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PRESS RELEASE 
 
SELASA, 31 MEI 2022 – SURABAYA, PT Darmi Bersaudara Tbk (“Perseroan”), menyampaikan 
press release sebagai wujud pertanggungjawaban Perseroan terhadap aspek keterbukaan 
informasi manajemen  Perseroan kepada otoritas pasar modal, pemegang saham, pemangku 
kepentingan dan masyarakat pada umumnya. 
 
Perseroan bermaksud memberikan informasi perkembangan terkini Perseroan, sebagai 
berikut: 
 
A. PERKEMBANGAN PERSEROAN TERKINI  

 
1. Untuk meneruskan informasi pada press release 28 April 2022 sebelumnya, Perseroan 

menyampaikan bahwa Perseroan telah menerbitkan Laporan Keuangan Tahunan 
Konsolidasian Audited untuk tahun buku 2021 pada tanggal 01 Mei 2022 lalu. 
Sebagaimana di tahun-tahun sebelumnya, Perseroan tetap berpedoman kepada 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai entitas perusahaan tercatat, 
khususnya di dalam memperhatikan dan mematuhi ketentuan yang berlaku di dalam 
penerbitkan dokumen-dokumen resmi Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan 
Keuangan berkalanya. Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021 ini 
telah dapat diunduh baik pada website Bursa Efek Indonesia maupun dari website 
Perseroan sendiri di alamat www.darbewood.com. 
 

2. Pada tanggal 30 Mei 2022 yang baru saja berlalu, Perseroan juga telah menerbitkan 
Laporan Keuangan berkalanya untuk periode buku Triwulan I 2022. Laporan Keuangan 
Perseroan untuk periode Triwulan I 2022 ini telah dapat diunduh baik pada website Bursa 
Efek Indonesia maupun dari website Perseroan sendiri di alamat www.darbewood.com. 
 

3.  Kedua Laporan keuangan berkala menyajikan potret yang sesungguhnya dari Perseroan 
pada periodisasi yang dimaksud, sehingga para pemangku kepentingan Perseroan dapat 
dengan seksama mencermati figur Perseroan dari sudut pandang keuangan. 

 
4.  Kedua Laporan keuangan berkala tersebut juga sebagai wujud pertanggungjawaban 

Perseroan terhadap aspek keterbukaan informasi manajemen  Perseroan kepada otoritas 
pasar modal, pemegang saham, pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya. 
 

5. Adapun pada tanggal hari ini, 31 Mei 2022, menjadi momentum penting bagi Perseroan 
dimana untuk pertama kalinya Perseroan dapat menerbitkan Laporan Tahunan dan 
Keberlanjutan yang dikemas dalam 1 (satu) dokumen resmi. Laporan Tahunan dan 
Keberlanjutan untuk tahun buku 2021 ini disusun di dalam situasi dan keadaan nyata 
sektor usaha yang masih belum membaik dan tidak menentu. 

 
6. Terdapat upaya yang tidak mudah bagi Perseroan untuk membuktikan komitmennya 

sebagai perusahaan tercatat di dalam menyajikan gambaran menyeluruh dan 
terintegrasinya ke dalam suatu bentuk dan format yang pada periode pelaporan tahun-
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tahun sebelumnya belum pernah dilakukan oleh Perseroan. Namun demikian, Perseroan 
dapat memahami dan menyepakati perlunya menyatukan serta mengkorelasikan sajian 
data keuangan/ fundamental aspects dengan aspek non-finansial yaitu tanggung jawab 
Perseroan terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan secara menyeluruh. Dalam 
kapasitasnya, Perseroan membuka diri untuk dapat berperan serta menjadi perusahaan 
yang peka terhadap intensitas upaya mengurangi dan mengakhiri kemiskinan, 
mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan, sebagaimana dinyatakan dalam 
jargon ESG Compliancy.  

 
7. Pada sisi sektor riil bisnis Perseroan sendiri, pada bulan Mei 2022 Perseroan sudah 

mengerucutkan langkah-langkah strategis merealisasikan pengapalan kontainernya ke 
beberapa negara tujuan, sebagai pernah Perseroan nyatakan dalam lembar press release 
18 April 2022 sebelumnya, walaupun harus diakui bahwa secara tak terduga terdapat 
masa liburan resmi pasca hari besar dari pemerintah Indonesia yang cukup panjang dan 
memberikan dampak mundurnya waktu pengapalan pada tanggal-tanggal akhir Mei 2022 
menjadi terdaftar pada bulan Juni 2022.  

 
8. Di bulan yang sama, Mei 2022 ini, Perseroan juga sudah melakukan  pertemuan-

pertemuan bersifat business matching dengan perwakilan potensial buyer  yang berasal 
dari Jepang, Belanda, Polandia (membawahi area pemasaran Jerman, Perancis, Italia, 
Belgia dan Polandia sendiri) dan dari India. Pertemuan ini dilangsungkan di Surabaya, 
Jawa Timur baik kantor Perseroan di Surabaya maupun di venue lainnya yang disepakati 
bersama. 

 
9. Sebagai hasil konkrit pertemuan itu, beberapa buyer telah mengirimkan purchasing 

ordernya.  Sesuai dengan catatan Perseroan, purchasing order yang sudah diterima 
berasal dari pasar baru yang telah memesan pengiriman kepada Perseroan, di antaranya 
Mauritius, Jepang dan tentu saja, India. Dalam hal untuk mengamankan pembayaran 
transaksi ekspornya, atau mengamankan dana yang disediakan importir untuk membayar 
barang pesanannya dan menjamin kelengkapan dokumen pengapalan, saat ini Perseroan 
tengah memproses L/C dari beberapa buyer tersebut pada Bank devisa yang ditunjuk 
Perseroan. 

 
10. Di sisi lainnya, Perseroan juga telah menjalin kerjasama dengan pihak penyedia bahan 

baku yang baru, baik yang berasal dari Jawa Timur atau juga yang terletak di luar Jawa, 
semisal yang berasal dari Padang, Sumatera Barat dan beberapa wilayah di Indonesia 
lainnya. Para pemasok ini tengah dinegosiasi Perseroan untuk didapatkan 
kesanggupannya dalam menyediakan bahan baku kayu bagi pasar-pasar baru diluar pasar 
yang ada selama ini. 

 
11. Jenis-jenis bahan kayu yang diperlukan diantaranya adalah kayu meranti merah, meranti 

batu, bengkirai dan kempas. Jenis kayu ini adalah jenis yang diminati oleh mayoritas buyer 
di Eropa. Sedangkan bagi pasar Jepang dan India, Perseroan masih mengandalkan jenis-
jenis kayu yang selama ini menjadi komoditi ekspornya. 
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12. Dengan adanya tahapan negosiasi dengan buyer dan supplier itu pada akhir juga 
mendorong Perseroan untuk menjadi sebuah perusahaan perdagangan yang lebih baik 
lagi dan berkembang maju, mengingat adanya kebutuhan pemenuhan berbagai 
persyaratan teknis yang boleh jadi sangat berbeda dengan persyaratan teknis seperti yang 
selama ini sudah dimiliki oleh Perseroan. Yang harus dipahami bersama dari techical 
requirements tersebut adalah, misalnya kebutuhan Perseroan atas kepemilikan FSC 
Certificate dan KOMO Certificate untuk menyebutkan beberapa diantaranya, sertifikasi 
mana biasanya diperlukan oleh Perseroan, dan pada umumnya mengikuti wilayah atau 
region target pemasaran tertentu, sehingga tidak heran kelengkapannya menjadi 
keharusan bagi setiap Perseroan untuk mengupayakannya.  

 
13. Dalam hal tersebut, Perseroan mendapat dukungan proses pengurusan sertifikasi dari 

pihak berkopetensi khusus untuk pasar Eropa diman kedatangannya ke Surabaya 
dimungkinkan atas dorongan dari perwakilan buyer. Atas komitmen ini maka tidak 
berlebihan kiranya apabila Perseroan memaknainya sebagai suatu awal yang baik dan 
serius dari counterpart Perseroan di dalam membangun hubungan  kerjasama yang 
berkelanjutan.  

 
14. Sampai dengan press release ini dibuat, Perseroan tengah menantikan kunjungan pihak 

surveyor dalam proses sertifikasi itu, tepatnya tim teknis yang berasal dari Polandia, yang 
dijadwalkan datang pada akhir Juni atau medio Juli 2022 mendatang ke Surabaya. 

 
15. Sebagai penutup, dapat disampaikan bahwa segenap keterbukaan informasi Perseroan 

yang dimulai dari bulan Januari 2022 hingga Mei 2022 melalui press release media dengan 
berbagai cakupan infonya, akan dinformasikan secara resmi kepada pemegang saham 
dalam RUPS Tahunan tahun buku 2021. RUPS Tahunan ini direncanakan diselenggarakan 
pada pertengahan Juli 2022, bertepatan dengan saat momentum realisasi pengapalan 
perdana ke pasar-pasar baru. 

 
 
Demikian press release ini dapat kami sampaikan. 
 
 
 
Nanang Sumartono Hadiwidjojo 
Direktur Utama 
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