LAPORAN PELAKSANAAN
Public Expose – Paparan Publik
PT Fortune Indonesia Tbk
Hari/Tanggal :
Waktu
:
Tempat
:

Rabu, 13 Juni 2012
13.30 WIB – selesai
Ruang Casablanca, Lantai 5
Hotel Mulia, Senayan
Jl. Asia Afrika
Jakarta

Agenda:
1

Paparan Direksi mengenai Kinerja Perseroan selama tahun buku 2010 dan
Proyeksi 2011.

2.

Paparan Direksi tentang Hasil RUPS Tahunan dan Luar Biasa.

3.

Tanya jawab.

Isi laporan:
1.

Seluruh kegiatan Paparan Publik dimulai pada pukul 13.30 wib berupa
tahapan registrasi untuk para pemangku kepentingan yang berkenan
hadir serta para undangan.

2.

Kegiatan Paparan Publik dibuka oleh Ibu Indira Abidin selaku Corporate
Secretary Perseroan tepat pada pukul 14.00 wib.

3.

Kegiatan Paparan Publik dihadiri oleh anggota Direksi dan sebagian
anggota Dewan Komisaris yang menjabat yaitu:
Direktur Utama
: Bapak Indra Abidin
Direktur
: Bapak Herman Muljadi Sulaeman
Komisaris Utama dan
Komisaris
: Ibu Miranty Abidin
Komisaris
: Ibu Lucia Novenna Budiono
Anggota Komisaris yang berhalangan, yaitu Bapak Dedi Sjahrir Panigoro
(Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen) dan Bapak Kasman
Ardan (Komisaris), berhalangan menghadiri kegiatan Paparan Publik,
dikarenakan ada keperluan mendesak pada waktu yang sama dan Ibu
Farida Eva Rianty Hutapea (Komisaris Independen) berhalangan hadir
kondisi kesehatan.

3.

Peserta paparan public yang datang dan hadir berjumlah 57 orang
terdiri atas 27 media, dan 10 stakeholder lainnya ditambah dengan
undangan termasuk pimpinan dari Fortune Group.
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4.

Materi Paparan Publik yang diterima oleh para yang hadir adalah
berupa Laporan Tahunan, Press Release.

5.

Pembahasan materi pertama yaitu Paparan Direksi mengenai Kinerja
Perseroan selama tahun buku 2011 dilaksanakan dalam bentuk materi
presentasi dan dipresentasikan oleh Bapak Indra Abidin selaku Direktur
Utama.

6.

Pembahasan materi kedua yaitu Paparan Direksi tentang Kinerja
Keuangan selama tahun buku 2011 dan Proyeksi 2012 juga dilaksanakan
dalam bentuk presentasi, dilakukan oleh Bapak Herman Muljadi
Sulaeman selaku Direktur.

7.

Pembahasan Materi Ketiga yaitu pemberitahukan hasil-hasil yang telah
diputuskan dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang
diselenggarakan pada hari yang sama beberapa jam sebelumnya di
tempat yang sama, dilakukan oleh Bapak Herman Muljadi Sulaeman
selaku Direktur.

8.

Tahapan tanya jawab dimulai pada jam 14.30 wib dilakukan sebagai
berikut:
a. Tanya: EFI – INVESTOR DAILY
Terkait keputusan RUPS Luar Biasa,
- berapa persen saham yang dimiiki FORU di Fortune Travindo,
- berapa persen yang akan dilepas FORU,
- siapakah calon investor, dan
- kapan pelaksanaan rencana tersebut
Jawab: MULJADI SULAEMAN – Direktur
- Kepemilikan FORU di Fortune Travindo saat ini mencapai 99%
- Sampai saat ini berapa persen kepemilikan yang akan dilepaskan
masih dalam tahap negosiasi dengan calon-calon investor yang
akan bekerjasama dalam mengembangkan Fortune Travindo
- Sampai saat ini, pengurus dan pemilik Fortune Travindo masih
melakukan negosiasi dengan calon-calon investor, sehingga belum
dapat memberikan penjelasan investor yang akan bekerjasama
- Pelaksanaan keputusan RUPS Luar Biasa terkait Fortune Travindo
ini direncanakan akan selesai sebelum akhir 2012, dengan proses
pengeluaran saham baru dan jual beli saham di dalam PT Fortune
Travindo.
b. Tanya: NURMA – INDONESIA FINANCE TODAY
- berapakah FORU mengalokasikan blanja modal di tahun 2012
- Sampai dengan Q2 sudah berapakah belanja modal FORU
- berapa persen pencapaian target 2012 sampai Q2
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Jawab: MULJADI SULAEMAN – Direktur
- Total belanja modal FORU di tahun 2012 direncanakan mencapai
Rp 5 milyar yang dialokasikan di bidang media dan jasa
pendukung media
- Sampai Q2, jumlah belanja modal FORU masih belum signifikan,
karena baru akan meningkat di Q3 dan Q4
- Target penjualan jasa FORU 2012 secara keseluruhan sampai
dengan Q2 baru mencapai 40% dan optimis akan tercapai karena
secara umum prosentase tersebut akan meningkat di Q3 dan Q4
c. Tanya: JEANNE – KOMPAS GRAMEDIA
- Siapakan kontributor terbesar pendapatan FORU di 2012
- Proyeksi pertumbuhan terbesar di 2012
Jawab: INDRA ABIDIN – Direktur Utama
- Secara total pendapatan, kontribusi terbesar adalah bidang jasa
periklanan sekitar 86,5%, jasa travel 6,3%, jasa kehumasan 6,1%
dan jasa desain dan digital mencapai 1,1%
- Untuk tahun 2012, proyeksi pertumbuhan terbesar adalah
dibidang digital dan content, namun demikian contributor
terbesar masih akan tetap diberikan oleh jasa periklanan.
d. Tanya: JOHAN – WMC
- Apa yang dimiliki FORU sebagai modal untuk bertahan di 2012
- Kompetitor di tahun 2012 seperti apa
- Pertumbuhan sebesar 15% adalah untuk pendapatan usaha
Jawab: INDRA ABIDIN – Direktur Utama
- Kekuatan FORU adakah SDM yang handal, INOVASI berupa
kreativitas, FINANCIAL dalam mendukung perkembangan dan
kebutuhan usaha dan INFORMASI sebagai bagian dari penguat
kemampuan dari SDM termasuk meingkatkan kemampuan
analisiys intelegence, dan ketepatan secara kecepatan
- Kompetitor di tahun 2012 akan makin banyak, dan makin
beragam, di akhir 2011 diperkirakan sudah ada 20.000 perusahaan
jasa yang bergeak di bidang yang sama dari sekitar 5.000 di tahun
90an. Tantangan terbesar adalah masuk dalam bdang-bidang yang
masih belum banyak dijamah pihak lain, seperti sport marketing
dan jasa lainnya
- Pertumbuhan sebesar 15% ditinjau dari seluruh unit usaha secara
mandiri yang pada akhirnya akan mencapai nilai konsolidasi yang
sangat mendukung perkembangan FORU
e. Tanya: ACHMAD SAHID – IQ PlusWMC
- Mekanisme pengurangan saham di Fortune Travindo, dan
- Alasan melepaskan saham
- Kontribusi Jasa Perjalanan terhadap pendapatan FORU
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Jawab: MULJADI SULAEMAN – Direktur
- Mekanispe pengalihan saham di Fortune Travindo, sebagaiman
dituskan adalah dengan meningkatkan modal setor dari Fortune
Travindo sampai dengan nilai maksimalnya dan FORU melepaskan
hak untuk membeli saham yang baru dikeluarkan tersebut
- Alasan pelepasan sebagian kepemilikan saham di Fortune
Travindo adalah agar Travindo menjadi perusahaan yang mandiri
dan lebih baik, karena akan memperoleh investor baru yang
sangat focus dalam mengembangakan industry yang dilaksanan
Fortune Travindo, yang pada akhirnya akan memberikan
konstribusi kepada Fortune
9.

Paparan Publik ditutup pada 15.00 wib, dan diakhiri dengan tanya
jawab secara personal dari media-media kepada para direksi dan
komisaris serta corporate secretary Perseroan.
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