
 

LAPORAN HASIL KEGIATAN PAPARAN PUBLIK (PUBLIC EXPOSE) 2020 

PT INOCYCLE TECHNOLOGY GROUP Tbk 

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Agustus 2020 

Waktu  : 15.10 WIB – 16.10 WIB 

Tempat : Video Conference via Zoom Meeting 
 
Agenda : 1. Sekilas Perusahaan 

2. Produk & Pabrik Manufaktur 
3. Peluang Pasar 
4. Hasil RUPS 
5. Tanya Jawab 

 

Public Expose PT Inocycle Technology Group Tbk (“INOV”) telah dilaksanakan pada tanggal 19 
Agustus 2020 dengan metode video conference melalui Zoom Meeting, mulai pukul 15.10 WIB 
dengan pembahasan mengenai gambaran umum INOV dan dilanjutkan dengan uraian 
pencapaian kinerja INOV tahun 2019 hingga Semester I-2020. Ditutup dengan pembahasan 
mengenai peluang pasar dan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). 

Kegiatan ini merupakan implementasi dari ketentuan butir V.1 Peraturan Pencatatan Efek Nomor 
I-E tanggal 19 Juli 2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi. 

Manajemen INOV yang hadir: 

Victor Choi   : Direktur INOV 

WonHyuk Choi  : Direktur INOV 

Yoon Chong Hyun  : Direktur INOV 

Suhendra Setiadi  : Direktur INOV 

Erwin Prayudi   : Sekretaris Perusahaan 



Daftar Peserta Public Expose PT Inocycle Technology Group Tbk 
 

No Nama Asal Institusi 

1 Benedictus Robert Yota Forbes Indonesia 

2 Fahrul Anwar Youngsters.id 

3 Ganet Dirgantara LKBN Antara 

4 Hafiyyan Lindur Bisnis Indonesia 

5 Ridwan Nanda Mulyana Kontan 

6 Rizki Emitennews.com 

7 Thereis Kalla Investor Daily 

8 Vicky Rachman SWA 

9 Handiman Mirae Asset Sekuritas 

10 Hery Tri Hatmojo Investor Perorangan 

11 Jonnathan Jordian Investor Perorangan 

12 Juuso Mykkanen JOM Fund Management 



Transkrip Tanya Jawab Public Expose PT Inocycle Technology Group Tbk 
 
Ridwan Nanda Mulyana – Kontan 
 

Q 

1 

Laba bersih INOV pada Semester I-2020 turun sebesar 149% menjadi Rugi Bersih Rp 8,14 
miliar, betul Pak? Apa sebabnya? 
Lalu, proyeksi hingga akhir tahun 2020 seperti apa? apakah masih bisa meraih laba 
bersih? 

2 
Tahun 2020 berapa capex yang dianggarkan INOV? Untuk apa saja dan darimana sumber 
pendanaannya? Hingga Semester I berapa realisasinya? 

3 
Kalau tidak salah INOV berekspansi dalam segmen bisnis masker? Bagaimana 
kelanjutannya? 

4 
Proyek ekspansi pabrik INOV terdekat ada di Deli Serdang, betul Pak? Apakah bisa 
dielaborasi progresnya seperti apa? Investasi yang diperlukan? Kapan beroperasi dan 
berapa kapasitasnya? 

A 

1 
Penurunan terjadi karena selisih kurs, bukan faktor operasional. Mengenai proyeksi sulit 
untuk dijabarkan sekarang, mengingat kondisi pandemi belum usai. 

2 
Untuk 2019 berasal dari dana IPO, dengan alokasi 30% sebagi modal kerja. Dana sisa IPO 
masih tersisa 30% untuk pengembangan bisnis sebagai salah satu sumber capex di 2020. 

3 

INOV bersama dengan entitas subsidiary Urecel telah berhasil memproduksi masker 
sejak pandemi berlangsung, INOV berencana menjadikan ini sebagai bisnis jangka 
panjang karena sudah cukup ada kontribusinya namun tetap melihat bagaimana 
pandemi ini berlangsung. 

4 

Aktivitas fasilitas di Medan (Deli Serdang) sejauh ini adalah sebagai washing facility atau 
pencucian sampah botol plastik untuk menjadi flakes dengan kapasitas 250 ton per 
bulan. Kedepannya fasilitas di Medan juga akan dilengkapi dengan pabrik manufaktur 
non-woven yang sedang dalam pembangunan dan diharapkan dapat beroperasi di akhir 
2020 atau awal 2021 dengan kapasitas produksi 300-500 ton per bulan. Adapun investasi 
yang dikeluarkan untuk fasilitas tersebut adalah sekitar USD 10 juta. 

 
Ganet Dirgantoro – LKBN Antara 
 

Q 

1 
Bagaimana dengan kelangsungan bahan baku (kemasan plastik)? Apakah selalu tersedia 
keberlanjutannya terkait dengan perilaku masyarakat yang belum terbiasa memisah-
misahkan produk plastik? 

2 
Berapa volume bahan baku yang diolah? Bagaimana cara menghimpun kemasan plastik 
itu? 

3 
Apakah ada kerja sama dengan pemerintah terkait upaya pemerintah mengurangi 
limbah plastik? 

4 Apakah botol plastik saja bukan gelas plastik? 

A 1 
Bahan baku dikumpulkan dari pengepul atau agregator, INOV tidak melakukan 
pemilahan dari sisi kosumen (pengguna botol) karena biasanya akan langsung dibuang 
sehingga terkumpul di pemulung. Tetapi INOV berusaha untuk meningkatan 



ketersediaan dan keberlanjutan bahan baku melalui platform Plasticpay dengan harapan 
dapat merubah kebiasaan masyarakat dalam membuang botol plastik dan juga hal ini 
akan membantu mengamankan ketersediaan bahan baku bagi INOV. 

2 
Setiap bulannya sekitar 3 juta kilogram, jika jumlah botolnya terhitung lebih 2 miliar 
botol dalam setahun. 

3 
INOV sudah ada kerja sama dengan pemerintah tingkat daerah namun belum sampai 
tingkat Nasional, INOV sedang berusaha untuk mewujudkan hal tersebut. 

4 
Karena bahan baku harus jenis PET maka hanya bisa dari botol plastik. Untuk gelas plastik 
jenis bahannya adalah PP. Namun INOV sedang mengembangkan rencana daur ulang 
untuk produk dengan bahan PP. 

 
Vicky Rachman – SWA 
 

Q 

1 
Berapa  jumlah pegawai di pabrik Deli Serdang yang diproyeksikan perseroan? Seiring 
dengan penambahan pegawai di pabrik Deli Serdang, berapa jumlah total pegawai INOV 
saat ini? 

2 
Berapa nilai investasi pembangunan pabrik di Deli Serdang? Dan berapa alokasi dana 
keseluruhan investasi pabrik yang direncanakan oleh INOV seperti disampaikan di 
presentasi? Apakah sumber dana dari internal, perbankan atau obligasi? 

3 
Apakah perseroan mempertimbangkan untuk menerbitkan obligasi seiring dengan 
rencana ekspansi pembangunan pabrik? 

A 

1 
Pegawai di Deli Serdang sekitar 200 orang, untuk INOV sendiri sekitar 1.000 orang. 
Keseluruhan Hilon Group berjumlah 3.000 orang. 

2 

Investasi untuk di Deli Serdang dan Medan memakan biaya sekitar USD 10 juta, dan 
hampir sama untuk pengembangan serupa di lokasi lainnya. Sumber pendanaan bisa 
berasal dari internal karena masih ada sisa proceed IPO dan juga sisanya bisa bersumber 
dari bank. 

3 Untuk pengembangan pabrik sumber bisa dari internal atau eksternal. 

 
Handiman – Mirae Asset Sekuritas 
 

Q 

1 
Bagaimana model bisnis Plasticpay? Apa yang menjadi earning drivernya? 
Bagaimana/kapan mencapai break even point? 

2 Komposisi pendanaan saat ini apakah sudah ideal? Ada rencana rights issue? 

3 
Timeline rencana ekspansi setiap pabrik: Deli Serdang, Lampung, Balikpapan, Makassar? 
Capex tiap pabrik berapa? 

A 1 

Plasticpay ditujukan untuk mengumpulkan sampah botol plastik secara langsung dari 
pengguna, sehingga dapat disebut sebagai ethical collection yang didalamnya mencegah 
terjadinya penggunaan pekerja anak dan pencemaran lingkungan. INOV sudah bekerja 
sama dengan beberapa rumah ibadah dan sekolah untuk menyediakan tempat 
pengumpulan sampah botol plastik, tiap individu yang mengumpulkan sampah botol 
plastik melalui Plasticpay akan mendapatkan reward. Mengenai BEP akan terwujud 
ketika sudah tersedia 1.000-2.000 titik pengumpulan Plasticpay, yang ditargetkan dapat 



tercapai dalam waktu dua (2) tahun. Sebagai tambahan informasi, botol yang 
dikumpulkan melalui ethical collection memiliki nilai sekitar 40% lebih tinggi dibanding 
dengan botol yang dikumpulkan secara tradisional (melalui pengepul), konsumen INOV 
yang berasal dari luar negeri memberikan perhatian khusus terhadap hal ini oleh 
karenanya Plasticpay terus dikembangkan untuk memberi nilai tambah. 

2 
INOV terbuka untuk melakukan rights issue, tapi waktunya belum tahu kapan mengingat 
kondisi yang juga belum begitu kondusif. 

3 
Sulit untuk memaparkan rencana di tengah kondisi yang belum pasti, tetapi INOV 
merencanakan untuk adanya pendirian fasilitas di Makassar pada tahun 2021. Untuk 
capex sekitar USD 10 juta. 

 
Hery Tri Hatmojo – Investor Perorangan 
 

Q 
1 Bagaimana cara menarik investor milenial, bila dilihat dari bid offer yang tipis? 

2 
Bagaimana rencana kedepan model bisnis yang ada di berbagai cab. di tengah gempuran 
home industry khususnya home bedding? 

A 

1 

Selama pandemi Covid-19, isu lingkungan menjadi salah satu yang diperhatikan 
utamanya mengenai sampah plastik. Milenial justru bisa melihat dan tinggi 
kesadarannya akan masalah lingkungan yang menjadi salah satu isu utama belakangan 
ini. Dan INOV merupakan satu-satunya perusahaan di Indonesia yang menyediakan 
solusi atas masalah tersebut khususnya untuk sampah botol plastik. Ke depan, INOV dan 
Plasticpay akan terus menggencarkan edukasi pentingnya daur ulang untuk 
meningkatkan kesadaran bagi masyarakat juga menumbuhkan kepercayaan bahwa 
melakukan investasi di INOV sama dengan investasi masa depan. 

2 

Kompetisi di industri home bedding dapat dikatakan rumit, tetapi INOV di industri ini 
merupakan produsen untuk bahan baku home bedding. Selama pandemi Covid-19, 
industri home bedding tidak terkena dampak signifikan dan penjualan produk seperti 
kasur dan bantal cenderung malah meningkat. 

 
 
Public Expose PT Inocycle Technology Group Tbk (“INOV”) selesai dan ditutup pada jam 16.10 
wib. 
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