Terus menjadi yang terdepan
dalam bisnis penyelenggara
layanan jaringan internet
pita lebar dan TV berbayar,
merupakan tantangan yang
dengan gembira kami jawab.
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Salam hormat dari First Media,
Memasuki tahun 2013, dengan optimisme tinggi, kami
dihadapkan dengan bagaimana memaksimalkan kegunaan
internet yang memerlukan jaringan broadband yang luas
dan stabil, hal mana memang menjadi perhatian Pemerintah
dalam membangun Indonesia seperti tertuang dalam
“Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia 2011 - 2025”.

Dalam tahun yang penuh dengan tantangan ini, dengan naiknya
tingkat inflasi pada pertengahan tahun yang mengiringi kebijakan
pemerintah untuk mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak
(BBM) dan melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS,
serta kondisi likuiditas yang semakin ketat, bisnis First Media dan
unit-unit usaha selama tahun 2013 secara umum menunjukkan
pertumbuhan yang pesat. Secara konsolidasi, kinerja Perseroan
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mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012.
Berbekal semangat dan tekad yang besar, Perseroan terus
melanjutkan strategi guna mewujudkan visinya menjadi
perusahaan penyelenggara jasa megamedia terpadu
terkemuka di Indonesia yang memanfaatkan teknologi pita
lebar guna menciptakan nilai tambah kepada para Pemangku
Kepentingan, yang ditandai dengan peningkatan pendapatan
sebesar 32,6% dan aset Perseroan berkembang 21,7%
dibanding tahun 2012.

Kinerja 2013
Pendapatan operasional Perseroan pada tahun 2013 diperoleh
dari pendapatan atas layanan televisi berlangganan yang
menyumbang 31,5%, layanan jasa internet yang menyumbang
46,4% dari total pendapatan. Selebihnya sejumlah 22,1% dari
total pendapatan diperoleh melalui layanan komunikasi data,
media iklan, dan pendapatan lainnya.
Pendapatan layanan internet pada tahun 2013 meningkat
31,8% dari jumlah pendapatan pada tahun 2012. Sedangkan
pelanggan layanan internet hingga akhir tahun 2013 meningkat
sebesar 15%, dibandingkan pada tahun 2012. Kesuksesan
ini diperoleh dari strategi pemasaran yang diterapkan oleh
Perseroan, antara lain memberikan variasi pilihan kecepatan
Internet dengan penawaran harga yang menarik dan pilihan
paket gabungan dengan layanan televisi berlangganan.
Beban layanan pada tahun 2013 juga mengalami peningkatan
sebesar 23,1% dibandingkan dengan beban layanan pada
tahun 2012. Hal ini disebabkan antara lain adanya penambahan
saluran televisi kabel dan penambahan kapasitas bandwidth.
Secara umum rasio total biaya layanan yang dibebankan
terhadap pendapatan mengalami penurunan menjadi sebesar
27% pada tahun 2013 dibandingkan pada tahun 2012
sebesar 29,1%.
Perseroan membukukan margin laba kotor sebesar 73,0%
pada tahun 2013, lebih besar daripada tahun 2012 sebesar
70,9%. Hal tersebut disebabkan adanya peningkatan
pendapatan Perseroan.

Rp 2.416.601 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh
nilai laba komprehensif yang diperoleh Perseroan pada tahun
2013.

Pengembangan Human Capital
First Media menyadari akan pentingnya peran sumber
daya manusia dalam menjalankan usahanya dan selalu
memperhatikan pengembangan sumber daya manusia. Kami
memandang karyawan sebagai salah satu Kompentensi Inti
yang menjadi pembeda. Karyawan dengan dedikasi tinggi
serta kompeten dalam bidangnya diyakini akan membawa
Perseroan ke tahap pertumbuhan yang lebih tinggi di masa
depan. Keyakinan itu mendorong Perseroan untuk selalu
mengembangkan karyawan yang dimilikinya agar menjadi
faktor pembeda dalam memenangkan persaingan. Dalam
dua tahun belakangan ini, Divisi Sumber Daya Manusia (SDM)
secara bertahap telah melakukan peningkatan fungsi SDM,
sejalan dengan mulai beroperasinya beberapa unit usaha.
Divisi SDM secara aktif meningkatkan keterlibatannya dalam
proses penyusunan strategi bisnis Perseroan, sehingga dapat
menyelaraskan kebutuhan SDM dan organisasi dengan
perkembangan bisnis yang ada.
Tantangan yang juga dirasa cukup berat oleh Perseroan
di tahun 2013 juga muncul dalam aspek Sumber Daya
Manusia, di mana terjadi persaingan yang cukup ketat dalam
pemenuhan kebutuhan sumber daya yang memiliki talenta
dan keahlian terbaik.
Menyadari hal ini, Perseroan secara terintegrasi memastikan
tersedianya tenaga-tenaga yang memiliki komitmen dan
rasa keterlibatan yang tinggi, inovatif dan kompeten, dan
berkinerja tinggi serta selalu bertindak sesuai dengan nilai-nilai
utama Perusahaan. Dalam hal ini, Divisi SDM meningkatkan
fungsinya menjadi mitra strategis Perusahaan. Selain itu, Divisi
SDM juga mengembangkan Sistem Informasi SDM (“HRIS”)
untuk korporasi dan unit usaha untuk mempermudah serta
mempercepat akses informasi tentang layanan SDM secara
akurat dan terkini.

Tata Kelola Perusahaan
Laba tahun berjalan pada tahun 2013 sejumlah Rp 19.937 juta,
yang mengalami peningkatan sebesar 90,4% dibandingkan
dengan laba tahun berjalan pada tahun 2012 yaitu sebesar
Rp 10.470 juta. Peningkatan laba tahun berjalan pada tahun
2013 terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan
operasional Perseroan seperti yang telah disebutkan di atas.
Total aset per tanggal 31 Desember 2013 sejumlah
Rp 5.242.465 juta, yang mengalami peningkatan sebesar
21,7% dibandingkan dengan total aset per 31 Desember
2012.
Total ekuitas per tanggal 31 Desember 2013 sejumlah
Rp 2.436.754 juta, mengalami peningkatan sebesar
Rp 20.153 juta atau 0,8% dibandingkan dengan total
ekuitas per tanggal 31 Desember 2012, yaitu sebesar
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First Media, sebagai perusahaan yang berkomitmen untuk
senantiasa meningkatkan penerapan Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance (“GCG”), secara bertahap
melengkapi diri dengan berbagai perangkat pendukung
GCG. Selain visi, misi dan nilai-nilai perusahaan yang telah
ditetapkan sejak lama, First Media memiliki Peraturan
Perusahaan, Panduan mengenai Kode Etik dan Tanggung
Jawab Profesional, serta berbagai Standar Prosedur
Operasional. Prinsip-prinsip GCG dan kode etik karyawan
yang telah tumbuh dalam seluruh karyawan dan manajemen
senantiasa dijaga dan menjadi pedoman dalam menjalankan
semua aktivitas Perseroan. Pelaksanaan GCG di tahun 2013
difokuskan pada upaya konsolidasi dan perbaikan komunikasi
internal disamping pemetaan organisasi serta tinjauan yang
dilakukan terhadap ekspektasi pelanggan terhadap layanan.
Selain itu, First Media mempunyai bagian hukum dalam

perusahaan, Divisi Corporate Legal, untuk memastikan
kepatuhan atas peraturan-peraturan yang berlaku. First Media
membagi tim legalnya menjadi bagian legal operasional dan
proyek-proyek penting. Dengan demikian, kami yakin bahwa
peraturan-peraturan GCG dapat diimplementasi dengan baik.
Semua ini merupakan suatu kesatuan sistem yang menunjang
tercapainya keberhasilan penerapan GCG di First Media.
Pelaksanaan GCG di First Media menggunakan pendekatan
top-down, dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku, best practice, dan budaya
perusahaan. Dengan demikian, diharapkan penerapan GCG
dapat berjalan dengan lancar serta didukung oleh semua
pihak.

Penghargaan
Atas penghargaan yang diberikan kepada First Media
dan unit-unit usahanya, kami sangat menghargainya.
Penghargaan yang diberikan oleh pihak eksternal tersebut
merupakan cambuk bagi kami untuk berbuat lebih baik
lagi demi kepentingan para pelanggan dan para pemangku
kepentingan. Di tahun 2013 kami meraih penghargaan
Recognition of Outstanding Achievement in Building the
Top Brand untuk produk FastNet untuk kategori Internet
Service Provider dari Frontier Consulting Group dan Majalah
Marketing; Word of Mouth Marketing, the First Recommended
Brand 2013, First Winner in Fixed Internet Provider Category;
penghargaan dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas
Penyediaan Jaringan Internet untuk mendukung kelancaran
launching dan operasionalisasi Pendidikan Jarak Jauh
STIK-PTIK; dan Pemenang 6 Piala Vidia dalam Festival Film
Indonesia 2013 untuk berbagai kategori atas Film Televisi
yang diproduksi oleh First Media Production.

Perubahan Pengurus Perseroan
Direksi mengucapkan terima kasih kepada Bapak
Peter F. Gontha yang selama menjabat sebagai Presiden
Komisaris Perseroan telah menanamkan nilai-nilai baik bagi
perkembangan First Media untuk menjadi salah satu kekuatan
penyedia layanan jaringan dan multimedia di Indonesia.
Harapan kami, dimanapun Bapak Peter F. Gontha berkarya
dapat terus memberikan kontribusi nyata demi kejayaan
bangsa dan negara Indonesia.

Direktur. Selamat memimpin First Media dengan harapan
membawa First Media mencapai prestasi yang lebih gemilang
lagi di tahun mendatang.

Kasus Litigasi
Dalam kasus litigasi dengan Pihak Astro, Singapore Court
of Appeal telah memenangkan Perseroan dalam perkara
litigasi di Singapura atas kasus Civil Appeal Nomor 150 dan
151 Tahun 2012 melawan Pihak Astro melalui putusan yang
dikeluarkan pada tanggal 31 Oktober 2013.
Akibat dari putusan yang dikeluarkan oleh Singapore Court of
Appeal tersebut maka dari total denda sebesar USD250 juta
yang sebelumnya diperintahkan untuk dibayar oleh Termohon
berdasarkan SIAC Awards, hanya USD608.176,54,
GBP22.500 dan S$65.000 saja yang dapat dimintakan
pelaksanaan pembayarannya di Singapura secara tanggung
renteng oleh Perseroan dan PT Ayunda Prima Mitra. Sisa dari
total denda (sekitar 99%) yang sebelumnya diperintahkan
untuk dibayar oleh Perseroan kepada Pihak Astro, dinyatakan
tidak dapat dilaksanakan dan tidak perlu dibayar oleh
Perseroan dan/atau oleh masing-masing Termohon.
Perseroan meyakini bahwa total nilai di atas (senilai kurang
dari USD700.000), yang setara dengan kurang dari 1% dari
total denda dalam putusan yang sebelumnya dimenangkan
oleh Pihak Astro akan diperhitungkan dan dikurangi dari biaya
perkara yang harus dibayarkan oleh Pihak Astro kepada
Perseroan terkait dengan proses banding yang dimenangkan
oleh Perseroan termasuk dengan proses pengadilan yang
terjadi di Singapura sebelumnya sampai dengan tahap banding
ini. Namun Perseroan mendahului dengan telah melunasi
pembayaran yang menjadi porsi Perseroan, sebelum menagih
biaya perkara yang harus dibayarkan oleh Pihak Astro kepada
Perseroan sebagaimana tersebut di atas.
Untuk perkara litigasi ini, kami melaporkannya dalam bab
tersendiri. Adapun Singapore Court of Appeal adalah
pengadilan tertinggi di Singapura dan putusan yang
dikeluarkannya bersifat final dan mengikat; tidak akan ada
bantahan atau banding yang dapat diajukan oleh Pihak Astro.

Welcoming The Future
Direksi juga menyampai ucapan banyak terima kasih
disampaikan kepada Saudara Irwan Djaja yang telah
memberikan kontribusinya kepada First Media selama
menjabat sebagai Presiden Direktur, sekaligus ucapan
selamat menjalankan tugas di posisi baru.
Direksi
menyambut
baik
pengangkatan
Bapak
Theo L. Sambuaga pada posisi barunya sebagai Presiden
Komisaris Perseroan, sekaligus kami juga mengucapkan
selamat atas bergabungnya Bapak Muladi dan Bapak
Ito Sumardi sebagai Komisaris Independen serta Bapak
Markus Parmadi dan juga ucapan selamat disampaikan atas
pengangkatan Saudara Ali Chendra, Saudara Johannes Tong
dan Saudara Danrivanto Budhijanto, masing-masing sebagai

Perjalanan menuju masa depan memang membutuhkan
fasilitas jalan yang bagus, lebar dan bebas hambatan. Jalan
yang bagus, lebar dan bebas hambatan dibutuhkan untuk
dapat berakselerasi dalam menyambut mimpi atau masa
depan yang akan dicapai. Bentuk masa depan yang akan
dicapai dalam bidang usaha Perseroan adalah konvergensi
teknologi, penyiaran digital, komputasi awan dan IPv6. Ini
merupakan trend masa depan yang ingin dicapai Perseroan.
Dalam usaha pembangunan fondasi yang lebih kokoh untuk
menyambut masa depan (Welcoming the Future), saat ini,
First Media dan unit-unit usaha memiliki jaringan layanan
broadband dengan kabel (fiber optic) dan nirkabel yang
berarti perpaduan kekuatan masing-masing jenis jaringan.
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Hal ini menjadikan Perseroan sebagai penyedia jaringan pita
lebar terpadu (Broadband United). First Media terus menapaki
langkah berbagai kesuksesan melalui layanan internet melalui
kabel maupun nirkabel, TV berbayar melalui kabel dan satelit,
creative & production house dan content berita untuk saluran
TV yang menghadirkan akses bagi masyarakat terhadap
informasi, pendidikan, pengembangan kreativitas, gaya hidup
dan hiburan. Sebuah kekuatan untuk menyambut masa
depan Indonesia. Kami berharap hal ini akan meningkatkan
customer experience serta kepuasan bagi pelanggan. Sekali
lagi, First Media membuat langkah nyata untuk menjadi yang
terdepan (Be the First) guna memberdayakan masyarakat,
sesuai dengan semboyannya “Empowering You”.

Apresiasi
Direksi mengucapkan terima kasih kepada seluruh
manajemen dan karyawan yang telah bekerja dengan penuh

dedikasi, serta kepada Dewan Komisaris, para pemegang
saham, investor, kreditur, rekan bisnis, lembaga pemerintah,
masyarakat pasar modal, media massa, dan masyarakat
luas yang selama ini mendukung kerja First Media. Semua
dukungan yang tanpa henti ini memberikan kekuatan bagi
kami untuk mampu mewujudkan target dan rencana First
Media di masa mendatang, serta terus meningkatkan
manfaat keberadaannya bagi masyarakat. Akhir kata, kami
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
seluruh pelanggan atas kepercayaan, dukungan, dan loyalitas
yang telah diberikan. Kami berharap agar kesuksesan selalu
menjadi milik kita semua dengan kerjasama yang terus terjalin.
Kami selalu berusaha untuk menjadi yang pertama. Kami tidak
menyatakan diri sebagai yang terbaik, namun masyarakatlah
yang akan menentukan siapa yang terbaik. Yang jelas kami
selalu berusaha untuk menjadi yang terdepan.

Untuk dan atas nama Direksi
PT First Media Tbk

DICKY SETIADI MOECHTAR
Direktur

LARRY RIDWAN
Direktur
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HARIANDA NOERLAN
Direktur

JOHANNES TONG
Direktur

ALI CHENDRA
Direktur

DANRIVANTO BUDHIJANTO
Direktur

Profil Direksi

ALI CHENDRA
Direktur

Beliau diangkat sebagai Direktur Perseroan sejak 24 April
2013. Beliau meraih gelar sarjana pada Control Data Institute,
Toronto, Canada. Pada tahun 2003, Ali Chendra mendirikan
APMI (Asosiasi Penyelenggara Multimedia Indonesia) dengan
jabatan Vice Chairman.
Memulai karir sebagai technical staff pada PT Metrodata/
Wang Computer (1979-1983), lalu pada tahun berikutnya
beliau menjabat sebagai Direktur pada PT Total Data (19831993), dan selanjutnya beliau menjabat sebagai Direktur di
beberapa perusahaan, yaitu PT Telepoint Nusantara (19931999), PT Telplus Digitalindo (1993-1999). Selain menjabat
sebagai Direktur pada perusahaan-perusahaan tersebut,
beliau pernah menjadi anggota Direksi pada PT Bhakti
Investama Tbk, PT Agis Tbk, Linktone Limited (NASDAQ
listed) serta anggota Dewan Komisaris pada PT Metro Selular
Nusantara dan PT Mobile-8 Telecom Tbk.

HARIANDA NOERLAN
Direktur

Menjabat sebagai Direktur Corporate Services PT First Media
Tbk dan merangkap Corporate Secretary sejak tahun 2006.
Memulai karir profesionalnya di dunia perbankan pada tahun
1990 dengan bekerja di PT Bank Niaga Tbk. Jabatan terakhir
di bank tersebut sebagai Head of International Banking
Division–Capital Market Group di tahun 2000. Kemudian
beliau bekerja di Badan Penyehatan Perbankan Nasional
(BPPN) dengan jabatan terakhir di tahun 2002 sebagai Vice
President, Group Head pada Bank Restructuring Unit. Mulai
bulan Januari 2002, Beliau bergabung dengan PT Bank Lippo
Tbk hingga tahun 2006. Posisi yang pernah dijabat adalah
Managing Director of Compliance (Direktur Kepatuhan),
Director of Distribution Financial Services, dan Senior Vice
President of Channels & Alliances Group Head.
Harianda Noerlan menempuh pendidikan di bidang Mechanical
Engineering pada Universitas Trisakti, Jakarta.

Selain menjabat sebagai Direktur pada PT First Media Tbk,
saat ini Ali Chendra juga menjabat sebagai Presiden Direktur
pada PT Indonesia Media Televisi sejak tahun 2012.

DICKY SETIADI MOECHTAR
Direktur

Bergabung dengan PT First Media Tbk sejak tahun 2006
sebagai Direktur Komersial. Kini Dicky S. Moechtar duduk
sebagai Direktur yang membidangi Strategic Business
Development.
Awalnya beliau berkarir di dunia perbankan, dimulai dengan
menjadi Programmer di Bank Perniagaan pada tahun 1984.
Karirnya kemudian meningkat saat beliau kemudian menjadi
Asisten Manajer Sistem Analis (1986-1991). Beliau berkarir di
PT Bank Lippo Tbk dengan posisi terakhir Managing Director
IT, Operation, General Affair, Asset Administration, Distribution
Financial Services (1999-2002). Lalu beliau bergabung dengan
PT Multipolar Corporation Tbk sebagai Direktur (2002-2008).
Dicky S. Moechtar merupakan lulusan The Control Data
Institute, University Des Saarlandes, Jerman, untuk bidang
Computer Studies.

LARRY RIDWAN
Direktur

Pada bulan April 2012, Larry Ridwan mulai duduk sebagai
Direktur Keuangan PT First Media Tbk.
Beliau mulai bekerja saat di Amerika Serikat sebagai Manager di
McDonalds (1997-1999), lalu bekerja di universitas tempatnya
menuntut ilmu sebagai Java & Cobol Consultant (20002001). Sekembalinya ke Indonesia, Larry Ridwan bergabung
dengan Citibank, N.A. Jakarta, mulai dari kedudukan sebagai
Management Associate (2000-2003), Assistant Manager
pada Cards Business Planning Analyst (2003-2004), lalu
meningkat sebagai Manager (2004-2005). Pada tahun
2005, Beliau menjabat sebagai Assistant Vice President
pada Product Manager-Clear dan Choice. Meningkat
menjadi Vice President pada Product Manager-Gold dan
Vice President pada Portfolio Management Head (2007-2009).
Terakhir berposisi sebagai Vice President di Citibank pada
Mass Segment Market Head (2009-2010).
Larry Ridwan yang menyelesaikan pendidikannya dari
Ohio State University-Columbus, Amerika Serikat dengan
konsentrasi Management Information System (2001).
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DANRIVANTO BUDHIJANTO
Direktur

Danrivanto Budhijanto bergabung dengan PT First Media Tbk
sejak 24 April 2013 sebagai Direktur Wireless Business
Development. Perjalanan karir beliau tidak hanya dalam
bidang profesional, tetapi juga dalam bidang pendidikan,
legislasi, dan penelitian.
Memulai karir profesionalnya sebagai associate lawyer pada
Makes & Partners khususnya di bidang hukum bisnis,
hukum pasar modal dan hukum telekomunikasi (1995-1997);
kemudian menjabat sebagai Associate Director AviacomIndonesian Center of Telecommunications Law Studies
(2000-2009); lalu menjabat sebagai Comissioner pada
Komite Regulasi Telekomunikasi Indonesia (Badan Regulasi
Telekomunikasi Indonesia) Kementerian Komunikasi dan
Informasi RI (2009-2012). Selain itu beliau juga terdaftar
sebagai Arbiter pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
Pada bidang pendidikan beliau memiliki pengalaman sebagai
Dosen Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung
(2003-sekarang) untuk Program Magister Kenotariatan dan
Doktor Ilmu Hukum; kemudian sebagai Dosen pada Fakultas
Hukum Universitas Padjajaran, Bandung untuk mata kuliah
Hukum Perniagaan secara elektronik (E-Commerce Law),
Hukum Internasional, Kemahiran Kontrak Internasional,
Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Hukum
Telekomunikasi, Cyberlaw, dan Hukum Media; Sekretaris
Bagian Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi Fakultas
Hukum Universitas Padjajaran, Bandung (2007-2010); Ketua
Bagian Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi Fakultas
Hukum Universitas Padjajaran (2010-sekarang). Selain
mengajar dalam bidang hukum, beliau juga berpengalaman
mengajar sebagai dosen pada program Magister Manajemen
di Sekolah Manajemen dan Bisnis Institut Teknologi Bandung
(2007-2008) serta mengajar pada program Magister
Manajemen Telekomunikasi di Institut Manajemen Telkom,
Bandung (2005-2008).
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JOHANNES TONG
Direktur

Memangku jabatan sebagai Direktur PT First Media Tbk sejak
24 April 2013. Johannes Tong mendapatkan gelar sarjananya
di bidang fisika, matematika dan administrasi bisnis pada
Azusa Pacific University dan California State University,
Los Angeles. Selain menjabat sebagai Direktur pada
PT First Media Tbk, beliau juga duduk sebagai Managing
Director Commercial di beberapa anak perusahaan,
antara lain PT First Media News (2008-sekarang),
PT First Media Production (2008-sekarang), dan PT Media
Sinema Indonesia (2010-sekarang). Beliau juga memegang
jabatan di Universitas Pelita Harapan sebagai Direktur di Art
Department.
Karir profesional beliau antara lain adalah Loan Officer Bank of
America, Area Manager TIMS, Los Angeles, General Manager
PT Sopanusa Paper Mill & Converting, General Manager
PT Tjakrindo Mas Steel Industry, General Manager PT Plasma
Plastic Industry, General Manager PT Indonesia Performing
Arts, dan General Manager PT Melodia.
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