LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PUBLIC EXPOSE
PT LIONMESH PRIMA Tbk
DI HOTEL JW MARRIOT JAKARTA
PADA TANGGAL 06 JUNI 2017
Public Expose PT Lionmesh Prima Tbk yang dilaksanakan di Hotel JW Marriott, Jakarta telah
berjalan dengan baik dan dihadiri oleh Direksi, Dewan Komisaris, management sebanyak 10
orang dan wartawan sebanyak 92 orang.
Publik Expose dimulai pada pukul 12.17 WIB yang dibuka oleh Bapak Jusup Sutrisno dan
dilanjutkan dengan presentasi Publik Expose oleh Bapak Lawer Supendi serta dilanjutkan
dengan tanya jawab.
Pertanyaan dan jawaban adalah sebagai berikut :
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: Emanuel
: Bisnis Indonesia
: - Belanja modal untuk memenuhi target Perseroan.
- Target lebih tinggi namun margin laba lebih rendah, apakah karena beban
biaya?
- Proyeksi kinerja untuk pabrik baru di Sidoarjo
: Belanja modal hanya untuk mesin produksi saja karena tanah dan bangunan
sudah siap. Dana tersebut akan didanai sendiri dan sebagian dari Bank.
Margin difokuskan secara konservatif dengan harapan agar harga baja tetap
stabil sehingga target bisa tercapai lebih baik.
Pabrik di Sidoarjo dengan kapasitas mesin 15.000 Ton, Pasaran/market
potensial berupa mesh untuk subsitusi beton, produk umum, kualitas baik dan
harga kompetitif.
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Ditanews.com
pengelolan SDM untuk pabrik baru di Sidoarjo
Untuk saat ini mesin yang digunakan merupakan mesin otomatis yang tidak
memerlukan tenaga kerja yang jumlah besar.
Pabrik Porong yang sempat terhenti karena dampak lumpur, Perseroan tetap
mempertahankan sebagian SDMnya sampai saat ini.

: Eldo
: Harian Kontan
: Kapan waktu peroperasian pabrik baru di Sidoarjo
Potensi penggunaan subsitusi beton untuk proyek infrastruktur pemerintah
: Pabrik sudah 100% jadi, lahan sebagian akan disewakan ke afiliasi perseroan,
diharapkan tahun 2018 sudah siap operasi mulai dari mulai pemasangan mesin
baru hingga trial/percobaan mesin.

Proyek pemerintah terutama jalan tol perlu dilihat dulu menggunakan aspal
atau beton. Produk Perseroan akhir-akhir ini banyak digunakan untuk proyek
jalan dan gedung di Jawa Tengah karena cocok dengan konstruksi jalan.
Hambatannya cara pembayaran yang berimbas ke margin dan cash flow
Perseroan.
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Dimas
Potret Indonesia
Pengaplikasian dana CSR Perseroan
Perseroan terbilang Perusahaan kecil dibanding perusahaan besar lainnya
namun Perseroan tetap melakukannya dimana penyalurannya lebih
difokuskan ke lingkungan pabrik seperti bantuan hari raya kurban, bantuan
pendidikan untuk keluarga karyawan, penghijauan dilingkungan pabrik.
Porsi penyaluran disesuaikan dengan kinerja perusahaan.

