


 

Permintaan Penjelasan Terkait Dampak Pandemik COVID-19

ID tanggapan

2487

Profil

Kode/Nama Perusahaan Tercatat

BLTA - PT Berlian Laju Tanker Tbk. [A119]

Bagian 1

Dalam rangka memperoleh informasi terkini mengenai kondisi operasional dan kinerja keuangan
Perseroan, maka Bursa memandang perlu meminta penjelasan atas hal-hal sebagai berikut:

Bagaimana kondisi kelangsungan usaha Perseroan saat ini?

a.	Terganggu oleh Covid-19  [A1]

Apakah Pandemi Covid-19 berdampak pada penghentian dan/atau pembatasan operasional Perseroan dan/atau Entitas
Anak?
Ya, berdampak pada pembatasan operasional saja [c]

Berapa lama perkiraan jangka waktu penghentian/pembatasan operasional?

> 3 bulan [c]

Agar dijelaskan lebih lanjut rincian jenis kegiatan yang mengalami penghentian dan/atau pembatasan operasional Perseroan
dan/atau Entitas Anak (misalnya: segmen usaha yang terhenti, bisnis unit yang terhenti, lokasi kegiatan usaha yang berhenti,
dll)

Contoh: Pada perusahaan A terdapat penghentian operasional pada bagian pengepakan yang berlokasi di kota X.

 
Pembatasan dari pelayaran karena tiap pelabuhan di tiap negara mempunyai situasi dan kebijakannya masing-masing dalam
menghadapi pandemic Covid-19. Sebagai contoh ada beberapa pelabuhan yang menerapkan pembatasan yang sangat ketat
yaitu melarang kapal dari pelabuhan tertentu ataupun kapal dari pelabuhan tertentu dalam kurun waktu tertentu misalnya 20
hari tidak diperkenankan singgah, dsb.
Pembatasan kegiatan operasional pendukung pelayaran di sebagian besar pelabuhan diantaranya:
•	Pelarangan/pembatasan crew untuk sign on / sign off
•	Pelarangan kegiatan inspeksi kapal untuk keperluan apapun termasuk sertifikasi
•	Kebijakan karantina 14 hari bagi personil dari luar daerah pelabuhan sehingga tidak memungkinkan melakukan kegiatan
pendukung operasional diatas
•	Pembatasan pergerakan dan supply barang ke kapal

Seberapa besar kontribusi pendapatan dari kegiatan operasional yang terhenti dan/atau mengalami pembatasan
operasional tersebut terhadap total pendapatan (konsolidasi) tahun 2019
25% - 50% [b]

Terkait tenaga kerja yang terdampak Pandemi Covid-19, agar dijelaskan:

 

a. Jumlah karyawan (tetap dan tidak tetap):

[Per 31 Desember 2019][Jumlah karyawan (tetap dan tidak tetap)]
387
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Terkait tenaga kerja yang terdampak Pandemi Covid-19, agar dijelaskan:

 

a. Jumlah karyawan (tetap dan tidak tetap):

[Saat ini][Jumlah karyawan (tetap dan tidak tetap)]
384

[Jumlah karyawan di PHK][Kondisi karyawan periode Januari 2020 hingga saat ini]

0

[Jumlah karyawan dirumahkan][Kondisi karyawan periode Januari 2020 hingga saat ini]

0

[Jumlah karyawan yang terdampak dengan status lainnya (contoh: pemotongan gaji 50%, dll)][Kondisi karyawan periode
Januari 2020 hingga saat ini]
0

Seberapa besar perkiraan penurunan total pendapatan (konsolidasi) untuk periode yang berakhir per 31 Maret 2020a/30 April
2020b (dapat menggunakan proforma) dibandingkan periode yang berakhir per 31 Maret 2019a /30 April 2019b.
a) Berlaku untuk Perusahaan Tercatat dengan tahun buku per 31 Desember, 31 Maret atau 30 Juni.
b) Berlaku untuk Perusahaan Tercatat dengan tahun buku per 31 Januari.

 

 
25% - 50% [b]

Seberapa besar perkiraan dampak laba (rugi) bersih (konsolidasi) untuk periode yang berakhir per 31 Maret 2020a/30 April
2020b (dapat menggunakan proforma) dibandingkan periode yang berakhir per 31 Maret 2019a /30 April 2019b.
a) Berlaku untuk Perusahaan Tercatat dengan tahun buku per 31 Desember, 31 Maret atau 30 Juni.
b) Berlaku untuk Perusahaan Tercatat dengan tahun buku per 31 Januari.

penurunan laba bersih 25% - 50% [b]

Apakah Pandemi Covid-19 berdampak pada pemenuhan kewajiban keuangan jangka pendek yang terkini Perseroan
dan/atau Entitas Anak (Utang Usaha, Utang Bank/Lembaga Keuangan, Kupon dan/atau Pokok Obligasi, MTN dll)?
Ya, berdampak hingga pemenuhan kewajiban pokok dan bunga utang [a]

Berapa perkiraan nilai kewajiban jangka pendek yang terdampak sebagaimana yang telah dinyatakan pada poin di atas?

Nilai kewajiban disajikan dalam satuan penuh dan mata uang yang dipilih disesuaikan dengan mata uang yang digunakan dalam penyajian Laporan Keuangan

USD [A2]

nilai kewajiban

607.069

Apakah Pandemi Covid-19 berdampak pada Permasalahan hukum yang bersifat material Perseroan dan/atau Entitas
Anak seperti gugatan pailit/PKPU
Tidak [A2]

Apakah Pandemi Covid-19 berdampak pada Permasalahan hukum yang bersifat material Perseroan dan/atau Entitas
Anak seperti pembatalan kontrak material
Tidak [A2]

Apakah Pandemi Covid-19 berdampak pada Permasalahan hukum yang bersifat material Perseroan dan/atau Entitas
Anak seperti somasi atau tuntutan hukum karena wanprestasi

 
Tidak [A2]

Apakah Pandemi Covid-19 berdampak pada Permasalahan hukum yang bersifat material Perseroan dan/atau Entitas
Anak selain 3(tiga) dampak di atas

 
Tidak [A2]
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Bagaimana strategi/upaya Perseroan dalam mempertahankan kelangsungan usaha di tengah kondisi Pandemi Covid-19?

Perseroan akan terus memantau kondisi di pelabuhan-pelabuhan sehingga dapat diperkirakan dampak-dampak yang akan
dihadapi jika berlayar ke pelabuhan tersebut sehingga dapat diambil keputusan terbaik. Perseroan akan terus mereview
potensi hazard dari wabah virus corona dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan berdasarkan perkembangan situasi.
Usaha-usaha pencegahan yang telah dilakukan akan terus dilaksanakan dan didasarkan pada perkembangan terkini.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                         halaman 3 / 3

http://www.tcpdf.org

