




 

Daftar Pertanyaan dan Jawaban Paparan Publik 

PT Mark Dynamics Indonesia Tbk (“Perseroan”) 

Deli Serdang, 28 Mei 2021 

No. Nama Media / Publik Pertanyaan Jawaban 

1. Arifin Publik 

 

Di masa Pandemik COVID-19, jumlah 

permintaan untuk cetakan sarung tangan 

terus bertambah. Apakah ada rencana 

MARK untuk melakukan ekspansi pabrik 

baru ? 

Dengan permintaan pasar yang meningkat, sebenarnya 

Perseroan sudah melakukan ekspansi terhadap Pabrik II 

yang beralamat di Jalan Utama Dusun I, Desa Dalu 

Sepuluh A, Tanjung Morawa dan baru saja selesai pada 

bagian konstruksinya. Sedangkan untuk kapasitasnya, 

ditargetkan akan berjalan full capacity pada akhir tahun 

2021.  

Permintaan cetakan sarung tangan ini memang sangat 

meningkat pesat pada masa Pandemik COVID-19, yang 

dimana hal ini dapat dilihat dari delivery plan yang sudah 

dijadwalkan pada 1 (satu) tahun sebelumnya. 

Penambahan atau ekspansi terhadap pabrik baru 

sebenarnya merupakan hal yang sangat memungkinkan 

bagi Perseroan, mengingat banyaknya permintaan. Namun 

dalam melakukan ekspansi dibutuhkan perencanaan dan 

persiapan yang cukup matang sehingga dari team Direksi 

dan management memutuskan untuk fokus dulu ke Pabrik 

II yang baru saja selesai sembari menunggu agar pabrik 

tersebut beroperasi dengan stabil sebelum dilakukan 

pembahasan untuk ekspansi kedepannya. 

 

2. Chandra Publik Seperti yang telah diketahui bahwa 

jumlah permintaan cetakan sarung tangan 

sangat tinggi pada masa Pandemik 

Secara keseluruhan permintaan cetakan sarung tangan 

meningkat secara signifikan pada masa pandemik ini. 

Apabila dilihat dari historical selama 20 tahun terakhir, 



COVID-19. 

Namun pada saat ini vaksin COVID-19 

sudah ada, tentunya wabah ini akan mulai 

mereda.  

Apa backup plan dari Perseroan sendiri 

untuk kepedepannya apabila wabah ini 

sudah berakhir ? 

pertumbuhannya cukup bagus dengan CAGR menduduki 

angka 10%-12% dengan kesimpulan setiap tahunnya ada 

penambahan kapasitas produksi. Namun pertumbuhan ini 

tergolong dalam pertumbuhan organik. Perseroan juga 

melakukan pertumbuhan secara non-organik yaitu dengan 

melakukan akuisisi terhadap PT. Berjaya Dynamics 

Indonesia dan PT. Agro Dynamics Indo. 

Kedua perusahaan ini diharapkan kedepannya dapat 

menjadi masa depan Perseroan dan dapat berkembang di 

masa yang mendatang. 

Hal ini juga merupakan salah satu bagian dari planning 

kami untuk mempertahankan profit dan penjualan 

kedepannya. 

  

3. Benny Publik Selama tahun 2020 dan 2021, customer 

atau pelanggan MARK terus bertambah 

dan berasal dari berbagai negara. 

Bagaimana strategi MARK untuk 

mempertahankan pelanggan-pelanggan 

ini agar tetap setia dengan MARK ? 

 

Jika dilihat secara keseluruhan, sekitar 60% - 70% 

pelanggan MARK saat ini merupakan pelanggan yang 

sudah menjalin hubungan kerja dengan MARK selama 

lebih dari 15 (lima belas) tahun. 

Hubungan kerjasama ini dapat terjalin lama tentunya 

bukan merupakan hal yang mudah bagi MARK sendiri. 

Hal ini tentunya membutuhkan strategi-strategi yang 

diantaranya adalah : team R&D MARK selalu melakukan 

research dan upgrade untuk kualitas produk tidak henti-

hentinya agar kepuasaan customer dapat tercapai. 

Secara kesimpulan, kualitas, service pelayanan dan 

innovation akan terus dilakukan oleh Perseroan agar 

hubungan kerjasama dengan para customer dapat terjalin 

lama. 

 

 



 

 

4. David Publik Apakah MARK berencana atau akan 

meluncurkan laporan Environmental, 

Social and Governance (ESG) kepada 

para investor yang concern terhadap hal 

ini ? 

Sejak tahun 2020 Perseroan sudah melakukan persiapan 

terkait pelaporan Environmental, Social and Governance 

(ESG) atau dapat disebut dengan Sustainability Report 

(SR).  

Rencananya pada tahun 2022, Perseroan akan melakukan 

pelaporan terkait Laporan Keberlanjutan atau 

Sustainability Report (SR) untuk tahun 2021.  

Perseroan berharap dengan adanya laporan ini,  investor-

investor yang sebelumnya belum melirik ke MARK dapat 

mulai melirik dan membeli saham MARK.  

 








