
LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PUBLIC EXPOSE 
PT LION METAL WORKS Tbk 

DI HOTEL JW MARRIOT JAKARTA 
PADA TANGGAL 06 JUNI 2017 

 

Public Expose PT Lion Metal Works Tbk yang dilaksanakan di Hotel JW Marriott, Jakarta pada 
tanggal 06 Juni 2017 telah berjalan dengan baik dan dihadiri oleh Direksi, Dewan Komisaris, 
management 15 orang dan wartawan sebanyak 78 orang. 

Publik Expose dimulai pada pukul 11.00 WIB yang dibuka oleh Bapak Cheng Yong Kim dan 
dilanjutkan dengan presentasi Publik Expose oleh Bapak Ir. H. Krisant Sophiaan Msc serta 
dilanjutkan dengan tanya jawab. 

 
Tanya Jawab adalah sebagai berikut : 
 
1. Nama :  Eldo 

Media :  Harian Kontan 
Tanya  :  Target penjualan dan laba bersih tahun 2017 
Jawab  : Target yang dicapai ditahun 2016 memang hanya 83% karena pertumbuhan 

ekonomi melemah dan dampak dari adanya fluktuasi harga bahan baku. 
Untuk target penjualan tahun 2017 diproyeksikan naik  sekitar 5 % dengan laba 
bersih sebesar 45 Miliar. 

     
2. Nama : Emanuel 
 Media : Bisnis Indonesia 
 Tanya  : - Rencana ekspansi Perseroan, apakah ada rencana pabrik baru  
   - Belanja modal Perseroan dan sumber dana 
   -     Rencana perluasan basis pemasaran dan lini bisnis baru 
 Jawab  : Perseroan saat ini sudah memiliki 3 pabrik yang berlokasi di Jakarta, 

Purwakarta dan Sidoarjo, belum ada rencana ekpansi pabrik baru. 
Perseroan Melakukan ekspansi dengan mengeluarkan produk baru yang 
disesuaikan dengan perkembangan  teknologi dan e- commerce saat ini. Bisnis 
baru dengan investasi pada mesin baru, SDM, dan kerjasama dibagian 
teknologi.  
Produk baru berupa Radio Shuttle System untuk pergudangan/half 
automation warehouse handling system. Korporasi juga sedang menjajaki 
kerjasama dengan perusahaan dari Jepang dalam produk Baggage Handling 
System untuk airport, bekerjasama dengan konsultan dan instansi terkait. 

 
3. Nama : Viga 
 Media : Global 
      Tanya : Siasat Perseroan dalam menghadapi banjir barang impor dengan harga murah. 

Jawab : Perseroan mengutamakan kualitas yang merupakan jaminan mutu dari 
produk. Spesifikasi sesuai dengan harga dan sesuai dengan SNI. 

  Dengan harga bahan baku yang mulai turun, teknologi, kerjasama dengan 
pihak Luar negeri menjadikan value added dalam produk Perseroan. 

 


