
 
 

 
HASIL PAPARAN PUBLIK 

PT ARTHAVEST Tbk 
(“Perseroan”) 

 
 

Hari / Tanggal :  Kamis, 27 Agustus 2020 
Waktu  :  Jam 11.18 – 11.30 WIB 
Tempat  :  Live Events via Zoom @ Hotel RedTop, Lt. 3, Ruang Meeting Garnet,  

   Jalan Pecenongan Raya No. 72, Jakarta Pusat 
 
 
Public Expose Perseroan ini dihadiri oleh : 

1. Direksi Perseroan  
      Yeremy Vincentius : Direktur Utama 

       Tsun Tien Wen Lie   :  Direktur  
    
        

2. Peserta acara Public Expose ini hadir secara virtual via Zoom (daftar peserta terlampir). 
 
 
1. Pembukaan 
 
Acara Paparan Publik dibuka pada pukul 11.18 WIB. Selanjutnya Pembawa Acara menjelaskan 
tata cara untuk acara Paparan Publik kepada hadirin. 
 
Selanjutnya Pemaparan diserahkan kepada Direktur Perseroan: Bpk.Yeremy Vincentius, untuk 
presentasi mengenai kinerja Perseroan tahun 2019. Direktur memberi kata sambutan dan 
mengucapkan terimakasih kepada hadirin karena telah meluangkan waktu mereka untuk 
menghadiri presentasi Paparan Publik PT Arthavest Tbk.  
 
Adapun materi (terlampir) yang dibawakan oleh Direktur Perseroan adalah sebagai berikut : 
1. Riwayat Singkat PT.Arthavest Tbk 
2. Susunan Anggota Pengurus Perusahaan 
3. Komposisi Pemegang Saham Perseroan 
4. Struktur Perusahaan dan Entitas Anak 
5. Ikhtisar Data Keuangan Perseroan 2019 
6. Target, Tantangan, dan Strategi Di 2020 
Setelah seluruh materi dipresentasikan, acara dilanjutkan dengan sesi Tanya Jawab via chat 
room. 
 
2. Sesi Tanya Jawab 

 
   Sesi Tanya Jawab dimulai pada pukul 11.25 WIB 
 

Dalam acara Tanya Jawab ada 2 (dua) pertanyaan yang diajukan dari peserta Public 
Expose: 

1. Pada pukul 11.26, peserta yang bernama Bpk. Indra Leonardi mengajukan 
pertanyaan sebagai berikut,” Bagaimana strategi perusahaan dalam menghadapi 
pandemi saat ini, dan apa efek pandemi ini terhadap perusahaan?” 
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Yang kemudian di respon oleh Direktur Perseroan Bpk. Yeremy Vincentius sebagai 
berikut,” Efek pandemi ini terhadap perusahaan, seperti yang saya sudah jelaskan 
tadi, dampaknya lumayan signifikan terhadap performance dari Arthavest, karena 
salah satu anak usaha kami yang bergerak di bidang perhotelan terkan imbasnya 
paling besar baik karena adanya pembatasan social PSBB maupun travel ban dari 
para tamu tamu luar negeri, lalu juga kegiatan meeting dll otomatis berhenti sudah 
hamper 5-6 bulan terkahir ini. Jadi dampaknya lumayan besar, tapi kami lebih 
focus ke arah survival, kita coba untuk cut cost, kita double dalam bekerja, dan kita 
menawarkan juga karyawan kita untuk pensiun dini untuk mengurangi beban 
operasional.” 
 

2. Pada pukul 11.27, peserta yang bernama Sdri. Angelina mengajukan pertanyaan 
sebagai berikut,” Apa target pendapatan perseroan untuk tahun depan?” 
 
Pertanyaan tersebut direspon oleh Direktur Perseroan Bpk. Yeremy Vincentius 
sebagai berikut,” … disaat ini pun kita melihat sudah mulai beranjak naik, 
pemulihan terjadi meskipun agak sedikit lambat, dan ekspektasi kami tahun depan 
itu target kami paling tidak 2x lipat daripada tahun sekarang, yaitu mungkin sekitar 
60 milliar, dari tahun 2020 yang ada di 30 milliar. Tentu saja target ini juga kami 
masih menunggu dan melihat situasi karena perkembangan pandemi ini tidak bisa 
diprediksi dengan sempurna kondisi kedepannya, kami juga masih melihat dari 
beberapa faktor lain, tapi untuk sementara saya bisa jawab target tahun depan 
paling tidak 2x lipat dari tahun ini, karena kami telah melakukan perbaikan 
perbaikan di beberapa sektor.” 

 
Sesi Tanya Jawab diakhiri pukul 11.29 WIB 
 

Setelah Sesi Tanya Jawab ini selesai,maka acara Paparan Publik ditutup pada pukul 11.30 WIB. 
 

 
 
Dicatat oleh, 
PT ARTHAVEST Tbk 
 

 
Tsun Tien Wen Lie 
 Corporate Secretary 
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