




 
 
 

 

 

RINGKASAN RISALAH 

PUBLIC EXPOSE TAHUNAN 

PT GRAHA LAYAR PRIMA, Tbk. 

(“PERSEROAN”) 

 

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Mei 2019 

Waktu  : 11.20 – 12.00 

Tempat : CGV* Cinemas FX Sudirman, Lantai 7, Jl. Jend. Sudirman – Pintu Satu  

    Senayan, Jakarta 10270 

Daftar Hadir : Data Terlampir 

 

Public Expose Perseroan dihadiri oleh Manajemen Perseroan, yakni Direktur Perseroan: Bapak Yeo, 

Deoksu, Direktur Perseroan: Bapak Jason Jacob Tabalujan, Tim Corporate Secretary: Ibu Hera Septi 

Astuti, Head of Sales and Marketing Department: Bapak Manael Sudarman, Strategic Manager: Bapak 

Jung Jae Lee, dan Head of Site Operation Department: Ibu Diana Abbas.  

Materi Public Expose Perseroan dan sesi Tanya Jawab disampaikan Direktur dan jajaran Manajemen 

Perseroan. 

 

RINGKASAN FORUM TANYA JAWAB: 

1. Steven – Investor 

• Saya hadir dalam RUPS yang diselenggarakan tadi pagi dan saya baru mengetahui perihal 

perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah dengan penjabaran 

lebih rinci, ada juga usaha klub, bar, billiard dan bowling. Perihal hal ini, kapan rencana 

implementasi usaha tersebut? Karena menurut saya, jika usaha tersebut dibandingkan 

dengan usaha lainnya yang tercantum seperti catering dan restoran, akan lebih 

memberikan keuntungan dan meningkatkan pendapatan Perseroan di masa yang akan 

datang.  

• Apakah CGV di Korea, selain bioskop ada bisnis yang lain? 

 

Jawaban Perseroan: 

• Kalau untuk jenis usaha tersebut, secara umum telah tercantum di Anggaran Dasar Perseroan 

sebelumnya, dan kami hanya menyesuaikan dengan KBLI dan peraturan pemerintah yang 

terbaru, sehingga lebih terperinci. Perihal implementasi jenis usaha yang tadi Bapak 

sebutkan, kami akan melihat pasarnya dulu, kalau pasarnya memungkinkan, kami akan 

mengimplementasikannya, tetapi sampai sekarang pasarnya masih belum memungkinkan. 

• Kalau di Korea, sudah ada bowling yard, supaya bisa menjadi salah satu pilihan dalam 

bioskop. 

 

 

2. Farid – Investor Daily 

• Apakah hasil RUPS yang diselenggarakan tadi pagi ada perubahan Direksi atau ada 

keputusan apa saja yang signifikan, atau apakah ada pembagian dividen?  

• Rencana ekspansi di tahun 2019, perihal belanja modal 2019 kira-kira berapa besar?  

• Strategi di tengah kompetisi bioskop 2019 itu bagaimana? 



 
 
 

 

Jawaban Perseroan: 

• Mengenai RUPS tadi pagi ada perubahan susunan anggota Direksi karena salah satu anggota 

Direksi kami mengundurkan diri sehingga diputuskan diangkat penggantinya, yaitu                             

Ibu Ferdiana Yulia Sunardi. Agenda lainnya adalah perubahan Pasal 3 mengenai Maksud 

dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, hal ini dilakukan sehubungan dengan diterbitkannya 

Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik (Online Single Submission) terkait dengan perizinan berusaha, dan 

berdasarkan instruksi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Perseroan Terbatas 

wajib melakukan penyesuaian terhadap Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usahanya 

dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017. Tidak ada 

perubahan yang signifikan, hanya menyesuaikan lagi dengan peraturan baru dari 

pemerintah. Untuk Agenda RUPS Tahunan sama seperti tahun lalu, hanya persetujuan 

laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018, penetapan 

penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2018, penunjukan Akuntan Publik 

Independen yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku 2019, dan 

penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan 

Komisaris untuk tahun 2019. 

• Mengenai ekspansi di tahun 2019, rencananya akan menambah lebih dari 15 bioskop. Kalau 

belanja modal kira-kira lebih dari sekitar Rp400 milyar.  

• Strategi di tahun 2019 adalah sesuai dengan visi Perseroan yaitu menjadi No. 1 Cultureplex 

di Indonesia. Dengan visi itu kami sebagai entertainment platform yang mengusung tema 

Cultureplex, di mana bukan hanya menjadi tempat untuk menonton film semata, CGV 

Cinemas akan terus melakukan berbagai pengembangan produk dan servis yang bertujuan 

untuk memberikan pengalaman menonton film yang berbeda bagi para pelanggan, baik dari 

penambahan channel penjualan tiket, pengadaan konten alternatif sampai co-marketing 

program dengan berbagai partners strategic. 

 

 

3. Tari – Bisnis Indonesia 

Berapa target pendapatan laba yang ingin dicapai dengan rencana pembukaan 15 bioskop yang 

disebutkan tadi untuk tahun 2019? 

 

Jawaban Perseroan: 

Untuk tahun 2019, target profit adalah meningkat sekitar 20% dari tahun lalu dan target 

penjualan tiket (admission) meningkat sekitar 25% dari tahun lalu, sesuai dengan yang sudah 

dilihat di layar presentasi. Ini merupakan target dari Perseroan. 

  

 

4. Kholid – IDN Financials 

• Di bulan Maret ada kontrak dengan CJ Olivenetworks dari Korea, itu kontribusinya pada 

kuartal pertama ini bagaimana dan dampaknya dari kontrak itu terhadap kinerja Perseroan 

seperti apa pada kuartal pertama yang sudah dirasakan?  

• Untuk pendapatan Perseroan, pada kuartal pertama paling besar adalah dari bioskop, kalau 

dari film-film yang ditayangkan mayoritas apakah dari film-film domestik atau film dari 

luar negeri? 



 
 
 

 

Jawaban Perseroan: 

• Mengenai kontrak dengan CJ Olivenetworks, kontrak dilakukan untuk management system 

dan untuk maintenance juga, sehingga akan membantu kita dalam cinema operation. 

• Untuk konten film yang mendominasi sepanjang kuartal pertama adalah “Avengers: End 

Game” tetap yang mendominasi karena sangat signifikan di kuartal pertama, namun secara 

keseluruhan Top 10 konten yang mempengaruhi kuartal pertama, kalau saya lihat datanya 

60% masih merupakan film Hollywood dan 40% tidak kalah merupakan film lokal. Jika 

melihat ke belakang dan semua ingat ada film “Dilan 1991”, itu cukup mendominasi di pasar 

film lokal. 

 

 

Demikian Risalah Public Expose Perseroan ini kami sampaikan dan terima kasih.  
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