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Jakarta, 16 Juni 2020. Menara Sudirman Lantai 8, Jakarta 

Jakarta, 16 Juni 2020: PT Charnic Capital Tbk (“Perseroan”) telah menyelenggarakan Public Expose Tahunan pada tanggal 16 Juni 2020 yang 

diselenggarakan secara Live Event melalui Google Meet,  bertempat di Menara Sudirman, Lantai 8, Jl. Jend. Sudirman Kav 60, Jakarta Selatan. 

Public Expose  tahun 2020 ini memaparkan kinerja keuangan dan operasi Perseroan untuk periode 31 Desember 2019 dengan dibandingkan dengan 

periode 31 Desember 2018.  Paparan Publik Perseroan dihadiri oleh Direktur Utama Bapak Anton Santoso dan Komisaris Utama Bapak Freddy 

Santoso. Dalam Paparan Publiknya, Perseroan menjelaskan bahwa pada tahun 2019 mencatatkan pendapatan sebesar Rp 9,96 milyar mengalami 

peningkatan sebesar Rp 1,81 milyar atau 22% dibandingkan pendapatan ditahun 2018 yaitu Rp 8,16 milyar, peningkatan ini disebabkan oleh 

peningkatan pendapatan dari investasi aktif portofolio. Perseroan juga membukukan laba usaha sebesar Rp 7,30 milyar pada  tahun 2019, 

meningkat sebesar Rp 1,52 milyar dibanding pencapaian tahun 2018. Peningkatan laba usaha ini dikarenakan meningkatnya pendapatan usaha 

dibandingkan tahun 2018. 

Pihak Direksi Perseroan juga menjelaskan mengenai tantangan Perseroan di tahun 2020, terutama adanya Pandemi Covid-19 yang benar-benar 

memberikan dampak yang cukup berat bagi perekonomian di Indonesia, tak terkecuali bagi Perseroan. Di bidang Investasi, Pandemi Covid-19 

membawa dampak negatif yang signifikan terhadap perdagangan saham di Bursa. Hal ini ditunjukan dengan penurunan Indeks Harga Saham 

Gabungan diikuti dengan penurunan kapitalisasi pasar. Adanya penurunan minat investasi dari investor akan mengakibatkan pada berkurangnya 

permintaan terhadap sebuah saham yang berdampak menurunnya harga sebuah saham.  Di bidang penyewaan ruang kantor, Pandemi Covid-19 

berdampak pada keterlambatan pembayaran dan tidak terbayarnya sewa oleh  tenant / penyewa serta penurunan permintaan sewa ruang kantor.  

Hal ini berpengaruh juga terhadap kinerja keuangan Perseroan pada triwulan I tahun 2020, Perseroan mencatatkan pendapatan Q1 sebesar Rp 

(702 juta) menurun sebesar Rp 3,70 milyar dibandingkan Q1 2019. Perseroan membukukan kerugian pada Q1 2020 sebesar Rp (777) juta, 

sedangkan pada Q1 2019, Perseroan membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp 2,65 milyar. Adanya kerugian ini dinilai sebagai dampak dari 

Pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap operasional Perseroan.  

Dalam mengantisipasi kondisi ekonomi yang kurang baik ini, Perseroan akan mengupayakan untuk melakukan seleksi / analisa secara selektif 

terhadap efek yang dinilai layak untuk diinvestasikan / diperdagangkan dengan mempertimbangkan keuntungan serta meminimalisir risiko yang 

dimiliki pada efek tersebut. Di bidang penyewaan ruang kantor, Perseroan akan terus memberikan pelayanan terbaik bagi para pelanggan, sehingga 

diharapkan pelanggan tersebut akan melanjutkan kontrak sewa atas ruang kantor Perseroan.  

Perseroan menyadari bahwa tantangan didepan bukanlah hal yang mudah, namun Perseroan akan mengupayakan berbagai langkah strategis agar 

tetap bertahan dan bertumbuh dalam menghadapi segala tantangan dan persaingan usaha. Perseroan optimis namun tetap berhati-hati akan 

proyeksi bisnis pada tahun 2020. Perseroan memiliki  rencana pada tahun 2020 akan terus mengupayakan keberlanjutan pertumbuhan usaha di 

masa yang akan datang. Perseroan juga tetap melanjutkan program-program yang telah dilakukan sebelumnya, baik untuk program pemasaran, 

operasional maupun program peningkatan kapabilitas karyawan. Perseroan menargetkan pertumbuhan sekitar 5% - 10% pada tahun 2020. 
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