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Profil

Kode/Nama Perusahaan Tercatat

ABMM - PT ABM Investama Tbk. [A4]

Pertanyaan

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?

> 3 bulan [c]

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.

 
Kegiatan yang mengalami pembatasan operasional (utamanya di site-site operasional kami):
1. Pembatasan pekerjaan, dimana beberapa pekerjaan yang tidak mendukung langsung operasional dikurangi.
2. Pembatasan jumlah pekerja yang bekerja di satu waktu, dimana kami menambah roster pekerja agar lebih fleksibel dan
menghindarkan kejenuhan.
3. Pembatasan orang diluar pekerja untuk masuk site, dimana pihak-pihak yang tidak relevan dengan kegiatan operasional di
lapangan, tidak diperkenankan untuk masuk, selain untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.

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)]
7111
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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)]
7484

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

0

[Jumlah karyawan yang terdampak dengan status lainnya (contoh: pemotongan gaji, penyesuaian shift/hari/jam kerja,
dll)][Kondisi karyawan periode Januari 2020 hingga saat ini]
0

Agar dijelaskan lebih lanjut mengenai bentuk dampak dengan status lainnya terhadap karyawan tersebut:

Tidak berdampak.

Seberapa besar perkiraan perubahan total pendapatan (konsolidasi) untuk periode terkini di tahun 2020 (dapat menggunakan
proforma) dibandingkan periode yang sama di tahun 2019?

 
penurunan total pendapatan < 25% [a]

Seberapa besar perkiraan perubahan laba (rugi) bersih (konsolidasi) untuk periode terkini di tahun 2020 (dapat menggunakan
proforma) dibandingkan periode yang sama di tahun 2019?
penurunan laba bersih > 75% [d]

Perkiraan total pendapatan dan laba (rugi) bersih yang digunakan Perseroan di atas berdasarkan:

Periode yang berakhir per 31 Mei 2020 dibandingkan 31 Mei 2019 [b]

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 seperti gugatan
pailit/PKPU terhadap Perseroan dan/atau Entitas Anak?
Tidak [A2]

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

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

 
Tidak [A2]

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

 
Tidak [A2]
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Bagaimana strategi/upaya Perseroan dalam mempertahankan kelangsungan usaha di tengah kondisi Pandemi Covid-19?

Strategi dan upaya Perusahaan mempertahankan kelangsungan usaha:
Dari sisi Operasi:
1. Melakukan diversifikasi market ke Vietnam dan Thailand plus domestik, karena beberapa negara tujuan utama ekspor
seperti China dan India melakukan lockdown
2. Melakukan Synergy Operation di Grup perusahaan, dengan selalu memperhatikan OPEX dan biaya lainnya
3. Melakukan inisiatif-inisiatif untuk dapat mengefisiensikan biaya
Dari sisi Finansial:
1. Melakukan review terkait CAPEX seflexibel mungkin menurut skala prioritas
2. Menjaga rasio-rasio keuangan dan hubungan hubungan baik dengan para investor dan lender dalam menjada Working
Capital
Melakukan Kegiatan yang dilakukan terkait Pembatasan Operasi:
1. Penambahan dan perbaikan Kebijakan & Prosedur sesuai dengan arahan Pemerintah terkait penangangan Covid-19
2. Pembatasan perjalanan dinas ke daerah operasional Grup ABM
3. Rotasi karyawan yang bertugas di site-site Grup ABM
4. Memperkuat protokol kesehatan di site dan wilayah operasional Grup ABM
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