


HASIL PAPARAN PUBLIK (PUBLIC EXPOSE) TAHUNAN 2019 
PT YELOOO INTEGRA DATANET Tbk 

 
 
Waktu dan Tempat 
Hari/ tanggal  : Kamis, 20 Juni 2019  
Waktu   : 11.30 WIB  
Tempat   : Tidak ditentukan karena secara Virtual/ Video Conference 
Media    : Via Aplikasi Zoom 
 
dihadiri oleh Direksi PT Yelooo Integra Datanet Tbk (“Perseroan”) sebagai berikut: 
 
Direksi : 

1. Wewy Suwanto  : Direktur Utama 
2. Andy Lasinrang Bharata : Direktur 

 
Pokok-pokok bahasan yang disampaikan dalam paparan public adalah : 

1. Profil Perseroan 
2. Kinerja dan proyeksi pertumbuhan bisnis Perseroan 
3. Strategi Bisnis Perseroan tahun 2020 

 
Pertanyaan diajukan secara langsung dari hadirin dan diakhiri dengan jawaban dari Direksi Perseroan sebagai berikut : 
 

1 Nama : Ibu Selvi Mayasari 

 Dari : Harian Kontan 

 Pertanyaan : 1. Bagaimana dengan realisasi pendapatan penjualan di semester I dan semester II? Apakah 
mengalami kenaikan pendapatan ?  

2. Berapa pendapatan yg dibidik ?  
3. Ekspansi yang sudah terealisasi sepanjang semester I 2020 ? ekspansi apa saja yang akan 

dilakukan di tahun ini? 
4. Anggaran capex yang sudah diserap sepanjang semester I ? Sudah digunakan untuk apa saja 

dananya? Berapa capex yang diangggarkan dan darimana saja dananya? 

 Jawaban : 1. Pendapatan perseroan mengalami penurunan pendapatan pada semester 1 dan Semester II 
sekitar 75-76%. 

2. Perseroan belum bisa memutuskan, karena masih adanya pembatasan ke luar negeri efek 
Pandemi Covid-19. 

3. Tidak ada Ekspansi, karena dari bulan Januari 2020 sudah berdampak pandemic Virus Covid-
19 terhadap operasional perseroan. 

4. Belum ada Capek. 

2 Nama : Bapak Yosa Nugraha Firmana 

 Dari : Undangan/ Nasabah YELO 

 Pertanyaan : 1. Apakah strategi penjualan dalam negeri dalam mengahadapi pandemi COVID-19? 
2. bagaimana strategi Perseroan dalam mengelola beban keuangan perusahaan di saat pandemi 

COVID-19? 

 Jawaban : 1. Saat ini perseroan fokus pasar Indonesia melalui paket youtube, corporate, paket hiburan/ 
mainstream, dan prevot bisnis (passpod home). 

2. Saat ini perseroan masih memiliki dana cadangan/ internal, karena perseroan telah mengambil 
antisipasi sebelum terjadinya pembatasan sosial, dan perseroan memangkas pengeluaran dari 
sisi operasional, karyawan, dan perjalanan Dinas. 

3 Nama : Bapak Boyke   

 Dari : Warta Ekonomi 

 Pertanyaan : 1. Apakah ada revisi target bisnis dari perusahaan seiring wabah corona yang belum 
menunjukkan penurunan. 

2. Ancaman resesi ke Indonesia apa startegi perusahaan ke depan? 

 Jawaban : 1. Ada revisi target, karena adanya penurunan mencapai 90% sampai semester II, dan 
diperkirakan sampai akhir tahun 2020 masih mengalami penurunan. 

2. Saat ini bisa dianggap telah terjadi resesi, maka dari itu perseroan akan mencoba melakukan 
prevot ke bisnis yang lain, dan masih berpegang pada bisnis utama. 
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