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RESUME HASIL PAPARAN PUBLIK TAHUNAN 
PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK 

Berkedudukan di Tangerang 
(“Perseroan”) 

 
Diselenggarakan pada: 
Hari/ Tanggal : Selasa, 27 Oktober 2020 
Waktu   : 15.00 – 16.00 WIB  
Lokasi  : Virtual Zoom Webinar 

Webinar ID : 962 7415 4422 
    Passcode : PELPPF20 
 
 
Dihadiri oleh: 
 Perwakilan Manajemen Perseroan: 

1. Chief Executive Officer :  Terry O’Connor 
2. Chief Financial Officer :  Niraj Jain 
3. Corporate Secretary & Legal Director  :  Miranti Hadisusilo 

 
 Paparan publik dihadiri oleh 21 partisipan yang terdiri dari 17 orang perwakilan pemegang 

saham institusi, pemegang saham individu, analis, dan umum, serta 4 orang perwakilan dari 
kalangan media. 

 
Paparan Publik: 
Paparan Publik dibuka oleh Chief Financial Officer Perseroan dan dipresentasikan oleh Chief 
Financial Officer dan Chief Executive Officer. 
 
Acara Tanya – Jawab:  
1. Pertanyaan : Bagaimana proyeksi laba bersih Perseroan di tahun depan? 
 Jawaban  : Kami tidak bisa memberikan arahan laba bersih di tahun-tahun mendatang. 

Khususnya selama COVID, kami telah bekerja keras untuk berkomunikasi 
secara merata, mengingat lingkungan eksternal telah berubah dan tidak 
stabil. 

 
2. Pertanyaan :  Apakah perseroan akan melakukan right issue dalam waktu dekat atau 1 – 2  

tahun ke depan? 
 Jawaban : Tidak untuk saat ini. Jika kami akan melakukan aksi korporasi, maka kami 

akan menyampaikan melalui Bursa Efek Indonesia, situs web kami, atau 
pengumuman sesuai regulasi. 

 
3. Pertanyaan : Apakah ada rencana penutupan gerai di tahun 2021? Jika iya, berapa 

banyak gerai yang akan ditutup? 
 Jawaban :  Kami telah dapat menutup tujuh gerai yang tidak menguntungkan sejauh ini. 

Dan kami sedang menelaah beberapa gerai lainnya berdasarkan situasi 
pasar. Saat ini, kami tidak memiliki rencana untuk menutup gerai di tahun 
2021. 

 
4. Pertanyaan : Mengapa Perseroan gagal untuk mengurangi beban selama tahun tahun 

2020? Apakah penutupan gerai tidak menolong? 
 Jawaban :  Selama masa pandemi, kami telah melaksanakan pengetatan biaya. Upaya 

Ini mencakup semua lini pengeluaran.  
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   Kami menghentikan seluruh pengeluaran yang bersifat diskresioner, 
termasuk belanja modal. Kami mendapat dukungan dari pemilik properti 
gerai kami untuk keringanan sewa. Kami telah memotong semua biaya 
perjalanan, pemasaran, konsultasi, dan biaya lainnya. Dalam kondisi 
tekanan terbesar di kuartal kedua, kami mampu mengurangi OPEX sebesar 
53,8%. 

 
5. Pertanyaan :  Bagaimana pandangan Direksi tentang perubahan cara belanja masyarakat 

yang mungkin terjadi pasca pandemi? 
 Jawaban : Kami meyakini kebutuhan dan cara belanja konsumen adalah dinamis 

sebagaimana tumbuhnya tren baru di kalangan masyarakat. Kami melihat 
bahwa pandemi telah mengakselerasi tren tersebut. Oleh karena itu, melalui 
strategi yang telah kami sampaikan, kami tengah mengembangkan 
omnichannel kami, agar dapat menghadirkan pengalaman belanja yang 
tidak terbatas baik offline, maupun online. Kami juga telah mengeksplorasi 
format gerai yang tepat untuk area yang akan kami tuju. Karena saat ini 
konsumen ingin berbelanja dengan aman, kami juga menjunjung tinggi 
Komitmen Matahari, yaitu Mengutamakan Keluarga; Mendahulukan Pekerja 
Medis; Tata Letak Lebih Efisien, sehingga produk esensial mudah 
ditemukan; Toko Aman untuk Berbelanja; dan Penerapan Sistem Jaga 
Jarak. 

 
6. Pertanyaan : Dengan neraca keuangan seperti sekarang, sampai kapan Matahari bisa 

bertahan dalam kerugian yang disebabkan pandemi? 
 Jawaban : Kami meyakini bahwa situasi terburuk sudah berlalu dan kami sekarang 

dalam posisi yang berkesinambungan. Kami memiliki saldo kas yang 
memadai di neraca kami. Semua kewajiban kepada vendor kami dalam 
status lancar. Dan tingkat persediaan kami terkontrol dengan baik. Kami 
memiliki fasilitas bank yang belum digunakan sebesar Rp 600 milyar. 

 
7. Pertanyaan : Berapa target kenaikan pendapatan di tahun 2021? 
 Jawaban :  Saat ini, kami tidak memberikan arahan apapun untuk tahun 2021, termasuk 

target penjualan dan pembukaan gerai, khususnya pada masa yang masih 
diliputi ketidakpastian. 

 
8. Pertanyaan : Berapa rencana pembukaan gerai di tahun 2021? 
 Jawaban :  Kami yakin ada banyak lokasi yang dapat dilayani oleh gerai Matahari. Dan, 

akan kami telaah ke depannya untuk lokasi-lokasi tersebut. 
 
9. Pertanyaan :  Apakah ada rencana private placement atau rights issue? 
 Jawaban :  Tidak untuk saat ini 
 
10. Pertanyaan : Berapa kontribusi Matahari.com terhadap total sales Perusahaan tahun ini 

berbanding tahun lalu? 
 Jawaban : Karena kami tengah mengeksplorasi saluran non-offline lainnya, kami lebih 

memilih melihat semua saluran ini secara kolektif. Total penjualan melalui 
marketplace, social commerce, dan platform kami sendiri masih sekitar 2% 
dari total penjualan Perusahaan. Angka ini naik dari tahun lalu yang kurang 
dari 1%. Kami meyakini hal ini mencerminkan solidnya angka pertumbuhan 
dan amis dibandingkan tahun lalu. 
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11. Pertanyaan : Apakah memungkinkan Perusahaan untuk mencapai penjualan seperti 
sebelum pandemi lagi, di tengah semakin menguatnya e-commerce? 

 Jawaban :  Di tengah semua tantangan, hal tersebut mungkin terjadi, yaitu bahwa kami 
akan mencapai tingkat penjualan seperti sebelum pandemi, setelah situasi 
COVID-19 berlalu dan semua inisiatif yang kami sebutkan sudah berjalan. 
Seperti yang kami sebutkan, kami mendorong platform baru kami yang akan 
mendukung fitur dari omnichannel, sehingga pelanggan dapat berbelanja 
offline atau online secara tidak terbatas. 

 
12. Pertanyaan :  Bagaimana strategi Matahari menghadapi kuartal keempat 2020 dan tahun 

2021, di mana sampai Q3 saja matahari masih menderita kerugian? 
 Jawaban :  Kami berharap situasi COVID-19 akan membaik bertahap dalam beberapa 

bulan yang akan datang. 
-  Sementara itu, kami terus mengambil langkah-langkah ketat untuk 

memastikan kami tetap aman dan pengendalian biaya. 
-  Kami juga tetap konservatif dalam hal belanja modal sampai dengan 

akhir tahun ini. 
-  Tentang biaya sewa, kami terus mendapatkan dukungan dari para 

pemilik properti gerai kami di seluruh Indonesia. 
-  Dalam hal biaya karyawan, seperti yang telah kami sebutkan, pemulihan 

pemotongan gaji telah dimulai sejalan dengan pemulihan bisnis kami, 
dan akan pulih sepenuhnya pada akhir tahun, meskipun dengan jumlah 
karyawan yang lebih rendah sebagai dampak penurunan secara normal. 

 
13. Pertanyaan : Bagaimana proyeksi hingga tutup tahun nanti? Apakah kerugian semakin 

melebar? 
 Jawaban :  Tidak, kerugian tidak membesar. 
   Kami berharap situasi COVID-19 akan membaik bertahap dalam beberapa 

bulan yang akan datang. 
-  Sementara itu, kami terus mengambil langkah-langkah ketat untuk 

memastikan kami tetap aman dan langkah ketat dalam hal pengendalian 
biaya. 

-  Kami juga tetap konservatif dalam hal belanja modal sampai dengan 
akhir tahun ini. 

-  Tentang biaya sewa, kami terus mendapatkan dukungan dari para 
pemilik gerai kami di seluruh Indonesia. 

-  Dalam hal biaya karyawan, seperti yang telah kami sebutkan, pemulihan 
pemotongan gaji telah dimulai sejalan dengan pemulihan bisnis kami, 
dan akan pulih sepenuhnya pada akhir tahun, meskipun dengan jumlah 
karyawan yang lebih rendah sebagai dampak penurunan secara normal. 

 
14. Pertanyaan : Nasib gerai bagaimana, juga karyawan yang terancam dan sudah di-PHK? 
 Jawaban :  Kami tidak memiliki rencana untuk mem-PHK karyawan. Sebaliknya, kami 

yakin kami adalah ritel terbesar pertama yang sepenuhnya memulihkan gaji 
secara penuh pada kuartal empat 2020. Mempertimbangkan besarnya 
bisnis kami, kami dapat mengakomodasi staf dari penutupan gerai ke gerai 
lainnya yang masih beroperasi. Dalam presentasi, kami menyampaikan 
bahwa kami akan memiliki 145-150 gerai pada akhir tahun, yang semuanya 
mencapai hasil yang menguntungkan pada tahun 2019. 

 
Paparan publik ditutup pada pukul 16.00 WIB  
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