TINJAUAN OPERASIONAL

Penyediaan jasa layanan internet broadband
berkecepatan tinggi Perseroan dijalankan oleh
anak perusahaan Perseroan yaitu PT Link Net
Tbk (“Link Net”). Untuk menyajikan layanan
ini, Link Net mengoperasikan sistem kabel dua
arah Hybrid Fiber Optic Coaxial Cable (”HFC”)
dimana sistem tersebut merupakan teknologi
yang menggunakan kabel serat optik dan
kabel coaxial yang digunakan sebagai media
untuk menyalurkan bandwidth untuk koneksi
kecepatan akses internet.

INTERNET
PT Link Net Tbk (“LN”)
PT Internux (“Bolt!”)

TV BERLANGGANAN
PT First Media Television (“FMTV”)
PT Indonesia Media Televisi (“BIGTV”)

Link Net memiliki area layanan
jaringan kabel yang terbentang dari
Jabodetabek, Bandung, Surabaya
dan Bali.
Angka jaringan homepassed yang

KONTEN
PT First Media Production (“FMP”)

dimiliki Link Net sebesar
1,4 juta rumah. Dengan panjang

PT First Media News (“FMN”)
PT Cinemaxx Global Pasifik (“Cinemaxx”)

INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI
PT Prima Wira Utama (“PWU”)

TELEPONI
PT MSH Niaga Telecom Indonesia (“MSH”)

62

LAPORAN TAHUNAN PT FIRST MEDIA Tbk 2014

fiber optik 7.275 km
dan coaxial 11.183 km.

DOCSIS 3.0 Cable Modem
Untuk sasaran pasar,
Link Net membagi dua sasaran pasar, yaitu
pasar konsumen dan pasar bisnis. Untuk
pasar konsumen (consumer market),
Link Net menawarkan produk Internet
berlabel FastNet. Sedangkan untuk pasar
bisnis (business market)
Link Net menawarkan layanan data
komunikasi berlabel DataComm.

FastNet

FastNet adalah produk

Diharapkan bahwa layanan

Layanan FastNet memiliki

Dengan adanya layanan

pemasaran di bidang layanan

internet FastNet ini menjadi

4 (empat) pilihan layanan

FastNet diharapkan tercipta

internet cepat. Media penghantar

nilai tambah untuk masyarakat

kecepatan yaitu:

ruang komunikasi yang

melalui kabel menjadi basis

Indonesia. Oleh karena itu,

infrastruktur layanan FastNet

dilakukan konfigurasi ketat

untuk menyajikan internet

dengan memblokir situs-situs

berkecepatan tinggi.

yang dapat merusak generasi
muda saat ini.

1.FastNet Infinite 100 Mbps
2.FastNet Ultimate 30 Mbps

lancar bagi masyarakat
dalam mengakses data dan
informasi, meningkatkan nilai
edukasi sekaligus membantu

3.FastNet SOHO 15 Mbps

pertumbuhan penetrasi internet

4.FastNet Commerce 10 Mbps

di Indonesia.
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DataComm adalah produk pemasaran di bidang layanan
komunikasi data berkecepatan tinggi. Unit usaha ini
menggunakan jaringan kabel Fiber Optic sebagai
basis infrastruktur untuk melayani proses
pertukaran data dan informasi. DataComm
hadir di Indonesia sejak tahun 2001 sebagai
layanan internet yang hanya diperuntukan
pelanggan korporasi atau disebut MetroEthernet yang membutuhkan layanan high
speed internet access dan Ethernet Leasedline untuk koneksi point-to-point. Dengan
menggunakan infrastruktur jaringan kabel Fiber
Optic, DataComm memberikan jasa layanan data
kepada pelanggan-pelanggan korporasi di berbagai
sektor industri dan usaha.

TOPOLOGI DESAIN SPIDER CORPORATE
CPE

Keterangan:
Hub: perangkat yang menghubungkan dan
mengalirkan data komunikasi.

SWITCHER

Fiber Optic teknologi serat optik yang
menggunakan serat kaca untuk
mengirimkan data dengan kecepatan tinggi.

CPE

Fiber Converter perangkat yang mengubah
paket cahaya ke paket data, atau sebaliknya,
dari paket data ke paket cahaya.

SWITCHER

Switcher perangkat yang menghubungkan
ke banyak jaringan.

CPE

CPE (Customer-Premises Equipment),
merupakan perangkat yang dimiliki
pelanggan.

HUB

64

FIBER NETWORK

SWITCHER

FIBER CONVERTER
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CPE

Kondisi setor bisnis saat ini membutuhkan jalur bebas akses informasi

Spider akan memudahkan dan mempercepat layanan DataComm

yang handal untuk mendukung jalannya proses bisnis melalui konsep

kepada pelanggan korporasi yang ingin meningkatkan akses pertukaran

integrated business application. Terlebih saat ini, industri ekonomi kreatif

data dan informasi, serta percepatan proses bisnis yang dijalankan.

semakin gencar bertumbuh di Indonesia, situasi ini merupakan peluang
besar untuk mempromosikan merek DataComm agar dapat menjadi
mitra dalam akselerasi bisnis. Sebagai mitra, DataComm menyajikan

Paket penawaran berupa Super Internet, Basic Broadband dan Power

layanan handal seperti pertukaran data dengan kecepatan tinggi,

Link (Fiber Optic Leased lines).

disaster recovery, storage area network, peering services, inter-branch
connection dan video streaming. Untuk layanan purna jual, DataComm

1.

Super Internet (dedicated 1:1) merupakan layanan data

memiliki tenaga Help-desk Corporate dan Network Operation Center

untuk korporasi dengan kecepatan internet rasio 1:1

selama 24 (dua puluh empat) jam untuk melayani pelanggan dalam

(downstream dan upstream)

penanganan gangguan.

2.

untuk korporasi dengan kecepatan internet up-to.

Unit usaha DataComm masih menjadi layanan favorit hingga di
tahun 2014. Tingginya minat dan preferensi akan merek DataComm

Basic Broandband (non-dedicated) merupakan layanan data

3.

Power Link (Lease Line Services) merupakan layanan

menciptakan peluang bagi unit usaha untuk meningkatkan layanannya

data point-to-point untuk integrasi koneksi antar 2 (dua)

melalui jaringan Metro-Ethernet di gedung-gedung perkantoran. Kini

korporasi.

layanan DataComm sudah dapat dinikmati oleh sejumlah korporasi di
daerah segitiga emas DKI Jakarta. Saat ini sudah ada sekitar
98 (sembilan puluh delapan) gedung yang terpasang jaringan komunikasi
DataComm atau yang disebut Spider Building. Tersedianya jaringan

Harapan terbesar unit usaha DataComm, yaitu dapat menjadi mitra
yang handal bagi sejumlah korporasi dalam menjalankan bisnis di
berbagai sektor industri, serta membantu membangkitkan dunia usaha
di Indonesia agar menjadi lebih kompetitif.

DataComm
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Pada era digital, penggunaan internet secara mobile menjadi kebutuhan
bagi masyarakat yang dinamis. Seiring dengan mobilitas yang semakin
tinggi dan perkembangan media sosial serta layanan informasi dan
hiburan berbasis digital, kebutuhan akan layanan mobile broadband atau
wireless internet access melalui portable devices dengan kecepatan
tinggi juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2014, Perseroan telah
mengakuisisi PT Mitra Mandiri Mantap selaku perusahaan pengendali
PT Internux yang menggelar bisnis layanan BWA (Broadband Wireless
Access) 2.3 Ghz sejak tahun 2013 yang mengadopsi teknologi 4G
LTE-TDD (Long Term Evolution - Time Division Duplex) dengan merek
dagang BOLT! Super 4G LTE. Langkah tersebut merupakan upaya
menjawab kebutuhan masyarakat modern yang dinamis pada era digital,
terutama berkaitan dengan akses internet secara mobile yang cepat,
dapat diandalkan sekaligus ekonomis.
Dengan misi “Transforming Lives” melalui teknologi, BOLT! Super 4G
LTE terus berupaya untuk menghadirkan layanan mobile internet yang
berkualitas dan dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Hingga saat
ini, BOLT! Super 4G LTE sudah memiliki jaringan BTS sebanyak 2.600
yang tersebar di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok dan Bekasi.
Rencana kedepan BOLT! Super 4G LTE akan menambah jumlah BTS
sebesar 3.800 dan akan menambah jumlah jaringan in-building solution
sebanyak 320 gedung di akhir tahun 2015.

Produk 4G-LTE
Sejak diluncurkan pada tahun 2013, BOLT! Super 4G LTE telah menjual
perangkat modem WiFi yang bekerjasama dengan ZTE dan Huawei.
Pada peluncuran perdana, BOLT! Super 4G LTE tersedia dalam dua
paket pilihan yaitu paket prabayar (THUNDER BOLT!) dan pasca bayar
(PREMIUM BOLT!). Pada bulan Mei 2014, BOLT! Super 4G LTE merilis
Smart Mobile WiFi yang kedua, yaitu BOLT! Mobile WiFi SLIM dan BOLT!
Mobile WiFi MAX. Untuk bundle dengan Mobile WiFi SLIM, harga yang
ditawarkan adalah Rp. 299.000 dengan layanan data prabayar Thunder
BOLT! 8GB dengan masa aktif 30 hari. Sementara itu, untuk bundle
antara Mobile WiFi MAX dengan prabayar Thunder BOLT! 8GB, harga
yang ditawarkan adalah Rp. 399.000. Kedua perangkat ini dilengkapi
dengan All In One LCD yang memiliki tiga fitur utama, yaitu QR code
untuk scan dan connect, Dual WiFi Band untuk pilihan jaringan WiFi
dengan koneksi yang lebih cepat, serta profile view.
Selanjutnya, pada Agustus 2014, BOLT! Super 4G LTE meluncurkan
BOLT! Powerphone Dual Active 4G Smartphone dengan dukungan BOLT!
Mobile Internet, serta memungkinkan internet dan nomor GSM dapat
aktif melakukan atau menerima panggilan secara bersamaan. BOLT!
Powerphone diperkuat prosesor handal Qualcomm® SnapdragonTM
dan tersedia dalam dua perangkat berkelas dunia, yaitu ZTE V9820 dan
IVO V5.
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Untuk memberikan kemudahan dan
pelayanan yang maksimal bagi
konsumen, BOLT! Super 4G LTE sudah
resmi membuka 12 gerai BOLT!
Zone dan 4 gerai BOLT! Store yang
tersebar di wilayah Jabodetabek.
Selain itu, BOLT! Super 4G
LTE bekerjasama dengan
beberapa modern store, yaitu
Okeshop, Global Teleshop, Sentra
Ponsel, Selular Shop, Erafone,
Wellcomm, Pazia, Urban Life,
TokoPDA.com, Galeri Gadget,
Books & Beyond, Indomaret,
Infinite, Point 2000, Infonet,
Ramayana, 7-Eleven, Toko Gunung
Agung, Lotte Mart, Carrefour dan
Hypermart.
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HomeCable
HomeCable adalah
produk pemasaran di
bidang layanan televisi
berlangganan di bawah anak
perusahaan Perseroan yaitu
PT First Media Television. Unit usaha ini menggunakan jaringan kabel
sebagai basis infrastruktur yang bekerjasama dengan
PT Link Net Tbk untuk menyajikan siaran televisi dengan kualitas High
Definition. Layanan HomeCable tidak hanya mempromosikan jaringan
HFC sebagai basis keunggulan, namun hal lain yang juga menjadi
keunggulan HomeCable adalah layanan televisi dengan kualitas gambar

internet. Seiring dengan bertumbuhnya pendapatan masyarakat kelas
menengah, maka preferensi akan televisi berlangganan menjadi
meningkat.
Aplikasi interaktif merupakan peluang yang cukup besar untuk
menciptakan value added services bagi generasi muda. Hingga akhir
tahun 2014, HomeCable sudah mengoleksi jumlah kanal High Definition
sebanyak 68 kanal dan 127 kanal Standard Definition. Untuk aplikasi
interaktif, HomeCable sudah memiliki fitur-fitur antara lain: (i) Personal
Video Recording;
(ii) HomeCable-on-Demand; dan (iii) First Media Page.

High Definition dan adanya aplikasi interaktif. Kualitas gambar televisi

Paket penawaran HomeCable diformulasi secara combo dengan paket

High Definition dan aplikasi interaktif menjadi atribut keunggulan

internet (FastNet). Paket penawaran tersebut terdiri atas :

HomeCable dalam bersaing di industri penyiaran.
1.

Family Combo HD

2.

D’Lite Combo HD

yang kuat kepada pasar. Dorongan untuk merancang aplikasi interaktif

3.

Elite Combo HD

memang sesuai dengan minat dan preferensi pasar generasi muda

4.

Supreme Combo HD

5.

Maxima Combo HD

Layanan televisi berlangganan interaktif saat ini menjadi daya tawar

saat ini. Pasar generasi muda dan remaja, sampai saat ini masih
mengandalkan televisi sebagai pusat informasi, diikuti media online

68

LAPORAN TAHUNAN PT FIRST MEDIA Tbk 2014

ANNUAL REPORT PT FIRST MEDIA Tbk 2014

69

BIG TV adalah
produk pemasaran di bidang
layanan televisi berlangganan melalui
satelit (direct-to-home) di bawah
PT Indonesia Media Televisi yang adalah perusahaan
yang terafiliasi dengan Perseroan.
Teknologi satelit menjadi infrastruktur utama untuk menyiarkan
program tayangan ke seluruh wilayah Indonesia. Dengan jangkauan yang luas,
BIG TV memiliki kesempatan untuk memberikan layanan hiburan terbaik
kepada masyarakat Indonesia.
Layanan BIG TV memanfaatkan kapasitas
9 transponder untuk membawa 184 kanal dengan komposisi 30 kanal High Definition dan 154 kanal Standard Definition.
BIG TV memposisikan mereknya sebagai merek televisi berlangganan yang menanamkan cinta akan negeri Indonesia kepada masyarakat. Hal ini
menjadi perhatian BIG TV, mengingat tingginya penetrasi konten asing yang beredar di Indonesia yang mengakibatkan penetrasi akan konten lokal
menjadi mengecil dan masyarakat menjadi lupa terhadap konten-konten dalam negeri yang sebetulnya tidak kalah baik dengan konten asing.
Konten-konten lokal dapat menjadi alat pemasaran yang strategis. BIG TV berkeinginan untuk memanfaatkan celah untuk mempromosikan
konten lokal dengan jauh lebih baik. BIG TV berkeyakinan bahwa konten lokal lebih diterima oleh pasar golongan new adopter.
Harapan terbesar BIG TV adalah bahwa masyarakat dapat terhibur sekaligus menjadi sarana informasi dan ilmu pengetahuan.
Rencana kedepannya, BIG TV akan terus menyediakan konten lokal untuk masyarakat Indonesia, seperti kuliner, budaya,
hingga tempat-tempat wisata di pelosok nusantara.
Visi untuk memajukan masyarakat Indonesia melalui konten televisi menjadi sasaran utama Perseroan.
Melalui konten televisi yang berkualitas, BIG TV dapat memperluas wawasan masyarakat
dengan informasi yang baik, menghibur, mendidik,
dan mempererat persatuan bangsa.
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Unit usaha First Media Production adalah unit usaha dalam bidang produksi
film yang dijalankan oleh anak perusahaan Perseroan yaitu
PT First Media Production. Unit usaha First Media Production ini bergerak
dalam bidang produksi film yang memiliki tiga kelompok produksi yaitu
kreatif, rumah produksi dan bagian post-production. Ketiga kelompok
produksi tersebut berorientasi pada creativity and impacting.
Selain memproduksi film, unit usaha First Media Production juga
melebarkan sayapnya dengan memproduksi iklan. Hingga saat ini unit
usaha First Media Production sudah memproduksi puluhan iklan dan
Company Profile dari berbagai merek seperti Matahari Department Store,
Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Komunikasi dan
Informatika, Rumah Sakit Siloam, Partai Persatuan Pembangunan, Nutrifood,
Herbal Wahida, Nutrindo, Lippo Village dan lain-lain.
Dengan semakin berkembangnya industri pertelevisian dan kebutuhan
masyarakat akan variasi hiburan selama 24 jam penuh, unit usaha First
Media Production yang sudah berpengalaman dalam berbagai bidang
industri kreatif mampu terus berkreasi untuk menghasilkan karya-karya
yang dapat menghibur masyarakat.
Sampai dengan tahun 2014, unit usaha First Media Production berfokus
pada pengembangan siaran in-house. Pada tahun 2013 jumlah siaran
in-house yang dimiliki sebanyak 4 yaitu Hi TV, Dangdutz, MIX, dan J’Go.
Mengakhiri tahun 2014, unit usaha First Media Production menambah
siaran terbarunya sebanyak 3 siaran yakni Foodie, Kairos, dan Karaoke.
Deskripsi singkat mengenai kanal in-house First Media Production:
Foodie merupakan kanal hiburan yang mengulas mengenai kuliner
makanan khas daerah Indonesia. Selain mengulas makanan khas daerah
Indonesia, Foodie menghadirkan satu program khusus bernama
“in a minute”, isi program ini berupa resep spesial dengan sajian yang
cepat dan lezat.
Kairos merupakan kanal religi yang berbeda dengan kanal religi yang sudah
ada, karena kanal ini berisikan materi yang sifatnya informatif, mengenai
sejarah awal kekristenan dan doktrin teologia di dalam agama Kristen.
Karaoke merupakan kanal khusus karaoke yang menampilkan berbagai
macam genre musik baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

PRODUCTION
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BeritaSatu News Channel merupakan produk

jurnalisme yang tinggi, serta menjunjung tinggi nilai

affair yang lebih mengajak pemirsa untuk mendapatkan

dari salah satu anak perusahaan Perseroan yaitu

integritas, obyektifitas, imparsialitas dan akurasi berita.

informasi dan wawasan baru. Penyajian informasi

PT First Media News yang beroperasi pada tahun 2011
melalui saluran televisi berlangganan HomeCable

Visi editorial yang kuat serta menjunjung nilai obyektif,
tajam, komprehensif dan investigatif merupakan nilai

di kanal 6 (standard definition) dan kanal 301 (high
definition). Pembentukan kanal berita baru di Indonesia
merupakan bentuk kepedulian Perseroan untuk

yang selalu dipertahankan BeritaSatu News Channel
dalam menyajikan berita kepada para pemirsa.

berita tidak hanya disalurkan melalui tayangan televisi,
BeritaSatu News Channel juga memanfaatkan media
online (www.beritasatu.com) sebagai akses tambahan
berita kepada pemirsa Indonesia.
Di tahun 2014, BeritaSatu News Channel sudah

meningkatkan akses informasi kepada masyarakat

Unit usaha Perseroan dalam bidang penyiaran berita

Indonesia.

mulai beroperasi pada tahun 2011.

Sebagai kantor berita yang profesional, BeritaSatu

Program acara yang dirancang oleh BeritaSatu News

Secara jaringan, BeritaSatu News Channel sudah hadir

News Channel memposisikan sebagai kanal berita

Channel terbagi menjadi 2 bagian seperti program jurnal

di beberapa operator televisi berlangganan seperti

yang memberi informasi kepada publik dengan standar

yang berisi berita-berita terkini dan program current

HomeCable, Aora TV, Skynindo, dan Transvision. Untuk
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menyiarkan siaran berita selama 24 jam, 16 jam
siaran langsung dan sisanya program tayangan ulang.
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jaringan analog, BeritaSatu sudah bekerjasama dengan

2014, kanal berita olahraga sekaligus siaran langsung

yang bisa menjadi referensi sekaligus hiburan bagi para

beberapa operator TV lokal di Indonesia seperti Riau TV,

pertandingan menjadi kanal terbaru bagi BeritaSatu

penggemar olahraga di Indonesia yang berlangganan

Duta TV, Beruang TV, Manado TV dan Sarana TV.

News Channel. Nama BeritaSatu SPORTS merupakan

First Media dan BIG TV.

buah hasil perencanaan strategis untuk memberikan

Selain media televisi, BeritaSatu News Channel sudah

tayangan yang menghibur sekaligus informatif dari sisi

dapat dinikmati oleh pemirsa melalui perangkat

olahraga.

SmartPhone dan Tablet dengan mengunduh aplikasi

Untuk memperkaya siaran BeritaSatu Sports, Perseroan
menayangkan pertandingan langsung dengan kualitas
HD (High Definition), serta program ulasan dan analisa

First Media GO. Layanan news streaming ini merupakan

BeritaSatu SPORTS memiliki visi dan misi sebagai

pertandingan yang menarik dengan menghadirkan

jalur teknologi baru yang dinilai dapat menambah

berikut: Visi - Melalui kanal ini diharapkan kami dapat

narasumber profesional. Dengan demikian Perseroan

kepuasan pemirsa untuk selalu mendapatkan informasi

memberikan kontribusi bagi dunia olahraga di Indonesia,

berharap dapat mendorong antusias penonton akan liga

yang cepat dan terkini.

agar bisa bangkit dan sejajar dengan negara-negara

nasional Indonesia.

Merancang program siaran yang berkualitas menjadi

yang sudah terlebih dulu maju.

tugas mutlak bagi BeritaSatu News Channel. Pada tahun

Misi - Menjadi saluran olahraga terdepan dan terbaik
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Cinemaxx adalah perusahaan jaringan bioskop yang terafiliasi dengan
Perseroan. Cinemaxx hadir untuk menjadi rantai bioskop terbesar dan
favorit masyarakat Indonesia di mana penonton dapat menikmati film
2D dan 3D, dokumenter dan tayangan alternatif di kompleks-kompleks
Cinemaxx yang menggunakan sistem digital 100%.
Maxxperience: Big Picture, Big Sound; adalah teknologi termutakhir
dari Cinemaxx untuk memberikan pengalaman audio visual terbaik
dalam menonton film. Untuk itu, Cinemaxx mempersembahkan Ultra XD
dan Cinemaxx Gold.
Sinema Ultra XD menawarkan pengalaman sinematik yang
mengagumkan dengan sensasi menonton yang berbeda, melalui layar
lengkung raksasa dengan lebar hingga 22 meter; serta sistem proyeksi
gambar dan audio berkekuatan tinggi. Tidak hanya menawarkan
teknologi yang canggih, auditorium sinema Ultra XD juga didesain
khusus untuk memberi pengalaman menonton film di bioskop yang
maksimal.
Cinemaxx Gold menyediakan pengalaman VIP dalam menonton bioskop.
Selain menonton film-film box office dunia, penonton juga bisa
menikmati berbagai layanan kelas atas, mulai dari makanan ringan
dan hidangan pembuka ala hotel berbintang, hingga hidangan penutup
yang lezat, langsung diantarkan ke bangku penonton. Tidak seperti
auditorium konvensional lainnya, tamu Cinemaxx Gold akan dimanjakan
dengan sofa-sofa premium berlapis kulit mewah dilengkapi twin-motor
recliners di mana penonton dapat menyesuaikan posisi duduk mereka
hanya dengan sentuhan tombol.
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Selain Big Picture, Big Sound, Maxxperience berfokus pada

Sejak 1 Desember 2014, Cinemaxx telah memiliki dan mengoperasikan

kenyamanan layanan bagi pelanggan Cinemaxx dengan menawarkan

5 kompleks sinema, yaitu: Cinemaxx fX Sudirman dan Cinemaxx Plaza

lebih banyak pilihan. Maxxperience menyediakan pengalaman hiburan

Semanggi Jakarta,

terpadu untuk berbagai usia dalam kompleks Cinemaxx yang dilengkapi

Cinemaxx Palembang Icon, Cinemaxx Ponorogo City Center dan

beragam fasilitas. Berikut ini adalah berbagai fasilitas pendukung

Cinemaxx Kairagi Manado dengan total 26 buah layar. Rencana skala

lainnya di Cinemaxx untuk melengkapi pengalaman penonton:

nasional Cinemaxx adalah membangun

·

2.000 layar dan 300 kompleks sinema dalam 10 tahun di 85 kota agar

Maxx Coffee
Dari ‘Zzzz’ menjadi ‘Maxx’! Maxx Coffee menyediakan
banyak pilihan minuman dengan kualitas rasa terbaik; mulai
dari kopi yang diekstrak dari biji kopi pilihan, teh, coklat,
frappe, blended cream, dan smoothie jus buah.

·

dapat membawa
film-film terbaru kepada penonton bioskop di seluruh Indonesia.
2015 akan menjadi tahun yang sibuk bagi Cinemaxx dengan rencana
pembukaan lebih dari 20 kompleks sinema.

Books & Beyond
Selagi menunggu film diputar, penonton dapat membaca
dan membeli buku, majalah, hingga mainan yang tersedia di
Books & Beyond.

·

Hendak memicu adrenalin selagi menunggu film dimulai?
Cinemaxx Games bekerjasama dengan Timezone hadir
menawarkan keseruan dengan berbagai video game
populer masa kini.
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PT Prima Wira Utama (“PWU”) Adalah sebuah
perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Rini Yulianti No. 18 pada tanggal 9 Mei
2011 yang pada saat ini berada di bawah manajemen Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan
Keputusan Rapat No.25 tanggal 15 Desember 2014, yang dibuat oleh Notaris Nurlani Yusup.
PT Prima Wira Utama memfokuskan bisnisnya untuk mengelola, mengoperasikan dan mengatur
segala keperluan infrastruktur pasif multimedia di gedung-gedung seperti:
1.

Perkantoran

2.

Residensial (perumahan dan apartemen)

3.

Hotel

4.

Sekolah dan Universitas

5.

Rumah Sakit

6.

Komersial (malls dan ruko)

Adapun jenis bisnis yang dikelola dan terus dikembangkan tidak terbatas pada infrastruktur untuk
penguatan signal handphone dalam gedung (in-building service provider) saja, namun juga sebagai
pengelola jaringan pasif internet, teleponi, TV cable, segala bentuk teknis informasi dan komunikasi
data, digital signage, CCTV, mesin EDC dan sebagainya.
PT Prima Wira Utama telah menjadi perusahaan yang diperhitungkan oleh industri di Indonesia.
VISI DAN MISI
Dengan didirikannya PT Prima Wira Utama, diharapkan dapat menjadi pemimpin pengembang teknologi
informasi dan multimedia yang mengikuti perkembangan teknologi dunia. PT Prima Wira Utama masih
memfokuskan diri untuk menjadi perusahaan yang membuat konsolidasi yang kuat bagi perusahaanperusahaan teknologi multimedia.
Dalam usahanya untuk mencapai visi dan misi, PT Prima Wira Utama telah membuat perencanaan dan
pematangan untuk pengembangan bisnis sebagai berikut:
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-

In Building Provider service (DAS/penguat sinyal)

-

Infrastruktur WIFI

-

Sistem pembayaran dengan mesin EDC dengan menggunakan WIFI
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T

elekomunikasi merupakan salah satu aspek yang penting dalam kehidupan manusia
akhir-akhir ini. Dengan perkembangan teknologi yang pesat dan semakin kompleksnya

kebutuhan manusia di era teknologi ini, telekomunikasi semakin dekat dengan kebutuhan
pokok manusia. Seiring dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat akan telekomunikasi,
berbagai jasa telekomunikasi juga disediakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Salah satu jasa telekomunikasi yang tersedia adalah jasa nilai tambah teleponi, yakni jasa yang
menyediakan layanan nilai tambah untuk teleponi dasar, yang meliputi antara lain jasa teleponi
melalui jaringan pintar (integrated network), kartu panggil (calling card), dan jasa-jasa dengan
teknologi interactive voice response, dan radio panggil untuk umum.
PT MSH Niaga Telecom Indonesia (“MSH Niaga”) adalah salah satu perusahaan yang
menyelenggarakan jasa nilai tambah teleponi kartu panggil (calling card). Layanan yang
disediakan oleh MSH Niaga adalah jasa telekomunikasi melalui telepon dengan biaya yang lebih
terjangkau.

M

encermati perkembangan dunia usaha di Indonesia dan semakin ketatnya persaingan antar
perusahaan, layanan jasa nilai tambah teleponi kartu panggil dari MSH Niaga merupakan

salah satu kunci penting untuk mendukung kegiatan usaha dari suatu perusahaan. Salah
satu contoh pemanfaatan dari jasa nilai tambah teleponi kartu panggil (calling card) adalah
pemanfaatannya untuk penyediaan layanan pelanggan (customer service) melalui telepon.
Perseroan memiliki visi untuk menjadi perusahaan jasa telekomunikasi yang terbesar di
Indonesia, dengan komitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi para pelanggan. Untuk itu,
misi yang dijalankan Perseroan dengan memanfaatkan teknologi dalam memberikan nilai tambah
terbaik bagi pelanggan, dengan menyediakan solusi telekomunikasi yang berkualitas dengan tarif
yang kompetitif.

P

angsa pasar Perseroan sebagian besar adalah pelanggan corporate, dengan wilayah
layanan Jakarta dan Surabaya. Perseroan hingga 31 Desember 2014 sudah melayani

1.000 pelanggan korporasi di berbagai bentuk industri seperti rumah sakit, asuransi, farmasi,
otomotif, pertambangan, dan seterusnya.
Mencermati perkembangan teknologi telekomunikasi akhir-akhir ini dan semakin meningkatnya
optimisme atas iklim usaha di Indonesia, MSH Niaga optimis dapat mengembangkan
layanannya terkait dengan jasa nilai tambah teleponi dan diversifikasi usaha lain yang terkait
untuk memperoleh hasil yang maksimal bagi pada pemangku kepentingan. MSH Niaga selain
memberikan layanan yang penting dalam menunjang pengembangan usaha suatu perusahaan
juga memberikan keuntungan bagi pengguna jasa karena menyediakan layanan dengan harga
yang kompetitif.
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