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Ritel Konsumen

1

Telekomunikasi

2

Jasa Keuangan

3

Media/Digital/Teknologi

4

Bisnis Perusahaan / Industri

5

Multipolar merupakan sebuah induk perusahaan investasi, yang 
memfokuskan portofolio bisnisnya pada kategori “Investasi Strategis”

Kategori Bisnis
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Memperkuat Manajemen Tim 

Multipolar

Management Team: Adrian Suherman (CEO), Rudy Ramawy (Deputy CEO), 

Fendi Santoso (CFO), Jerry Goei (COO), Agus Arismunandar (Chief BD/IR 

Officer), Lina Latif (Chief Legal Officer), Tati Hartawan (Chief Human 

Resources Officer)

Pandemi Covid-19 di Tahun 2020, merupakan tahun penuh tantangan
bagi beberapa bisnis kami, namun kami tetap melanjutkan strategi 
utama kami dan telah terjadi pemulihan

Menginisiasi dan memberikan

nilai - nilai tambah di portofolio

kami

Menginisiasi kerja sama yang baik di dalam tim manajemen dan 

menempatkan budgeting/reporting/monitoring tool yang relevan

Membantu portofolio bisnis

yang terkena dampak besar

Pandemi Covid-19

Untuk beberapa portofolio kami, tahun 2020 merupakan tahun yang 

menantang, sehingga kami memberikan banyak dukungan untuk

membantu portofolio kami agar tetap tumbuh selama Pandemi Covid-19

Merampingkan biaya dan

mengatur likuiditas

• Menekan biaya operasional induk usaha Multipolar secara signifikan, 

termasuk solidarity cut

• Divestasi beberapa aset dan portofolio, yang meliputi portofolio digital 

dan mall/property

• Utang Multipolar telah berkurang Rp 600 miliar menjadi Rp 2,5 triliun di 

akhir tahun

2020 - Strategi Utama
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Kami mengembangkan nilai bagi portofolio bisnis kami dengan
memberikan pengawasan dan arahan strategis

1. Strategis Bisnis: Bersama – sama membangun strategi untuk

bertransformasi dan meningkatkan pertumbuhan, serta mengawasi

kinerja portofolio bisnis

2. Kepemimpinan/talent: Perencanaan dan pengembangan Senior 

executive, termasuk pengembangan talent, recruitment dan succession 

planning

3. Keuangan Perusahaan: Merger dan akuisisi atas anak usaha serta

beberapa aset mereka.

4. Tata Kelola Perusahaan: Kepatuhan/Pengawasan/Pemeriksaan/ 

Manajemen Resiko

5. Koordinasi/sinergi bisnis: Koordinasi antar projek bisnis termasuk

berbagi best-practice dan sesi joint-planning

Tugas dan Peranan
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Investor relations
dan capital markets

• Meningkatkan komunikasi dan keterbukaan dengan pasar modal / investor

Divestasi
• Melanjutkan inisiasi atas divestasi beberapa portofolio bisnis, Multifiling, beberapa

portofolio investasi, property/mall

Menggerakan nilai
operasional yang 

lebih baik

• Melanjutkan peran kami di portofolio bisnis, membangun tim yang kuat, dan bekerja

sama dengan portofolio bisnis kami untuk memberikan nilai tambah serta mencari strategi –

strategi yang jitu

Memilih investasi
baru di area 

futuristic

• Selama 3 – 5 tahun kedepan, Multipolar akan mentransformarsi portofolio bisnisnya

menjadi yang bersifat future oriented, di bidang teknologi dan digital

• Selama beberapa tahun terakhir, kami telah berinvestasi dan menjalankan portofolio bisnis

digital di Indonesia dan Asia Tenggara melalui Venturra Capital

• Beberapa portofolio kami antara lain: Ruang Guru, OVO, Klinik Pintar, dll

Pendistribusian vaksin Covid-19 secara masif diproyeksikan
memberikan pemulihan signifikan di tahun 2021. Area fokus 2021: 
meningkatkan nilai portofolio dan monetisasi 

2021 – Strategi Utama
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