
KONDISI UMUM PERSEROAN (30/03/2020)

Pada kesempatan berbahagia ini, kami selaku Dewan
Komisaris Perseroan akan menyampaikan Laporan Tahunan
PT Emdeki Utama, Tbk tahun 2019 yang menjelaskan
tentang pelaksanaan kinerja operasional dan keuangan serta
aspek-aspek lainnya sepanjang tahun 2019 dalam rangka
merealisasikan rencana demi mencapai target bisnis
perseroan.

Dewan Komisaris menilai kinerja yang telah dilakukan oleh
Direksi sepanjang tahun 2019 telah cukup baik. Hal ini
terbukti dari bertahannya Perseroan menghadapi tekanan
besar di tahun 2019 terkait kenaikan harga bahan baku.

Komisaris mengapresiasi kinerja Direksi dalam
mengimplementasikan strategi-strategi dalam mengatasi
permasalahan yang terjadi sepanjang tahun 2019 dan
kinerjanya dalam mencatatkan laba mesti dalam kondisi
ekonomi yang kurang baik.

Meski di tahun 2019 produksi mengalami penurunan
18,02% dan pendapatan usaha menurun sebesar 12,43%,
perolehan laba bersih periode berjalan perseroan hanya
mengalami penurunan tipis sebesar 2,7% yaitu dari Rp.
33,788 milyar di tahun 2018 menjadi Rp. 32,859 milyar di
tahun 2019.

Dewan Komisaris berharap Direksi dapat
mengimplementasikan strategi yang lebih baik lagi untuk
menghadapi serta mencegah masalah yang sama yang dapat
mempengaruhi stabilitas keuangan Perseroan.

Dalam rangka mewujudkan praktek-praktek bisnis yang
sehat dan beretika, Dewan Komisaris senantiasa mendorong
manajemen untuk melaksanakan prinsip-prinsip Good
Corporate Governance (GCG) dalam kegiatan perseroan.



Sejauh ini, Dewan Komisaris berpendapat bahwa Direksi
telah berupaya semaksimal mungkin dalam menerapkan
prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) di setiap
lini usaha.

Guna mencapai keberhasilan bisnis dan mewujudkan visi
misi perusahaan, Dewan Komisaris menilai bahwa
Perseroan menyadari pentingnya menjaga keseimbangan
antara keuntungan, masyarakat dan lingkungan yang
diwujudkan melalui program Tanggung Jawab Perusahaan
(Corporate Social Responsibility -CSR) antara lain program
terhadap lingkungan, K3, masyarakat dan konsumen.

Hingga 31 Desember 2019, struktur dan komposisi Dewan
Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Ir. Soekrisman
Komisaris : Aldo Putra Brasali
Komisaris : Fenza Sofyan
Komisaris Independen : Sjaiful Arifin
Komisaris Independen : Wahyudin

Akhir kata, mewakili Dewan Komisaris kami mengucapkan
terima kasih kepada para pemegang saham yang telah
mempercayakan dan memberi arahan selama tahun buku
berlangsung. Terima kasih juga disampaikan kepada jajaran
Direksi atas kinerja yang telah diberikan kepada perseroan
selama tahun buku berlangsung. Kiranya kinerja yang
dihasilkan selama tahun 2019 dapat menjadi bahan evaluasi
dan acuan untuk memperbaiki diri di tahun mendatang.


