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LAPORAN HASIL KEGIATAN PAPARAN PUBLIK (PUBLIC EXPOSE) 2021 

PT INOCYCLE TECHNOLOGY GROUP TBK (“INOV”) 

 

Hari/Tanggal : Selasa, 24 Agustus 2021 

Waktu  : 15.30 – 16.25 WIB 

Tempat : Video Conference via Zoom Meeting 

Agenda : 1. Gambaran Umum Perseroan 

    2. Ikhtisar Keuangan Semester I-2021 

    3. Peluang Pasar 

    4. Investasi di INOV 

    5. Prospek Tahun 2021 

  6. Hasil RUPST & LB 2021 

 

Paparan Publik PT Inocycle Technology Group Tbk (“INOV”) telah dilaksanakan pada tanggal 24 

Agustus 2021 dengan metode video conference melalui Zoom Meeting, mulai pukul 15.30 WIB 

dengan pembahasan mengenai gambaran umum INOV dan dilanjutkan dengan uraian pencapaian 

kinerja INOV tahun 2020 hingga Semester I-2021. Ditutup dengan pembahasan mengenai peluang 

pasar dan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan & Luar Biasa (RUPST / LB). 

Kegiatan ini merupakan implementasi dari ketentuan butir V.1 Peraturan Pencatatan Efek Nomor 

I-E tanggal 19 Juli 2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi. Peserta dalam acara tersebut 

adalah jajaran manajemen Perseroan, media, investor, analis dan juga publik.  

Berikut adalah jajaran Manajemen Perseroan yang hadir: 

1. JaeHyuk Choi  : Direktur Utama 

2. Victor Choi  : Direktur 

3. WonHyuk Choi : Direktur 

4. Yoon Chong Hyun : Direktur 

5. Suhendra Setiadi : Direktur 

6. Erwin Prayudi  : Sekretaris Perusahaan 
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Transkrip Tanya Jawab Paparan Publik PT Inocycle Technology Group Tbk 

Vicky Rachman – SWA 

1 

Q 
Berapa nilai penjualan dan laba bersih yang diproyeksikan INOV di Desember 

2021? 

A 

Untuk proyeksi di tahun ini, kami terus memonitor dan mempertimbangkan dampak lebih 

lanjut dari pandemi Covid-19 ini. Namun melihat pencapaian kami hingga Semester I-

2021, dimana kami berhasil mencatatkan peningkatan penjualan hampir mencapai 30%,  

kami berharap dapat melanjutkan kinerja dan mempertahankan pencapaian di Semester I-

2021 ini hingga akhir tahun. 

2 

Q 
Apakah Perseroan berencana melakukan diversifikasi negara tujuan ekspor Re-

PSF? 

A 

Untuk pasar ekspor baru, dengan adanya pandemi global, serta adanya peningkatan biaya 

pengiriman sea freight dan juga kelangkaan container, membuat peluang kami untuk 

mengembangkan pasar ekspor baru menjadi sedikit terbatas. Namun saat ini kami terlibat 

dalam proyek infrastruktur dari Qatar untuk produk geotextile kami, dan kami melihat 

masih akan banyak peluang baru di masa yang akan datang. 
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Q 
Berapa miliar volume botol  didaur ulang yang diestimasikan INOV hingga akhir 

tahun 2021? 

A 

Kami tidak menghitung jumlah per satuan  botol, tetapi umumnya kami mengukur jumlah 

produksi kami dalam satuan kilogram maupun ton. Namun kami memperkirakan  

memproses lebih dari 3 miliar botol dalam setiap tahunnya. 

 

M. Ghafur – Investor Daily 

1 

Q Serapan capex hingga semester pertama berapa dan digunakana untuk apa saja? 

A 
Untuk alokasi capex kami hingga Semester I ini digunakan untuk menambah pabrik baru 

di Makassar untuk meningkatkan kinerja. 
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Q 
Adakah rencana aksi korporasi dalam waktu dekat, seperti penambahan pabrik 

atau yang lainya? 

A 
Untuk tahun 2021 ini kami tidak memiliki aksi korporasi yang signifikan, namun kita akan 

melihat peluang untuk melakukan aksi korporasi di tahun depan. 

 

Vina Elvira – Harian Kontan 

1 

Q 
Bagaimana review kinerja di semester pertama? Apa saja faktor yang mendukung 

capaian tersebut?   

A 

Kami bersyukur masih bisa mencetak kinerja yang positif di Semester I-2021 dengan 

meraih pertumbuhan penjualan meskipun masih ada pengetatan PPKM dan dampak dari 

pandemi Covid-19. 
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Pencapaian ini didukung oleh adanya perbaikan harga jual rata-rata produk fiber, harga 
minyak mentah dunia kembali mulai normal, serta terjadi pertumbuhan yang cukup 

signifikan dari produk turunan yaitu non-woven di Semester I-2021 mencapai 60,7%. 

 

2 

Q 
Seiring capaian di paruh pertama. Bagaimana proyeksi di paruh kedua? Apakah 

kinerja akan terus berlanjut posiitf? Apa saja katalisnya? 

A 
Kami optimis dan berharap dapat melanjutkan kinerja yang positif hingga akhir tahun ini 

dengan target yang sama dengan pencapaian pada Semester I-2021 ini. 
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Q 

INOV melalui anak usaha yaitu ‘Plasticpay’ (PT Plasticpay Teknologi Daurulang) 

terus menggencarkan pemasangan fasilitas pengumpulan botol plastik atau Mini 

Collection Point (MCP) di berbagai area di Tangerang dan Jabodetabek. 

Berapa banyak MCP yang sudah beroperasi? Bagaimana target pemasangan 

fasilitas MCP di tahun ini? Daerah mana saja yang menjadi sasaran?   

A 

Saat ini Plastipay sudah memiliki sekitar 275 unit MCP di area Jabodetabek dan hingga 

akhir tahun diperkirakan akan mencapai 600 unit. Selain itu, di kuartal keempat ini kami 

akan memasuki kota Solo untuk mengembangkan MCP Plasticpay. 

 

Daniel – Investor Retail 

1 

Q 
Bagaimana strategi INOV dalam membuat budaya untuk memilah sampah di 

lingkungan masyarakat? 

A 

Mengenai budaya memilah sampah tergantung pada kesadaran masyarakat tentang 

pentingnya kegiatan daur ulang. Strategi INOV adalah kami memberikan edukasi kepada 

masyarakat, bahwa kegiatan ini bukan hanya milik satu perusahaan daur ulang, namun 

juga membutuhkan partisipasi dari masyarakat. Karena itulah, Plasticpay hadir untuk 

meningkatkan awareness serta berperan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat 

dengan berkolaborasi dengan berbagai organisasi, LSM, dan perusahaan untuk level 

menciptakan program Corporate Social responsibility (CSR) yang berkelanjutan. Hal ini 

sudah menjadi satu kesatuan untuk mengamankan supply chain serta memberikan nilai 

tambah untuk kegiatan daur ulang. 
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Q 
Apa strategi manajemen INOV untuk mengurangi hutang? Saya liat INOV 

mengambil hutang untuk Kredit Investasi lagi per LK 30 Jun 2021 ini untuk apa? 

A 

Mengenai utang, INOV masih memiliki rata-rata utang yang tinggi. Hal ini disebabkan 

karena kami menggunakan capex yang banyak untuk pembukaan pabrik di lokasi baru 

serta peningkatan kapasitas fasilitas pencucian botol serta  kapasitas produksi di beberapa 

kota. Hal ini untuk mengamankan lebih banyak sampah botol yang akan diolah, namun 

kami telah mempunyai strategi untuk mengurangi jumlah utang di masa depan. 
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Q Apa strategi INOV untuk berkolaborasi dengan Plasticpay? 

A 
Kolaborasi Plasticpay dan INOV adalah Plasticpay hadir memodernisasi proses 

pengumpulan sampah botol yang sebelumnya masih dilakukan secara tradisional. 
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Plasticpay menciptakan transformasi dengan mengumpulkan sampah botol plastic secara 
digital langsung dari penggunanya ke recycler (INOV). Melalui kolaborasi ini akan 

menciptakan proses rantai pasok yang lebih efisien dan mudah. Selain itu, Plasticpay juga 

memberikan edukasi kepada publik bagaimana INOV menciptakan nilai tambah dari 

limbah PET. 
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Q Apa tantangan perusahaan kedepan? 

A 

Tantangan industri daur ulang adalah membawa sektor informal ke sektor formal. Karena 

pada dasarnya kita berurusan dengan sampah, dimana sampah secara tradisional 

merupakan sektor informal. Kemudian tantangan lainnya adalah saat ini industri daur 

ulang belum mendapatkan perhatian yang cukup dari sektor formal seperti pemerintah. 

Kami berharap ke depan akan lebih banyak perhatian dari level pemerintahan dan lembaga 

keuangan tingkat pemerintah untuk bisnis daur ulang di Indonesia. 
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Q 

Apakah INOV melihat produsen Virgin PSF dari minyak bumi sebagai kompetitor? 

Karena dalam hal ini INOV memproduksi Re-PSF dari PET. Lalu kenapa 

penurunan harga Virgin PSF berpengaruh kepada kinerja INOV? Apakah 

penurunan harga Virgin PSF membuat Re-PSF tidak dapat bersaing? 

A 

Iya, tapi bukan kompetitor yang sebenarnya, hanya dengan adanya penurunan harga virgin 

PSF, akan memberikan tekanan terhadap harga jual dari serat daur ulang. Namun meski 

demikian, masih banyak perusahaan besar yang menunjukan minat untuk menggunakan 

produk dari serat daur ulang. Sehingga hal ini dapat membantu kami untuk menjaga 

stabilitas harga, karena hasil produksi recycle fiber INOV memiliki kualitas yang hampir 

setara dengan virgin PSF. 

 

Daftar Hadir Peserta E-Public Expose PT Inocycle Technology Group Tbk 

No Status Undangan Nama Lengkap Nama Perusahaan.Media 

1 Media Muhammad Ghafur Investor Daily 

2 Media Vina Elvira Harian Kontan 

3 Media Lestari Ningsih Warta Ekonomi 

4 Media Vicky Rachman SWA 

5 Media Pipit Ramadhani Liputan6.com 

6 Media Abdul Aziz Pasar Dana 

7 Media Ahmad Sahid Iqplus.info 

8 Investor Ghani Rais Individu 

9 Investor Jonnathan Jordian Individu 

10 Investor Daniel Individu 

11 Analis Kristiadi Shinhan AM 

12 Analis Elvira Mulia Verdhana Sekuritas 

13 Publik Billy Djaya Umum 

14 Publik Geoffrey James Umum 

15 Publik Jonnathan Jordian Umum 

16 Publik Teguh Umum 
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17 Publik SAP Team Umum 

18 Publik Willy Pandi Umum 

19 Publik Widhyawan Umum 

20 Publik La Ode Rifaldi Nedan P. Umum 

21 INOV Inocycle Technology Group INOV 

22 INOV Akhmad Nur Mukhidin INOV 

23 INOV Desi INOV 

24 INOV F.Dion INOV 

25 INOV Kartika S. INOV 

26 INOV Vani INOV 

 

LAMPIRAN TANGKAPAN LAYAR ZOOM PAPARAN PUBLIK INOV: 
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Kegiatan Paparan Publik (Public Expose) 2021 dari PT Inocycle Technology Group Tbk di tutup 

pada pukul 16.25 WIB. 

 

------------  0O0  ------------ 


