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Nomor Surat

033/ETU/CORSEC/VIII/2020

Nama Perusahaan

Express Transindo Utama Tbk

Kode Emiten

TAXI

Lampiran

1

Perihal

Laporan Informasi atau Fakta Material Dampak Pandemik COVID-19

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai
berikut:
Nama Emiten atau Perusahaan Publik

Express Transindo Utama Tbk

Bidang Usaha

Pengangkutan Darat

Telepon

(021) 26507000

Faksimili

(021) 26507008

Alamat Surat Elektronik (email)

investor.relation@expressgroup.co.id

Tanggal Kejadian

14 Agustus 2020

Jenis Informasi atau Fakta Material

Dampak Pandemik COVID-19

Uraian Informasi atau Fakta Material

Penjelasan Dampak Pandemik COVID-19 terhadap Perseroan

Dampak kejadian, informasi atau fakta
material tersebut terhadap kegiatan
operasional, hukum, kondisi keuangan,
atau kelangsungan usaha Emiten atau
Perusahaan Publik

Penjelasan dampak Pandemik COVID-19 terhadap Perseroan
disampaikan sebagaimana terlampir.

Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Express Transindo Utama Tbk

Yuniana
Corporate Secretary

Express Transindo Utama Tbk
Gedung Express, Jln. Sukarjo Wiryopranoto No. 11, Jakarta - 11160
Telepon : (021) 26507000, Fax : (021) 26507008, www.expressgroup.co.id

Tanggal dan Waktu

14-08-2020 20:20

Lampiran

1. Penjelasan Dampak COVID-19_Agustus 2020.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Express Transindo Utama Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Express Transindo Utama Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
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Letter / Announcement No.

033/ETU/CORSEC/VIII/2020

Issuer Name

Express Transindo Utama Tbk

Issuer Code

TAXI

Attachment

1

Subject

Material Information or Facts Report The Impact of the COVID-19 Pandemic

The company hereby announce the Material Information or Facts Report as follows
Name of Issuer or Public Company

Express Transindo Utama Tbk

Business Activities

Pengangkutan Darat

Telephone

(021) 26507000

Faximile

(021) 26507008

Email Address

investor.relation@expressgroup.co.id

Date of Event

14 August 2020
The Impact of the COVID-19 Pandemic

Type of Material Information or Facts
Description of Material Information or
Facts

Explanation on the Impact of COVID-19 Pandemic to the
Company

Impact of event, material information or
facts towards Issuers or Public
Company’s operational activities, legal,
financial condition, or going concern

Explanation regarding the impact of COVID-19 Pandemic to
the Company is attached herein.

Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Express Transindo Utama Tbk

Yuniana
Corporate Secretary

Express Transindo Utama Tbk
Gedung Express, Jln. Sukarjo Wiryopranoto No. 11, Jakarta - 11160
Phone : (021) 26507000, Fax : (021) 26507008, www.expressgroup.co.id

Date and Time
Attachment

14-08-2020 20:20
1. Penjelasan Dampak COVID-19_Agustus 2020.pdf

This is an official document of Express Transindo Utama Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Express Transindo Utama Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.

Permintaan Penjelasan Terkait Dampak Pandemik COVID-19 Periode
Agustus 2020
ID tanggapan
846

Profil
Kode/Nama Perusahaan Tercatat
TAXI - PT Express Transindo Utama Tbk. [A673]

Pertanyaan
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 penghentian operasional sebagian [b]
Berapa lama perkiraan jangka waktu penghentian/pembatasan operasional?
antara 1 – 3 bulan [b]
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.

Jenis kegiatan yang mengalami penghentian dan/atau pembatasan operasional Perseroan dan Entitas Anak antara lain:
1. Pembatasan operasional pada taksi reguler dan taksi premium baik di Jadetabek maupun luar kota.
2. Penghentian operasional pada layanan penyewaan kendaraan dan limusin di Jakarta dan Bali.
3. Pembatasan operasional pada layanan penyewaan bus di Jadetabek.
Penghentian dan/atau pembatasan operasional di atas terutama disebabkan oleh penurunan permintaan atas layanan
transportasi umum dan juga adanya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan perpanjangan PSBB
Transisi hingga Agustus 2020.
Seberapa besar kontribusi pendapatan dari kegiatan operasional yang terhenti dan/atau mengalami pembatasan
operasional tersebut terhadap total pendapatan (konsolidasi) tahun 2019
51% - 75% [c]
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)]
471
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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)]
143
[Jumlah karyawan di PHK][Kondisi karyawan periode Januari 2020 hingga saat ini]
0
[Jumlah karyawan yang terdampak dengan status lainnya (contoh: pemotongan gaji, penyesuaian shift/hari/jam kerja,
dll)][Kondisi karyawan periode Januari 2020 hingga saat ini]
143
Agar dijelaskan lebih lanjut mengenai bentuk dampak dengan status lainnya terhadap karyawan tersebut:
Contoh :

Terdapat 100 karyawan yang dilakukan pemotongan gaji

Terdapat 100 karyawan yang mengalami penyesuaian/pengurangan jam kerja

Terdapat 100 karyawan yang dirumahkan sementara hingga Perusahaan beroperasi normal

Penurunan jumlah karyawan dari periode 31 Desember 2019 menjadi sejumlah 143 karyawan merupakan bagian dari
penyelesaian atas masa kontrak karyawan yang sejalan dengan pembenahan/restrukturisasi internal Perseroan yang
dilakukan melalui konsolidasi operasi baik di kantor pusat maupun pool sehubungan dengan kondisi bisnis yang menurun
sebagai dampak pandemi Covid-19.
Sejumlah 143 karyawan Perseroan terkena dampak selain dari PHK yaitu pemotongan gaji karyawan sebesar 40% dari total
gaji per bulan, yang diperkirakan akan berlangsung hingga periode yang belum dapat ditentukan saat ini.
Seberapa besar perkiraan perubahan total pendapatan (konsolidasi) untuk periode terkini di tahun 2020 (dapat menggunakan
proforma) dibandingkan periode yang sama di tahun 2019?

penurunan total pendapatan 51% - 75% [c]
Seberapa besar perkiraan perubahan laba (rugi) bersih (konsolidasi) untuk periode terkini di tahun 2020 (dapat menggunakan
proforma) dibandingkan periode yang sama di tahun 2019?
penurunan laba bersih 51% - 75% [c]
Perkiraan total pendapatan dan laba (rugi) bersih yang digunakan Perseroan di atas berdasarkan:
Periode yang berakhir per 30 Juni 2020 dibandingkan 30 Juni 2019 [b]
Apakah Pandemi Covid-19 berdampak pada pemenuhan kewajiban keuangan jangka pendek yang terkini pada Perseroan
dan/atau Entitas Anak (Utang Usaha, Utang Bank/Lembaga Keuangan, Kupon dan/atau Pokok Obligasi, MTN dll)?
Ya, berdampak pada pemenuhan kewajiban pokok utang saja [b]
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

IDR [A1]
nilai kewajiban
649000000000
Apakah Pandemi Covid-19 berdampak pada Permasalahan hukum yang bersifat material seperti gugatan
pailit/PKPU terhadap Perseroan dan/atau Entitas Anak (sebagai tergugat atau yang dimohonkan)?
Tidak [A2]
Apakah Pandemi Covid-19 berdampak pada Permasalahan hukum yang bersifat material seperti pembatalan kontrak
material terhadap Perseroan dan/atau Entitas Anak?
Tidak [A2]
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Apakah Pandemi Covid-19 berdampak pada Permasalahan hukum yang bersifat material seperti somasi atau tuntutan
hukum karena wanprestasi terhadap Perseroan dan/atau Entitas Anak?

Tidak [A2]
Apakah Pandemi Covid-19 berdampak pada Permasalahan hukum yang bersifat material selain 3(tiga) dampak di
atas terhadap Perseroan dan/atau Entitas Anak?

Tidak [A2]
Bagaimana strategi/upaya Perseroan dalam mempertahankan kelangsungan usaha di tengah kondisi Pandemi Covid-19?
1. Melakukan efisiensi untuk menurunkan biaya operasional:
- Penyesuaian jumlah karyawan
- Penutupan sejumlah pool yang tidak aktif
2. Tetap menjaga kualitas pelayanan dengan tindakan preventif (prosedur pembersihan unit dan penyediaan
masker/sanitizer/disinfektan untuk driver) yang dilakukan untuk unit armada kami sehingga tetap dapat beroperasi.
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