal dan Waktu

Telepon : 021-50338899, Fax : 021-50389999, 021-3925785, http://www.smart-tbk.
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Permintaan Penjelasan Terkait Dampak Pandemik COVID-19

ID tanggapan

785

Profil

Kode/Nama Perusahaan Tercatat

SMAR - PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. [A632]

Bagian 1

Dalam rangka memperoleh informasi terkini mengenai kondisi operasional dan kinerja keuangan
Perseroan, maka Bursa memandang perlu meminta penjelasan atas hal-hal sebagai berikut:

Bagaimana kondisi kelangsungan usaha Perseroan saat ini?

a.	Terganggu oleh Covid-19  [A1]

Apakah Pandemi Covid-19 berdampak pada penghentian dan/atau pembatasan operasional Perseroan dan/atau Entitas
Anak?
Ya, berdampak pada pembatasan operasional saja [c]

Berapa lama perkiraan jangka waktu penghentian/pembatasan operasional?

antara 1 – 3 bulan [b]

Agar dijelaskan lebih lanjut rincian jenis kegiatan yang mengalami penghentian dan/atau pembatasan operasional Perseroan
dan/atau Entitas Anak (misalnya: segmen usaha yang terhenti, bisnis unit yang terhenti, lokasi kegiatan usaha yang berhenti,
dll)

Contoh: Pada perusahaan A terdapat penghentian operasional pada bagian pengepakan yang berlokasi di kota X.

 
Pembatasan operasional di kantor pusat Jakarta karena penerapan kebijakan bekerja dari rumah untuk sebagian besar
karyawan

Seberapa besar kontribusi pendapatan dari kegiatan operasional yang terhenti dan/atau mengalami pembatasan
operasional tersebut terhadap total pendapatan (konsolidasi) tahun 2019
< 25% [a]

Terkait tenaga kerja yang terdampak Pandemi Covid-19, agar dijelaskan:

 

a. Jumlah karyawan (tetap dan tidak tetap):

[Per 31 Desember 2019][Jumlah karyawan (tetap dan tidak tetap)]
30700

Terkait tenaga kerja yang terdampak Pandemi Covid-19, agar dijelaskan:

 

a. Jumlah karyawan (tetap dan tidak tetap):

[Saat ini][Jumlah karyawan (tetap dan tidak tetap)]
30000

[Jumlah karyawan di PHK][Kondisi karyawan periode Januari 2020 hingga saat ini]

0
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[Jumlah karyawan dirumahkan][Kondisi karyawan periode Januari 2020 hingga saat ini]

0

[Jumlah karyawan yang terdampak dengan status lainnya (contoh: pemotongan gaji 50%, dll)][Kondisi karyawan periode
Januari 2020 hingga saat ini]
0

Seberapa besar perkiraan penurunan total pendapatan (konsolidasi) untuk periode yang berakhir per 31 Maret 2020a/30 April
2020b (dapat menggunakan proforma) dibandingkan periode yang berakhir per 31 Maret 2019a /30 April 2019b.
a) Berlaku untuk Perusahaan Tercatat dengan tahun buku per 31 Desember, 31 Maret atau 30 Juni.
b) Berlaku untuk Perusahaan Tercatat dengan tahun buku per 31 Januari.

 

 
< 25% [a]

Seberapa besar perkiraan penurunan laba (rugi) bersih (konsolidasi) untuk periode yang berakhir per 31 Maret 2020a/30 April
2020b (dapat menggunakan proforma) dibandingkan periode yang berakhir per 31 Maret 2019a /30 April 2019b.
a) Berlaku untuk Perusahaan Tercatat dengan tahun buku per 31 Desember, 31 Maret atau 30 Juni.
b) Berlaku untuk Perusahaan Tercatat dengan tahun buku per 31 Januari.

> 75% [d]

Apakah Pandemi Covid-19 berdampak pada pemenuhan kewajiban keuangan jangka pendek yang terkini Perseroan
dan/atau Entitas Anak (Utang Usaha, Utang Bank/Lembaga Keuangan, Kupon dan/atau Pokok Obligasi, MTN dll)?
Tidak berdampak [d]

Apakah Pandemi Covid-19 berdampak pada Permasalahan hukum yang bersifat material Perseroan dan/atau Entitas
Anak seperti gugatan pailit/PKPU
Tidak [A2]

Apakah Pandemi Covid-19 berdampak pada Permasalahan hukum yang bersifat material Perseroan dan/atau Entitas
Anak seperti pembatalan kontrak material
Tidak [A2]

Apakah Pandemi Covid-19 berdampak pada Permasalahan hukum yang bersifat material Perseroan dan/atau Entitas
Anak seperti somasi atau tuntutan hukum karena wanprestasi

 
Tidak [A2]

Apakah Pandemi Covid-19 berdampak pada Permasalahan hukum yang bersifat material Perseroan dan/atau Entitas
Anak selain 3(tiga) dampak di atas

 
Tidak [A2]

Bagaimana strategi/upaya Perseroan dalam mempertahankan kelangsungan usaha di tengah kondisi Pandemi Covid-19?

SMART telah melakukan berbagai langkah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tengah pandemi COVID-19 dan
memenuhi aturan Pemerintah Daerah setempat di wilayah operasional Perseroan. Business Continuity Plan (BCP) dan
tambahan prosedur keselamatan dan kesehatan diterapkan untuk meminimalisir gangguan operasional seraya melindungi
kesehatan para karyawan. Kami juga menerapkan kebijakan bekerja dari rumah terutama untuk para karyawan di kantor pusat
di Jakarta.

Bisnis Perseroan adalah di bidang pangan dan bio-energi, yang merupakan industri yang penting sebagaimana ditetapkan
Pemerintah sehingga diperbolehkan untuk tetap beroperasi. Fasilitas operasional Perseroan juga tersebar luas di berbagai
daerah di Indonesia dan sebagian besar berlokasi di wilayah terpencil, sehingga mengurangi risiko operasional dari pandemi
ini.

Pandemi global ini telah menyebabkan ketidakpastian secara jangka pendek, sehingga menimbulkan fluktuasi harga pasar
CPO. Meskipun demikian, posisi keuangan Perseroan tetap sehat dan didukung oleh tersedianya fasilitas perbankan yang
cukup, jika diperlukan. Kami juga memiliki berbagai inisiatif untuk menjaga likuiditas termasuk melanjutkan upaya efisiensi
biaya dan operasional yang lebih intensif.
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