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Disclaimer
Materi presentasi ini disiapkan hanya untuk digunakan dalam presentasi yang akan dilakukan oleh PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk. (“Perseroan”). Materi presentasi ini atau informasi

lisan yang diberikan sehubungan dengan itu belum diverifikasi secara independen. Tidak ada representasi, jaminan atau upaya, tersurat maupun tersirat, dibuat untuk, dan tidak ada

ketergantungan pada keadilan, keakuratan, kelengkapan atau kebenaran informasi atau pendapat yang terkandung dalam materi untuk presentasi ini. Ini bukan maksud untuk memberikan,

dan Anda tidak boleh mengandalkan presentasi ini sebagai penyediaan, analisis lengkap atau komprehensif dari posisi atau prospek keuangan atau perdagangan Perseroan. Informasi yang

terkandung dalam presentasi ini belum dan tidak akan diperbarui untuk mencerminkan perkembangan material yang mungkin terjadi setelah tanggal presentasi. Baik Perseroan maupun anak

Perseroan dan afiliasinya atau masing-masing direktur, pejabat, agen, penasihat, dan karyawannya tidak bertanggung jawab (atas kelalaian, kesalahan penyajian, dalam wanprestasi, kontrak

atau lainnya) atas kerugian yang timbul dari informasi yang terkandung dalam materi presentasi ini atau yang muncul sehubungan dengan materi presentasi ini.

Materi presentasi ini berisi pernyataan berwawasan ke depan tertentu sehubungan dengan kondisi keuangan masa depan, hasil operasi dan bisnis Perseroan, industri di mana Perseroan

bergerak, dan rencana dan tujuan khusus dari pengelolaan Perseroan. Pernyataan berwawasan ke depan ini didasarkan pada asumsi mengenai strategi bisnis Perseroan saat ini dan sejumlah

asumsi mengenai hal-hal di luar kendali Perseroan, termasuk lingkungan politik, sosial, hukum dan ekonomi di mana Perseroan dan anak Perseroan akan beroperasi di masa depan. Pernyataan

berwawasan ke depan tersebut melibatkan risiko yang diketahui dan tidak diketahui, ketidakpastian dan faktor lain yang dapat menyebabkan hasil operasi atau kinerja aktual Perseroan

berbeda secara material dari hasil atau kinerja yang diproyeksikan yang diungkapkan atau tersirat oleh pernyataan berwawasan ke depan tersebut. Ketergantungan tidak boleh ditempatkan

pada pernyataan berwawasan ke depan ini, yang mencerminkan pandangan manajemen Perseroan pada tanggal material presentasi ini saja. Perseroan dan afiliasinya, penasihat dan

perwakilannya tidak berkewajiban untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan ini untuk peristiwa atau keadaan yang terjadi kemudian. Namun, kinerja masa lalu tidak selalu

menunjukkan hasil di masa depan. Statistik dan informasi lain yang berkaitan dengan ekonomi dan industri global di mana Perseroan terlibat dalam materi presentasi ini telah dikumpulkan

dari berbagai sumber resmi atau tidak resmi yang tersedia untuk umum. Kualitas bahan sumber tidak dapat dijamin. Selain itu, statistik yang berasal dari berbagai sumber mungkin tidak

disiapkan dengan basis yang sebanding.

Materi presentasi ini dan informasi lisan apa pun yang diberikan sehubungan dengan itu adalah untuk tujuan informasional saja dan sama sekali bukan merupakan, atau merupakan bagian

dari, tawaran untuk berlangganan atau membeli, atau undangan atau ajakan untuk berlangganan atau membeli keamanan apa pun. Perseroan di Amerika Serikat, Indonesia, atau yurisdiksi

lain juga tidak boleh dianggap mengundang tawaran semacam itu, juga tidak akan menjadi dasar kontrak atau komitmen apa pun. Distribusi atau kepemilikan materi presentasi ini di yurisdiksi

tertentu mungkin dibatasi oleh hukum atau peraturan. Orang yang menerima materi presentasi ini diminta untuk mengetahui, dan mengamati, keterbatasan tersebut. Tidak ada dalam materi

presentasi ini atau informasi lisan yang diberikan terkait dengannya yang dapat didasarkan pada, atau diandalkan, sehubungan dengan, keputusan atau kontrak investasi atau komitmen untuk

membeli atau memesan efek Perseroan. Perseroan dapat mengubah, memodifikasi, atau mengubah dengan cara apa pun konten materi presentasi ini, tanpa kewajiban untuk memberi tahu

siapa pun tentang perubahan atau perubahan tersebut.

Presentasi ini tidak dimaksudkan sebagai dasar untuk mengevaluasi, dan tidak boleh ditafsirkan sebagai rekomendasi berkenaan dengan efek Perseroan. Dengan menerima dokumen ini, Anda

mengakui, memahami, dan setuju bahwa Anda tidak akan memperdagangkan efek Perseroan apa pun berdasarkan, atau mengandalkan, informasi apa pun yang terkandung dalam presentasi

ini atau diskusi terkait apa pun.
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Ringkasan Bisnis Plan

• PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (SAMF) didirikan pada tahun 1998 dan tercatat di

BEI pada tanggal 31 Maret 2020

• Bisnis utama SAMF adalah memproduksi dan memasarkan produk pupuk premium →

pupuk majemuk disebut NPK

• Komposisi pupuk disesuaikan (tailor made) dengan kebutuhan/permintaan pelanggan

berdasarkan jenis tanaman dan karakteristik tanah, sedangkan produk pesaing

Perseroan biasanya lebih generik. SAMF saat ini fokus pada NPK non-subsidi yang

utamanya menargetkan perkebunan kelapa sawit.

• Saat ini, kapasitas produksi Perseroan 600.000 ton/tahun dan saat ini sedang dalam

proses peningkatan kapasitas menjadi 700.000 ton/tahun.

• Perseroan memiliki jaringan produksi & penjualan yang luas: 5 pabrik di 3 kota & kantor

pemasaran di 12 kota di seluruh Indonesia.
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IKHTISAR

KINERJA OPERASIONAL

KINERJA KEUANGAN

RENCANA STRATEGIS
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KINERJA 
OPERASIONAL

Sampit
Kalimantan Tengah
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Produksi
• Pabrik Mojokerto I

• PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk

• Kompleks Industri Saraswanti, Jl. Raden 

Patah, Desa Tunggal Pager, Kec. 

Pungging, Mojokerto, Surabaya

Pabrik Kapasitas

Terpasang (ton)

Kapasitas

Terpakai (ton)

Kapasitas

Terpakai (%)

Mojokerto I 100.000 80.000 80%

Mojokerto II 100.000 80.000 80%

Medan I 80.000 64.000 80%

Medan II 160.000 128.000 80%

Sampit 160.000 128.000 80%

• Pabrik Mojokerto II

• PT Dupan Anugerah Lestari

• Kompleks Industri Saraswanti. Jl. 

Raden Patah, Desa Lebaksono, Kec. 

Pungging, Mojokerto, Surabaya

• Pabrik Medan I

• PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk

• Jl. Mandara No. 27, Mabar Hilir, 

Medan Deli, Medan

• Pabrik Medan II

• PT Anugerah Pupuk Lestari

• Dusun I Desa Dalu Sepuluh A 27, 

Kecamatan Tanjung Morawa, Deli 

Serdang, Medan

• Pabrik Sampit

• PT Anugerah Pupuk Makmur

• Jl. HM. Arsyad KM 17, Sampit, 

Kalimantan Tengah
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Kantor Pemasaran
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Portofolio Produk

KELAPA SAWIT

TEBU KOPI & KAKAO KARET JAGUNG ANEKA TANAMAN

BEST SELLER
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Kendala di tahun 2020 

• Kondisi pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan mobilitas barang dan

transportasi, sehingga mengganggu pendistribusian pupuk ke tempat pelanggan.

• Penurunan dosis pemupukan oleh pelanggan disebabkan karena turunnya harga CPO

pada Q1/2020.

• Q1/2020 hingga awal Q2/2020 merupakan masa yang penuh tantangan bagi

Perseroan. Beberapa klien meminta penundaan pengiriman pupuk, bahkan beberapa

diantaranya meminta penundaan pembayaran.

• Pengadaan kontainer untuk transportasi bahan baku menemui kendala karena

sebagian besar kontainer fokus pada transportasi alat pelindung diri (“APD”) dari

China ke Amerika Utara dan Selatan.
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KINERJA 
KEUANGAN

Mojokerto
Jawa Timur
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Ikhtisar Data Keuangan Penting

LAPORAN LABA RUGI 2019 (Rp milliar) 2020 (Rp milliar) +/- (Rp milliar) +/- (%)

Penjualan 1.282,79 1.409,23 +126,44 +9,86

Laba Kotor 360,74 392,48 +31,74 +8,80

Laba Sebelum Pajak 111,37 150,39 +39,02 +35,04

Laba Tahun Berjalan 86,83 117,87 +31,04 +35,75

NERACA 2019 (Rp milliar) 2020 (Rp milliar) +/- (Rp milliar) +/- (%)

Aset

Aset Lancar 1.053,93 1.001.07 -52,86 -5,02

Aset Tidak Lancar 293,54 341.00 +47,46 +16,17

Jumlah Aset 1.347,47 1.342,07 -5,40 -0,40

Liabilitas dan Ekuitas

Liabilitas Jangka Pendek 660,28 511.58 -148,70 -22,52

Liabilitas Jangka Panjang 56,00 46.72 -9,28 -16,57

Ekuitas 631,19 783,77 +152,58 +24,17

Jumlah Liabilitas & Ekuitas 1.347,47 1.342.07 -5,40 -0,40
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Neraca
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Financial Ratios (1/2)
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Financial Ratios (2/2)
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RENCANA 
STRATEGIS 
2021

Medan
Sumatra Utara
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Rencana Strategis 2021

• Tahun ini Perseroan berencana mengeluarkan belanja modal (Capex) untuk

meningkatkan kapasitas produksi dari 600.000 ton menjadi 700.000 ton. PT Dupan

Anugerah Lestari (Entitas Anak) akan melakukan penambahan kapasitas ini.

• Perseroan secara konsisten dan berkesinambungan mengelola resiko bisnis

dengan senantiasa memitigasi resiko yang akan dihadapi, seperti pengadaan

bahan baku, persaingan usaha, fluktuasi harga pupuk, CPO, nilai tukar mata

uang, dan tingkat suku bunga.

• Perseroan secara konsisten memperkuat posisi keuangannya, termasuk

mempercepat proses penagihan, memitigasi resiko penerimaan pesanan dari

pelanggan, dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas setiap pengeluaran.

• Manajemen akan tetap konservatif dan berhati-hati dalam setiap eksekusi

strategi dan program kerja.
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Target 2021

Deskripsi Realisasi 2020 Proyeksi 2021

Penjualan (Rp juta) 1.409.226 1.852.111

Volume Penjualan (ton) 235.172 427.887

Net Profit Margin (%) 8,37% 9,94%
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Produk Kualitas
Premium

Hanya menghasilkan
pupuk berkualitas tinggi

Tim R&D yang inovatif
dan memiliki

kemampuan untuk
menghasilkan produk

yang sesuai
kebutuhan klien

Jaringan pemasaran
& produksi

5 pabrik di 3 kota besar & 
kantor pemasaran di 12 
kota di seluruh Indonesia

Rekam jejak yang 
terbukti dan 

didukung oleh 
Pemegang Saham 

Utama yang memiliki
reputasi

Peluang
pertumbuhan yang 

besar dengan
implementasi

B30 → B50

Potensi perubahan
regulasi akan

membuka pasar baru

Subsidi harga pupuk
diganti menjadi subsidi

harga komoditas

Kunci Investasi
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Analisis Manajemen terkait Pergerakan Harga 
Saham (SAMF) (1/2)

SAMF listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 31 Maret 2020, dengan nilai emisi Rp93

miliar dan melepas 775 juta saham ke publik atau setara dengan 15,12% dengan harga IPO

Rp120/saham.

Menurut pendapat Perseroan, kinerja keuangan yang bagus di tahun 2020 mendorong

investor untuk berinvestasi di saham SAMF, termasuk hasil kinerja pada Q1/2021, antara lain:

▪ Penjualan pupuk pada QI/2021 lebih tinggi dibandingkan QI/2020 (Rp296,73 miliar vs.

Rp260,22 miliar) di tengah pandemi Covid-19 yang masih melanda.

▪ Secara fundamental, SAMF merupakan salah satu emiten yang memberikan contoh

positif (role model) dengan kinerja yang positif (meski baru tercatat satu tahun lalu) yang

memiliki komitmen tinggi kepada investornya untuk membagikan dividen setiap tahun.

▪ Rencana ekspansi bisnis SAMF ke depan mencakup rencana belanja modal dalam

bentuk peningkatan kapasitas pabrik tahun ini dari 600.000 ton menjadi 700.000 ton dan

rencana jangka menengah untuk membangun beberapa pabrik pupuk di sentra-sentra

perkebunan seperti Kalimantan Barat dan Riau.
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Analisis Manajemen terkait Pergerakan Harga 
Saham (SAMF) (2/2)

▪ Gearing ratio atau debt to equity ratio (DER) pada Q1/2021 sebesar 0,66x menunjukkan

angka yang masih dalam ambang yang wajar. Dari waktu ke waktu, Perseroan akan

terus mengupayakan agar faktor resiko tetap terjaga.

Kesimpulan, dengan kinerja keuangan Perseroan yang sangat baik dan ekspektasi nilai

bisnis Perseroan yang sangat menjanjikan, Perseroan sangat yakin bahwa peningkatan

saham Perseroan didasarkan pada fundamental yang kokoh dan murni didorong oleh

mekanisme pasar. Peran Bursa Efek dalam edukasi pasar modal, Perseroan menilai sangat

berhasil.
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CONTACT US
corsec@saraswanti.com

Investor.relation@saraswanti.com
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