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PT BUMI SERPONG DAMAI Tbk
BERKEDUDUKAN DI KABUPATEN TANGERANG

(“PERSEROAN”)

PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, 
bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang 
Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 
(“Rapat”), pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022.

Pemanggilan untuk Rapat akan dilakukan pada hari Senin, tanggal 
23 Mei 2022 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia 
yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan 
situs web Perseroan sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat 1 dan 
ayat 3 anggaran dasar Perseroan serta akan dimuat juga dalam situs 
web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) selaku penyedia 
fasilitas e-RUPS. 

Yang berhak hadir dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham 
yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham 
Perseroan pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan 
pukul 16:15 WIB.

Setiap usul dari Pemegang Saham yang akan dimasukkan dalam 
acara Rapat harus memenuhi persyaratan pasal 23 ayat 1 dan ayat 
2 anggaran dasar Perseroan dan dengan memperhatikan Pasal 16 
ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.15/
POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum 
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yakni pemegang saham 
yang mengusulkan mata acara Rapat adalah 1 (satu) pemegang 
saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih 
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah 
dikeluarkan Perseroan dan usul mata acara tersebut disampaikan 
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat.

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham 
Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran wabah 
Covid-19, maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK No.16/
POJK.04/2020 serta Pasal 28 ayat (2) POJK No.15/POJK.04/2020 
dan dengan mempertimbangkan perlunya pembatasan kehadiran 

Perseroan sangat menghimbau kepada Para Pemegang Saham 
untuk hadir secara elektronik dengan cara memberikan kuasa 
secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting 
System KSEI (“eASY.KSEI”) yang akan disediakan oleh KSEI 
kepada perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan 
sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) 
dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia 
bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat 
sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai sehari sebelum hari 
penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 13 Juni 2022 pukul 16:00 WIB. 

Tangerang, 6 Mei 2022 
PT BUMI SERPONG DAMAI Tbk

Direksi

PT DUTA PERTIWI Tbk
BERKEDUDUKAN DI KOTA JAKARTA UTARA

(“PERSEROAN”)

PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, 

bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang 

Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 

(“Rapat”), pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022. 

Pemanggilan untuk Rapat akan dilakukan pada hari Senin, tanggal 

23 Mei 2022 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia 

yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan 

situs web Perseroan sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat 1 dan 

ayat 3 anggaran dasar Perseroan serta akan dimuat juga dalam situs 

web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) selaku penyedia 

fasilitas e-RUPS. 

Yang berhak hadir dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham 

yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham 

Perseroan pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan 

pukul 16:15 WIB.

Setiap usul dari Pemegang Saham yang akan dimasukkan dalam 

acara Rapat harus memenuhi persyaratan pasal 23 ayat 1 dan ayat 

2 anggaran dasar Perseroan dan dengan memperhatikan Pasal 16 

ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.15/

POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum 

Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yakni pemegang saham 

yang mengusulkan mata acara Rapat adalah 1 (satu) pemegang 

saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih 

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah 

dikeluarkan Perseroan dan usul mata acara tersebut disampaikan 

paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat. 

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham 

Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran wabah 

Covid-19, maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK No.16/

POJK.04/2020 serta Pasal 28 ayat (2) POJK No.15/POJK.04/2020 

dan dengan mempertimbangkan perlunya pembatasan kehadiran 

Perseroan sangat menghimbau kepada Para Pemegang Saham 

untuk hadir secara elektronik dengan cara memberikan kuasa 

secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting 

System KSEI (“eASY.KSEI”) yang akan disediakan oleh KSEI 

kepada perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan 

sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) 

dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia 

bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat 

sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai sehari sebelum hari 

penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 13 Juni 2022 pukul 16:00 WIB. 

Jakarta, 6 Mei 2022

PT DUTA PERTIWI Tbk
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“Penjualan ke Amerika 
Serikat memberikan 
kontribusi 14%—15% 
terhadap total penjualan.

Bisnis/Abdurachman

Nasabah bertransaksi menggunakan mesin 
anjungan tunai mandiri milik PT Bank Pembangunan 
Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk., di Depok, Jawa 
Barat, Kamis (5/5). Bank tersebut memproyeksikan 
kredit sindikasi pada 2022 jauh lebih semarak diban-

dingkan dengan tahun lalu yang disebabkan banyak 
proyek strategis nasional yang dikejar, serta sektor-
sektor unggulan yang pulih lebih dahulu dari dampak 
pandemi Covid-19 sehingga permintaannya akan lebih 
besar tahun ini.

  BISNIS DIGITAL  

MTDL Cetak 
Penjualan Rp5,2 Triliun

Bisnis, JAKARTA — Emi-
ten teknologi informasi dan 
komunikasi (TIK) PT Metro-
data Electronics Tbk. (MTDL) 
pada kuartal I/2022 mencetak 
penjualan sebesar Rp5,2 tri-
liun atau naik 33,7% secara 
tahunan dari Rp3,86 triliun. 

Presiden Direktur PT Metro-
data Electronics Tbk. Susanto 
Djaja mengatakan pendapatan 
perseroan ini didorong oleh 
bisnis MTDL. Kemampuan 
perusahaan memenuhi ber-
bagai permintaan solusi dan 
distribusi digital di Indonesia 
dengan menjalin berbagai ke-
mitraan global menjadi jalan 
bagi perusahaan mempertebal 
penjualan.

“Melalui dua bisnis utama 
kami, yaitu bisnis distribusi 
digital dan bisnis solusi dan 

konsultasi digital. MTDL terus 
memperluas kerja sama, serta 
melengkapi produk dan solusi 
digital,” kata Susanto dalam 
keterangan resminya, dikutip 
Kamis (5/5).

Susanto menjelaskan per-
tumbuhan kinerja kuartal 
I/2022 MTDL disebabkan 
oleh berbagai faktor, mulai 
dari bisnis distribusi digital 
dengan mulai pulihnya pa-
sokan notebook, perluasan 
jenama produk ponsel pintar, 
produk gaming yang makin 
diminati, hingga komponen 
yang terus meningkat.

Pada bisnis solusi dan 
konsultasi digital yang terus 
mengusung berbagai inisiasi 
baru, seperti solusi cloud hy-
perscaler yang sudah bekerja 
sama dengan Microsoft Azure, 

Amazon Web Services, dan 
Google Cloud. Peningkatan 
penjualan juga direalisasikan 
segmen software subscription 
dan Konverter BI-FAST System 
MII (KOMI).

Direktur PT Metrodata 
Electronics Randy Kartadi-
nata menjelaskan kenaikan 
penjualan akhirnya berimbas 
pada raihan laba bersih. Pe-
rusahaan membukukan laba 
bersih Rp164,6 miliar atau 
tumbuh 35,4% secara tahun-
an. Kinerja tersebut berasal 
dari bisnis distribusi digital 
yang naik 18,1% serta solusi 
dan konsultasi digital yang 
naik 54,8%. 

“Kami melihat prospek yang 
cerah untuk kinerja MTDL 
ke depannya,” ujarnya. (Annisa 

Kurniasari Saumi)

  EKSPOR PRODUK KAYU  

JURUS JITU WOOD JAGA KINERJA
Kendati mampu menggandakan realisasi penjualan pada kuartal I/2022, emiten produsen produk kayu, PT Integra Indocabinet 

Tbk. (WOOD) menyiapkan sejumlah jurus jitu untuk menjaga kinerja sepanjang tahun. 

Annisa Kurniasari Saumi & Duwi Setiya

redaksi@bisnis.com

B
erdasarkan keterangan 
resmi perusahaan, pada 
kuartal I/2022, perusaha-
an membukukan Rp2,1 
triliun pada pos penjualan. 
Realisasi tersebut menandai 

pertumbuhan signifi kan bila dibanding-
kan dengan kinerja pada kuartal I/2021 
dengan Rp912,06 miliar. 

Emiten yang tercatat di Bursa sejak 
2017 itu menyebut kinerja perusahaan 
pada periode masih ditopang oleh ki-
nerja ekspor ke Amerika Serikat melalui 
produk furnitur dan komponen bangun-
an. Perusahaan mengakui bahwa tahun 
2022 bukanlah tahun yang mudah 
untuk dilalui dengan laba tebal di saku. 

Pasalnya, terdapat infl asi tinggi yang 
mengundang kenaikan suku bunga 
acuan di Negeri Paman Sam. Selain 
itu, terdapat gangguan dari sisi rantai 
pasokan berupa kelangkaan kontainer 
yang bisa menghambat arus pengiriman 
barang. 

Perusahaan optimistis infl asi di Ameri-
ka Serikat tak akan menggoyah kinerja 
perusahaan. Alasannya, kontribusi pro-
duk dari Tanah Air menyumbang 5,1% 
dari US$17 miliar, total impornya. 

“Di antara negara-negara pengekspor 
utama untuk furnitur kayu lainnya, 
ekspor Indonesia mencatat pertumbuh-
an ekspor tertinggi ke AS yakni sekitar 
37,4% YoY [secara tahunan],” dikutip 
dari laman resmi perusahaan, Kamis 
(5/5).

Sementara itu, terkait dengan kema-
cetan pelabuhan disiasati dengan sum-
ber pasokan solid dari dalam negeri. 
Perusahaan memiliki pabrik baru seluas 
1,7 hektare yang rencananya beroperasi 
pada 2022 sehingga menambah kapasi-

tas produksi sebesar 20%.
 Dengan demikian, perusahaan mam-

pu menawarkan harga yang kompetitif. 
Lalu, perusahaan memberikan fasilitas 
berupa frekuensi pengiriman yang lebih 
banyak dan jangka waktu pengiriman 
lebih panjang. 

“Oleh karena itu, kondisi ini mem-
berikan kita tambahan keunggulan 
kompetitif.”

MELAMPAUI 

Adapun, pada 2021, perusahaan me-
lampaui proyeksi kinerja yang dibuat 
oleh konsensus analis. (Lihat infografi k)

Analis Mirae Asset Sekuritas Indone-
sia, Rizkia Darmawan dalam hasil ri-
setnya mengatakan dalam hasil risetnya 
bahwa kinerja WOOD yang melampaui 
proyeksi telah diantisipasi. Pasalnya, 
pasar di Amerika Serikat mengalami 
perbaikan permintaan pada paruh kedua 
2021 akibat permintaan yang tertahan. 

Mengacu pada laporan keuangannya, 
perusahaan yang berdiri sejak 1989 
itu mencetak penjualan bersih sebesar 
Rp5,41 triliun pada 2021 atau naik 
84,9% secara tahunan dari Rp2,92 
triliun. 

Peningkatan penjualan WOOD me-
ningkat akibat ekspor yang menyentuh 
Rp5,15 triliun atau naik signifi kan, 
112,6% dari Rp2,42 triliun. 

Berdasarkan segmennya, kontribusi 
produk komponen bangunan mencapai 
Rp3,47 triliun, knock down atau bong-
kar pasang sebesar Rp860,2 miliar, dan 
set up atau siap pakai sebesar Rp820,19 
miliar.

Berbeda dengan kinerja ekspor yang 
moncer, penjualan lokal menyentuh 
Rp262,6 miliar atau turun 48,12% seca-

ra tahunan dari Rp506,2 miliar. Dengan 
kinerja penjualan tersebut, WOOD ter-
catat mampu membukukan laba kotor 
Rp1,91 triliun atau naik 94,5% secara 
tahunan dari Rp985,5 miliar. 

Sebagai imbasnya, WOOD merealisa-
sikan laba tahun berjalan yang dapat 
diatribusikan kepada pemilik entitas 
induk sebesar Rp536,6 miliar sepanjang 
2021 atau naik 70,91% dari Rp313,9 
miliar pada 2020. 

Adapun sepanjang 2021, WOOD 
mencatatkan peningkatan jumlah aset 
menjadi Rp6,8 triliun, dari Rp5,85 trili-
un dibandingkan tahun 2020.

Begitu juga dengan jumlah liabili-
tas perseroan yang meningkat menjadi 
Rp3,15 triliun pada akhir 2021, dari 
Rp2,89 triliun pada akhir 2020. Jumlah 
ekuitas perseroan juga meingkat dari 
Rp2,95 triliun di akhir 31 Desember 
2020, menjadi Rp3,64 triliun pada 31 
Desember 2021.

Analis BRI Danareksa Sekuritas, 
Natalia Sutanto mengatakan pada 2021, 
penjualan komponen bangunan Integra 
Indocabinet mencatatkan pertumbuhan 
tertinggi sebesar 184% secara tahunan. 
Kemudian, diikuti penjualan furnitur 
yang naik 14,5%. 

Ekspor juga menyumbang 95% dari 
pendapatan perseroan.

“Pada tahun 2021, penjualan ke 
Amerika Serikat memberikan kontribusi 
14%—15% terhadap total penjualan,” 
kata Natalia dalam risetnya, dikutip 
Rabu (4/5).

Kinerja perusahaan pada 2021 menjadi 
modal yang solid bagi kinerja perusa-
haan pada 2022. terlepas dari ancaman 
infl asi yang lebih tinggi dan kenaikan 
suku bunga di Amerika Serikat, WOOD 

optimistis melihat pertumbuhan yang 
berkelanjutan di pasar AS. Gangguan 
rantai pasokan akan menjadi hambatan 
bagi negara pengekspor furnitur lain 
yang mengimpor bahan bakunya seperti 
Vietnam.

“Sebagai perbandingan, WOOD memi-
liki pasokan bahan baku yang melim-
pah dari pasar domestik,” ujar Natalia.

Menurut pandangannya, pemesanan 
atau order book dari pasar AS untuk 
produk furnitur dan bahan bangunan 
akan bertahan dengan posisi Indonesia 
yang baik untuk mengisi celah yang 
ditinggalkan oleh produsen furnitur dari 
China.

BRI Danareksa Sekuritas memperta-
hankan rekomendasi beli terhadap sa-
ham WOOD dengan target harga saham 
Rp1.200 per saham. 

Adapun pada penutupan perdagangan 
sebelum Idulfi tri, Kamis (28/4), saham 
WOOD ditutup melemah 5 poin atau 
0,71% ke Rp700 per saham. 
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Sumber: Bloomberg

MELAMPAUI
EKSPEKTASI
MELAMPAUI
EKSPEKTASI

Kinerja PT Integra 
Indocabinet Tbk. 

(WOOD) pada 2021 
melampaui 

ekspektasi konsensus 
analis. Simak data 

selengkapnya

Pendapatan Laba Bersih yang telah disesuaikan *) Realisasi kinerja WOOD pada 2021 dicetak tebal

Realisasi dan Proyeksi
Kinerja PT Integra Indocabinet Tbk. 2021-2023 (Rp miliar)

5.416*

535,02*

2021

4.525

433

2021

5.335

533

2022

6.038

621

2023


