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IRVIN AVRIANO A.
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Transformasi profesi dari analis riset 
reksa dana�yang berada di luar pagar 
industri�menjadi kepala operasi per-

usahaan pengelola reksa dana merupakan 
sebuah tantangan besar.

Inilah yang dijalani Rudiyanto, mantan 
ana lis reksa dana PT Infovesta Utama yang 
sekarang menduduki posisi Head of Ope -
ration & Business Development PT Panin 
Asset Management.

Semula, lulusan manajemen keuangan 
Universitas Tarumanegara ini tidak pernah 
bermimpi bekerja di perusahaan manajer 
investasi. Dia sempat off dari industri reksa 
dana ketika mundur dari Infovesta, sebelum 
kemudian menjajal profesi baru itu.

�Setelah beberapa pekan keluar dari PT 
Infovesta Utama, ada yang menginfokan 
pekerjaan ini. View kami sama dan menant-
ang. Saya pun melamar, dan akhirnya diteri-
ma,� ujarnya kepada Bisnis, di sela perbin-
cangan minum kopi.

Di tempat baru tersebut, Rudiyanto ber-
tanggung-jawab melebarkan sayap perusa-
haan ke investor secara luas. Pengem  bang-
an itu dilakukan terutama melalui ja   ringan 
distribusi ke masyarakat yang belum ter-
edukasi soal investasi di pasar modal.

Dengan edukasi, masyarakat diharapkan 
mau berinvestasi di pasar mo  dal melalui 
reksa dana, yang juga menjadi gerbang 
bagi investor potensial untuk masuk lebih 

dalam ke pasar modal.
Bagi pria gempal 

tersebut, profesi baru 
ini me   miliki tantangan 
yang sama de   ngan 
profesi sebelumnya, 

yakni me   laku kan hal  
ba  ru. �Yang me  -
nan tang adalah 
ba   gaimana 
membangun 
saluran distri-
busi langsung 
dan standar 
operasional 
excellence.�

Rudiyanto 
berharap stra-
tegi itu tidak 
ha    nya mem-
buat perusaha-

an tum buh men-
jadi market 
leader, tetapi 
juga memberi-
kan la    yan an 
berkualitas.

BUNGA DEWI KUSUMA
Bisnis Indonesia

JAKARTA: PT Pioneerindo Gour-
met International Tbk, pemilik li  -
sensi usaha restoran waralaba Ca  -
lifornia Fried Chicken, menarget-
kan pembangunan 25 gerai baru 
tahun ini dengan nilai investasi 
se   kitar Rp25 miliar.

Direktur Utama Pioneerindo 
Gour met Kuswandi Tamin menga-
takan perseroan akan memfokus-
kan pembukaan gerai baru di dae-
rah Jabodetabek, Sumatera, Kali  -
mantan, dan Sulawesi.

“Kami akan lebih banyak mem-
buka di daerah-daerah tersebut, 
terutama di Jabotabek, karena 
ka    mi melihat potensi permintaan-
nya masih sangat besar,” ujarnya 
dalam paparan publik di Jakarta, 
kemarin.

Direktur Pioneerindo Gourmet 
Teh Kian Kun mengungkapkan 
hingga Desember tahun lalu perse-
roan tercatat memiliki 220 gerai di 
Indonesia dengan komposisi 70% 
gerai milik sendiri dan si   -
sanya franchise.

Selama kuartal pertama 
tahun ini perseroan telah 
membuka delapan gerai 
baru. Dia optimistis target 
pembukaan 25 gerai akan 
tercapai, karena potensi 
pa    sar CFC masih sangat 
besar.

Dana pembangunan gerai itu 
dipenuhi dari kas internal. 
Mayoritas gerai baru nantinya diba-
ngun dengan konsep free standing 
atau berdiri sendiri. Perseroan kini 
kian selektif memilih pembukaan 
gerai di pusat perbelanjaan karena 
biaya sewanya yang mahal. 

“Selain itu, pengunjung juga le  -
bih banyak mendatangi gerai kami 
yang free standing, dibandingkan 
dengan gerai kami di mal,” terang-
nya.

Dengan adanya penam-
bahan gerai baru tersebut, 
Kus   wandi memperkira-
kan pendapatan persero-
an ta   hun ini tumbuh seki-
tar 20% menjadi Rp54 
mi    liar dari Rp45 miliar 
pada 2011. Laba bersih di -
 proyeksikan tumbuh 20%-
25% menjadi Rp31,08 mi   -

liar-Rp32,37 miiar. 
Selama kuartal pertama tahun ini, 

perseroan membukukan pertum-
buhan pendapatan 18,5% menjadi 
Rp71,9 miliar, dari Rp60,7 miliar 
pada periode yang sama 2011. Laba 
bersih juga naik 33,3% menjadi 
Rp3,6 miliar dari sebelumnya Rp2,7 

miliar.

Akuisisi gedung
Selain berencana membuka 25 

gerai baru, Pioneerindo Gourmet 
juga akan mengakuisisi gedung 
perkantoran di daerah Jakarta Barat 
untuk dijadikan sebagai kantor 
pusat dan kantor operasional perse-
roan.

Kuswandi memaparkan biaya 
akuisisi gedung tersebut diperkira-
kan mencapai Rp30 miliar yang 
akan dipenuhi dari kas internal 
se    besar 20%, dan sisanya sekitar 
Rp24 miliar dari pinjaman per-
bankan.

Saat ini pihaknya bernegosiasi 
dengan tiga bank, yakni PT Bank 
Central Asia Tbk (BCA), PT CIMB 
Niaga Tbk, dan PT Bank Com  -
monwealth terkait dengan rencana 
pinjaman tersebut. 

GITA A. CAKTI
Bisnis Indonesia

JAKARTA: PT Teleko mu  ni -
kasi Indonesia Tbk membagi 

dividen tunai Rp313,97 per sa  -
ham, atau sebesar Rp6,03 tri-
liun yang setara dengan 55% 
dari laba bersih 2011 sebesar 

Rp10,97 triliun.

Di luar itu, rapat umum pemegang sa -
ham tahunan (RUPST) juga menyetujui 
pembagian spesial dividen tunai Rp57,07 
per saham atau Rp1,09 triliun yang setara 
dengan 10% dari laba bersih perseroan. 

Total, dividen yang dibagikan emiten 
berkode TLKM ini mencapai Rp7,12 trili-
un, sejalan dengan usulan BUMN teleko-
munikasi tersebut yang ingin membagi-
kan dividen di atas 55% dari laba 2011.

Pemegang saham juga merombak direk-
si dan komisaris Telekomunikasi Indonesia 
(Telkom) dalam RUPS luar biasa, mene-
tapkan Arief Yahya sebagai Direktur Uta -
ma, menggantikan Rinaldi Firmansyah 
yang telah habis masa jabatannya.

Arief mengatakan akan fokus di teleko-
munikasi, informasi, media, dan edutain-
ment (TIME), dengan membuka peluang 
akuisisi atau pun bermitra di  bisnis infor-
masi, media, dan edu   tain ment (IME).

”Selain produk, kami kan juga ada ser-
vices, itu akan kami tingkatkan. Untuk 
bisnisnya kami ada TIME pengembangan-
nya akan kami akselerasikan. Khusus IME 
kami akan lebih banyak aliansi dan akui-
sisi,” ujar Arief, kemarin.

Terkait dengan kabar bahwa BUMN tele-
komunikasi itu berencana membeli per-
usahaan kabel bawah laut asal Hong 
Kong, Pacnet Ltd senilai US$1 miliar, Arief 
enggan berkomentar. 

Namun, dia menegaskan akan mengin-
car pertumbuhan pendapatan di atas 
industri. “Ikuti saja berita [akuisisi Pac-
net] yang sudah ada. Kalau industri tum-
buh 6,1%, kami harus di atasnya, bisa 
6,4%.”

Selain Arief Yahya, susunan direksi baru 
Telkom saat ini adalah Honesti Basyir 
sebagai Direktur Keuangan, Rizkan Chan  -
dra sebagai Direktur Net   work & Solution, 
Sukardi Silalahi sebagai Direktur 
Konsumer.

Selanjutnya, Priyantono Rudito sebagai 

Direktur Human Capital&General Affair, 
Muh. Awaludin (Direktur Enterprise & 
Wholesale), Indra Utoyo (Direktur IT 
Solution & Strategic Portofolio), dan Ririek 
Adriansyah (Direktur Compliance&Risk 
Management).

Susunan komisaris Telkom saat ini ada-
lah Jusman Syafii Djamal sebagai Komi -
saris Utama, Parikesit Suprapto dan Ha  di  -
yanto sebagai Komisaris, Virano Nasution 
dan Johny Swandy Sjam sebagai Komisaris 
Independen.

Analis PT Pemerintah Efek Indonesia 
(Pefindo) Ahmad Sudjatmiko menilai 
sejumlah rencana pertumbuhan anorgan-
ik Telkom melalui akuisisi sebaiknya 
direalisasikan untuk menopang pertum-
buhan bisnis perseroan.

Selain dengan Pacnet, sebelumnya emi  -
ten berkode saham TLKM itu sempat be  -
rencana mengonsolidasi Flexi dengan Esia 
milik PT Bakrie Telecom Tbk. Miko meni-
lai tidak ada salahnya rencana itu dipikir-
kan kembali untuk dilanjutkan.

“Rencana akuisisi Esia juga lebih baik 
dilanjutkan karena mereka memiliki bis-
nis yang sama. Dengan bersatu, bisa lebih 
meningkatkan kinerja dan memperluas 
jangkauan pelanggan dan jaringan,” tu  -
turnya.

Tower Bersama
Pada perkembangan lain, emiten mena-

ra telekomunikasi PT Tower Bersama Inf  -
rastructure Tbk menyelesaikan transaksi 
pinjaman US$325 juta atau setara dengan 
Rp2,98 triliun dari tiga bank hari ini.

Bloomberg, mengutip dua eksekutif 
yang mengetahui transaksi tersebut, mela-
porkan pinjaman tersebut diraih perseroan 
dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk, 
Bank of China Ltd, dan Sumitomo Mitsui 
Banking Corp.

Laporan keuangan perseroan menunjuk-
kan pemegang sa   ham  nya per Maret terdiri 
dari PT Saratoga Capital (17,86%), PT Pro -
vident Capital Indonesia (25,1%), dan PT 
Wahana Anugerah Sejahtera (25,1%).

Pemegang saham lain adalah Edwin 
Suryadjaya 0,87%, Winato Kartono 
0,87%, Sandiaga Uno 0,43%, Hardi 
Wijaya Liong 0,43%, dan publik 29,34%.

Saham emiten berkode TBIG ini turun 25 
poin atau 0,81% ke level Rp3.075. Kapi  ta-
lisasi pasarnya tercatat Rp14,01 triliun de  -
ngan rasio harga terhadap laba bersih (price 
to earnings ratio/PER) 40,66 kali.(gita.
cakti@bisnis.co.id)

Pioneerindo bangun 25 gerai CFC

 Telkom bagi 
dividen Rp7 triliun

 

ANGGI OKTARINDA
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JAKARTA: PT Asuransi Ekspor Indo -
nesia, BUMN asuransi ekspor nasional, 
melaporkan aktiva sebesar Rp1,01 triliun 
pada kuartal I/2012, naik 21,69% dari 
ak  tiva setahun sebelumnya sebesar 
Rp830 miliar.

Presiden Direktur Asei Zaafril Razief 
Amir mengatakan aset tersebut dibuku-
kan bersamaan dengan total laba bersih 
perseroan yang mencapai Rp28 miliar, 
naik 17% dibandingkan periode yang 
sama setahun sebelumnya sebesasr Rp24 
miliar

“Ini pertama kalinya Asei masuk jaja-
ran asuransi dengan aset Rp1 triliun. 
Perlu diketahui, aktiva Asei sepenuhnya 
berasal dari dana organik sendiri, tidak 
disupport oleh pemilik saham,” ujarnya, 
kemarin.

Pada periode tersebut, premi bruto per-
usahaan asuransi pelat merah ini naik 
lima kali lipat dari Rp80,6 miliar pada 
triwulan I/2011 menjadi Rp417,56 miliar 
pada triwulan I/2012.

Perolehan premi bruto dari lini usaha 
asuransi umum melonjak tajam dari 
Rp55,53 miliar menjadi Rp375,13 miliar. 
Ini merupakan pertumbuhan tertinggi di 
antara empat lini usaha yang dijalankan 
oleh Asei.

Zaafril menyebutkan industri asuransi 
memiliki prospek cukup baik tahun ini. 
Premi per triwulan I ini menyumbang 
41% dari total target premi bruto tahun 
ini Rp1,02 triliun.

“Selain asuransi umum, asuransi kredit, 
surety ship, dan asuransi kredit tumbuh 

baik. Salah satu faktor yang mendukung 
karena semakin banyak penutupan kredit 
perbankan,” ujarnya, kemarin.

Lini usaha asuransi kredit membuku-
kan premi bruto Rp20,15 miliar, naik 
dari Rp14,60 miliar; surety ship naik dari 
Rp6,69 miliar menjadi Rp12,94 miliar, 
dan asuransi ekspor naik dari Rp3,76 
miliar menjadi Rp9,33 miliar.

Zaafril menjelaskan bisnis surety ship 
mengalami perbaikan signifikan karena 
kerja sama dengan dunia usaha yang 
butuh bank garansi, performance bond, 
dan berbagai macam penjaminan untuk 
menjamin kelancaran proyek.

Underwriting 
Pada periode yang sama, hasil pengelo-

laan premi (underwriting) perseroan 
mencapai Rp34 miliar, naik 33% dari 
Rp26 miliar. Sebagaimana halnya perole-
han premi, underwriting tertinggi dibu-
kukan lini usaha asuransi umum.

Kontribusi asuransi umum tercatat se  -
besar Rp16,39 miliar, naik dari Rp12,64 
miliar. Adapun hasil underwriting asu-
ransi kredit mencapai Rp9,86 miliar, naik 
dari Rp8,35 miliar.

Selanjutnya, hasil underwriting surety 
ship tercatat sebesar Rp4,23 miliar, naik 
dari Rp2,38 miliar, disusul asuransi eks-
por yang mencapai Rp3,48 miliar, naik 
dari Rp2,11 miliar.

Zaafril menambahkan klaim yang 
dibayar perseroan sepanjang triwulan 
I/2012 turun menjadi Rp9 miliar, dari 
sebelumnya Rp14 miliar. “Klaim rasio 
kami 15%, itu rendah dibandingkan de  -
ngan rata-rata klaim rasio industri secara 
nasional sekitar 37%.” 

HENDRI T. ASWORO
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Defisit neraca pembayaran 
Indonesia pada kuartal I/I 2012 membaik 
dibandingkan dengan kuartal sebelum-
nya karena ditopang kenaikan transaksi 
modal dan keuangan. 

Jumlah cadangan devisa pada akhir 
Maret 2012 menjadi US$110,5 miliar atau 
setara dengan 6,2 bulan impor dan pem-
bayaran utang luar negeri pemerintah. 

Bank Indonesia (BI) mencatat defisit 
neraca pembayaran pada periode itu 
mencapai US$1,0 miliar, atau turun di    -
bandingkan dengan kuartal IV/2011 
yang mencapai US$3,7 miliar. 

“Perbaikan itu ditopang transaksi 
modal dan keuangan yang kembali sur-
plus sehingga menutupi sebagian defisit 
transaksi berjalan yang membesar,” kata 
Direktur Eksekutif Departemen Peren  ca  -
naan Strategis dan Humas BI Dody Budi 
Waluyo, kemarin.

Investasi portofolio asing, lanjutnya, 
kembali mengalir. Sebagian besar ber-
bentuk surat berharga negara berdeno  -
mi   nasi asing, diikuti pembelian saham 
dan surat berharga swasta, seiring de  -
ngan persepsi pasar yang positif terhadap 
perekonomian domestik. 

Selain itu, investasi langsung asing 
(PMA) dan penarikan utang luar negeri 
swasta masih meningkat dengan didu-

kung iklim investasi yang kondusif dan 
stabilitas makroekonomi yang terjaga. 

Transaksi modal dan finansial pada 
kuartal I/2012 mencatat surplus US$2,2 
miliar setelah pada kuartal IV/2011 de  -
fisit US$1,0 miliar. 

Namun, defisit transaksi berjalan pada 
kuartal I/2012 meningkat menjadi 
US$2,9 miliar.

Angka itu sekitar dengan -1,3% terha-
dap produk domestik bruto (PDB), mem-
baik dibandingkan dengan kuartal IV/ 
2011 yang defisit sebesar US$1,6 mi  liar–
sekitar -0,7% terhadap PDB.

Menurut Dody, pelebaran defisit dipicu 
peningkatan permintaan domestik, teru-
tama kebutuhan investasi, yang menye-
babkan kenaikan impor saat permintaan 
global terhadap komoditas ekspor Indo-
nesia melemah dan harga komoditas 
non  migas menurun. 

“Selain itu, produksi minyak mentah 
yang terus berkurang, di tengah masih 
tingginya konsumsi BBM dan mening-
katnya harga minyak di pasar internasio-
nal, mengakibatkan nilai impor minyak 
semakin membesar,” ungkapnya.

Dody sebelumnya mengutarakan opti-
mismenya tahun ini NPI akan mengala-
mi surplus karena tren transaksi modal 
dan finansial meningkat, meski impor 
diperkirakan masih tinggi terutama mi  -
nyak mentah, karena tingginya konsum-
si dalam negeri.

Kode saham:
PTSP

Harga:
Rp2.100

Kapitalisasi:
Rp463,69 miliar

Rasio P/E:
17,9 kali

Defisit turun, devisa 
capai US$110 miliar

Aset Asei tembus 
 Rp1 triliun

Direktur Utama PT Asuransi Ekspor Indonesia (Asei)  Zaafril Razief Amir (tengah) 
berbincang dengan Direktur Marthin Simarmata (kiri) dan Direktur Indra Noor  sebelum 
memberi penjelasan mengenai kinerja perusahaan di Jakarta, kemarin. Asei mencatat 
perolehan premi pada kuartal I/2012 sebesar Rp418 miliar. Jumlah tersebut melonjak 418% 
dibandingkan dengan periode sama tahun lalu sebesar Rp80,6 miliar.

BISNIS/DEDI GUNAWAN

Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk Axton Salim (dari kiri), Direktur 
Thomas Tjhie, Direktur Utama Anthoni Salim, Direktur Franciscus Welirang 
dan Direktur Taufik Wiraatmadja berbincang seusai rapat umum pemegang 

sa ham di Jakarta, kemarin. Para pemegang saham menye tujui pembagian 
di  viden sebesar Rp175 per saham yang akan dibayarkan pada 3 Agustus 2012.
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Arief Yahya
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Tower Bersama raih pinjaman Rp2,98 triliun 

Rudiyanto


