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Dengan hormat,
Perihal:

Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Salah satu entitas anak PT First Media Tbk (“Perseroan”), yaitu PT Mitra Mandiri Mantap
(“MMM”), bermaksud untuk mengkonversi utang PT Internux Tbk (“Internux”), entitas anak,
kepada MMM menjadi penyertaan saham. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah
menunjuk kami, Kantor Jasa Penilai Publik Firman Suryantoro Sugeng Suzy Hartomo & Rekan
(“KJPP FAST”), sebagai penilai resmi berdasarkan surat ijin yang dikeluarkan oleh Departemen
Keuangan No. 2.09.0074 tanggal 8 Desember 2009, dan terdaftar atas nama KJPP FAST
sebagai profesi penunjang pasar modal berdasarkan surat Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan (“Bapepam-LK”) (saat ini bernama “Otoritas Jasa Keuangan” atau disingkat
“OJK”) No. No. S-865/BL/2010 tanggal 29 Januari 2010, untuk memberikan pendapat
independen atas kewajaran transaksi sebagaimana diungkapkan berikut ini, sesuai dengan surat
penawaran yang telah disetujui, No. 005/SI/FAST-JKT-2/SV-FO/I/16 tanggal 26 Januari 2016.

LATAR BELAKANG
Perseroan merupakan sebuah perseroan terbatas berstatus perusahaan terbuka (publicly-listed
company), didirikan pada tahun 1994. Perseroan terutama bergerak dalam penyelenggaraan
layanan telekomunikasi dan penyedia konten siaran. Pada saat ini pendapatan utama Perseroan
berasal dari layanan akses internet dan jaringan tetap lokal berbasis packet-switched yang
menggunakan teknologi 4G LTE, yang dikontribusikan oleh Internux, dan layanan jaringan
bioskop berteknologi mutakhir yang dikontribusikan oleh entitas anak Perseroan lainnya,
PT Cinemaxx Global Pasifik (“Cinemaxx”). Perseroan berdomisili di Jakarta dengan kantor pusat
di BeritaSatu Plaza, Lantai 5, Jalan Jend Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950 dengan
nomor telepon 021-5278811, nomor faksimili 021-5278833 dan situs web www.firstmedia.co.id.
MMM, sebagai entitas anak Perseroan, merupakan holding company dengan entitas anak
Internux bergerak dalam bidang penyediaan jasa akses internet (internet service provider) dan
penyedia layanan Broadband Wireless Access (BWA). Sebagai bagian dari rencana
restrukturisasi kelompok usahanya, MMM bermaksud untuk mengkonversi utang Internux kepada
MMM, yang terdiri dari utang usaha dan pinjaman, menjadi penyertaan saham dalam Internux
dengan nilai nominal Rp 100 per saham (“Transaksi”).

TRANSAKSI AFILIASI
Dalam kerangka Transaksi ini Perseroan, MMM dan Internux memiliki sifat hubungan afiliasi
sebagai berikut:
 Perseroan merupakan pemegang saham pengendali MMM, dan MMM merupakan pemegang
saham pengendali Internux;
 Dicky Setiadi Moechtar sebagai Direktur di Perseroan dan Presiden Direktur di Internux.
Mengingat sifat hubungan afiliasi tersebut di atas, maka Perseroan memandang bahwa
pelaksanaan Transaksi melibatkan atau berkaitan (baik secara langsung maupun tidak langsung)
dengan MMM dan Internux yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, dan karenanya
merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1
tentang “Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu” yang dimuat dalam
Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009
(“Peraturan No. IX.E.1”).
Sesuai Peraturan No. IX.E.1, Perseroan dipersyaratkan untuk memperoleh Laporan Pendapat
Kewajaran (fairness opinion) untuk menentukan kewajaran dari Transaksi yang disiapkan dan
diterbitkan oleh pihak penilai independen.

PARA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM TRANSAKSI
Para pihak yang terlibat dalam Transaksi adalah sebagai berikut:
 Internux selaku pihak yang akan menerbitkan saham baru sebagai konversi dari utang
Internux kepada MMM.
 MMM selaku pihak yang akan menerima saham baru sebagai konversi dari utang Internux
kepada MMM.
 Perseroan selaku pemegang saham pengendali MMM.

TUJUAN PENUGASAN
Dalam rangka pelaksanaan Transaksi serta untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana
diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 diatas, Perseroan telah menunjuk KJPP FAST sebagai penilai
independen untuk memberikan pendapat atas kewajaran (fairness opinion) (“Pendapat
Kewajaran”) dari Transaksi tersebut.

OBYEK TRANSAKSI
Obyek dari Transaksi dalam Pendapat Kewajaran ini adalah transaksi konversi utang Internux
kepada MMM menjadi penyertaan saham MMM pada Internux.

TANGGAL EFEKTIF (CUT-OFF DATE) PENDAPAT KEWAJARAN
Tanggal efektif (cut-off date) atas Pendapat Kewajaran dari Transaksi tersebut adalah pada
tanggal 31 Desember 2015, parameter dan laporan keuangan yang digunakan dalam analisis
menggunakan data per tanggal 31 Desember 2015.
Masa berlaku Pendapat Kewajaran, yaitu selama 6 (enam) bulan sejak tanggal efektif penilaian
(cut-off date) dalam Pendapat Kewajaran.
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INDEPENDENSI PENILAI
Dalam mempersiapkan Pendapat Kewajaran ini, KJPP FAST bertindak secara independen tanpa
adanya benturan kepentingan (conflict of interest) dan tidak terafiliasi dengan Perseroan ataupun
pihak-pihak yang terafiliasi dengan Perseroan.
KJPP FAST juga tidak memiliki kepentingan ataupun keuntungan pribadi terkait dengan
penugasan ini. Pendapat Kewajaran ini tidak dilakukan untuk memberikan keuntungan atau
merugikan pihak manapun. Imbalan jasa yang kami terima adalah sama sekali tidak dipengaruhi
oleh kewajaran yang dihasilkan. KJPP FAST hanya menerima imbalan sesuai dengan surat
penawaran yang telah disetujui No. 005/SI/FAST-JKT-2/SV-FO/I/16 tanggal 26 Januari 2016.

PERNYATAAN PENILAI
Dalam mempersiapkan Pendapat Kewajaran ini, perhitungan dan analisis dalam rangka
pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar. Penilai Usaha bertanggung jawab
atas Pendapat Kewajaran.

RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Pendapat Kewajaran yang dilakukan dalam kaitan dengan Transaksi hanya
merupakan penyusunan Pendapat Kewajaran dari Transaksi yang mengacu kepada Peraturan
Bapepam-LK No. VIII.C.3 tentang “Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha
di Pasar Modal” yang dimuat dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep196/BL/2012 tanggal 19 April 2012 (“Peraturan No. VIII.C.3”) dan Standar Penilaian Indonesia
Edisi VI Tahun 2015 (“SPI Edisi VI-2015”).

DATA DAN INFORMASI YANG DIGUNAKAN
Dalam memberikan Pendapat Kewajaran atas Transaksi, kami telah menelaah,
mempertimbangkan, mengacu, atau melaksanakan prosedur atas data dan informasi sebagai
berikut:
1. Draft Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham sehubungan dengan Transaksi;
2. Draft Perjanjian Pinjaman (New Loan Agreement) tertanggal 24 Juli 2015 serta Perubahan
Perjanjian (Amendment Agreement) tertanggal 28 September 2015 antara MMM, PT Mitsui
Indonesia dan Internux;
3. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk periode dua belas bulan
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 yang telah diaudit oleh KAP Amir
Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (“KAP AAJ”) sebagaimana tertuang dalam laporannya
No. R/136.AGA/dwd.3/2016 tanggal 17 Maret 2016;
4. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk periode dua belas bulan
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 yang telah diaudit oleh KAP AAJ
sebagaimana tertuang dalam laporannya No. R/144.AGA/dwd.2/2015 tanggal 23 Maret 2015;
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5. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk periode dua belas bulan
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 yang telah diaudit oleh KAP AAJ
sebagaimana tertuang dalam laporannya No. R/110.AGA/dwd.1/2014 tanggal 10 Maret 2014;
6. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk periode dua belas bulan
yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 yang telah diaudit oleh
KAP AAJ sebagaimana tertuang dalam laporannya No. R/115.AGA/grc.1/2013 tanggal 15
Maret 2013;
7. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk periode dua belas bulan
yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh
KAP AAJ sebagaimana tertuang dalam laporannya No. R/079.AGA/dwd.3/2012 tanggal 2
Maret 2012;
8. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk periode dua belas bulan
yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 yang telah diaudit oleh
KAP AAJ sebagaimana tertuang dalam laporannya No. R/018.AGA/dwd.2/2011 tanggal 7
Februari 2011;
9. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk periode dua belas bulan
yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 yang telah diaudit oleh
KAP AAJ sebagaimana tertuang dalam laporannya No. R/040-S.AGA/9.1/03/10 tanggal 2
Maret 2010;
10. Laporan keuangan Internux untuk periode dua belas bulan yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2015 dan 2014 yang telah diaudit oleh KAP AAJ sebagaimana tertuang dalam
laporannya No. R/217.AGA/tjn.1/2016 tanggal 16 Maret 2016;
11. Laporan keuangan Internux untuk periode dua belas bulan yang berakhir pada tanggaltanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 yang telah diaudit oleh KAP AAJ sebagaimana
tertuang dalam laporannya No. R/124.AGA/dwd.3/2015 tanggal 11 Maret 2015;
12. Proyeksi laporan keuangan Perseroan sebelum dan setelah Transaksi selama periode 1
Januari 2016 hingga 31 Desember 2020;
13. Proforma laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sehubungan
dengan Transaksi yang telah direviu oleh KAP AAJ sebagaimana tertuang dalam laporannya
No. R/006.ARC/dwd/2016 tanggal 25 April 2016;
14. Laporan tahunan (annual report) terkini dari Perseroan;
15. Hasil wawancara dengan pihak manajemen Perseroan, mengenai alasan, latar belakang,
dan hal-hal lain yang terkait dengan Transaksi;
16. Dokumen-dokumen lain, berasal dari internal Perseroan maupun pihak ketiga terpercaya lain,
yang relevan dengan penugasan.
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KONDISI PEMBATAS
Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran, kami mendasarkan analisis kami terhadap proyeksi
keuangan yang disusun oleh manajemen Perseroan. Dalam penyusunan proyeksi keuangan,
berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja Perseroan pada tahun-tahun sebelumnya
dan berdasarkan rencana manajemen Perseroan di masa yang akan datang. Di samping itu,
berbagai informasi dan saran yang relevan diberikan oleh manajemen Perseroan sehubungan
dengan perubahan-perubahan pada setiap faktor dalam jangka waktu yang telah ditetapkan juga
turut menjadi bahan pertimbangan.
Berikut adalah pokok-pokok syarat pembatas yang kami asumsikan dalam proyeksi keuangan
yang digunakan dalam penelaahan atas Pendapat Kewajaran:
1. Tidak ada perubahan yang material mengenai kondisi politik, ekonomi, hukum atau undangundang yang akan mempengaruhi aktivitas Perseroan, industri atau negara atau wilayah di
mana Perseroan beroperasi.
2. Tidak ada perubahan yang material mengenai tarif pajak, bea cukai, nilai tukar mata uang,
dan suku bunga yang dipergunakan dalam asumsi proyeksi yang dapat mempengaruhi
secara material kinerja Perseroan selain yang telah diproyeksikan.
3. Tidak ada perubahan yang material pada struktur dan aktivitas utama Perseroan atau pada
sumber utama penghasilan Perseroan pada saat ini dan dalam periode yang telah
diproyeksikan.
4. Tidak ada perubahan yang material pada manajemen Perseroan.
5. Tidak ada hambatan-hambatan yang berarti yang berasal dari perselisihan industri, atau
pengadaan tenaga kerja atau hal-hal lain yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha
Perseroan.
6. Tidak terdapat perubahan-perubahan yang signifikan atas kondisi pasar dan harga dari
produk-produk serta jasa-jasa yang saat ini dihasilkan Perseroan, kecuali yang telah
diproyeksikan.
7. Tidak ada perubahan yang material terhadap struktur biaya maupun beban-beban lain atas
Perseroan, kecuali yang telah diproyeksikan.
8. Tidak ada pembelian aset tetap yang material selain yang diproyeksikan.
9. Tidak ada pengecualian atas pencadangan yang harus dibuat oleh kecuali yang telah
diproyeksikan atas kewajiban kontijen atau arbitrase litigasi terhadap ancaman atau
sebaliknya, piutang tak tertagih yang luar biasa, kontrak atau aset lain yang belum dipenuhi.
10. Tidak ada perubahan yang material terhadap perjanjian-perjanjian dan ketentuan-ketentuan
yang ada.
11. Pencapaian kinerja keuangan Perseroan selama periode proyeksi akan digunakan
seluruhnya untuk pengembangan Perseroan sebagaimana telah diproyeksikan selama
periode proyeksi dan tidak digunakan untuk kepentingan-kepentingan lainnya.
12. Tidak terdapat penggunaan dana atau transaksi afiliasi yang secara signifikan dapat
mempengaruhi operasi Perseroan.
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13. Rencana bisnis Perseroan berjalan sesuai yang telah direncanakan dan diproyeksikan.
14. Pendapat Kewajaran ditujukan untuk kepentingan manajemen Perseroan, dan pihak lain
yang terkait secara langsung, dalam kaitannya dengan Transaksi, dimana Pendapat
Kewajaran tersebut akan digunakan untuk membantu manajemen dalam proses keterbukaan
informasi yang terkait dengan Transaksi, dan tidak untuk digunakan oleh pihak lain, untuk
kepentingan lain atau dicetak ulang, disebarluaskan, dikutip, atau dirujuk pada setiap saat,
dengan cara atau untuk tujuan apapun tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari kami. Pendapat
Kewajaran bukan merupakan rekomendasi kepada pemegang saham untuk melakukan
tindakan lainnya dalam kaitan dengan Transaksi, dan tidak dapat digunakan secara demikian
oleh pemegang saham.
15. Di dalam Pendapat Kewajaran terdapat pernyataan-pernyataan, penilaian, perkiraan dan
proyeksi yang dibuat berdasarkan informasi yang disediakan oleh manajemen Perseroan
dalam rangka mengantisipasi pelaksanaan operasional Perseroan selama periode proyeksi.
Pernyataan, penilaian, perkiraan maupun proyeksi tersebut mencerminkan asumsi-asumsi
yang dibuat oleh manajemen Perseroan untuk mengestimasi hasil yang akan diperoleh
selama periode proyeksi, dimana asumsi tersebut mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi.
16. KJPP FAST tidak bertanggung jawab atau menjamin setiap kewajiban atau kerugian yang
mungkin muncul akibat diambilnya tindakan berdasarkan penggunaan sebagian dari analisis
dan informasi tanpa mempertimbangkan isi Pendapat Kewajaran secara keseluruhan yang
dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat
Kewajaran. Semua pernyataan yang terdapat di dalam Pendapat Kewajaran sebaiknya
dihubungkan secara keseluruhan dengan tujuan dibuatnya Pendapat Kewajaran.
17. Kejadian-kejadian yang terjadi setelah tanggal Pendapat Kewajaran mungkin mempunyai
pengaruh signifikan terhadap penilaian kinerja Perseroan selama periode proyeksi. Kami
tidak berkewajiban untuk memperbaharui laporan ini atau untuk merevisi analisis
dikarenakan kejadian dan transaksi yang terjadi setelah tanggal efektif analisis yang
digunakan, yaitu tanggal 31 Desember 2015.

ASUMSI-ASUMSI POKOK
Dalam melaksanakan analisis, kami mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan dan
kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada
kami oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum, dan kami tidak melakukan dan karenanya
tidak bertanggung jawab atas pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut.
Kami juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak
mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada kami
menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.
Kami tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, kami juga tidak
memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang kami berikan
kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan evaluasi keuangan dan
penilaian atas kewajaran (arms-length) dari Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau
perpajakan.
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Pekerjaan kami yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan
dalam bentuk apapun, sebagai suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedurprosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan
untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan
dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, kami tidak mempunyai
kewenangan dan tidak mencoba mendapatkan bentuk transaksi-transaksi lainnya yang ada untuk
Perseroan.
Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar, kondisi perekonomian, kondisi
umum bisnis dan kondisi keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah pada tanggal laporan
ini diterbitkan.
Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, kami juga menggunakan beberapa asumsi lainnya,
seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat
dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan
jangka waktu yang telah ditetapkan, serta keakuratan informasi mengenai transaksi yang
diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

KEJADIAN SETELAH TANGGAL PENILAIAN
1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 04 tanggal 15 April 2016 yang dibuat di
hadapan Andalia Farida, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen

:
:
:
:
:

Theo L. Sambuaga
Didik J. Rachbini
Muladi
Nanan Soekarna
Ito Sumardi

Direksi
Presiden Direktur
Wakil Presiden Direktur
Direktur Independen
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur

:
:
:
:
:
:
:

Ali Chendra
Irwan Djaja
Harianda Noerlan
Dicky Setiadi Moechtar
Johannes Tong
Edward Sanusi
Maria Clarissa Fernandez Joesoep

2. Berdasarkan Akta No. 13 tanggal 27 April 2016, dibuat di hadapan Andalia Farida, S.H.,
M.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0051354, yang diterbitkan tanggal 24 Mei 2016, susunan
pemegang saham Internux adalah sebagai berikut:
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Pemegang saham
PT Mitra Mandiri Mantap
Prosper International Limited
Asia Pacific Mobile Pte. Ltd.
Jumlah

Jumlah saham
16.373.407.400
4.511.294.100
1.671.768.800
22.556.470.300

Nilai (Rp)
1.637.340.740.000
451.129.410.000
167.176.880.000
2.255.647.030.000

Persentase
72,59%
20,00%
7,41%
100,00%

Peristiwa tersebut ataupun peristiwa lain sampai dengan tanggal penyelesaian laporan penilaian
ini tidak berdampak secara material terhadap hasil analisis penilaian terhadap Transaksi.

PENDEKATAN DAN PROSEDUR ANALISIS KEWAJARAN
Dalam menyusun Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, kami telah melakukan analisis melalui
pendekatan dan prosedur penilaian Transaksi dari hal–hal sebagai berikut:
A. Analisis atas Transaksi;
B. Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Transaksi;
C. Analisis atas kewajaran Transaksi.
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A. ANALISIS ATAS TRANSAKSI
I.

Alasan Transaksi
Pertimbangan utama Perseroan dalam melakukan Transaksi adalah sebagai berikut:
 Mengurangi beban keuangan sebagai dampak berkurangnya saldo pinjaman yang
tercatat.
 Potensi pertumbuhan industri yang sangat prospektif, sehingga diharapkan dapat
meningkatkan potensi imbal hasil melalui dividen maupun capital gain.

II.

Analisis Hubungan Pihak-Pihak Bertransaksi
a.

Perseroan
1.

Riwayat Singkat Perseroan
Perseroan didirikan pada tanggal 6 Januari 1994 berdasarkan akta notaris
B.R.A.Y. Mahyastoeti Notonagoro, S.H., No. 37 dengan nama PT Safira
Ananda. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam
surat keputusan No. C2-1.446.HT.01.01.Th.95 tanggal 1 Februari 1995 dan
telah diumumkan dalam Berita Negara No. 81 Tambahan No. 6613 tanggal 8
Oktober 1999. Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa
perubahan, terakhir Perseroan melakukan perubahan akta yang dibuat di
hadapan notaris Andalia Farida, S.H., M.H., No. 4, tanggal 15 April 2016 yang
mana perubahan tersebut telah diberitahukan dan disimpan dalam sistem
administrasi badan hukum sesuai dengan Surat Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0045537 tanggal 3 Mei 2016.
Perseroan melakukan inkubasi usaha-usaha baru yang berfokus pada bisnis
teknologi, media, dan telekomunikasi. Portofolio Perseroan saat ini terutama
terkait dalam penyediaan jasa melalui jaringan komunikasi pita lebar
(“jaringan”) (broadband communication network), yang saat ini pendapatan
utamanya dihasilkan oleh entitas anak yaitu Internux. Portofolio Perseroan
utama lainnya adalah penyelenggaraan usaha sinema, yang saat ini
pendapatannya dihasilkan oleh entitas anak yaitu Cinemaxx, dimana sampai
saat ini telah memiliki 14 (empat belas) lokasi sinema pada beberapa wilayah
sebagai berikut: (i) Plaza Semanggi, (ii) FX Sudirman, (iii) Palembang Icon,
(iv) Ponorogo City Center, (v) Lippo Plaza Manado, (vi) Lippo Mall Kuta, (vii)
Sun Plaza Medan, (viii) Orange County Cikarang, (ix) Lippo Plaza Jogja, (x)
Maxxbox Lippo Village, (xi) Mall Matahari WTC Serpong, (xii) Lippo Plaza
Medan, (xiii) Metropolis Town Square dan (xiv) Lippo Plaza Cikarang.
Entitas induk Perseroan adalah AcrossAsia Limited, sebuah perusahaan yang
didirikan di Cayman Islands dan kepemilikan sahamnya telah tercatat di Bursa
Efek Hongkong.
Perseroan berdomisili di BeritaSatu Plaza Lantai 4, Jl. Jendral Gatot Subroto
Kav 35-36 Jakarta. Perseroan memulai kegiatan komersialnya pada tanggal 1
Maret 1999.
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2.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan
Susunan pemegang saham Perseroan per 31 Desember 2015 adalah sebagai
berikut:

Tabel 1: Susunan Pemegang Saham Perseroan
Pemegang saham
Jumlah saham
Nilai (Rp)
AcrossAsia Ltd.
959.976.602
479.988.301.000
PT Reksa Puspita Karya
588.167.378
294.083.689.000
Masyarakat
194.023.927
97.011.963.500
Jumlah
1.742.167.907
871.083.953.500
3.

Persentase
55,10%
33,76%
11,14%
100,00%

Pengurusan dan Pengawasan Perseroan
Per 31 Desember 2015, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan adalah sebagai berikut:

4.

Dewan Komisaris
Presiden Komisaris
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris
Komisaris
Komisaris

:
:
:
:
:
:
:
:

Theo Leo Sambuaga
Didik Junaedi Rachbini
Muladi
Ito Sumardi DS
Nanan Soekarna
Markus Permadi
Benny Haryanto Djie
Richard Setiadi WP

Direksi
Presiden Direktur
Wakil Presiden Direktur
Direktur Independen
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur

:
:
:
:
:
:
:

Ali Chendra
Irwan Djaja
Harianda Noerlan
Dicky Setiadi Moechtar
Johannes Tong
Anthony Chandra Kartawiria
Richard Kartawijaya

Kegiatan Usaha Perseroan
Kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan saat ini adalah bergerak dalam
bidang penyelenggaraan layanan telekomunikasi dan penyedia konten siaran.
Perseroan melakukan inkubasi usaha-usaha baru yang berfokus pada bisnis
teknologi, media, dan telekomunikasi. Pada saat ini portofolio Perseroan
terutama terkait dalam penyediaan jasa melalui jaringan komunikasi pita lebar
(broadband communication network) yang saat ini pendapatan utamanya
dihasilkan dari entitas anak, Internux. Portofolio Perseroan utama lainnya
adalah penyelenggaraan usaha sinema yang saat ini pendapatannya
dihasilkan oleh entitas anak, Cinemaxx.
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Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia No. 237/KEP/M.KOMINFO/07/2009 tanggal 27 Juli 2009,
Perseroan telah ditetapkan sebagai salah satu pemenang seleksi untuk
memperoleh izin penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet
Switched yang menggunakan Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz untuk keperluan
layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) di Zona 1 (wilayah
Sumatera Bagian Utara) dan Zona 4 (wilayah Banten, Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang dan Bekasi). Selanjutnya, Perseroan telah memperoleh izin
penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched No.
420/KEP/M.KOMINFO/11/2009 tanggal 6 November 2009 dan sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia No.179/KEP/M.KOMINFO/04/2012 tanggal 2 April 2012. Dengan
ditetapkannya Izin Penyelenggaraan tersebut maka Izin Penyelenggaraan
jaringan yang sebelumnya dimiliki oleh Perseroan sebagaimana tercantum
dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.227 tahun 2001 tanggal
26 September 2001 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal
Berbasis Packet Switched dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
b.

MMM
1.

Riwayat Singkat MMM
MMM didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mitra
Mandiri Mantap No. 03 tanggal 14 Januari 2010, dibuat di hadapan Henny
Kurnia Tjahja S.H., Notaris di Jakarta Pusat. Akta pendirian tersebut telah
memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU05411.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 2 Februari 2010 serta telah dicatatkan
dalam Daftar Perseroan No. AHU-0008035.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 2
Februari 2010. Anggaran dasar MMM telah mengalami beberapa perubahan,
terakhir dengan akta yang dibuat di hadapan Charles Hermawan, S.H.,
Notaris di Tangerang, No. 102 tanggal 24 Desember 2014, dimana akta
tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.
AHU-13507.40.20.2014 tanggal 24 Desember 2014 serta telah dicatatkan
dalam Daftar Perseroan No. AHU-0135900.40.80.2014 tanggal 24 Desember
2014.
MMM berdomisili di Jl. KH. Moch. Mansyur No. 36 A, Kelurahan Duri Pulo,
Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.
MMM melalui anak perusahaannya yaitu Internux merupakan penyelenggara
Broadband
Wireless
Access
berdasarkan
Izin
Penyelenggaraan
No.243/KEP/M.KOMINFO/04/2012 tanggal 26 April 2012 dengan cakupan
wilayah Zona 4 (wilayah Banten, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan
Bekasi) dan merupakan penyelenggara Jasa Akses Internet berdasarkan Izin
Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider) No 34 tahun
2014 dengan cakupan wilayah nasional.
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2.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham MMM
Susunan pemegang saham MMM per 31 Desember 2015 adalah sebagai
berikut:

Tabel 2: Susunan Pemegang Saham MMM
Pemegang saham
Jumlah saham
Nilai (Rp)
PT First Media Tbk
2.229
2.229.000.000
PT Cahaya Emeralda Cemerlang
500
500.000.000
PT Inti Permata Provita
500
500.000.000
Jumlah
3.229
3.229.000.000
3.

Persentase
69,04%
15,48%
15,48%
100,00%

Pengurusan dan Pengawasan MMM
Per 31 Desember 2015, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi MMM
adalah sebagai berikut:

4.

Dewan Komisaris
Komisaris

: Bambang Sucahyo

Direksi
Direktur

: Mas Agoes Ismail Ning

Kegiatan Usaha MMM
Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar MMM sebagaimana termaktub dalam
Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mitra Mandiri Mantap No. 03 tanggal
14 Januari 2010, dibuat di hadapan Henny Kurnia Tjahja S.H, Notaris di
Jakarta, maksud dan tujuan MMM ialah menjalankan usaha di bidang
perdagangan, perindustrian, pembangunan, pertambangan, pertanian,
pengangkutan darat, jasa, dan percetakan.
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, MMM dapat melakukan
kegiatan usaha sebagai berikut:
a. Melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan umum, termasuk
ekspor dan impor, dagang antar pulau dan lokal, baik untuk perhitungan
orang atau badan hukum lain atas dasar komisi atau secara amanat,
bertindak sebagai leveransir, grossir, supplier, distributor, keagenan atau
perwakilan dari perusahaan-perusahaan atau badan-badang hukum lain,
baik dari dalam maupun dari luar negeri kecuali agen perjalanan.
b. Menjalankan usaha di bidang industri mesin-mesin, peralatan teknik dan
mekanikal, peralatan listrik, elektronika, karoseri dan komponen
kendaraan bermotor, alat tulis kantor, kebutuhan rumah tangga, material
bangunan, industri wood working dan furniture, industri kertas, industri
perkakas dan perabotan serta industri pengolahan kayu serta
memperdagangkan hasil-hasilnya.
c. Menjalankan usaha di bidang pemborongan bangunan dengan menerima,
merencanakan dan melaksanakan pembangunan rumah-rumah, gedunggedung, jalanan-jalanan, jembatan-jembatan, irigasi, landasan pesawat,
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d.

e.
f.
g.

h.

c.

dermaga atau bertindak sebagai pemborong pada umumnya (general
contractor), pemasangan instalasi-instalasi, konstruksi besi dan baja,
menjalankan usaha real estate, terutama jual beli bangunan serta hak
atas tanahnya, mengelola dan melakukan persewaan atas bangunanbangunan perkantoran, perumahan, apartemen, kondominium, ruang
pertokoan dan lain-lain, mengelola lahan/bangunan parkir dan bangunan
pergudangan.
Melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan umum termasuk
explorasi, exploitasi serta pemasaran hasil-hasil tambang yang diizinkan
oleh Pemerintah.
Melakukan kegiatan usaha dalam bidang pertanian, perkebunan,
kehutanan, peternakan, perikanan, pertambakan.
Melakukan kegiatan usaha di bidang pengangkutan di darat, baik untuk
orang maupun barang, ekspedisi dan pergudangan.
Melakukan kegiatan usaha di bidang jasa pada umumnya, antara lain jasa
konstruksi, jasa teknik engineering, jasa bidang arsitek, landscape, design
dan
interior,
jasa
penyelenggara
usaha
teknik
meliputi
pemasangan/perakitan, perbaikan dan pemeliharaan (perawatan) serta
instalasi alat-alat teknik, instalasi peralatan untuk air, gas, telekomunikasi,
electrical dan mekanikal serta bidang usaha yang berkaitan, kecuali jasa
dalam bidang hukum dan pajak.
Melakukan kegiatan usaha di bidang percetakan termasuk penjilidan,
kartonage dan pengepakan, desain dan cetak grafis, pencetakan
dokumen (penerbitan) dan periklanan, serta kegiatan usaha terkait.

Internux
1.

Riwayat Singkat Internux
Internux didirikan pada tanggal 11 Oktober 2000 berdasarkan Akta Notaris
Junus Kadir, S.H., No.16, yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua
Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 23 September 2000, No.
03/P.C.NOT/I/2000/PN.Makassar, ditunjuk sebagai pengganti dari Sitske
Limowa, S.H., Notaris di Makassar, dan dituangkan kembali ke dalam Akta
Perubahan No. 106 tanggal 22 Juni 2001 yang dibuat di hadapan Sri Hartini
Widjaja, S.H., Notaris di Makassar. Kedua akta tersebut telah disahkan oleh
Menteri Kehakiman dalam surat keputusan No. C-03778.HT.01.01. Th.2001
tanggal 25 Juli 2001 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 67
Tambahan No. 7211 tanggal 22 Agustus 2003. Anggaran dasar Internux telah
mengalami beberapa perubahan, terakhir dengan akta No. 13 tanggal 20
November 2015 yang dibuat di hadapan Andalia Farida, S.H., M.H., Notaris di
Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia No. AHU-0947887.AH.01.02.Tahun 2015, yang diterbitkan
pada tanggal 14 Desember 2015.
Internux berdomisili di Jl. Sultan Hasanuddin No. 19, Ujung Pandang, Kota
Makassar, Sulawesi Selatan. Internux memiliki kantor cabang di BeritaSatu
Plaza Lantai 7, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 35-36 Jakarta 12950. Internux
mulai beroperasi secara komersial pada bulan Desember 2013.
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2.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Internux
Susunan pemegang saham Internux per 31 Desember 2015 adalah sebagai
berikut:

Tabel 3: Susunan Pemegang Saham Internux
Pemegang saham
Jumlah saham
Nilai (Rp)
PT Mitra Mandiri Mantap
11.973.407.400 1.197.340.740.000
Prosper International Limited
1.671.768.800
167.176.880.000
Asia Pacific Mobile Pte. Ltd.
3.411.294.100
341.129.410.000
Jumlah
17.056.470.300 1.705.647.030.000
3.

Persentase
70,20%
9,80%
20,00%
100,00%

Pengurusan dan Pengawasan Internux
Per 31 Desember 2015, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Internux adalah sebagai berikut:

4.

Dewan Komisaris
Presiden Komisaris
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris
Komisaris

:
:
:
:
:

Masagus Ismail Ning
Sasmito Dirdjo
Bintan Regen Saragih
Yukio Takebe
Teuku Bachrumsjah Hamzah

Direksi
Presiden Direktur
Direktur Independen
Direktur
Direktur

:
:
:
:

Dicky Setiadi Moechtar
Indryanarum
Yuhi Abe
Timotius Max Sulaiman

Kegiatan Usaha Internux
Sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, maksud dan tujuan dari Internux
adalah berusaha dalam bidang telekomunikasi. Untuk mencapai maksud dan
tujuan tersebut Internux dapat melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a. Menyelenggarakan dan/atau menyediakan jaringan telekomunikasi;
b. Menyelenggarakan dan/atau menyediakan jasa/layanan di bidang
telekomunikasi yakni jasa akses internet (Internet Service Provider); dan
c. Menyelenggarakan dan/atau menyediakan layanan broadband wireless
internet.
Internux saat ini bergerak terutama dalam penyelenggaraan jasa akses
internet (Internet Service Provider) dan akses nirkabel pita lebar dengan
menggunakan teknologi 4G.
Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi No.
305/Dirjen/2005 tanggal 23 November 2005, Internux memperoleh Izin
Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider) dengan
wilayah penyelenggaraan nasional, dimana izin tersebut telah diperbaharui
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berdasarkan keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia No. 34 tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses
Internet (Internet Service Provider) Internux dengan wilayah penyelenggaraan
nasional yang diterbitkan pada tanggal 29 Januari 2014.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia No. 237/KEP/M.KOMINFO/ 07/2009 tanggal 27 Juli 2009, Internux
telah ditetapkan sebagai salah satu pemenang seleksi untuk memperoleh izin
prinsip penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched
yang menggunakan Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz untuk keperluan layanan
Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) di Zona 4 (wilayah Banten, Jakarta,
Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi). Selanjutnya, Internux telah
memperoleh izin prinsip penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis
Packet Switched No. 422/KEP/M.KOMINFO/11/2009 tanggal 6 November
2009 yang kemudian digantikan dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan
Informatika Republik Indonesia No.142/KEP/M.KOMINFO/03/2012 tanggal 5
Maret 2012. Pada tanggal 26 April 2012, Internux mendapatkan izin
Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal berbasis Packet Switched
berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No.
243/KEP/M.KOMINFO/04/2012.

III.

Analisis Manfaat dan Risiko Transaksi
Manfaat dari Transaksi bagi Perseroan adalah sebagai berikut:
 Meningkatkan potensi imbal hasil melalui dividen maupun capital gain seiring
prospek pertumbuhan Internux.
Risiko dari Transaksi bagi Perseroan adalah sebagai berikut:
 Risiko usaha dari Internux yang mungkin dapat menyebabkan imbal hasil yang
diperoleh tidak sesuai dengan ekspektasi.

IV. Analisis Pokok-Pokok Persyaratan Transaksi
Berdasarkan Akta No. 13 tertanggal 27 April 2016, dibuat di hadapan Andalia Farida,
S.H., M.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0051354
tertanggal 24 Mei 2016, berikut beberapa pokok perjanjian dimaksud:
 Menyetujui pengkonversian utang Internux yang diberikan oleh MMM sejumlah
Rp 440.000.000.000 berdasarkan dan sesuai dengan Perjanjian Pinjaman (New
Loan Agreement) tertanggal 24 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh
MMM, PT Mitsui Indonesia dan Internux, sebagaimana diubah melalui Perjanjian
Perubahan (Amendment Agreement) tertanggal 28 September 2015 (“Perjanjian
Pinjaman”) menjadi saham dalam modal Internux, dan karenanya diputuskan untuk
menyetujui penerbitan 4.400.000.000 lembar saham baru dalam modal Internux
untuk diambil bagian oleh MMM sehubungan dengan konversi utang dimaksud.
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Menyatakan penerimaan harga pengambil bagian saham yang dibayarkan oleh
Asia Pacific Mobile Pte. Ltd. (“APM”) sejumlah Rp 110.000.000.000, dan karenanya
diputuskan untuk menyetujui penerbitan 1.100.000.000 lembar saham baru dalam
modal Internux untuk diambil bagian oleh APM sebagai hasil dari pembayaran
tersebut.
Menyetujui pembayaran pinjaman Internux yang diberikan oleh PT Mitsui Indonesia
(untuk dan atas nama APM) sejumlah Rp 110.000.000.000 berdasarkan Perjanjian
Pinjaman, dan karenanya diputuskan untuk menggunakan harga pengambil bagian
saham yang dibayarkan oleh APM sejumlah Rp 110.000.000.000 sebagai
pelunasan atas pinjaman Internux kepada PT Mitsui Indonesia berdasarkan
Perjanjian Pinjaman.
Menyetujui bahwa Internux akan melakukan peningkatan modal ditempatkan dan
disetor dalam Internux dari semula sejumlah Rp 1.705.647.030.000, yang terbagi
dalam 17.056.470.300 saham dalam modal Internux, masing-masing saham
memiliki nilai nominal sebesar Rp 100, menjadi sejumlah Rp 2.255.647.030.000
yang terbagi atas 22.556.470.300 saham dalam modal Internux, masing-masing
saham memiliki nilai nominal sebesar Rp 100, dengan cara menerbitkan
5.550.000.000 saham baru dalam modal Internux, masing-masing saham memiliki
nilai nominal sebesar Rp 100 dengan nilai nominal seluruhnya Rp 550.000.000.000
dimana saham-saham baru dimaksud akan diambil bagian oleh MMM dan APM.
Prosper International Limited (“PIL”) dengan ini secara sukarela dan tidak dapat
dicabut kembali mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian (pre-emptive
rights) sehubungan dengan penerbitan saham-saham baru dimaksud.
Setelah peningkatan modal ditempatkan dan disetor, struktur permodalan Internux
akan menjadi sebagai berikut:

Modal
Modal dasar
Modal ditempatkan
Modal disetor

Pemegang saham
MMM
APM
PIL
Jumlah


Tabel 4: Struktur Permodalan
Jumlah saham
Nilai (Rp)
68.225.881.200 6.822.588.120.000
22.556.470.300 2.255.647.030.000
22.556.470.300 2.255.647.030.000

Nilai/saham (Rp)
100
100
100

Tabel 5: Kepemilikan Saham
Jumlah saham
Nilai (Rp)
16.373.407.400 1.637.340.740.000
4.511.294.100
451.129.410.000
1.671.768.800
167.176.880.000
22.556.470.300 2.255.647.030.000

Persentase
72,59%
20,00%
7,41%
100,00%

Menyetujui untuk melakukan perubahan Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar
Internux untuk penyesuaian struktur permodalan Internux yang baru tersebut
diatas.
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B. ANALISIS KUALITATIF DAN KUANTITATIF ATAS TRANSAKSI
I.

Analisis Lingkungan Bisnis
a.

Analisis Makro Ekonomi Indonesia
Pemulihan ekonomi global berisiko untuk terus melemah. Sementara itu, risiko di
pasar keuangan global yang bersumber dari kemungkinan kenaikan Suku Bunga
Kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau Fed Fund Rate (FFR), semakin
mereda. Pemulihan ekonomi AS masih tertahan seiring dengan konsumsi yang
masih lemah, perbaikan sektor perumahan yang melambat dan sektor manufaktur
yang masih terkontraksi. Pemulihan ekonomi AS yang belum solid mengakibatkan
perkiraan kenaikan FFR bergeser mundur pada semester II 2016 dengan besaran
kenaikan yang lebih rendah. Bank Sentral Eropa (ECB) masih melanjutkan
kebijakan quantitave easing (QE) sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi
Eropa yang masih rendah. Demikian pula Bank Sentral Jepang yang mulai
menerapkan kebijakan suku bunga negatif. Di sisi lain, perekonomian Tiongkok
terus melambat akibat masih lemahnya sektor manufaktur dan investasi, sejalan
dengan proses deleveraging yang dilakukan oleh sektor korporasi. Sementara itu,
di pasar komoditas harga minyak dunia diperkirakan cenderung menurun, akibat
meningkatnya suplai dan melemahnya permintaan.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan IV 2015 tercatat 5,04% (yoy), lebih tinggi
dari triwulan sebelumnya sebesar 4,74% (yoy) (Tabel 1.3). Peningkatan
pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2015 antara lain didorong oleh peran
pemerintah, baik dalam bentuk konsumsi pemerintah maupun investasi
infrastruktur, serta penyelenggaraan Pilkada. Di sisi lain, peran sektor swasta
masih terbatas, yang tercermin dari konsumsi rumah tangga dan investasi
nonbangunan yang belum kuat. Dari sisi eksternal, ekspor masih menurun seiring
pemulihan ekonomi global yang berjalan lambat dan harga komoditas yang terus
turun. Secara sektoral, pertumbuhan ekonomi juga belum merata dan lebih
ditopang oleh sektor konstruksi terkait infrastruktur serta sektor jasa.
Secara sektoral (lapangan usaha), kenaikan pertumbuhan ekonomi belum merata.
Kenaikan pertumbuhan terutama ditopang oleh sektor konstruksi terkait proyek
infrastruktur dan sektor jasa, sementara lapangan usaha lain, termasuk
manufaktur, belum tumbuh kuat. Kinerja sektor kontruksi tumbuh menguat
didorong oleh akselerasi pembangunan proyek infrastruktur pemerintah. Dari
sektor jasa, peningkatan antara lain didorong oleh subsektor administrasi
pemerintah sejalan dengan belanja pemerintah yang meningkat dan subsektor
jasa keuangan. Sementara itu, sektor manufaktur masih melambat, sejalan dengan
kecenderungan melemahnya konsumsi swasta dan melambatnya ekspor
manufaktur di penghujung tahun. Perlambatan tersebut dikonfirmasi oleh
perkembangan Purchasing Manager Index (PMI) HSBC yang masih pada teritori
kontraksi. Dilihat dari jenis industri, penurunan kinerja industri terutama terjadi di
industri kimia, terkait dengan permintaan ekspor yang menurun. Namun,
peningkatan kinerja industri pengilangan migas yang cukup kuat mampu meredam
pemburukan kinerja industri pengolahan yang lebih dalam.
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Secara spasial, perbaikan ekonomi terutama didorong oleh Jawa dan Sumatera.
Pertumbuhan ekonomi Jawa membaik dari 5,5% (yoy) pada triwulan III 2015
menjadi 5,9% (yoy) di triwulan IV 2015. Hal itu didorong oleh realisasi percepatan
proyek infrastruktur pemerintah berskala besar seperti pembangunan waduk,
pelabuhan, bandara, dan transportasi massal. Demikian halnya perekonomian
Sumatera yang tumbuh meningkat dari 3,1% (yoy) pada triwulan III 2015 menjadi
4,6% pada triwulan IV 2015. Peningkatan ini didorong oleh realisasi proyek
infrastruktur, seperti pembangunan tol, pembangkit listrik, dan berbagai sarana
penunjang ASEAN Games 2018. Sementara itu, perekonomian Kalimantan masih
tumbuh pada kisaran yang cukup rendah sebesar 1,5% (yoy) dari 0,4% (yoy) pada
triwulan III 2015. Kondisi tersebut disebabkan masih lemahnya kinerja ekspor dan
cenderung turunnya produksi migas khususnya di Kalimantan Timur. Di sisi lain,
perekonomian Kawasan Timur Indonesia (KTI) tumbuh sedikit melambat,
walaupun masih berada pada level yang cukup tinggi. Pertumbuhan KTI melambat
dari 8,9% (yoy) pada triwulan III 2015 menjadi 8,6% di triwulan IV 2015. Hal ini
dipengaruhi oleh kinerja ekspor, khususnya barang tambang, yang masih terbatas
karena masih rendahnya harga komoditas.
Gambar 1: Perkembangan dan Tingkat Pertumbuhan PDB

Sumber: Bank Indonesia

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada triwulan IV 2015 melambat
dibandingkan triwulan sebelumnya. Inflasi IHK tercatat sebesar 1,08% (qtq) atau
3,35% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,27% (qtq)
atau 6,83% (yoy). Lebih rendahnya inflasi tersebut terutama didorong oleh
melambatnya inflasi inti. Melambatnya inflasi inti dibandingkan triwulan
sebelumnya disebabkan oleh berlalunya faktor musiman (Lebaran dan tahun
ajaran baru), rendahnya harga global, serta permintaan domestik yang masih
lemah. Inflasi Volatile Food (VF) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya,
didorong oleh kenaikan harga hortikultura (aneka cabai dan bawang) akibat musim
tanam yang sedang berlangsung. Inflasi Administered Prices (AP) tercatat
meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya, didorong oleh kenaikan berbagai
tarif rokok.
Secara spasial, inflasi Kalimantan pada bulan Januari 2016 tercatat sebesar 0,33%
(mtm), kemudian diikuti oleh inflasi Jawa dan Sumatera masing-masing sebesar
0,50% (mtm). Tekanan inflasi yang lebih rendah di wilayah Kalimantan didukung
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oleh koreksi harga yang terjadi pada komoditas daging ayam ras dan cabai merah
serta angkutan udara di seluruh daerah. Koreksi pada harga daging ayam ras
disebabkan oleh upaya pemerintah daerah dalam menjaga pasokan a.l melalui
intervensi pasar penyeimbang. Penurunan tekanan inflasi di wilayah Jawa tidak
sedalam wilayah lainnya. Kondisi ini disebabkan oleh masih relatif tingginya inflasi
di berbagai daerah di Jawa a.l Banten dan Jawa Timur. Sementara Jakarta yang
mempunyai bobot relatif besar pada wilayah Jawa mengalami inflasi yang cukup
rendah sehingga mampu meminimalisir tekanan inflasi dari provinsi lain di Jawa.
Inflasi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) merupakan yang tertinggi dibandingkan
wilayah lainnya yaitu 0,73%. Inflasi yang lebih tinggi di KTI dapat ditahan oleh
deflasi di beberapa daerah seperti Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara
dan Sulawesi Barat. Deflasi tersebut terjadi pada komoditas cabai rawit dan ikan
segar.
Gambar 2: Perkembangan IHK dan Inflasi

Sumber: Bank Indonesia

Likuiditas di Pasar Uang Antar Bank (PUAB) sedikit mengetat, namun secara
umum tetap terjaga. Posisi DF turun dari Rp92,1 triliun pada triwulan III 2015
menjadi Rp79,2 triliun pada triwulan IV 2015. Rata-rata suku bunga PUAB O/N
pada triwulan IV 2015 mengalami peningkatan dari 5,85% (qtq) pada triwulan III
2015 menjadi 5,97% (qtq). Peningkatan tersebut antara lain dipengaruhi kenaikan
kebutuhan likuiditas pada Desember 2015. Namun demikian, likuiditas secara
umum tetap terjaga, tercermin dari volume rata-rata PUAB total pada triwulan IV
2015 yang meningkat menjadi Rp12,39 triliun dari Rp10,85 triliun pada triwulan
sebelumnya. Likuiditas pasar uang mulai berangsur pulih pada Januari 2016
sejalan dengan masuknya kembali uang kartal dalam sistem perbankan dan
ekspansi fiskal.
Pertumbuhan kredit pada triwulan IV 2015 tercatat menurun dari 11,1% (yoy) pada
triwulan III 2015 menjadi 10,45% (yoy). Penurunan pertumbuhan kredit pada
triwulan IV 2015 terutama berasal dari penurunan pertumbuhan Kredit Modal Kerja
(KMK) dari 10,72% (yoy) pada triwulan III 2015 menjadi 9,04% (yoy) pada triwulan
IV. Sementara itu, pertumbuhan Kredit Investasi (KI) mengalami kenaikan menjadi
14,7% (yoy) pada triwulan IV 2015 dari sebelumnya 12,95% (yoy) pada triwulan III
2015. Namun, kenaikan pertumbuhan KI tersebut tidak mampu mendorong
kenaikan pertumbuhan kredit total. Secara sektoral, peningkatan pertumbuhan
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kredit antara lain terjadi pada sektor listrik, air dan gas, sektor pengangkutan dan
sektor jasa dunia usaha. Sementara pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada
triwulan IV 2015 tercatat sebesar 7,3% (yoy), lebih rendah dari triwulan
sebelumnya sebesar 11,7% (yoy). Penurunan DPK terutama bersumber dari
pertumbuhan deposito yang turun dari 11,2% (yoy) pada triwulan III 2015 menjadi
5,0% (yoy) pada triwulan IV 2015. Pertumbuhan giro juga mengalami perlambatan
dari 13,7% (yoy) pada triwulan III 2015 menjadi 10,3% (yoy). Sementara itu,
pertumbuhan tabungan Rupiah mengalami kenaikan pada triwulan IV 2015
menjadi 7,3% (yoy) dari triwulan sebelumnya 4% (yoy). Namun, kenaikan tersebut
belum mampu mendorong pertumbuhan DPK
Suku bunga deposito pada triwulan IV 2015 relatif stabil, sementara suku bunga
kredit menurun pada triwulan IV 2015. Rata-rata tertimbang (RRT) suku bunga
deposito pada triwulan IV 2015 stabil di 7,94% (yoy) atau sama dengan RRT suku
bunga deposito pada triwulan III 2015. Meskipun relatif stabil dibandingkan triwulan
sebelumnya, RRT suku bunga deposito pada Desember (triwulan IV) 2015 naik
sebesar 7bps dari bulan sebelumnya. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh kondisi
likuiditas perbankan yang relatif mengetat di Desember 2015 terutama akibat
faktor musiman meningkatnya kebutuhan likuiditas untuk memenuhi kebutuhan
Natal dan Tahun Baru, serta operasi fiskal yang lebih kontraktif. Sementara itu,
RRT suku bunga kredit pada triwulan IV 2015 turun 8 bps menjadi 12,83% (yoy)
dari sebelumnya 12,91% (yoy) pada triwulan III-2015. Penurunan terutama berasal
dari suku bunga KMK dan KI yang masing-masing turun sebesar 12bps dan 7bps
menjadi 12,46% (yoy) dan 12,12% (yoy). Dengan perkembangan tersebut, spread
antara suku bunga kredit dan deposito menyempit menjadi 489 bps dari bulan
sebelumnya 495 bps.
Gambar 3: Perkembangan BI Rate, JIBOR dan Tingkat Bunga DPK
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Sumber: Bank Indonesia

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan IV 2015 mencatat surplus,
ditopang oleh surplus transaksi modal dan finansial (TMF) yang lebih tinggi dari
defisit transaksi berjalan. Peningkatan surplus TMF tersebut didukung oleh
meningkatnya arus masuk modal asing, seiring dengan menurunnya
ketidakpastian di pasar keuangan global dan membaiknya keyakinan terhadap
prospek perekonomian Indonesia. Sementara itu, defisit transaksi berjalan
meningkat menjadi sebesar 2,4% PDB di tengah proses perbaikan perekonomian
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Indonesia dan masih lemahnya permintaan global. Secara keseluruhan tahun
2015, defisit transaksi berjalan tercatat sebesar 2,06% PDB, jauh lebih rendah dari
3,09% PDB pada tahun 2014. Di sisi lain, Neraca Perdagangan Indonesia pada
Januari 2016 mencatat surplus, didukung oleh turunnya defisit neraca
perdagangan migas. Dengan perkembangan tersebut, cadangan devisa pada akhir
Januari 2016 tercatat sebesar 102,1 miliar dolar AS atau setara 7,5 bulan impor
atau 7,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Angka
tersebut berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Ke
depan, Bank Indonesia meyakini kinerja NPI akan semakin baik dengan defisit
transaksi berjalan yang terkendali di bawah 3% dari PDB.
Selama triwulan IV 2015, apresiasi nilai tukar Rupiah terus berlanjut hingga
Januari 2016. Tren apresiasi rupiah ditopang oleh meningkatnya aliran masuk
modal asing, terutama ke pasar surat berharga negara. Hal itu didorong oleh
persepsi positif investor terhadap arah perekonomian Indonesia, seiring dengan
penurunan BI Rate, paket kebijakan Pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi,
serta semakin efektifnya implementasi berbagai proyek infrastruktur. Selain itu,
semakin meredanya risiko pasar keuangan global, yang tercermin dari perkiraan
path FFR yang lebih dovish, turut mendorong apresiasi Rupiah.
Dari sisi eksternal, penguatan terhadap Rupiah selama triwulan IV 2015 terkait
dengan meredanya ketidakpastian di pasar keuangan global, sejalan dengan hasil
FOMC September 2015 yang sempat dovish, kenaikan FFR pada 17 Desember
2015 yang telah diantisipasi pasar dan pernyataan the Fed paska kenaikan FFR
bahwa normalisasi akan dilakukan secara gradual dan terbatas. Di sisi domestik,
membaiknya optimisme terhadap prospek ekonomi Indonesia, seiring dengan
rangkaian paket kebijakan pemerintah dan paket stabilisasi nilai tukar yang
dikeluarkan oleh Bank Indonesia, juga mendorong penguatan Rupiah. Faktorfaktor positif tersebut mendorong meningkatnya aliran modal masuk asing,
khususnya ke pasar surat berharga negara, yang selanjutnya mendorong
penguatan Rupiah.
Gambar 4: Perkembangan Cadangan Devisa dan Nilai Tukar Rupiah

Sumber: Bank Indonesia
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Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2016 diprakirakan meningkat dan mencapai
kisaran 5,2-5,6%. Pertumbuhan ekonomi tersebut diperkirakan akan ditopang oleh
stimulus fiskal, khususnya realisasi pembangunan proyek infrastruktur yang
semakin cepat. Investasi swasta diharapkan akan meningkat seiring dengan
dampak paket kebijakan pemerintah dan pemanfaatan ruang pelonggaran moneter
secara terukur dengan tetap menjaga stabilitas makro. Inflasi pada akhir tahun
2016 diprakirakan berada di sekitar titik tengah kisaran sasaran inflasi 4±1%. Di
sisi domestik, tekanan inflasi dari sisi permintaan diprakirakan meningkat
dibandingkan tahun sebelumnya seiring dengan semakin mendekatnya
pertumbuhan ekonomi ke tingkat potensialnya. Ekspektasi inflasi diperkirakan
tetap terjaga dengan dukungan kebijakan dan koordinasi antara Bank Indonesia
dan Pemerintah. Di sisi lain, tekanan inflasi dari sisi eksternal diprakirakan tidak
terlalu besar. Hal tersebut didukung oleh perkiraan terbatasnya peningkatan hargaharga komoditas internasional, yang sejalan dengan laju perbaikan perekonomian
dunia yang masih berlangsung secara gradual, penurunan harga minyak dan nilai
tukar yang relatif stabil. Pada tahun 2017, pertumbuhan perekonomian
diprakirakan akan kembali meningkat. Peningkatan tersebut seiring dengan
terjaganya laju pertumbuhan perekonomian global dan membaiknya harga
komoditas internasional. Dari sisi permintaan domestik, pembangunan infrastruktur
diprakirakan akan tetap menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi di
tengah masih terbatasnya pertumbuhan global. Dari sisi konsumsi, daya beli
masyarakat diperkirakan terjaga dengan tingkat inflasi yang berada dalam kisaran
target 4±1%.
b.

Analisis Industri
Penyedia layanan akses internet (internet service provider) ataupun komunikasi
data pada prinsipnya menawarkan layanan akses internet kepada pelanggan mulai
dari konsumen individual hingga korporasi besar. Ketersediaan jumlah pelanggan
yang besar bagi pemain industri ini sedikit banyak melemahkan posisi tawar
pembeli. Biaya switching terhadap produk ini relatif sedang, dimana biaya ini dapat
berupa biaya waktu yang dibutuhkan untuk beralih ke kompetitor lain ataupun
biaya penutupannya. Reputasi nama atau merek juga dapat memainkan peran
yang penting dalam industri ini. Namun demikian, harga masih merupakan
pertimbangan utama bagi pembeli, selain faktor-faktor seperti kecepatan akses
dan kualitas koneksi. Contoh diferensiasi yang umumnya terdapat di pasar adalah
seperti menawarkan konsumen layanan akses internet saja ataupun
mengemasnya dengan layanan telekomunikasi atau TV kabel. Penetrasi internet
tergolong tinggi di beberapa wilayah Asia Pasifik seperti Jepang, Korea Selatan,
Australia, Singapura dan Taiwan. Hal ini disebabkan banyak pengguna yang
melihat akses internet sebagai sesuatu yang sangat penting dan bagi banyak
pelaku usaha dipandang sebagai sesuatu yang vital. Sementara di wilayah lain
seperti India dan Cina, penetrasi internet tidak tergolong tinggi. Akan tetapi, pasar
tersebut terus bertumbuh dan internet memainkan peran penting yang semakin
meningkat. Secara keseluruhan, kekuatan tawar pembeli tergolong sedang dalam
industri ini.
Pada dasarnya ISP bertindak sebagai perantara antara pelanggan dan
infrastruktur telekomunikasi yang mendukung teknologi internet, seperti saluran
ADSL, server, perangkat lunak, dan sebagainya. Beberapa ISP memiliki dan
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mengoperasikan jaringan fisik mereka sendiri. Bagi perusahaan-perusahaan
seperti ini, pemasok utamanya adalah produsen perangkat keras dan lunak,
seperti Cisco Systems. Namun demikian mulai terlihat meningkat jumlah ISP yang
tidak memiliki jaringan mereka sendiri dan membeli akses terhadap infrastruktur
yang dibutuhkan dari operator-pemilik jaringan lain. Bagi ISP dengan bisnis model
seperti ini, pemasok utamanya adalah pemilik jaringan. Disisi lain sangat jarang
dijumpai ISP dari kedua bentuk tersebut yang melakukan integrasi kebelakang,
mengingat bisnis hilirnya sangat berbeda. Sebagian besar operator-pemilik
jaringan telah mengintegrasikan kedepan kedalam pasar ISP ritel, dan bersaing
secara langsung dengan ISP yang tidak memiliki jaringan sendiri. Disisi lain
produsen peralatan jaringan tidak sepenuhnya bergantung kepada pasar ISP
untuk pendapatan mereka, mengingat mereka dapat pula beroperasi di pasar lain
seperti intranet korporasi. Pemilik jaringan biasanya menghasilkan pendapatan
dari layanan telepon, penerbitan direktori, periklanan, dan ISP (ritel maupun nonritel). Secara keseluruhan kekuatan tawar pemasok tergolong kuat dalam industri
ini.
Gambar 5: Jumlah Pengguna Internet di Indonesia

Sumber: IDC (2013)

Pemain baru akan tertarik kepada pasar ini oleh kuatnya tingkat pertumbuhan,
cepatnya perkembangan infrastruktur dan kepadatan populasi di beberapa negara.
Pemain tanpa infrastruktur mereka sendiri dapat membeli akses kepada jaringan
telekomunikasi, selama peraturan pasar telekomunikasi lokal mengijinkannya. Hal
ini mengurangi kebutuhan modal untuk masuk ke pasar, meskipun dorongan
pelanggan untuk meningkatkan bandwidth dapat berarti pula bahwa investasi
infrastruktur akan dibutuhkan untuk pertumbuhan kedepan. Kompetisi harga
sangat mungkin terjadi di pasar ini, mengingat terdapat jumlah pemain yang tinggi.
Pemain baru perlu melakukan diferensiasi dari pemain yang ada guna menggaet
pelanggan. Meskipun hal ini bukanlah pekerjaan yang mudah ketika harus menjual
layanan komoditas yang dapat dispesifikasikan dengan sedikit parameter seperti
bandwidth dan waktu download/upload. Sementara regulasi di pasar ini berbedabeda dari negara satu ke negara lainnya. Secara keseluruhan, tekanan pemain
baru dalam industri ini tergolong sedang.
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Internet memiliki banyak sekali kegunaan untuk berbagai macam aktivitas
keseharian, dan sampai saat ini belum ada alternatif lain yang dapat
menandinginya. Internet telah berkembang demikian pesat karena dapat menjadi
substitusi terhadap bermacam-macam produk dan jasa. Hal ini meliputi bentukbentuk tradisional dari iklan, berita, media fisik musik (dan video) seperti CD dan
DVD, bentuk fisik toko barang dan jasa, serta jasa komunikasi seperti surat dan
telepon. Sementara manfaat dari bentuk substitusi lain internet dinilai kecil seiring
dengan semakin populernya internet dikalangan konsumen dan korporasi. Namun
demikian, ada dua contoh substitusi internet yang mampu mempertahankan
keunggulannya, yaitu konsumen yang memperhatikan masalah keamanan
transaksi keuangan online, dan bisnis yang ingin mengiklankan kepada segmen
dengan populasi yang tidak terhubung online. Secara keseluruhan, substitusi
terhadap internet dinilai lemah.
Pasar penyedia layanan internet di Asia Pasifik relatif terfragmentasi, dimana tidak
ada satu perusahaan yang mendominasi. Sedangkan pada tingkat masing-masing
negara, konsolidasi pasar lebih terlihat. Sebagai contoh, di India sekitar 10% ISP
yang ada menguasai 90% pelanggan, sementara China Telecom dan China
Unicom menguasai dengan jumlah yang hampir sama di pasar Cina. Perusahaanperusahaan yang hadir di pasar seperti ini beroperasi pada lingkungan yang
secara teknologi cukup kompleks, dimana adanya teknologi baru akan menambah
jumlah kompetitor untuk koneksi internet kecepatan tinggi. Bagi pelanggan sendiri,
biaya berpindah relatif tidak tinggi, dan pada kenyataannya perilaku pelanggan
yang mudah berpindah ini sering menjadi masalah bagi ISP untuk diatasi, terutama
pada pasar pelanggan individu. Pada umumnya suatu perusahaan menawarkan
berbagai macam layanan berbasis komunikasi, seperti TV dan telepon, sehingga
keberhasilan bisnis akses internet tidak terlalu menentukan keberlangsungan
bisnis perusahaan tersebut. Selain itu, pertumbuhan pasar yang cepat berarti pula
bahwa para pemain tidak semata-mata bersaing untuk saling memperebutkan
pangsa pasar dengan kompetitor lainnya. Secara keseluruhan, tingkat persaingan
dalam pasar ini diperkirakan sedang.
Sementara di Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar serta pertumbuhan
ekonominya yang kuat menyediakan platform yang berkelanjutan bagi pasar
internet dan komunikasi data. Industri ini di Indonesia diperkirakan akan tetap
tumbuh secara substansial sejalan dengan semakin canggihnya konsumen serta
tuntutan produknya. Proyeksi dan tren saat ini pada umumnya menunjukkan
pertumbuhan yang kuat akan layanan data dan pergeseran dari telekomunikasi
tradisional ke arah penerapan teknologi HSPA+ dan LTE. Apabila mengacu pada
standar internasional, penetrasi akses internet maupun sambungan telepon tidak
bergerak di Indonesia terbilang masih rendah. Namun terdapat beberapa
kecenderungan ke arah pertumbuhan yang signifikan pada industri ini di Indonesia
yang didukung oleh beberapa faktor, yakni di antaranya:
 Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan diharapkan akan mendorong
peningkatan permintaan akan layanan telekomunikasi dan data.
 Perpindahan ke jaringan telepon nirkabel, dimana layanan telekomunikasi dan
data nirkabel akan semakin populer merujuk pada ekspansi cakupan layanan
yang disertai peningkatan kualitas jaringan nirkabel, harga perangkat mobile
yang semakin terjangkau dan pertambahan fitur layanan prabayar yang
mempermudah akses data secara mobile.
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Pertambahan jumlah operator telekomunikasi, sehingga persaingan pasar
pada sektor ini di Indonesia akan semakin terbuka dan ketat ke depannya
sebagai akibat dari reformasi peraturan Pemerintah yang menghapuskan
sistem monopolistik/duopolistik.
Gambar 6: Jumlah Pelanggan Broadband di Indonesia

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika (2013)

Dalam jangka panjang, keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional juga
didukung oleh inisiatif Pemerintah melalui MP3EI yang telah dicanangkan pada
tahun 2011. Salah satu dari tiga pilar utama MP3EI adalah penguatan konektivitas
nasional, termasuk pengembangan sektor teknologi informasi dan komunikasi
(TIK). Selain itu pergeseran preferensi konsumen ke arah gaya hidup digital akan
menjadi faktor kunci yang mendorong pertumbuhan bisnis ini di tahun-tahun
mendatang. Kondisi ini akan menyebabkan terus meningkatnya permintaan akan
layanan broadband (termasuk mobile broadband). Diperkirakan peningkatan
permintaan komunikasi data dan internet korporat akan berlanjut di tahun
mendatang seiring perluasan kapasitas nasional untuk melayani lebih banyak
pelanggan UKM. Berdasarkan perkiraan beberapa analis, jumlah pengguna
internet di Indonesia akan berkembang pesat dan penetrasi broadband per kapita
diperkirakan akan naik secara signifikan. Penetrasi broadband rumah tangga
diperkirakan akan bertumbuh dari 5% pada tahun 2012 menjadi 9% pada tahun
2017, sementara penetrasi broadband mobile per kapita akan bertumbuh dari 5%
hingga 10% selama periode yang sama. Iklan internet diperkirakan akan
bertumbuh dengan CAGR sebesar 31% dalam lima tahun ke depan dan
menguasai hampir 7% pangsa pasar pada tahun 2017. Faktor pendorongnya
adalah user engagement yang terus bertumbuh dan profil demografi yang lebih
baik serta pertumbuhan pasar mobile.
Disamping itu, Indonesia merupakan negara keempat terbesar di Asia setelah
China, India, dan Jepang berdasarkan jumlah pengguna internet pada bulan Juni
2014, dengan jumlah sebanyak 71,2 juta pengguna. Namun demikian, penetrasi
layanan internet di Indonesia dibandingkan dengan jumlah penduduknya masih
rendah, yakni sebesar 28,1% per 30 Juni 2014, dibandingkan dengan negaranegara Asia terdekat yaitu, 67%-80% di Malaysia, Singapura dan Brunei
Darussalam (sumber: Internet World Statistic, 30 Juni 2014). Sementara
berdasarkan hasil riset nasional yang dilakukan Asosiasi Pengguna Jasa Internet
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Indonesia (APJII), pengguna internet dan penetrasinya selama tahun 2014
menunjukkan peningkatan. Pengguna internet mengalami pertumbuhan 16,2 juta
dari 71,9 juta menjadi 88,1 juta dengan penetrasi sebesar 34,9% (sumber: statistik
APJII). APJII memproyeksikan bahwa Indonesia akan bertumbuh dengan
compounded annual growth rate sebesar 30,18% pada periode 2012-2015.
Pertumbuhan internet di masa datang juga akan terpengaruh oleh pertumbuhan
permintaan media sosial, aplikasi dan konten pada jaringan online. Layanan
instant messaging merupakan aplikasi online yang populer, diikuti dengan jejaring
sosial dan permainan. Indonesia merupakan pengguna Facebook terbesar kedua
setelah India diantara negara-negara Asia (sumber: Internet World Statistic, 31
Desember 2012). Tingkat penetrasi penggunaan pita lebar tetap (fixed broadband)
dan pita lebar bergerak (mobile broadband) di Indonesia dibandingkan dengan
jumlah setiap rumah masih rendah yaitu masing-masing, sekitar 5% dan 6% pada
tahun 2013 (sumber: MediaRoute26, Issue 124, 20 Februari 2014).
Pada saat ini, kawasan Asia Timur dan Pasifik tetap menjadi salah satu
penyumbang pertumbuhan utama perekonomian dunia. Meskipun pertumbuhan di
kawasan ASEAN dipangkas hingga 4,6%, namun Indonesia mencatat
pertumbuhan sebesar 4,8% di tahun 2015. Reformasi di bidang perekonomian,
termasuk perbaikan kebijakan keuangan, ketenagakerjaan, dan pasar yang
semakin transparan dan membaiknya akuntabilitas membantu mempertahankan
pertumbuhan ekonomi, walaupun tetap terkoreksi karena tekanan pertumbuhan
ekonomi dunia, termasuk perlambatan ekonomi Tiongkok dan anjloknya harga
komoditas dan energi.
Pertumbuhan perekonomian Indonesia banyak ditopang konsumsi rumah tangga
dan ekspor komoditas primer. Menguatnya konsumsi rumah tangga ini disebabkan
struktur demografi sebagain besar berada di usia produktif dan berada di kelas
menengah yang meningkatkan pendapatan perkapita. Menariknya, 58,4%
pengguna internet di Indonesia adalah generasi muda, dimana 48,5% berada di
usia 15 – 34 tahun. Pemerintah Indonesia memang mendorong pembangunan
infrastruktur dan TIK karena memahami betul bahwa pembangunan ekonomi
Indonesia akan banyak dipengaruhi dari penggunaan TIK. Sosial media
memberikan kontribusi pemberdayaan mikro ekonomi di tengah masyarakat
Indonesia.
Di sisi lain, 95% akses internet masih dilakukan melalui mobile devices, seperti
smartphone dan tablet. Sehingga Indonesia masih memerlukan pembangunan
infrastruktur jaringan internet melalui kabel yang kerap disebut the truly broadband
ke rumah-rumah ataupun gedung. Tata kelola, baik di sektor pemerintah, maupun
swasta yang transparan dan terintegrasi juga menuntut penerapan strategi eGovernment untuk membuat data yang terkoneksi dengan sistem yang aman
sehingga memudahkan traffic komunikasi informasi membutuhkan jasa jaringan
layanan internet pita lebar yang baik. Mencermati hal ini, Perseroan melihat bahwa
pengembangan bisnis TMT masih amat terbuka lebar, walaupun kompetisi akan
semakin ketat dengan dimulainya MEA 2015 yang berarti akan adanya kompetitor
baru dari beberapa negara ASEAN yang akan masuk mencari pasar pengguna
internet di Indonesia, pasar terbesar di kawasan Asia Tenggara.
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II.

Keuntungan dan Kerugian Transaksi
Keuntungan dari Transaksi bagi Perseroan adalah sebagai berikut:
 Mengurangi beban keuangan sehingga meningkatkan nilai Internux pada
khususnya maupun nilai Perseroan pada umumnya.
Kerugian dari Transaksi bagi Perseroan adalah sebagai berikut:
 Tidak lagi terdapat penerimaan tetap berupa bunga atas utang yang timbul.
Demikian pula keputusan pembagian dividen akan bergantung kepada pemegang
saham yang lain.

III.

Analisis Kinerja Operasional
Perseroan merupakan entitas induk dari beberapa perusahaan, dimana struktur entitas
anak Perseroan meliputi sebagai berikut:
Tabel 6: Struktur Entitas Anak Langsung Perseroan

Entitas anak
PT Link Net Tbk

PT First Media Production
PT First Media News
PT Margayu Vatri Chantiqa
PT Bintang Merah Perkasa Abadi
PT Graha Raya Ekatama Andalan Terpadu
PT Delta Nusantara Networks
PT Mitra Mandiri Mantap
PT Citra Investama Andalan Terpadu
PT Daya Sarana Mantap

Usaha
% Saham
Jaringan berbasis kabel, jasa
33,82
multimedia,
internet
dan
konsultasi manajemen bisnis
Perfilman & perekaman video
100,00
Perfilman & perekaman video
100,00
Perdagangan
100,00
Telekomunikasi
100,00
Perdagangan
100,00
Internet
100,00
Perdagangan
69,04
Perdagangan
100,00
Perdagangan
100,00

Status
Operasi

Operasi
Operasi
Investasi
Investasi
Investasi
Operasi
Investasi
Investasi
Investasi

Sumber-sumber pendapatan Perseroan mencakup antara lain TV kabel, koneksi
internet, komunikasi data, penyedia konten berita (BeritaSatu), perfilman dan
perekaman video (First Media Production), dan penyediaan layanan Broadband
Wireless Access (Wireless).
Bisnis layanan jaringan internet pita lebar dengan kabel
Bisnis layanan ini pada awalnya dioperasikan oleh Perseroan sendiri pada tahun 2007
dan kemudian dinovasikan ke PT Link Net Tbk (“LN”) pada tahun 2011 sampai saat ini.
Layanan bisnis ini mengusung konsep TriplePlay yang memberikan layanan terpadu
dari ketiga produknya, yaitu (i) layanan internet pita lebar berkecepatan tinggi
(“FastNet”), (ii) layanan televisi berlangganan melalui kabel (“HomeCable”), dan (iii)
layanan komunikasi digital melalui jaringan telekomunikasi digital (“DataComm”).
Layanan TriplePlay tersebut dioperasikan dengan sistem kabel Hybrid Fiber Coaxial
(“HFC”) yang berteknologi tinggi dan mampu mengoperasikan 870 MHz two-way
broadband services.
“FastNet” merupakan produk layanan internet dengan menggunakan media kabel dan
hadir di Indonesia sebagai yang pertama memberikan layanan internet cepat dan
murah dengan harga Rp 99.000,- untuk kecepatan 384 Kbps.
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Dengan jaringan HFC yang memiliki frekuensi hingga 870 Mhz tersebut, mampu
menghantarkan bandwidth yang besar kepada masyarakat Indonesia. Saat ini layanan
FastNet dapat dinikmati di wilayah Jabodetabek, Bandung, Surabaya dan Bali.
“HomeCable” merupakan layanan televisi berlangganan yang diberikan LN
bekerjasama dengan PT First Media Television (“FMTV”) selaku pemegang izin
penyelenggaraan penyiaran berlangganan. Layanan HomeCable ini akan dijelaskan
dalam bagian Bisnis Televisi Berlangganan Dengan Kabel.
“DataComm” merupakan layanan komunikasi data berkecepatan tinggi dengan
menggunakan jaringan kabel serat optik (fiber optic) untuk bisnis dan keperluan
omersial lainnya. Dengan menggunakan infrastruktur jaringan fiber optic, DataComm
memberikan jasa layanan data kepada pelangganpelanggan korporasi di berbagai
sektor industri dan usaha. Layanan DataComm sudah dapat dinikmati oleh sejumlah
korporasi di daerah segitiga emas DKI Jakarta.
Bisnis layanan jaringan internet pita lebar nirkabel
Internux merupakan anak perusahaan Perseroan yang mengoperasikan bisnis layanan
jaringan internet pita lebar nirkabel – Broadband Wireless Access (BWA) dengan nama
dagang “BOLT!Super4GLTE”. Produk BOLT! mengadopsi teknologi 4G LTE-TDD.
Produk ini menjawab kebutuhan layanan internet pita lebar masyarakat, yaitu layanan
internet pita lebar yang mobile, sehingga pelanggan bisa memanfaatkan layanan
tersebut dengan leluasa bergerak, bahkan ketika harus berada di perjalanan. Dengan
misi “Transforming Lives”, BOLT! kini melayani kebutuhan mobile internet melalui 3.400
jaringan BTS yang tersebar di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi, dan
Medan.
Sejalan dengan komitmen Perseroan untuk menjadi yang terdepan dalam pemberi
layanan TMT, Internux melakukan inovasi-inovasi dalam meningkatkan kualitas
layanannya. Pada tahun 2015, BOLT! melakukan bundling dengan produk smartphone
(“BOLT!4G Powerphone E1”), tablet (“BOLT!4G Tablet X1”), dan mobile WiFi Hydra,
serta berkolaborasi strategis dengan Samsung menghadirkan Samsung Galaxy J5.
Selain itu, BOLT! juga melakukan gebrakan dengan memperkenalkan ULTRA LTE yang
menawarkan tiga keunggulan, yaitu ultra speed, ultra coverage dan ultra value. Dalam
menghadirkan ULTRA LTE, BOLT! melakukan upgrade jaringan 4G LTE-nya dengan
teknologi advanced mobile network terdepan, yaitu LTE Advanced (LTE-A) yang
merupakan evolusi teknologi 4G terkini yang mampu memberikan kecepatan download
hingga 200 Mbps. Ini memungkinkan pelanggan mengunduh file berukuran 1 GB dalam
waktu hanya 40 detik. Pelanggan BOLT! juga dapat menikmati layanan ULTRA LTE
melalui perangkat Samsung Note 5 dan Samsung S6 Edge+.
BOLT! memiliki segmentasi pasar pelanggan reguler (perorangan) dan pelanggan
korporasi, yang berlangganan atas layanan BOLT! dengan cara prabayar ataupun
pasca bayar. Pada akhir tahun 2015, data pelanggan reguler sebesar 1,3 juta
pelanggan. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari jumlah pelanggan reguler
BOLT! di tahun 2014 yang sebesar 958.508 pelanggan. Untuk data pelanggan
korporasi pada tahun 2015 adalah sejumlah 4.513 pelanggan. Sama halnya dengan
pelanggan reguler, data pelanggan korporasi tersebut juga mengalami peningkatan dari
pelanggan korporasi BOLT! pada tahun 2014 yaitu sebesar 1.236 pelanggan.
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Bisnis telefoni melalui jaringan pintar terintegrasi
Mencermati perkembangan dunia usaha di Indonesia dan semakin ketatnya persaingan
antar perusahaan yang bergerak di industri telekomunikasi, Perseroan memperkuat
layanannya dengan jasa nilai tambah teleponi yang dijalankan oleh PT MSH Niaga
Telecom Indonesia. Jasa nilai tambah teleponi merupakan jasa komunikasi melalui
telepon dengan biaya yang lebih terjangkau. Layanannya meliputi, antara lain, jasa
teleponi melalui jaringan pintar, kartu panggil, jasa teknologi interactive voice response,
dan radio panggil untuk umum.
Pangsa pasar Perseroan sebagian besar adalah pelanggan korporasi, dengan wilayah
layanan Jakarta dan Surabaya. Perseroan hingga 31 Desember 2015 sudah melayani
kurang lebih 1.300 pelanggan korporasi di berbagai bentuk industri seperti rumah sakit,
asuransi, farmasi, otomotif, dan pertambangan.
Bisnis pembangunan infrastruktur telekomunikasi
PT Prima Wira Utama (“PWU”) adalah anak perusahaan Perseroan yang berbisnis
dalam bidang pembangunan, pengelolaan, pengoperasian dan pengaturan keperluan
infrastruktur telekomunikasi. Dimana infrastruktur telekomunikasi ini termasuk namun
tidak terbatas pada Distributed Antenna System (DAS), penguatan sinyal telepon
selular, internet, teleponi, televisi berlangganan, informasi dan komunikasi data, digital
signage, CCTV, mesin EDC, dan banyak bentuk lainnya. Layanan infrastruktur
telekomunikasi ini disediakan di gedung perkantoran, residensial (perumahan dan
apartemen), rumah sakit, hotel, pusat pendidikan, dan pusat perbelanjaan. Bentuk
telekomunikasi yang menggunakan infrastruktur milik Perseroan.
Dalam rangka menunjang kebutuhan PWU dan permintaan dari klien, PWU telah
membangun jasa penunjang telekomunikasi dalam gedung (in building solution) di 59
gedung yang tersebar di seluruh Indonesia.
Disamping hal-hal tersebut diatas, PWU telah melakukan pembangunan infrastruktur
nirkabel (Wi-Fi) di 25 pusat perbelanjaan dan 3 rumah sakit, guna menghantarkan
layanan Wi-Fi kepada para tenant dan pengunjung dari pusat berbelanjaan atau rumah
sakit tersebut. Infrastruktur ini dihadirkan PWU bekerjasama dengan LN dan PT Delta
Nusantara Networks (“DNN”) sehingga membuat pengunjung dapat menikmati layanan
Wi-Fi super cepat hingga 100Mbps, dimana hal tersebut merupakan fasilitas tercepat
yang disediakan untuk pengunjung di pusat perbelanjaan dan rumah sakit di Indonesia.
Internet Service Provider (ISP)
DNN merupakan anak perusahaan Perseroan yang bergerak di bidang internet service
provider (ISP) dengan menggunakan gabungan jaringan fiber optic dan radio link.
Entitas anak ini memperkuat Perseroan dalam bisnis jasa jaringan layanan internet di
kota Tangerang, Bandung, Belawan, Medan, Palembang, dan di tahun 2015
mengembangkan layanannya ke kota Bogor. Di tahun yang sama jaringan jasa layanan
internet yang disediakan DNN juga melayani para tenant di berbagai gedung pusat
perbelanjaan milik Lippo Malls. Ini terjadi berkat kerjasama dengan entitas anak
Perseroan lainnya, PWU.
Di akhir tahun 2015, DNN melakukan pengembangan bisnis internet dengan merek
dagang “FirstNet” untuk melayani pengguna internet di berbagai daerah yang sulit
dijangkau jaringan teresterial.
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Pangsa pasar DNN adalah pelanggan korporasi, dengan jumlah pelanggan pada tahun
2015 sebesar 177 pelanggan. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar
16,45% dari jumlah pelanggan di tahun 2014 yang sebesar 152 pelanggan.
Bisnis televisi berlangganan dengan kabel
Entitas asosiasi Perseroan, FMTV, bekerjasama dalam menggunakan jaringan kabel
milik LN untuk menghantarkan siaran televisi dengan berkualitas High Definition dengan
kanal siaran terbanyak di Indonesia, berlabelkan “HomeCable”. Program siaran yang
dihantarkan HomeCable sangat bervariasi, mulai dari program edukasi, berita, musik,
hiburan, gaya hidup (lifestyle), film, olahraga hingga program anak-anak. Tidak saja
kanal siaran dari luar negeri yang dihadirkan, HomeCable juga menyediakan 9
(sembilan) kanal lokal dan merupakan produksi in-house seperti J’Go, Dangdutz, Hi TV,
MIX, Reformed 21, Foodie TV, Kairos TV, Karaoke TV dan BeritaSatu. Kesembilan
kanal in-house yang diproduksi oleh PT First Media Production (“FMP”) dan PT First
Media News (“FMN”) ini, sebagai bentuk kanal kreatif HomeCable untuk mendorong
kepedulian akan konten Indonesia. Bukan hanya keunggulan mutu siaran yang
disajikan, layanan siaran televisi berlangganan yang diberi nama HomeCable juga
dilengkapi aplikasi interaktif yang menjadi daya tawar yang kuat kepada pasar. Pasar
generasi muda dan remaja, saat ini banyak memanfaatkan televisi sebagai pusat
informasi, diikuti media online internet, sehingga memerlukan aplikasi interaktif.
Jangkauan siaran televisi berlangganan HomeCable ini mencakup wilayah
Jabodetabek, Bandung, Surabaya dan Bali.
Bisnis televisi berlangganan direct-to-home (satelit)
Bisnis ini dijalankan oleh perusahaan yang terafiliasi dengan Perseroan, yaitu PT
Indonesia Media Televisi (“IMTV”) berdasarkan izin penyelenggaraan penyiaran
berlangganan yang dimilikinya. Dalam menyediakan jasa layanan televisi berlangganan
direct-to-home yang berlabelkan “BiGTV” ini, IMTV menggunakan teknologi satelit
sebagai infrastruktur utama untuk menyiarkan program tayangan ke seluruh Indonesia.
Dengan memanfaatkan kapasitas 9 transponder untuk membawa 184 kanal dengan
komposisi 30 kanal HD dan 154 kanal SD, layanan televisi melalui satelit BiGTV ini
dapat menjangkau potensial penonton di seluruh Indonesia. Hal mana memang menjadi
salah satu tujuan Perseroan untuk memberi akses layanan hiburan terbaik kepada
seluruh masyarakat dimanapun di Indonesia. Seperti halnya HomeCable, BiGTV juga
menghadirkan konten-konten siaran lokal yang diproduksi in-house. BiGTV
memposisikan mereknya sebagai merek televisi berlangganan yang menanamkan cinta
akan negeri Indonesia kepada masyarakat. Hal ini menjadi perhatian BiGTV, mengingat
tingginya penetrasi konten asing yang beredar di Indonesia yang mengakibatkan
penetrasi akan konten lokal menjadi semakin rendah dan masyarakat menjadi lupa
terhadap konten-konten dalam negeri yang sebetulnya tidak kalah baik dengan konten
asing. Visi untuk memajukan masyarakat Indonesia melalui konten televisi menjadi
sasaran utama Perseroan. Melalui konten televisi yang berkualitas, BiGTV dapat
memperluas wawasan masyarakat dengan informasi yang baik, menghibur, mendidik,
dan mempererat persatuan bangsa.
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Bisnis pembuatan konten siaran
Dalam bisnis megamedia memerlukan konvergensi media dan juga pembuatan konten
untuk dapat memperkuat kemampuan berkompetisi. Entitas anak, FMP dan FMN
menjadi unit usaha Perseroan dalam melakukan produksi dan pengembangan konten
siaran.
Unit usaha FMP ini bergerak dalam bidang produksi film yang memiliki tiga kelompok
produksi yaitu kreatif, rumah produksi dan bagian post-production. Disamping itu, FMP
juga memproduksi iklan dan mengembangkan siaran in-house yang dihantarkan oleh
jasa layanan siaran televisi berlangganan milik Perseroan: HomeCable dan BiGTV.
Perseroan menyadari meningkatnya kebutuhan masyarakat akan informasi yang terkini
atau diperbaharui setiap waktu. Hal tersebutlah yang mendorong anak perusahaan
FMN yang didirikan sebagai penghasil produk berita dan informasi yang disalurkan
melalui kanal siaran “BeritaSatu News Channel” dan disebarluaskan lewat jasa siaran
televisi berlangganan milik Perseroan. Dengan demikian, Perseroan, melalui anak
perusahaan FMN, dapat menyediakan informasi dan berita kepada publik dengan
standar jurnalisme yang tinggi, serta menjunjung tinggi nilai integritas, obyektivitas,
imparsialitas, dan akurasi berita. Visi editorial yang kuat serta menjunjung nilai obyektif,
tajam, komprehensif dan investigatif merupakan nilai yang selalu dipertahankan
BeritaSatu News Channel dalam menyajikan berita kepada para pemirsa.
Bisnis bioskop
Melalui entitas anak Cinemaxx, Perseroan menghadirkan jaringan bioskop berteknologi
mutakhir Big Picture, Big Sound yang memberikan pengalaman audio-visual terbaik
dalam menonton film (Maxximum Movie Experience). Dengan 2 tipe sinema yaitu Ultra
XD dan Cinemaxx Gold, Cinemaxx menghadirkan kenikmatan menonton film layar lebar
dengan optimal. Sinema Ultra XD memberikan pengalaman sinematik yang
mengagumkan dengan sensasi yang berbeda melalui layar lengkung raksasa sebesar
22 meter. Sedangkan Cinemaxx Gold memberikan pengalaman VIP dalam menonton
bioskop, dimana penonton dapat menikmati layanan kelas atas dari tempat duduk yang
terdiri dari sofa-sofa berlapis kulit mewah dilengkapi dengan twin-motor recliners,
sehingga penonton dapat mengatur posisi duduk mereka hanya dengan sentuhan
tombol, hingga hidangan makanan ala hotel berbintang yang diantarkan langsung ke
bangku penonton. Sejak Desember 2014 hingga akhir 2015, Cinemaxx telah memiliki
dan mengoperasikan 14 bioskop dengan total 73 layar yang berada di wilayah: Plaza
Semanggi - Jakarta, FX Sudirman – Jakarta, Palembang Icon, Ponorogo City Center,
Lippo Plaza Manado, Lippo Mal Kuta, Sun Plaza Medan, Lippo Plaza Medan, Orange
County Cikarang, Lippo Plaza Cikarang, Lippo Plaza Jogja, Maxxbox Lippo Village, Mal
Matahari WTC Serpong, Metropolis Town Square.

IV. Analisis Kinerja Keuangan
Berikut adalah ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan laporan
keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015-2011
yang telah diaudit oleh KAP AAJ. Ikhtisar data keuangan penting Perseroan adalah
sebagai berikut:
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a.

Laporan Laba Rugi Komprehensif
Pendapatan Perseroan pada tahun 2015 yang mencapai Rp 1.062.980 juta,
mengalami penurunan sebesar Rp 961.993 juta atau 47,5% dibandingkan tahun
2014 sebesar Rp 2.024.973 juta. Penurunan ini dikarenakan Perseroan sudah
tidak mengkonsolidasi PT Link Net Tbk. Pendapatan atas layanan internet
menyumbang 58,1%, dan bioskop menyumbang 16,6% dari total pendapatan.
Selebihnya sejumlah 25,3% dari total pendapatan diperoleh melalui perangkat
komunikasi dan pendapatan lainnya.
Pendapatan pada tahun 2014 yang mencapai Rp 2.024.973 juta, mengalami
peningkatan sebesar Rp 270.871 juta atau 15% dibandingkan tahun 2013 yang
sebesar Rp 1.754.102 juta. Pendapatan atas layanan televisi berlangganan
menyumbang 32%, layanan jasa internet menyumbang 51% dari total pendapatan.
Selebihnya sejumlah 17% dari total pendapatan diperoleh melalui layanan
komunikasi data, media iklan, dan pendapatan lainnya. Peningkatan ini terutama
disebabkan oleh penambahan jumlah pelanggan perumahan serta peningkatan
pendapatan dari korporasi. Pendapatan internet broadband serta layanan
komunikasi data pelanggan korporasi di tahun 2014 adalah sebesar Rp 1.198.642
juta mengalami kenaikan sebesar 27% dibandingkan tahun sebelumnya terutama
karena pertumbuhan jumlah pelanggan. Pendapatan layanan televisi
berlangganan naik sebesar 18% pada tahun 2014, mencapai Rp 649.743 juta
seiring dengan meningkatnya jumlah pelanggan dan ARPU. Selain itu Perseroan
terus melakukan penjualan iklan kepada berbagai perusahaan. Pendapatan iklan
sebesar Rp 77.944 juta di tahun 2014 memberikan kontribusi sebesar 4% dari
jumlah pendapatan Perseroan.
Pendapatan pada tahun 2013 sebesar Rp 1.754.102 juta, mengalami peningkatan
Rp 431.663 juta atau 32,64% dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan atas
layanan TV kabel berlangganan menyumbang 31.5%, layanan jasa internet
menyumbang 46.4% dari total pendapatan. Selebihnya sejumlah 22,1% dari total
pendapatan diperoleh dari layanan komunikasi data, media iklan, dan pendapatan
lain-lain.
Pendapatan pada tahun 2012 yang mencapai Rp 1.322.439 juta, mengalami
peningkatan sebesar Rp 280.238 juta atau 26,9% dibandingkan tahun 2011
sebesar Rp 1.042.201 juta. Pendapatan atas layanan TV kabel berlangganan
menyumbang 30,9%, layanan jasa internet menyumbang 46,7% dari total
pendapatan. Selebihnya sejumlah 22,4% dari total pendapatan diperoleh dari
layanan komunikasi data, media iklan, dan pendapatan lain-lain.
Sedangkan pendapatan pada tahun 2011 yang mencapai Rp 1.042.201 juta,
mengalami peningkatan sebesar Rp 209.620 juta atau 25,2% dibandingkan tahun
2010 sebesar Rp 832.581 juta. Pendapatan atas layanan TV kabel berlangganan
menyumbang 25,3%, layanan jasa internet menyumbang 46,8% dari total
pendapatan. Selebihnya sejumlah 27,9% dari total pendapatan diperoleh dari
layanan komunikasi data, media iklan, dan pendapatan lain-lain.
Beban layanan Perseroan berupa biaya dan pengeluaran yang dibayarkan untuk
hal-hal sebagai berikut:
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Beban layanan internet yang mencakup biaya bandwidth internet, biaya sewa
perangkat internet, dan biaya akses internet lain-lain.
Beban layanan komunikasi data, mencakup biaya instalasi dan biaya
perangkat.
Beban layanan bioskop.
Beban perangkat komunikasi.
Biaya atas jasa-jasa lain.






Tabel 7: Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan (Rp Juta)
Ur a i a n

31 Des 10

31 Des 11

31 Des 12

31 Des 13

31 Des 14

31 Des 15

Pendapatan bersih

832,581

1,042,201

1,322,439

1,754,102

2,024,973

1,062,980

Beban layanan

181,458

263,679

385,127

474,114

591,916

1,421,501

Laba (rugi) kotor

651,123

778,522

937,312

1,279,988

1,433,057

-358,521

Beban operasi
Penjualan & pemasaran
Umum & administrasi
Depresiasi

542,716
52,741
345,697
144,278

744,720
87,628
461,968
195,124

929,999
125,379
560,461
244,159

1,080,007
158,068
583,255
338,684

1,019,719
133,698
494,364
391,657

1,423,635
173,936
500,873
748,826

Laba (rugi) dari operasi

108,407

33,802

7,313

199,981

413,338

-1,782,156

Pendapatan (biaya) lain-lain - bersih

-42,445

1,709

10,899

-122,260

7,738,541

-161,069

65,962

35,511

18,212

77,721

8,151,879

-1,943,225

-24,039

-31,915

-7,742

-57,784

-265,727

429,511

0

0

0

0

57,167

0

41,923

3,596

10,470

19,937

7,943,319

-1,513,714

Laba (rugi) sebelum pajak
Beban pajak
Efek penyesuaian proforma
Laba (rugi) kom prehensif

Beban layanan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 1.421.501 juta, yang
mengalami peningkatan sebesar Rp 829.585 juta atau 140,2% dibandingkan
dengan beban layanan pada tahun 2014 yang mencapai Rp 591.916 juta. Hal ini
disebabkan adanya penambahan beban sewa menara BTS, beban perolehan
pelanggan dan perangkat komunikasi pada tahun 2015.
Sepanjang tahun 2014, Perseroan mencatat jumlah beban layanan sebesar
Rp 591.916 juta, naik sebesar 25% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Beban layanan mengalami kenaikan yang lebih cepat dibandingkan kenaikan
pendapatan karena kenaikan beban pemrograman dan beban internet broadband
sehubungan dengan perluasan Perseroan, serta efek dari melemahnya nilai tukar
Rupiah terhadap mata uang asing di mana beban pemrograman dan internet
broadband sebagian besar dalam Dolar Amerika. Berdasarkan rata-rata nilai tukar
sepanjang tahun, Rupiah melemah sebesar 13% pada tahun 2014 dibandingkan
tahun sebelumnya. Persentase beban layanan terhadap pendapatan di tahun 2014
adalah 29%, naik dari semula 27% di tahun 2013.
Beban layanan pada tahun 2013 mencapai Rp 474.114 juta, mengalami
peningkatan Rp 88.987 juta atau 23,11% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini
disebabkan adanya penambahan saluran televisi kabel, penambahan kapasitas
bandwidth dan kenaikan pendapatan di 2013. Secara umum rasio total biaya
layanan yang dibebankan terhadap pendapatan mengalami peningkatan menjadi
sebesar 27,0% pada tahun 2013.
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Beban layanan pada tahun 2012 adalah sebesar Rp 385.127 juta, mengalami
peningkatan sebesar Rp 121.448 juta atau 46,1% dibandingkan dengan beban
layanan pada tahun 2011 yang mencapai Rp 263.679 juta. Hal ini disebabkan
terutama karena penambahan kanal program televisi kabel, penambahan
kapasitas bandwidth, penambahan sewa menara yang cukup signifikan untuk
bisnis broadband wireless access yang masih dalam tahap pengembangan, serta
sejalan dengan kenaikan pendapatan di 2012. Secara umum rasio total biaya
layanan yang dibebankan terhadap pendapatan mengalami peningkatan menjadi
sebesar 29,1% pada tahun 2012 dibandingkan pada tahun 2011 sebesar 25,3%.
Beban layanan pada tahun 2011 adalah sebesar Rp 263.679 juta, mengalami
peningkatan sebesar Rp 82.221 juta atau 45,3% dibandingkan dengan beban
layanan pada tahun 2010 yang mencapai Rp 181.458 juta. Hal ini disebabkan
terutama karena penambahan channel program televisi kabel dan sejalan dengan
kenaikan pendapatan di 2011. Secara umum rasio total biaya layanan yang
dibebankan terhadap pendapatan mengalami peningkatan menjadi sebesar 25,3%
pada tahun 2011 dibandingkan pada tahun 2010 sebesar 21,8%.
Perseroan membukukan margin rugi kotor sebesar 33,7% pada tahun 2015, yang
lebih menurun dibandingkan margin laba kotor di tahun 2014 yaitu sebesar 70,8%,
hal tersebut disebabkan karena adanya peningkatan beban layanan. Pada tahun
2014, Perseroan membukukan margin laba kotor sebesar 71%, yang turun
dibandingkan margin laba kotor di tahun 2013 yaitu sebesar 73%, hal tersebut
disebabkan karena adanya peningkatan beban layanan seperti dijelaskan diatas.
Sementara margin laba bruto sebesar 73% pada tahun 2013, merupakan
peningkatan dibandingkan margin laba bruto sebesar 70,9% pada tahun 2012, hal
tersebut selaras dengan kenaikan pendapatan Perseroan. Periode sebelumnya
pertumbuhan margin laba kotor dari 78,2% pada tahun 2010 menjadi 74,7% pada
tahun 2011.
Beban operasional terdiri atas beban penjualan dan beban administrasi dan
umum. Beban penjualan sebagian besar terdiri dari beban karyawan untuk staf
penjualan, beban komisi dan promosi, sedangkan beban umum dan administrasi
sebagian besar terdiri dari beban karyawan untuk staff non-penjualan, beban
penurunan nilai piutang usaha dan beban sewa.
Beban operasional meningkat sebesar Rp 46.747 juta dari Rp 628.062 juta pada
tahun 2014, menjadi Rp 674.809 juta pada tahun 2015. Peningkatan beban
operasional terutama terkait dengan beban gaji dan kesejahteraan karyawan.
Beban operasional sebesar Rp 628.062 juta di tahun 2014 turun sebesar Rp
113.261 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini sebagian besar
disebabkan oleh turunnya beban umum dan administrasi sebagai akibat dari
efisiensi operasional Perseroan. Beban umum dan administrasi di tahun 2014
berjumlah Rp 494.364 juta atau Rp 88.891 juta lebih rendah dibandingkan tahun
sebelumnya. Beban penjualan sejumlah Rp 133.698 juta di tahun 2014, turun
sebesar Rp 24.370 juta dibandingkan tahun lalu.
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Beban operasional pada tahun 2013 mencapai Rp 741.323 juta, meningkat
sebanyak Rp 55.483 juta dibanding tahun 2012. Peningkatan ini terkait dengan
kenaikan beban penjualan yaitu peningkatan di biaya pemasaran dan juga beban
administrasi dan umum seperti pengembangan layanan televisi berlangganan dan
layanan internet dan sejalan dengan perluasan jaringan kabel sebanyak 261.000
home-passed.
Pada tahun 2012, beban operasional meningkat sebesar Rp 136.244 juta dari
Rp 549.596 juta pada tahun 2011, menjadi Rp 685.840 juta pada tahun 2012.
Peningkatan beban operasional terutama terkait dengan kenaikan beban
penjualan yaitu peningkatan kegiatan pemasaran dan penjualan sebagai upaya
untuk meningkatkan pendapatan, juga terkait dengan beban administrasi dan
umum, antara lain pengembangan bisnis TV Kabel dan Internet Broadband,
pengembangan bisnis broadband wireless access dan biaya-biaya lain.
Peningkatan dalam biaya operasional ini juga sejalan dengan perluasan jaringan
kabel di 2012 sebanyak 278.000 home-passed serta penambahan jaringan dan
peningkatan perangkat broadband wireless access untuk mendukung peningkatan
volume transaksi, sebagai bagian dari peningkatan pendapatan.
Pada periode sebelumnya beban operasional meningkat sebesar Rp 151.158 juta
dari Rp 398.438 juta pada tahun 2010, menjadi Rp 549.596 juta pada tahun 2011.
Peningkatan beban operasional terutama terkait dengan kenaikan beban
administrasi dan umum, terutama terkait pengembangan bisnis broadband
wireless access antara lain berupa biaya izin dan lisensi, biaya pengembangan,
biaya administrasi dan biaya-biaya lain. Peningkatan dalam biaya operasional ini
juga sejalan dengan perluasan jaringan kabel di 2011 sebanyak 149.000 homepassed, peningkatan aktivitas untuk mendukung peningkatan volume transaksi,
sebagai bagian dari peningkatan pendapatan.
Rugi tahun berjalan pada tahun 2015 sebesar Rp 1.513.714 juta, yang mengalami
penurunan sebesar 119,1% dibandingkan dengan Laba Tahun Berjalan pada
tahun 2014 yaitu sebesar Rp 7.943.319 juta. Penurunan Laba Tahun Berjalan
pada tahun 2015 disebabkan pada tahun 2014 terdapat keuntungan dari penjualan
sebagian kepemilikan saham entitas anak dan keuntungan pencatatan investasi
pada entitas asosiasi dengan nilai wajar
Laba tahun berjalan dan laba komprehensif tahun berjalan setelah penyesuaian
proforma pada tahun 2014 sebesar Rp 7.943.319 juta, yang mengalami
peningkatan sebesar Rp 7.923.382 juta atau 39.742% dibandingkan dengan tahun
2013 yaitu sebesar Rp 19.937 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh
kenaikan pendapatan yang signifikan serta ditunjang dengan efisiensi operasional
Perseroan. Pada tahun 2014, Perseroan juga membukukan keuntungan dari
penjualan sebagian kepemilikan saham entitas anak sebesar Rp 1.333.120 juta,
keuntungan atas realisasi nilai transaksi dengan pihak non-pengendali sebesar
Rp 537.233 juta dan keuntungan pencatatan investasi pada entitas asosiasi
dengan nilai wajar sebesar Rp 5.957.966 juta.
Laba tahun berjalan pada tahun 2013 sebesar Rp 19.937 juta atau meningkat
90,42% dari tahun sebelumnya, terutama disebabkan oleh peningkatan
pendapatan operasional.
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Laba tahun berjalan pada tahun 2012 sejumlah Rp 10.470 juta, atau mengalami
peningkatan sekitar 191% dibandingkan dengan laba tahun berjalan pada tahun
2011 sebesar Rp 3.596 juta. Periode sebelumnya pendapatan dari operasional
pada tahun 2011 sejumlah Rp 33.802 juta, atau mengalami penurunan sekitar
68,8% dibandingkan dengan pendapatan dari operasional pada tahun 2010
sebesar Rp 108.407 juta. Penurunan dari pendapatan bersih operasional pada
tahun 2011 terutama disebabkan oleh faktor-faktor yang telah disebutkan pada
beban operasional di atas.
Rugi komprehensif pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 1.289.061 juta, yang
mengalami penurunan sekitar Rp 9.233.549 juta dibandingkan dengan laba
komprehensif pada tahun 2014 yaitu sejumlah Rp 7.944.488 juta. Laba
komprehensif pada tahun 2013 adalah sebesar Rp 19.937 juta yang mengalami
peningkatan sekitar Rp 9.467 juta dibandingan tahun sebelumnya. Laba
komprehensif pada tahun 2012 adalah sebesar Rp 10.470 juta, mengalami
peningkatan sekitar Rp 6.874 juta dibandingkan dengan laba komprehensif pada
tahun 2011 sejumlah Rp 3.596 juta. Sedangkan laba komprehensif pada tahun
2011 adalah sebesar Rp 3.596 juta, mengalami penurunan sekitar Rp 38.327 juta
dibandingkan dengan laba komprehensif pada tahun 2010 sejumlah Rp 41.923
juta.
Rugi yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada tahun 2015
adalah sebesar Rp 624.967 juta, sedangkan kepada kepentingan non pengendali
adalah rugi sebesar Rp 888.747 juta. Laba yang diatribusikan kepada kepentingan
non pengendali turun sebesar Rp 1.094.590 juta atau turun 531,8% dibandingkan
tahun 2014.
Laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada tahun 2014
adalah sebesar Rp 7.737.476 juta, sedangkan kepada kepentingan non
pengendali adalah sebesar Rp 205.843 juta. Laba yang diatribusikan kepada
pemilik entitas induk naik sebesar Rp 7.840.851 juta, terutama dikontribusikan dari
keuntungan dari penjualan sebagian kepemilikan saham entitas anak, keuntungan
atas realisasi nilai transaksi dengan pihak non-pengendali dan keuntungan
pencatatan investasi pada entitas asosiasi dengan nilai wajar. Laba yang
diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali naik sebesar Rp 82.531 juta
dibandingkan tahun 2013, dikontribusikan dari kenaikan pendapatan layanan
internet dan layanan televisi berlangganan yang signifikan serta ditunjang dengan
efisiensi operasional Perseroan pada tahun 2014.
Laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk di tahun 2013 adalah
rugi sebesar Rp 103.375 juta dibandingkan pada tahun 2012 rugi sebesar Rp
105.162 juta, sedangkan kepada kepentingan non pengendali adalah laba sebesar
Rp 123.312 juta, naik sebesar Rp 7.680 juta atau 6.6% dibanding laba tahun 2012
sebesar Rp 115.632 juta. Hal ini dikontribusikan dari bisnis kabel yaitu internet dan
TV kabel yang mencatat peningkatan laba yang signifikan di tahun 2013. Periode
sebelumnya laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada tahun
2011 adalah rugi sebesar Rp 44.208 juta, sedangkan kepada kepentingan non
pengendali adalah sebesar Rp 47.804 juta.
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b.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Pertumbuhan aset
Total aset per tanggal 31 Desember 2015 sejumlah Rp 13.711.988 juta, yang
mengalami peningkatan sebesar Rp 760.042 juta atau sebesar 5,9% dibandingkan
dengan total aset per tanggal 31 Desember 2014, yaitu sebesar Rp 12.951.946
juta. Aset lancar Perseroan turun sebesar Rp 272.988 juta dari Rp 1.479.197 juta
per tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp 1.206.209 juta per tanggal 31
Desember 2015. Aset tidak lancar Perseroan meningkat sebesar Rp 1.033.030
juta dari Rp 11.472.749 juta per tanggal 31 Desember 2014 menjadi
Rp 12.505.779 juta per tanggal 31 Desember 2015.
Total aset per tanggal 31 Desember 2014 sejumlah Rp 12.951.946 juta, yang
mengalami peningkatan sebesar Rp 7.710.254 juta atau sebesar 147%
dibandingkan dengan total aset per tanggal 31 Desember 2013, yaitu sebesar
Rp 5.241.692 juta. Aset lancar Perseroan naik sebesar Rp 255.616 juta dari
Rp 1.223.581 juta per tanggal 31 Desember 2013 menjadi Rp 1.479.197 juta per
tanggal 31 Desember 2014. Aset tidak lancar Perseroan meningkat sebesar Rp
7.454.638 juta, dari semula Rp 4.018.111 juta per tanggal 31 Desember 2013
menjadi Rp 11.472.749 juta per tanggal 31 Desember 2014. Peningkatan tersebut
terutama disebabkan adanya peningkatan saldo akun Investasi pada Entitas
Asosiasi dari investasi Perseroan di PT Link Net Tbk sebesar Rp 6.200.739 juta.
Total aset per 31 Desember 2013 mencapai Rp 5.241.692 juta, mengalami
peningkatan sebesar 21.7% dibandingkan total aset per tanggal 31 Desember
2012 sejumlah Rp 4.306.576 juta. Aset lancar naik sebesar Rp 85.267 juta dari
Rp 1.138.314
juta
per
tanggal
31
Desember
2012
menjadi
Rp 1.223.581 juta per tanggal 31 Desember 2013. Sementara aset tidak lancar
meningkat sebesar Rp 849.849 juta dari Rp 3.168.262 juta per tanggal
31 Desember 2012 menjadi Rp 4.018.111 juta per tanggal 31 Desember 2013.
Tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar Rp 613.129 juta atau sebesar 16,6%
dibandingkan dengan aset per 31 Desember 2011, yaitu sebesar Rp 3.693.447
juta. Aset lancar turun sebesar Rp 85.507 juta, menjadi Rp 1.138.314 juta pada
tanggal 31 Desember 2012 dari Rp 1.223.821 juta pada 31 Desember 2011,
terutama karena penurunan biaya dibayar dimuka. Aset tidak lancar meningkat
sebesar Rp 698.636 juta menjadi Rp 3.168.262 juta pada tanggal 31 Desember
2012 dari Rp 2.469.626 juta pada 31 Desember 2011, terutama karena
penambahan aset tetap, peningkatan aset pajak tangguhan - bersih dan uang
muka pembelian barang.
Total aset per tanggal 31 Desember 2011 sejumlah Rp 3.693.447 juta, mengalami
peningkatan sebesar Rp 2.030.202 juta atau sebesar 122,1% dibandingkan
dengan aset per 31 Desember 2010, yaitu sebesar Rp 1.663.245 juta. Aset lancar
meningkat sebesar Rp 1.022.256 juta, menjadi Rp 1.223.821 juta pada tanggal
31 Desember 2011 dari Rp 201.565 juta pada 31 Desember 2010, terutama
karena peningkatan kas dan setara kas. Aset tidak lancar meningkat sebesar
Rp 1.007.946 juta menjadi Rp 2.469.626 juta pada tanggal 31 Desember 2011 dari
Rp 1.461.680 juta pada 31 Desember 2010, terutama karena peningkatan biaya
dibayar dimuka dan piutang pihak berelasi.
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Tabel 8: Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Aset Perseroan (Rp Juta)
Ur a i a n
Aset
Aset lancar
Kas dan setara kas
Piutang usaha - bersih
Pajak dibayar dimuka
Beban dibayar dimuka
Aset lancar lain-lain
Aset tidak lancar
Piutang pihak istimew a
Investasi
Aset pajak tangguhan
Aset tetap
Biaya dibayar dimuka jangka panjang
Uang muka
Aset keuangan tidak lancar lainnya
Aset tidak lancar lain-lain
Aset takberw ujud

31 Des 10

31 Des 11

31 Des 12

31 Des 13

31 Des 14

31 Des 15

1,663,245

3,693,447

4,306,576

5,241,692

12,951,946

13,711,988

201,565
68,279
113,259
9,674
10,254
99

1,223,821
812,820
101,088
150,674
142,396
16,843

1,138,314
848,657
106,772
142,671
38,712
1,502

1,223,581
392,453
603,160
65,105
135,552
27,311

1,479,197
317,412
111,046
276,413
369,638
404,688

1,206,209
80,463
101,508
344,207
301,571
378,460

1,461,680
2,234
0
13,988
1,156,140
0
100,726
22,805
44,408
121,379

2,469,626
415,319
0
36,574
1,549,547
148,200
92,845
17,705
98,701
110,735

3,168,262
463,462
12,653
152,030
1,980,389
136,800
132,178
21,234
162,426
107,090

4,018,111
571,707
18,458
219,101
2,749,755
125,400
101,886
38,445
78,120
115,239

11,472,749
584,631
6,200,739
469,512
1,937,316
195,723
197,945
152,510
109,162
1,625,211

12,505,779
646,826
6,417,995
827,656
2,806,231
136,465
144,603
172,315
159,924
1,193,764

Posisi kewajiban
Total kewajiban per tanggal 31 Desember 2015 sejumlah Rp 5.247.517 juta,
mengalami peningkatan sebesar Rp 1.660.957 juta atau naik 46,3% dibandingkan
dengan total kewajiban sebesar Rp 3.586.560 juta per tanggal 31 Desember 2014.
Total kewajiban lancar mengalami peningkatan sebesar Rp 1.652.851 juta dari
Rp 1.468.904 juta per tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp 3.121.755 juta per
tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan kewajiban lancar ini disebabkan
peningkatan pinjaman bank dan sewa guna usaha pada tahun 2015. Kewajiban
tidak lancar Perseroan meningkat sebesar Rp 8.106 juta dari Rp 2.117.656 juta per
tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp 2.125.762 juta per tanggal 31 Desember
2015. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya penambahan
pinjaman dan hutang sewa pembiayaan pada tahun 2015.
Total kewajiban per tanggal 31 Desember 2014 sejumlah Rp 3.586.560 juta,
mengalami peningkatan sebesar Rp 778.966 juta atau naik 28% dibandingkan
dengan total kewajiban sebesar Rp 2.807.594 juta per tanggal 31 Desember 2013.
Total kewajiban lancar mengalami penurunan sebesar Rp 137.303 juta dari
Rp 1.606.207 juta per tanggal 31 Desember 2013 menjadi Rp 1.468.904 juta per
tanggal 31 Desember 2014. Penurunan kewajiban lancar ini disebabkan
penurunan pinjaman bank dan penurunan saldo akun liabilitas jangka pendek
lainnya yang mencatat pendapatan Perseroan yang ditangguhkan. Kewajiban tidak
lancar Perseroan meningkat sebesar Rp 916.269 juta dari Rp 1.201.387 juta per
tanggal 31 Desember 2013 menjadi Rp 2.117.656 juta per tanggal 31 Desember
2014. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya penambahan
pinjaman jangka panjang dan utang sewa pembiayaan pada tahun 2014, serta
dibukukannya liabilitas pajak tangguhan sebesar Rp 368.778 juta.
Total liabilitas per 31 Desember 2013 sebesar Rp 2.807.594 juta, mengalami
peningkatan sebesar Rp 917.619 juta atau naik 48,5% dibandingkan total liabilitas
per 31 Desember 2012 sejumlah Rp 1.889.975 juta. Total kewajiban lancar
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mengalami peningkatan sebesar Rp 777.664 juta dari Rp 828.543 juta per tanggal
31 Desember 2012 menjadi Rp 1.606.207 juta per tanggal 31 Desember 2013.
Peningkatan kewajiban lancar ini disebabkan penambahan pinjaman bank dan
sewa guna usaha. Sementara, kewajiban tidak lancar meningkat sebesar
Rp 139.955 juta dari Rp 1.061.432 juta per tanggal 31 Desember 2012 menjadi
Rp 1.201.387 juta per tanggal 31 Desember 2013 dikarenakan adanya
penambahan pinjaman dan utang sewa pembiayaan pada tahun 2013.
Total liabilitas pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar
Rp 602.659 juta atau naik 46,8% dibandingkan dengan total liabilitas sebesar
Rp 1.287.316 juta pada tanggal 31 Desember 2011. Total liabilitas lancar
mengalami peningkatan sebesar Rp 345.145 juta dari Rp 483.398 juta pada
31 Desember 2011 menjadi Rp 828.543 juta pada 31 Desember 2012.
Peningkatan liabilitas lancar ini disebabkan peningkatan utang usaha,
penambahan utang sewa pembiayaan dan beban yang masih harus dibayar pada
tahun 2012. Liabilitas tidak lancar meningkat sebesar Rp 257.514 juta dari
Rp 803.918 juta pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi Rp 1.061.432 juta pada
31 Desember 2012. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya
penambahan pinjaman dan utang sewa pembiayaan di tahun 2012.
Total liabilitas per 31 Desember 2011 sejumlah Rp 1.287.316 juta, mengalami
peningkatan sebesar Rp 397.902 juta atau naik 44,7% dibandingkan dengan total
liabilitas sebesar Rp 889.414 juta pada tanggal 31 Desember 2010. Total liabilitas
lancar mengalami penurunan sebesar Rp 346.115 juta dari Rp 829.513 juta pada
31 Desember 2010 menjadi Rp 483.398 juta pada 31 Desember 2011. Penurunan
liabilitas lancar ini disebabkan pembayaran pinjaman bank dan liabilitas lainnya
pada tahun 2011. Liabilitas tidak lancar meningkat sebesar Rp 744.017 juta dari
Rp 59.901 juta pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp 803.918 juta pada
31 Desember 2011.
Pertumbuhan ekuitas
Total ekuitas per tanggal 31 Desember 2015 sejumlah Rp 8.464.471 juta,
mengalami penurunan sebesar Rp 900.915 juta atau turun 6,6% dibandingkan
dengan total ekuitas per tanggal 31 Desember 2014, yaitu sebesar Rp 9.365.386
juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh nilai laba komprehensif yang diperoleh
Perseroan pada tahun 2014.
Total ekuitas per tanggal 31 Desember 2014 sejumlah Rp 9.365.386 juta,
mengalami peningkatan sebesar Rp 6.931.288 juta atau 285% dibandingkan
dengan total ekuitas per tanggal 31 Desember 2013, yaitu sebesar Rp 2.434.098
juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh nilai laba komprehensif yang diperoleh
Perseroan pada tahun 2014.
Total ekuitas per 31 Desember 2013 sebesar Rp 2.434.098 juta, mengalami
peningkatan sebesar Rp 17.497 juta atau 0,7% dibanding tahun sebelumnya yang
disebabkan oleh nilai laba komprehensif yang diperoleh di tahun 2013.
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Total ekuitas per 31 Desember 2012 sejumlah Rp 2.416.601 juta, mengalami
peningkatan sebesar Rp 10.470 juta atau 0,4% dibandingkan dengan total ekuitas
per 31 Desember 2011, yaitu sebesar Rp 2.406.131 juta. Peningkatan tersebut
disebabkan oleh nilai laba komprehensif yang diperoleh di tahun 2012.
Total ekuitas per 31 Desember 2011 sejumlah Rp 2.406.131 juta, mengalami
peningkatan sebesar Rp 1.632.300 juta atau 210,9% dibandingkan dengan total
ekuitas per 31 Desember 2010, yaitu sebesar Rp 773.831 juta. Pada 27 Juni 2011,
LN (entitas anak) menerbitkan saham baru kepada Asia Link Dewa Pte Ltd
sebanyak 1.032.649.384 saham senilai Rp 1.627.703 juta. Pada tanggal yang
sama, FMTV (entitas anak) menerbitkan saham baru kepada Asia Link Dewa Pte.
Ltd. sebanyak 2.375 saham dan kepada Asia Link Company Limited sebanyak 125
saham, dengan jumlah nilai sebesar Rp 1.000 juta.
Tabel 9: Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Liabilitas & Ekuitas Perseroan (Rp Juta)
Ur a i a n
Liabilitas dan ekuitas
Liabilitas lancar
Utang usaha
Beban akrual
Utang pajak
Bagian lancar kew ajiban imbalan kerja
Bagian lancar liabilitas jangka panjang
Liabilitas keuangan jangka pendek
Pinjaman jangka pendek
Liabilitas lancar lainnya
Liabilitas tidak lancar
Utang bank & lembaga keuangan
Utang sew a pembiayaan
Utang obligasi
Liabilitas keuangan jangka panjang
Kew ajiban imbalan kerja
Liabilitas pajak tangguhan
Ekuitas
Ekuitas atribusi ke pemilik entitas induk
Kepentingan non pengendali

31 Des 10

31 Des 11

31 Des 12

31 Des 13

31 Des 14

31 Des 15

1,663,245

3,693,447

4,306,576

5,241,692

12,951,946

13,711,988

829,513
34,646
60,669
18,536
356
465,520
6,481
224,820
18,485

483,398
195,591
60,930
55,366
14,678
23,257
3,448
105,000
25,128

828,543
336,528
110,308
91,567
16,971
108,989
55,396
95,821
12,963

1,606,207
382,763
133,419
33,970
15,848
359,295
198,011
12,000
470,901

1,468,904
766,492
273,743
8,735
5,823
315,055
59,644
7,543
31,869

3,121,755
1,071,288
470,584
11,419
8,469
804,178
370,773
327,205
57,839

59,901
14,299
25,069
0
589
19,944
0

803,918
49,829
2,960
722,310
0
28,819
0

1,061,432
166,898
113,507
729,573
7,994
43,460
0

1,201,387
262,799
127,898
736,829
8,284
65,577
0

2,117,656
1,480,363
212,375
0
26,291
29,849
368,778

2,125,762
1,384,473
321,458
0
8,434
42,619
368,778

773,831
773,831
0

2,406,131
1,758,452
647,679

2,416,601
1,653,290
763,311

2,434,098
1,547,475
886,623

9,365,386
8,257,700
1,107,686

8,464,471
7,749,782
714,689

Likuiditas dan sumber pendanaan
Arus kas bersih Perseroan yang digunakan untuk aktivitas operasional tahun 2015
adalah sebesar Rp 1.006.982 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 1.046.918
juta dibandingkan tahun 2014 dimana arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas
operasional adalah sebesar Rp 39.936 juta. Hal ini terutama disebabkan adanya
penurunan penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp 1.379.733 juta dioffset
dengan peningkatan pembayaran kas kepada pemasuk Rp 69.658 juta dan
penurunan pembayaran untuk beban usaha dan lainnya Rp 332.281 juta.
Arus kas bersih Perseroan yang diperoleh dari aktivitas operasional tahun 2014
adalah sebesar Rp 39.936 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 345.236 juta
dibandingkan tahun 2013 dimana arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas
operasional adalah sebesar Rp 385.172 juta. Hal ini terutama disebabkan adanya
peningkatan penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp 490.942 juta di-offset
dengan peningkatan pembayaran kas kepada pemasok Rp 591.325 juta dan
peningkatan pembayaran untuk beban usaha dan lainnya Rp 98.488 juta.
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Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasional tahun 2013 adalah
sebesar Rp 385.172 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 51.262 juta dibanding
tahun 2012. Hal ini disebabkan terutama karena adanya peningkatan pembayaran
kepada pemasok dan beban usaha.
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasional tahun 2012 adalah
sebesar Rp 436.434 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 442.895 juta
dibandingkan tahun 2011 dimana arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas
operasional adalah sebesar Rp 6.461 juta. Hal ini terutama disebabkan adanya
peningkatan penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp 223.000 juta dan
penurunan arus kas dari pembayaran izin broadband wireless access sebesar
Rp 211.810 juta.
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasional tahun 2011 adalah
sebesar Rp 6.461 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 172.242 juta
dibandingkan tahun 2010 dimana arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas
operasional adalah sebesar Rp 165.781 juta.
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi mencapai Rp 305.764 juta
pada tahun 2015, mengalami penurunan sebesar Rp 477.196 juta atau 278% dari
kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp 171.432 juta pada
tahun 2014.
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi mencapai Rp 171.432 juta pada
tahun 2014, mengalami peningkatan sebesar Rp 1.221.317 juta atau 116% dari
kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp 1.049.885 juta
pada tahun 2013. Pada tahun 2014, Perseroan tetap melakukan investasi dan
belanja modal dalam rangka peningkatan kualitas, ekspansi jaringan dan peralatan
yang terkait dengan pengembangan produk dan jasa, antara lain konten televisi
berlangganan, produksi konten dan sebagainya. Pengeluaran kas terbesar dalam
aktivitas investasi di tahun 2014 adalah perolehan aset tetap sebesar
Rp 1.147.944 juta.
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi mencapai Rp. 1.049.885 juta
pada tahun 2013, mengalami peningkatan 72,4% dari tahun 2012 yang
disebabkan oleh pembelanjaan modal dalam rangka peningkatan kualitas,
ekspansi jaringan dan peralatan yang terkait dengan pengembangan produk dan
jasa. Pengeluaran kas terbesar dalam aktivitas investasi di tahun 2013 adalah
perolehan aset tetap sebesar Rp 1.333.184 juta.
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi mencapai Rp 609.026 juta pada
tahun 2012, mengalami penurunan sebesar Rp 107.670 juta atau 15,0% dari
Rp 716.696 juta pada tahun 2011. Di tahun 2012, Perseroan tetap melakukan
investasi dan belanja modal dalam rangka peningkatan kualitas, ekspansi jaringan
dan peralatan yang terkait dengan pengembangan produk dan jasa baru, antara
lain bisnis broadband wireless access, konten TV, TV production dan sebagainya.
Pengeluaran kas terbesar dalam aktivitas investasi di tahun 2012 adalah
perolehan aset tetap sebesar Rp 734.288 juta.
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Kas bersih digunakan dalam aktivitas investasi mencapai Rp 716.696 juta pada
tahun 2011, mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp 538.683 juta atau
302,6% dari Rp 178.013 juta pada tahun 2010. Hal ini dikarenakan di tahun 2011,
Perseroan melakukan investasi dan belanja modal dalam rangka peningkatan
kualitas, ekspansi jaringan dan peralatan yang terkait dengan pengembangan
produk dan jasa baru, antara lain jasa broadband wireless access, TV content, TV
production dan sebagainya. Pengeluaran kas terbesar dalam aktivitas investasi di
tahun 2011 adalah perolehan aset tetap sebesar Rp 610.603 juta.
Pada tahun 2015, arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp
1.084.418 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 1.185.969 juta atau 1167%
dibandingkan tahun 2014
Pada tahun 2014, arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar
Rp 101.551 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 309.861 juta atau 149%
dibandingkan tahun 2013.
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp 208.310 juta pada tahun
2013 mengalami penurunan sebesar Rp 119 juta atau 0,06% dari tahun 2012.
Pada tahun 2012, arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp
208.429 juta, mengalami penurunan signifikan sebesar Rp 1.259.269 juta atau
85,8% dibandingkan tahun 2011, saat Perseroan menerima dana dari Asia Link
Dewa Pte. Ltd. dan Asia Link Company Limited atas penerbitan saham LN dan
FMTV (entitas-entitas anak) sebesar Rp 1.628.703 juta dan penerbitan obligasi
kepada Asia Link Dewa Pte. Ltd. sebesar Rp 722.310 juta pada bulan Juni 2011.
Pada tahun 2011, arus kas bersih untuk aktivitas pendanaan mencapai
Rp 1.467.698 juta, mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp 1.418.906 juta
atau 2.908,1% dibandingkan tahun 2010.
c.

Rasio-Rasio Keuangan
Rasio likuiditas
Likuiditas salah satunya dihitung berdasarkan rasio lancar (current ratio), yaitu
perbandingan antara aset lancar dengan liabilitas lancar yang mencerminkan
kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas-liabilitas jangka pendeknya.
Rata-rata rasio lancar Perseroan selama periode 31 Desember 2010-2015 adalah
1,05 kali.
Rasio solvabilitas (leverage ratio)
Solvabilitas menunjukkan kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh
liabilitasnya, yang diukur dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu melalui
perbandingan antara jumlah liabilitas dengan jumlah aset dan melalui
perbandingan antara jumlah liabilitas dengan jumlah modal sendiri (ekuitas).
Selama periode 31 Desember 2010-2015 rata-rata rasio jumlah liabilitas terhadap
total aset adalah 0,77 kali. Sementara dalam periode yang sama rata-rata rasio
jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas adalah 0,42 kali.
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Rasio profitabilitas
Tingkat imbal hasil aset menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan
laba bersih dari aset yang dimilikinya. Selama periode 31 Desember 2010-2015,
rata-rata tingkat imbal hasil aset Perseroan adalah 8,928%.
Tingkat imbal hasil ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam
menghasilkan laba bersih dari ekuitas yang dimilikinya. Selama periode
31 Desember 2010-2015, rata-rata tingkat imbal hasil ekuitas Perseroan adalah
12,29%.
Margin laba bersih menunjukkan berapa persentase laba (rugi) bersih yang
diperoleh dari setiap penjualan. Selama periode 31 Desember 2010-2015, ratarata margin laba bersih Perseroan adalah 42,86%.
Tabel 10: Rasio-Rasio Keuangan Perseroan
Ur a i a n
Rasio likuiditas
Rasio lancar (current ratio)
Rasio cepat (quick ratio)
Rasio utang
DER (total debt to equity ratio)
DAR (total debt to total asset ratio)
Rasio profitabilitas
ROA (return on asset)
ROE (return on equity)
Marjin laba kotor
Marjin laba operasi
Marjin laba bersih

V.

31 Des 10

31 Des 11

31 Des 12

31 Des 13

31 Des 14

31 Des 15

24.30%
23.13%

253.17%
222.00%

137.39%
120.17%

76.18%
72.12%

100.70%
81.88%

38.64%
27.61%

114.94%
53.47%

53.50%
34.85%

78.21%
43.89%

115.34%
53.56%

38.30%
27.69%

61.99%
38.27%

2.52%
5.42%
78.21%
13.02%
5.04%

0.10%
0.15%
74.70%
3.24%
0.35%

0.24%
0.43%
70.88%
0.55%
0.79%

0.38%
0.82%
72.97%
11.40%
1.14%

61.33%
84.82%
70.77%
20.41%
392.27%

-11.04%
-17.88%
-33.73%
-167.66%
-142.40%

Proforma Laporan Keuangan
Asumsi utama yang digunakan dalam membentuk proforma laporan keuangan
konsolidasian Perseroan sebagaimana telah direview oleh KAP AAJ adalah sebagai
berikut:
1) Sesuai dengan Akta No. 13 tertanggal 27 April 2016, dibuat di hadapan Andalia
Farida, S.H., M.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah mendapat persetujuan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat Keputusan No. AHUAH.01.03-0051354 tertanggal 24 Mei 2016, para pemegang saham Internux telah
menyetujui penyelesaian utang Internux kepada MMM dengan melalui konversi
utang sebesar Rp 440.000.000.000 sehingga menjadi sejumlah 4.400.000.000
lembar saham di Internux dengan harga sebesar Rp 100 per lembar saham.
2) Selain itu disetujui juga penambahan penyertaan modal saham di Internux oleh
Asia Pasific Mobile Pte. Ltd. dengan cara penyetoran dana tunai sejumlah
Rp 110.000.000.000 sehingga mendapatkan 1.100.000.000 lembar saham baru
dengan harga sebesar Rp 100 per lembar saham.
3) Atas transaksi konversi utang usaha Internux kepada MMM dan setoran modal
saham yang dilakukan MMM ke Internux sebagaimana disebut dalam butir 1 di
atas, maka total kepemilikan saham MMM atas saham Internux akan menjadi
16.373.407.400 lembar saham atau 72,59%.
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4) Transaksi-transaksi di atas diasumsikan telah terjadi pada tanggal 31 Desember
2015.
5) Informasi tambahan terkait transaksi diatas adalah sebagai berikut (dalam jutaan
rupiah):
Keterangan
Tambahan modal disetor
Modal saham

Saldo sebelum
penyesuaian
1.334.331
1.705.647

Penyesuaian
proforma
-550.000
550.000

Saldo setelah
penyesuaian proforma
784.331
2.255.647

Transaksi-transaksi diatas dalam pencatatan laporan keuangan konsolidasian
Perseroan telah dieliminasi sehingga saldo akun-akun terkait setelah penyesuaian
proforma sama dengan historisnya pada tanggal 31 Desember 2015.
Berikut ini adalah laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi
komprehensif Perseroan sebelum dan setelah Transaksi.
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Tabel 11: Proforma Laporan Posisi Keuangan (Rp Juta, Kecuali %)
Ur a i a n

Aset

31 Desem ber 2015
Sebelum
Setelah
Transaksi
Transaksi

Selisih
nilai

Selisih
%

13,711,988

13,711,988

0

0.00%

1,206,209
80,463
101,508
344,207
301,571
378,460

1,206,209
80,463
101,508
344,207
301,571
378,460

0
0
0
0
0
0

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

12,505,779
646,826
6,417,995
827,656
2,806,231
136,465
144,603
172,315
159,924
1,193,764

12,505,779
646,826
6,417,995
827,656
2,806,231
136,465
144,603
172,315
159,924
1,193,764

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

13,711,988

13,711,988

0

0.00%

Liabilitas lancar
Utang usaha
Beban akrual
Utang pajak
Bagian lancar kew ajiban imbalan kerja
Bagian lancar liabilitas jangka panjang
Liabilitas keuangan jangka pendek
Pinjaman jangka pendek
Liabilitas lancar lainnya

3,121,755
1,071,288
470,584
11,419
8,469
804,178
370,773
327,205
57,839

3,121,755
1,071,288
470,584
11,419
8,469
804,178
370,773
327,205
57,839

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Liabilitas tidak lancar
Utang pihak berelasi non-usaha
Utang bank & lembaga keuangan
Utang sew a pembiayaan
Liabilitas keuangan jangka panjang
Kew ajiban imbalan kerja
Liabilitas pajak tangguhan

2,125,762
0
1,384,473
321,458
8,434
42,619
368,778

2,125,762
0
1,384,473
321,458
8,434
42,619
368,778

0
0
0
0
0
0
0

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Ekuitas
Ekuitas atribusi ke pemilik entitas induk
Kepentingan non pengendali

8,464,471
7,749,782
714,689

8,464,471
7,749,782
714,689

0
0
0

0.00%
0.00%
0.00%

Aset lancar
Kas dan setara kas
Piutang usaha - bersih
Pajak dibayar dimuka
Beban dibayar dimuka
Aset lancar lain-lain
Aset tidak lancar
Piutang pihak istimew a
Investasi
Aset pajak tangguhan
Aset tetap
Biaya dibayar dimuka jangka panjang
Uang muka
Aset keuangan tidak lancar lainnya
Aset tidak lancar lain-lain
Aset takberw ujud
Liabilitas dan ekuitas

Berdasarkan proforma laporan keuangan diatas, likuiditas Perseroan setelah Transaksi
tidak mengalami perubahan dibandingkan sebelum Transaksi sebagaimana
diindikasikan dari rasio lancar dan rasio cepat sebelum dan setelah Transaksi. Tingkat
solvabilitas Perseroan setelah Transaksi juga tidak mengalami perubahan bila
dibandingkan sebelum Transaksi sebagaimana diindikasikan dari rasio utang terhadap
ekuitas sebelum dan setelah Transaksi. Demikian pula dengan profitabilitas Perseroan
setelah Transaksi juga tidak mengalami perubahan dibandingkan sebelum Transaksi
sebagaimana diindikasikan dari tingkat imbal hasil yang dihasilkan sebelum dan setelah
Transaksi. Sehingga dapat diindikasikan bahwa secara umum posisi keuangan
Perseroan setelah Transaksi tidak berubah.
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Tabel 12: Proforma Rasio Keuangan
31 Desem ber 2015
Sebelum
Setelah
Transaksi
Transaksi

Ur a i a n

Selisih
nilai

Selisih
%

Rasio likuiditas
Rasio lancar (current ratio)
Rasio cepat (quick ratio)

38.64%
27.61%

38.64%
27.61%

0.00%
0.00%

0.00%
0.00%

Rasio utang
DER (total debt to equity ratio)
DAR (total debt to total asset ratio)

61.99%
38.27%

61.99%
38.27%

0.00%
0.00%

0.00%
0.00%

-11.04%
-17.88%
-33.73%
-167.66%
-142.40%

-11.04%
-17.88%
-33.73%
-167.66%
-142.40%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Rasio profitabilitas
ROA (return on asset)
ROE (return on equity)
Marjin laba kotor
Marjin laba operasi
Marjin laba bersih

VI. Penilaian Proyeksi Keuangan Manajemen
Proyeksi keuangan Perseroan sebelum dan setelah Transaksi yang disiapkan oleh
Manajemen Perseroan, pada prinsipnya memiliki asumsi-asumsi yang sama, kecuali
pada asumsi kepentingan non pengendali akibat peningkatan kepemilikan saham pada
Internux.
Untuk menilai kewajaran proyeksi dapat dilakukan analisis outlier atas rata-rata rasiorasio keuangan historis, proyeksi sebelum Transaksi, dan proyeksi setelah Transaksi,
sebagai berikut:
Tabel 13: Perbandingan Rasio Keuangan Proyeksi dan Historis
Ur a i a n

Rasio likuiditas
Rasio lancar (current ratio)
Rasio cepat (quick ratio)
Rasio utang
DER (total debt to equity ratio)
DAR (total debt to total asset ratio)
Rasio profitabilitas
ROA (return on asset)
ROE (return on equity)
Marjin laba kotor
Marjin laba operasi
Marjin laba bersih

Historis

Rata-rata
Sebelum
Transaksi

Setelah
Transaksi

Batas baw ah

Outlier
IQR

Batas atas

105.06%
91.15%

220.68%
220.68%

220.68%
220.68%

76.16%
58.77%

57.81%
64.76%

307.39%
317.82%

77.05%
41.96%

88.97%
46.16%

88.97%
46.16%

74.07%
40.90%

5.96%
2.10%

97.92%
49.32%

8.92%
12.29%
55.63%
-19.84%
42.86%

2.00%
2.45%
50.99%
4.07%
8.61%

1.98%
2.40%
50.99%
4.07%
8.41%

-3.21%
-5.00%
47.52%
-25.82%
-17.33%

3.47%
4.95%
2.32%
11.96%
17.22%

10.67%
14.79%
56.79%
22.00%
51.57%

Berdasarkan perbandingan rasio profitabilitas, terlihat bahwa rata-rata proyeksi rasio
profitabilitas setelah Transaksi sedikit menurun namun tidak signifikan dibandingkan
tingkat profitabilitas rata-rata sebelum Transaksi, disamping itu tidak ada indikasi outlier.
Demikian pula perbandingan rasio likuiditas, terlihat bahwa rata-rata proyeksi rasio
likuiditas sebelum dan setelah Transaksi tidak mengalami perubahan, serta tidak ada
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indikasi outlier terkait proyeksi likuiditas. Selanjutnya perbandingan rasio solvabilitas
antara proyeksi rasio solvabilitas setelah Transaksi juga tidak mengalami perubahan
dibandingkan dengan rata-rata sebelum Transaksi, dan tidak ada pula indikasi outlier
terkait proyeksi solvabilitas. Berdasarkan analisis outlier sebagaimana telah diuraikan,
dapat disimpulkan bahwa proyeksi keuangan yang ada adalah masih dalam kewajaran.

VII. Analisis Inkrimental
Berdasarkan proyeksi laporan keuangan Perseroan (sebelum dan setelah Transaksi)
selama periode 1 Januari 2016-31 Desember 2020, dilakukan analisis nilai tambah
(inkrimental) untuk melihat dampak terhadap arus kas bersih Perseroan apabila
Transaksi dilakukan dibandingkan dengan apabila Transaksi tidak dilakukan. Asumsi
biaya modal ekuitas yang digunakan sebagai tingkat diskonto relevan, dimana imbal
hasil bebas risiko 9,21% (imbal hasil SUN per 31 Desember 2015 dengan jatuh tempo
30 tahun, sumber: Indonesian Bond Pricing Agency), premi risiko ekuitas 8,59%
(sumber: studi Aswath Damodaran, Januari 2016), beta unlevered 0,8093 (sumber:
studi Aswath Damodaran, Januari 2016), default spread 2,44% (sumber: studi Aswath
Damodaran, Januari 2016), dan DER industri 35,42% (sumber: studi Aswath
Damodaran, Januari 2016).
Hasil perhitungan nilai kini dari arus kas bersih inkrimental Perseroan antara apabila
Transaksi dilakukan dengan apabila Transaksi tidak dilakukan, tidak menunjukkan nilai
yang negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa Transaksi tidak memberikan dampak yang
negatif kepada Perseroan.
Tabel 14: Arus Kas Bersih Inkrimental (Rp Juta)
Ur a i a n

Arus kas bersih (sebelum Transaksi)
Arus kas bersih eksplisit
Arus kas bersih implisit
Total arus kas bersih
Faktor diskonto
PV arus kas bersih
Total PV arus kas bersih @ 31 Des 2015
Arus kas bersih (setelah Transaksi)
Arus kas bersih eksplisit
Arus kas bersih implisit
Total arus kas bersih
Faktor diskonto
PV arus kas bersih
Total PV arus kas bersih @ 31 Des 2015
PV arus kas inkrim ental

31 Des 16
(12 bulan)

31 Des 17
(12 bulan)

31 Des 18
(12 bulan)

31 Des 19
(12 bulan)

1,463,448

-325,545

-224,587

139,915

1,463,448
0.8653
1,266,304
3,062,733

-325,545
0.7487
-243,743

-224,587
0.6479
-145,501

139,915
0.5606
78,435

1,463,448

-325,545

-224,587

139,915

1,463,448
0.8653
1,266,304
3,062,733

-325,545
0.7487
-243,743

-224,587
0.6479
-145,501

139,915
0.5606
78,435

31 Des 20
(12 bulan)

693,101
4,327,423
5,020,524
0.4197
2,107,239

693,101
4,327,423
5,020,524
0.4197
2,107,239

0
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C. ANALISIS ATAS KEWAJARAN TRANSAKSI
1) Berdasarkan analisis manfaat dan risiko, manfaat dari Transaksi bagi Perseroan adalah
untuk meningkatkan potensi imbal hasil melalui dividen maupun capital gain seiring
prospek pertumbuhan Internux. Sementara risiko dari Transaksi bagi Perseroan adalah
risiko usaha dari Internux yang mungkin dapat menyebabkan imbal hasil yang diperoleh
tidak sesuai dengan ekspektasi.
2) Berdasarkan analisis keuntungan dan kerugian, keuntungan dari Transaksi bagi
Perseroan adalah mengurangi beban keuangan sehingga meningkatkan nilai Internux
pada khususnya maupun nilai Perseroan pada umumnya. Sementara kerugian dari
Transaksi bagi Perseroan adalah tidak lagi terdapat penerimaan tetap berupa bunga
atas utang yang timbul. Demikian pula keputusan pembagian dividen akan bergantung
kepada pemegang saham yang lain.
3) Berdasarkan analisis industri, pengguna internet dan penetrasinya di Indonesia selama
tahun 2014 menunjukkan peningkatan, dimana pengguna internet mengalami
pertumbuhan 16,2 juta dari 71,9 juta menjadi 88,1 juta dengan penetrasi sebesar 34,9%.
Disamping itu pengguna internet di Indonesia diestimasikan akan terus bertumbuh
dengan pesat dengan proyeksi pertumbuhan selama periode 2012-2015 adalah sebesar
30,18% (CAGR). Industri ini juga didukung pula oleh inisiatif Pemerintah untuk
melakukan penguatan konektivitas nasional, termasuk pengembangan sektor teknologi
informasi dan komunikasi (TIK). Sehingga potensi pertumbuhan industri ini dirasakan
cukup menjanjikan dimasa mendatang.
4) Berdasarkan analisis nilai konversi saham, Transaksi menggunakan basis konversi nilai
buku (book-value based) maka memberikan MMM tambahan 2,39% kepemilikan saham
atau total menjadi 72,59% kepemilikan saham pada Internux. Sementara apabila
Transaksi menggunakan basis konversi nilai pasar (market-value based), dimana nilai
pasar wajar saham Internux adalah sebagaimana termuat dalam laporan KJPP FAST
No. 003/SV/FAST-JKT/V/16 tanggal 20 Mei 2016, maka akan memberikan MMM
tambahan 2,13% kepemilikan saham atau total menjadi 72,33% kepemilikan saham
pada Internux. Sehingga dapat dikatakan bahwa Transaksi menguntungkan Perseroan
karena kepemilikan saham pada Internux menjadi lebih optimal.
5) Berdasarkan proforma laporan keuangan, likuiditas Perseroan setelah Transaksi tidak
mengalami perubahan dibandingkan sebelum Transaksi sebagaimana diindikasikan dari
rasio lancar dan rasio cepat sebelum dan setelah Transaksi. Tingkat solvabilitas
Perseroan setelah Transaksi juga tidak mengalami perubahan bila dibandingkan
sebelum Transaksi sebagaimana diindikasikan dari rasio utang terhadap ekuitas
sebelum dan setelah Transaksi. Demikian pula dengan profitabilitas Perseroan setelah
Transaksi juga tidak mengalami perubahan dibandingkan sebelum Transaksi
sebagaimana diindikasikan dari tingkat imbal hasil yang dihasilkan sebelum dan setelah
Transaksi. Sehingga dapat diindikasikan bahwa secara umum posisi keuangan
Perseroan setelah Transaksi tidak berubah.
6) Berdasarkan penilaian terhadap proyeksi keuangan, terlihat bahwa rata-rata proyeksi
rasio profitabilitas setelah Transaksi sedikit menurun namun tidak signifikan
dibandingkan tingkat profitabilitas rata-rata sebelum Transaksi, disamping itu tidak ada
indikasi outlier. Demikian pula perbandingan rasio likuiditas, terlihat bahwa rata-rata
proyeksi rasio likuiditas sebelum dan setelah Transaksi tidak mengalami perubahan,
serta tidak ada indikasi outlier terkait proyeksi likuiditas. Selanjutnya perbandingan rasio
solvabilitas antara proyeksi rasio solvabilitas setelah Transaksi juga tidak mengalami
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