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TINJAUAN EKONOMI
DAN INDUSTRI
Sekilas Ekonomi 2020
Badan Pusat Statistik melaporkan, pertumbuhan
ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2020
mengalami kontraksi sebesar 2,07%. Dengan
demikian, selama tiga kuartal berturut-turut di tahun
2020, Indonesia tercatat mengalami pertumbuhan
ekonomi minus. Realisasi tersebut sejalan dengan
proyeksi pemerintah yang memperkirakan
pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2020
di kisaran 2,2% hingga 1,7%. Produk Domestik
Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai
Rp15.434,2 triliun dan PDB per kapita mencapai
Rp56,9 Juta atau USD3.911,7.

Pandangan Ekonomi Tahun 2021
Pada tahun 2021, Indonesia masih mengalami
peperangan dengan Pandemi Covid-19, namun,
dalam masa peperangan ini, kabar baik tiba di
Indonesia dengan kinerja ekonomi yang membaik
di tahun 2021. Kerja keras Pemerintah dalam
membenahi ekonomi di tengah Pandemi Covid-19
terbilang berhasil mencatatkan kinerja baik, meski
pada kuartal 1-2021 pertumbuhan ekonomi
Indonesia berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS)
melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di
kuartal I-2021 masih mengalami kontraksi minus
0,74 persen. Dengan angka tersebut, pertumbuhan
ekonomi Indonesia belum mampu kembali ke zona
positif, setelah mengalami kontraksi 4 kali berturutturut sejak kuartal II-2020.
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Memasuki kuartal 3-2021, gejolak Pandemi

dimana Indonesia berhasil tumbuh positif sebesar

Covid-19 meningkat disebabkan oleh datangnya

7,07%, hal ini menggambarkan arah dan strategi

varian baru bernama “delta”. Varian ganas ini

pemulihan ekonomi sudah benar. Pemulihan

menimbulkan efek resah bagi masyarakat dan

ekonomi ini dapat dilihat dari seluruh mesin

terbukti telah memakan banyak korban jiwa. Sikap

pertumbuhan yang sekarang sudah mulai pulih

tanggap Pemerintah dengan melaksanakan berbagai

kembali. Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,9%,

program pengendalian Covid-19 membuahkan

investasi berada di 7,5%, perdagangan tumbuh di

hasil baik dengan merampungkan pertumbuhan

9,4%, sektor konstruksi tumbuh 4,4%, transportasi

ekonomi sebesar 3,51%. Bangkitnya kepercayaan

di 25,1%, serta akomodasi makanan dan minuman

masyarakat secara cepat dalam melakukan aktivitas

sebesar 21,6%. Sektor manufaktur yang merupakan

ekonomi, menjadikan momentum pemulihan di

kontributor hampir 20% dari Produk Domestik

sisi demand dan supply tetap terjaga. Percepatan

Bruto (PDB) juga tumbuh 6,6%. Kinerja ekspor

realisasi dari hasil refocusing anggaran Program PEN

sejak kuartal satu sudah mulai masuk dalam zona

yang mengikuti dinamika pandemi selama triwulan

positif 7% dan kuartal kedua makin meningkat di

3-2021 juga telah mendorong konsumsi Pemerintah

31,8%. Demikian juga dengan impor yang tumbuh

untuk tumbuh mencapai 0,66%.
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Hasil fantastis terlihat pada periode kuartal 2-2021

5,5% pada kuartal satu dan momentumnya makin
terakselerasi dan menguat di kuartal kedua di
31,2%.
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Pada triwulan 4-2021, Pemerintah Indonesia

Industri Digital Pendorong Ekonomi Masa Depan

memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan

Berbicara mengenai industri digital akan sangat

memasuki level diatas 5%. Optimisme Pemerintah

bersinggungan langsung dengan ekonomi digital yang

didukung dengan berbagai indikator seperti pada

diproyeksi menjadi mesin pendorong ekonomi masa

level Purchasing Managers’ Index (PMI) Indonesia

depan. Pandemi Covid-19 meski merupakan wabah

pada Oktober 2021 telah menembus rekor tertinggi

hebat yang mengguncang dunia, namun membawa

sejak April 2011 dengan berada di level ekspansif

sisi berkah dari perubahan struktur ekonomi. Seluruh

sebesar 57,2. Level PMI Indonesia menggambarkan

dunia termasuk Indonesia berfokus dalam melakukan

kondisi aktivitas usaha yang kembali menggeliat di

transformasi digital dalam segala aspek. Dari aspek

seluruh sektor manufaktur Indonesia. Level PMI

Pemerintah, kehadiran digitalisasi memberikan dampak

Indonesia tersebut juga lebih tinggi dibanding

pada layanan kepada publik menjadi lebih cepat,

negara-negara di ASEAN lainnya, seperti Malaysia

transparan, dan mudah diakses dengan menerapkan

(52,2), Vietnam (52,1), Thailand (50,9), dan Myanmar

teknologi digital. Pelaporan pajak dari masyarakat

(43,3).

kepada kantor pajak menjadi lebih mudah, tidak perlu
lagi antrean panjang yang membuat orang malas untuk

Indikator lain juga datang dari adanya dukungan

datang melaporkan kewajiban pajaknya. Layanan

oleh kerja sama internasional yang terus diupayakan

kependudukan juga semakin cepat dan tidak perlu

oleh Pemerintah. Dalam serangkaian pertemuan

melewati birokrasi panjang yang selama ini banyak

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Roma Italia,

dikeluhkan oleh masyarakat.

KTT COP26 di Glasgow-Skotlandia, serta kunjungan
kerja ke Persatuan Emirat Arab, Pemerintah terus
mendorong pemulihan dan pembangunan ekonomi
yang berkelanjutan. Berbagai kerjasama tersebut
juga diyakini dapat memicu peningkatan investasi
melalui berbagai skenario seperti Sovereign Wealth
Fund INA, kerja sama energi terbarukan, ritel dan
infrastruktur pelabuhan dan jalan tol, kerja sama
kesehatan, serta teknologi digital.
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bidang e-commerce, layanan keuangan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain, tidak hanya mengubah perilaku
penyedia barang dan jasa, tetapi juga telah meng-ubah
perilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhan
barang dan jasa yang mereka butuhkan. Selain itu,
teknologi digital memungkinkan seseorang menjual
produknya secara luas tanpa ada batas melalui jaringan
e-commerce sehingga mampu membuka lapangan kerja
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Segi bisnis usaha, Berbagai kegiatan usaha startup di

baru khususnya di sektor usaha mikro.
Kementerian Koperasi dan UKM terus mendorong
kepada pelaku UMKM untuk segera masuk dalam
ekosistem digital. Data tercatat hingga Agustus 2021
terhitung ada 15,3 juta UMKM yang sudah masuk
dalam ekosistem digital atau masih sekitar 23,9% dari
total UMKM di Indoneisa. Secara target, Kementerian
akan mematok angka mencapai 30 juta UMKM yang
masuk dalam ekosistem digital pada tahun 2024. Dengan demikian para UMKM memiliki akses secara luas
masuk ke dalam pasar perdagangan.
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TINJAUAN PRODUK
DAN BISNIS

Sekilas Tinjauan Usaha First Media
Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang TMT
First Media memiliki berbagai model bisnis dan
produk layanan yang mencakup layanan internet
pita lebar dengan kabel, jasa penyiaran televisi
berlangganan, layanan komunikasi data melalui
jaringan telekomunikasi digital, jasa pembangunan
infrastruktur pasif multimedia di gedung-gedung,
pembuat dan penyedia konten multimedia, serta
media cetak maupun daring. Dari segi cakupan
pasar, First Media memiliki ragam pangsa pangsa
pasar bila dipecah secara parameter segmentasi,
maka di setiap anak usaha Perseroan terdapat
segmentasi tersendiri berdasarkan model bisnis
yang dijalankan.
Dalam mengelola portofolio bisnis, First Media
senantiasa mengupayakan inovasi di setiap
perencanaan bisnis agar dapat terbentuk sebuah
nilai pembeda di dalam atmosfir persaingan usaha.
Dengan beragamnya model bisnis, First Media
membagi menjadi 3 (tiga) segmen bisnis yang
dijalankan oleh entitas-entitas anak dan/atau entitas
asosiasi yang terdiri atas:
1. Segmen Usaha Media.
2. Segmen Usaha Pembuatan Konten.
3. Segmen Usaha Telekomunikasi

Segmen Usaha Media
Segmen bisnis media terbagi menjadi 2 (dua) kategori
usaha, yaitu: bisnis televisi berlangganan dengan
kabel, dan bisnis media cetak terdiri atas koran dan
majalah, serta bisnis konten berita digital. Tujuan
Perseroan mengambil segmen ini sebagai langkah
untuk mengambil peran dalam menyalurkan atau
mendistribusi informasi-informasi yang berguna bagi
masyarakat Indonesia. Perseroan menempatkan
PT First Media Television sebagai entitas yang
mengoperasikan bisnis televisi berlangganan dengan
kabel. Untuk perusahaan Media yang telah bergabung
dalam grup bisnis Perseroan terdiri atas bidang media
cetak dan online. Untuk media cetak terdiri atas surat
kabar Investor Daily, dan Majalah Investor, sedangkan
Untuk media online terdiri atas beritasatu.com dan
jakartaglobe.id.
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Produk & Layanan
Dari segi produk, Perseroan menilai transformasi

Sekilas/ Profil

perubahan perilaku pembaca dari cetak menuju daring

Dalam bisnis media cetak dan daring, First Media telah

masih terbilang belum sepenuhnya. Berbeda dengan

mengakuisisi beberapa perusahaan yang bergerak dalam

di luar negeri, bahwa transformasi peralihan pembaca

bidang usaha media sejak tahun 2019. Penambahan

dari cetak ke daring sudah mengalami perpindahan

portofolio bisnis ini akan memperkuat tatanan bisnis

secara sempurna. Meski demikian, Perseroan meyakini

TMT yang dijalankan oleh Perseroan di Indonesia. Melalui

bahwa sesungguhnya media cetak masih memiliki

bendera “BeritaSatu Media Holdings”, Perseroan dapat

segmen pasar tersendiri yang menikmati membaca

mempertahankan pangsa pasar khususnya melalui 2 (dua)

berita melalui media kertas. Untuk memberikan

surat kabar terkemuka di tingkat nasional yaitu Investor

gambaran mengenai profil produk media cetak dan

Daily dan Suara Pembaruan, dan 1 (satu) Majalah yaitu

daring, berikut penjelasan dan positioning produk

Majalah Investor. Selain media berbasis cetak, Perseroan

dari setiap brand media cetak dan daring yang dimiliki

juga mengupayakan menciptakan inovasi berkelanjutan

Perseroan :
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Bisnis Media Cetak dan Daring (Online)

dengan memanfaatkan teknologi digital dalam
mendistribusikan informasi dan berita-berita terkini.

1.

Investor Daily

Media elektronik atau portal berita telah dikembangkan

Investor Daily adalah harian ekonomi yang

secara baik untuk memenuhi permintaan pasar melalui

memfokuskan pemberitaan pada masalah

portal beritasatu.com dan jakartaglobe.id. Dengan adanya

investasi, portofolio investasi maupun investasi

kombinasi media cetak dan daring, Perseroan meyakini

langsung, masalah finansial, dan pasar modal.

layanan ini akan sangat diminati oleh para pembacanya

Berita dan analisis Investor Daily menjadi

dan mampu menjadi pemimpin pasar.

referensi utama para pelaku bisnis dan investor.
Mengusung jurnalisme positif, Investor Daily
menjadi media pembangkit optimisme bangsa.
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2.

Majalah Investor
Lahir sebagai majalah investasi dengan fokus
pasar modal dan masalah finansial, Investor
menjadi referensi bagi pembaca yang hendak
mendalami pasar modal. Majalah Investor
konsisten melakukan pemeringkatan dan
memberikan award kepada perusahaan publik,
manajer investasi, reksa dana, sekuritas, bank,
asuransi, multifinance, dan BUMN.Sajian
mendalam tentang investasi menempatkan
Investor sebagai inspirasi bagi para pemodal.

3.

Jakarta Globe
Merupakan media online berbahasa Inggris yang
menyajikan berbagai berita ekonomi, politik,
hukum, dan sosial, nasional dan nusantara.
Jakartaglobe.id membawa informasi tentang
Indonesia ke masyarakat dunia. Lewat media
online berbahasa Inggris ini, dunia mengetahui
tentang Indonesia.

4.

BeritaSatu.com
BeritaSatu.com merupakan situs berita online
yang menyajikan informasi paling aktual dengan
cepat dan akurat. Melalui jurnalisme positif,
BeritaSatu.com selalu menyajikan informasi
terpenting dan berimbang di berbagai platform
digital, baik situs web mampu media sosial.
Pembaca juga dapat menyaksikan live streaming
Berita Satu News Channel.
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Bisnis Televisi Berlangganan Dengan Kabel
Sekilas Profil
Dalam mengoperasikan bisnis televisi berlangganan
dengan kabel, PT First Media Television (“FMTV”),
bekerjasama dalam menggunakan jaringan kabel
milik Link Net untuk menghantarkan siaran televisi
berkualitas High Definition dengan kanal siaran
terbanyak di Indonesia, dengan nama dagang
“HomeCable”. Program siaran yang dihantarkan
HomeCable sangat bervariasi, mulai dari progam
edukasi, berita, musik, hiburan, gaya hidup (lifestyle),
dan anak-anak.
Tidak hanya kanal siaran dari penyelenggara saluran luar

aplikasi Android, seperti Youtube, Gmail, Facebook,

negeri yang dihadirkan, HomeCable juga menyediakan

dan Twitter. Sebagai bentuk kepedulian Perseroan,

saluran siaran hasil produksi unit usaha First Media

fitur parental control tetap hadir dalam layanan

lainnya yang dikenal dengan istilah in-house production

HomeCable agar dapat menghindari paparan konten

antara lain First Lifestyle. Perseroan memberikan

yang tidak baik bagi anak-anak Indonesia. Perseroan

tanggung jawab kepada PT First Media Production

meyakini teknologi harus dapat memberikan

(“FMP”) dan PT First Media News (“FMN”) untuk

kepastian bagi orangtua akan konten yang memapar

memproduksi konten sebagai bentuk saluran kreatif

anak-anaknya.

HomeCable untuk medorong kepedulian akan konten
Indonesia.

Meski Perseroan telah memiliki layanan televisi
berlangganan melalui kabel, namun, seiring

Produk & Layanan

pergerakan dan perubahan perilaku konsumen,

Layanan HomeCable telah mengalami perubahan

kebutuhan menonton layar kaca tanpa terbatas

teknologi yang cukup signifikan, kajian teknis dari

ruang menjadi tuntutan banyak orang. Masyarakat

perkembangan teknologi mendorong First Media

tidak lagi mau dibatasi dengan keharusan menonton

untuk merestorasi layanan HomeCable untuk bisa

melalui pesawat televisi di rumah untuk menikmati

menghadirkan layanan interaktif. Kini HomeCable

film, acara favorit, dan terutama siaran langsung.

telah menyediakan Smart Box X1 Prime HD yang

Pencinta siaran layar kaca bahkan menuntut

dilengkapi modem internal DOCSIS 3.0 berfasilitas

ketersediaan teknologi yang memungkinkan

interaktif, sehingga pelanggan dapat menikmati

menonton secara mobile. Kebutuhan menonton

Video on Demand, 7-days Catch-Up TV, Personal

layar kaca melalui layanan jaringan internet menjadi

Video Recorder, Games, Video Streaming, Mirror

semakin tinggi.

Casting, Dolby 5.1, kualitas gambar teknologi
4K dan mengakses layanan internet pita lebar

Untuk memenuhi kebutuhan pasar, Perseroan

yang dilengkapi dengan Google Android. Dengan

memposisikan sebuah produk dengan mengangkat

demikian pelanggan dapat mengakses berbagai

tagline “TV Anywhere”. Aplikasi FirstMediaX
diciptakan oleh Perseroan untuk menjawab
permintaan pasar. Perseroan menerapkan teknologi
yang membuat pelanggan dapat menikmati acara
televisi favoritnya melalui PC, laptop, smartphone,
ataupun tablet, termasuk menonton siaran live
streaming. Aplikasi FirstMediaX dapat diunduh
melalui aplikasi App Store (Apple iOS) atau Google
Play Store (Android).
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SEGMEN USAHA PEMBUATAN KONTEN
Pembuatan konten merupakan salah satu lini bisnis
yang harus dikembangkan dalam kompetisi bisnis TMT.
Tujuan Perseroan mengambil segmen bisnis ini untuk
memperkaya dan memberikan keragaman konten di
Indonesia. Perseroan menempatkan anak usahanya
PT First Media News dan PT First Media Production
untuk berkreasi menciptakan berbagai macam konten
lokal menarik yang dapat memberikan nilai pembeda
dan edukasi kepada masyarakat Indonesia. Perseroan
optimis melalui memperkaya konten lokal, maka ini
akan menjadi peluang untuk bersaing secara global.

Bisnis Konten Berita
Sekilas Profil
Kebutuhan informasi terbaru menjadi tuntutan
kehidupan

masyarakat

moderen.

Kelangsungan

pembaharuan informasi bahkan menjadi bagian
kompetisi persaingan media penyedia konten di era
yang serba cepat ini. First Media mendorong First
Media News sebagai penghasil produksi berita dan
informasi terbaru yang disalurkan melalui kanal siaran
“BeritaSatu News Channel”. First Media mendirikan
unit usaha ini pada tahun 2008 sebagai langkah usaha
strategis membangun nilai usaha yang berbeda dalam
industri penyiaran.
First

Media,

melalui

First

Media

News,

dapat

menyediakan informasi dan berita kepada publik
berstandar jurnalisme yang tinggi dengan menjunjung
tinggi nilai integritas, obyektivitas, imparsialitas, dan
akurasi berita. Visi editorial yang kuat serta menjunjung
nilai obyektif, tajam, komprehensif dan investigatif
merupakan nilai dari pemberitaan BeritaSatu News
Channel.
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Produk & Layanan
Program acara yang dirancang oleh BeritaSatu News

Kanal BeritaSatu News Channel sudah dapat dinikmati

Channel terbagi menjadi 2 (dua) bagian seperti

oleh masyarakat di saluran nomor 6 (Standard

program jurnal yang berisi berita-berita terkini

Definition) dan saluran nomor 301 (High Definition)

dan program current affair dan news magazine yang

melalui saluran televisi berlangganan HomeCable.

menyajikan pemirsa informasi dan wawasan baru.

Selain itu BeritaSatu News Channel juga bekerjasama
dengan beberapa jaringan Pay TV Nasional, lokal,
terrestrial digital, FTA analog terrestrial, FTA digital
terrestrial dan Mobile Internet. Sejak Desember 2017
saluran BeritaSatu News Channel juga telah hadir di
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jaringan Indovision di Channel 103.
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Sekilas Profil
First Media Production didirikan pada tahun 2008.

First Media Production juga memproduksi iklan dan

Pendirian unit usaha ini bergerak dalam bidang

mengembangkan siaran in-house yang dihantarkan

industri jasa penyiaran televisi swasta. First Media

melalui HomeCable.

Production membagi 3 (tiga) divisi unit usaha,
yaitu production, post-production serta event.

Produk & Layanan

Bentuk spesifik model usaha yang dijalani First

Produksi Film dan Saluran In-House

Media Production seperti pembuatan TV program

Daftar film yang sudah diproduksi oleh FMP hingga

dan Film (FTV dan layar lebar), TVC (Television

tahun 2016:

Commercial), serta Event. First Media Production
selain memproduksi tayangan untuk channel in-house,

Nama Film

Tahun Rilis

Kategori

Sepuluh

2009

Drama

Mika

2013

Romantic Drama

Blusukan Jakarta

2016

Drama Adventure

“SEPULUH” (2009)
Drama

“MIKA” (2013)
Romantic Drama

“BLUSUKAN JAKARTA” (2016)
Drama Adventure

Nama Kanal

Kategori

Deskripsi

First LifeStyle

Feature, Lifestyle

Program yang menayangkan berbagai macam ulasan mengenai
gaya hidup seperti kuliner, budaya, dan kesehatan
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Program kuliner yang mendemonstrasikan proses mengolah
masakan yang sehat dengan bahan-bahan yang bermanfaat.

Program kuliner yang mendemonstrasikan proses mengolah
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masakan yang sehat dengan bahan-bahan yang bermanfaat.

Program tutorial menggambar dengan mudah

Program yang menyajikan gerakan-gerakan Yoga lanjutan yang
bermanfaat bagi masalah kesehatan

Program mengenai panduan fashion terbaru dan timeless.
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Segmen Usaha Telekomunikasi
Segmen usaha telekomunikasi terbagi menjadi 2 (dua)
kategori usaha, yaitu: bisnis jaringan internet pita lebar
dengan kabel, dan bisnis pembangunan infrastruktur
telekomunikasi. Tujuan Perseroan menjalankan segmen
usaha ini sebagai langkah membantu mendorong
percepatan infrastruktur jaringan telekomunikasi di
Indonesia. Perseroan mengambil langkah bisnis dalam

Bisnis Layanan Jaringan Pita Lebar Dengan Kabel

segmen ini untuk selaras dengan lanskap bisnis digital
yang sedang bertumbuh pesat di Indonesia. Bila

Sekilas/ Profil

mengkaji data berdasarkan Survey Indicator Consumer,

Bisnis layanan ini pada awalnya dioperasikan oleh

pada tahun 2018 kontribusi digital ekonomi terhadap

First Media sendiri pada tahun 2007 dan kemudian

PDB Indonesia mencapai Rp 814 triliun atau 5,5% dari

dinovasikan ke PT Link Net Tbk (“Link Net”) sejak tahun

PDB. Potensi pertumbuhan digital yang eksponensial

2011 hingga saat ini. Layanan bisnis ini memberikan

juga akan mendorong pertumbuhan pengguna internet,

layanan terpadu, yaitu (i) layanan internet pita lebar

data terakhir jumlah pengguna internet menurut survei

berkecepatan tinggi (“FastNet”) dan (ii) layanan

APJII tahun 2018 sudah mencapai 64,8% dari total

komunikasi digital melalui jaringan telekomunikasi

jumlah penduduk Indonesia.

digital (“DataComm”). Layanan terpadu tersebut
dioperasikan dengan sistem kabel Hybrid Fiber

Untuk dapat mengikuti perkembangan pasar dan

Coaxial (“HFC”) dan Fiber-to-the-Home (“FTTH”) yang

industri, serta menjadi pelaku transformasi digital di

berteknologi tinggi dan mampu mengoperasikan 870

Indonesia, Perseroan menempatkan PT Link Net Tbk

MHz two-way broadband services.

sebagai Perusahaan yang bergerak dalam bisnis layanan
jaringan pita lebar dengan kabel dan PT Prima Wira
Usaha sebagai entitas anak yang menjalankan kategori
bisnis pembangunan infrastruktur telekomunikasi.
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“FastNet” merupakan produk layanan internet dengan

Layanan “Link Net Enterprise Business” telah

menggunakan media kabel. Produk ini hadir di

bertahun-tahun melayani kebutuhan layanan jaringan

Indonesia sebagai yang pertama memberikan layanan

data internet bagi korporasi di daerah pusat bisnis

internet cepat dan murah dengan harga Rp 99.000,-

keuangan di Jakarta. Layanan solusi korporasi ini

untuk kecepatan 384 Kbps. Dengan jaringan HFC dan

terdiri atas layanan internet, bandwidth on demand, IP

FTTH, FastNet mampu menghantarkan bandwidth

Transit, Metro Lease line, Intercity lease line, International

yang besar kepada masyarakat Indonesia. Kini FastNet

lease line, MPLS VPN solution, Data Center hosting, Web

telah memberikan layanan super cepat kepada

hosting, Content Delivery Network, IP Phone, Clean Pipe

pelanggannya hingga 1 Gbps.

dan Paas/Iaas untuk layanan cloud. Dengan sejumlah
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Produk & Layanan

solusi tersebut dapat memberikan kemudahan bagi
“Link Net Enterprise Business” adalah penamaan

korporasi dalam menunjang bisnis atau usahanya, serta

baru atau rebranding dari “First Media Business”

memberikan persepsi bahwa First Media merupakan

yang merupakan layanan komunikasi data jaringan

mitra korporasi terbaik dalam menunjang akselerasi

berkecepatan tinggi dengan menggunakan jaringan

bisnis.

kabel serat optik (Fiber Optic) untuk bisnis dan
keperluan komersial lainnya. Melalui infrastruktur
jaringan fiber optic, First Media Business memberikan
layanan jaringan data internet kepada pelanggan
koporasi di berbagai sektor industri dan usaha.
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Bisnis Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi

0106

Sekilas/ Profil

Produk & Layanan

PT Prima Wira Utama (“PWU”) adalah entitas anak First

PWU

Media yang berbisnis dalam bidang pembangunan,

telekomunikasi dalam gedung (in-building solution) di

pengelolaan,

telah

membangun

jasa

penunjang

pengaturan

59 gedung yang tersebar diseluruh Indonesia. PWU

keperluan infrastruktur telekomunikasi. Infrastruktur

juga telah melakukan pembangunan infrastruktur

telekomunikasi ini termasuk namun tidak terbatas pada

nirkabel (WiFi) di 46 pusat perbelanjaan, 1

Distributed Antenna System (DAS), penguatan sinyal

hotel, 1 perkantoran, dan 3 rumah sakit, guna

telepon seluler, internet, telepon, televisi berlangganan,

menghantarkan layanan Wi-Fi kepada para tenant

informasi dan komunikasi data, digital signage, CCTV,

dan pengunjung dari pusat perbelanjaan atau rumah

mesin EDC, dan banyak bentuk lainnya. Layanan

sakit tersebut. Infrastruktur ini dihadirkan PWU

infrastruktur telekomunikasi ini disediakan di gedung

bekerjasama dengan Link Net sehingga membuat

perkantoran, residensial (perumahan dan apartemen),

pengunjung dapat menikmati layanan wi-fi super

rumah sakit, hotel, pusat pendidikan, dan pusat

cepat hingga 100 Mbps yang merupakan fasilitas

perbelanjaan. Infrastruktur layanan ini menggunakan

tercepat untuk pengunjung di pusat perbelanjaan

perangkat yang disediakan First Media.

dan rumah sakit di Indonesia.

pengoperasian

dan

0107
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Sumber Daya Manusia
Dalam bidang usaha apapun, salah satu kontribusi

Dalam mengembangkan sumber daya manusia,

utama dari sebuah perusahaan adalah menyerap

First Media merencanakan dan menerapkan

dan mengembangkan tenaga kerja sehingga sebuah

pengembangan diri individu, tim kerja, dan kinerja

negara memiliki sumber tenaga kerja yang terampil,

dengan membuka ruang kesempatan berkompetisi

bahkan ahli, untuk bersaing dengan kemampuan

yang sehat sehingga terbentuk suasana kerja yang

tenaga kerja bangsa manapun di dunia. Perusahaan

kondusif bagi karyawan, sekaligus perusahaan

memegang peranan penting dalam persaingan

untuk terus menjadi lebih baik.

sumber daya manusia secara global.
Keyakinan itulah yang mendorong First Media
First Media memahami betul pemikiran di atas sehingga

untuk selalu mengembangkan karyawan yang

pengelolaan sumber daya manusia di dalam First

dimilikinya agar menjadi faktor pembeda dalam

Media dan setiap anak perusahaannya menjadi bagian

memenangkan persaingan. Divisi SDM dengan

penting dari keseluruhan strategi, perencanaan, dan

Human Resource Management System (HRIS) untuk

setiap langkah pengembangan perusahaan. First Media

korporasi, telah meningkatkan fungsinya menjadi

senantiasa meningkatkan sinergi dan efisiensi di antara

mitra strategis First Media, sehingga dapat selaras

First Media dengan anak perusahaannya berdasarkan

dengan kebutuhan korporasi dan unit usaha

nilai-nilai korporasi yang telah ditetapkan untuk

sehingga mempermudah serta mempercepat akses

mencapai visi dan misi perusahaan.

informasi tentang layanan SDM secara akurat dan
terkini.
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Sistem Informasi Sumber Daya Manusia
Human Resource Management System (HRIS)
dikembangkan dengan dukungan kerjasama dari Divisi
Teknologi Informasi sejak tahun 2011. Penerapan
Overtime Online System, e-Recruitment System dan Exit
Clearance Online System telah berjalan dan senantiasa
disempurnakan. Sistem tersebut memberikan
kontribusi perubahan terbesar pada kegiatan dan
proses kerja yang terjadi pada Divisi SDM maupun
pengguna mudah mendapatkan informasi terbaru
termasuk dalam mengelola setiap tahapan pada proses
rekrutmen. Manajemen dapat memperoleh informasi
terkini dan transparan mengenai data terkait SDM.

E-PMS juga membuat sistem penilaian dengan adil,

Sistem terpadu seperti ini, akurat dan efektif dalam

obyektif dan merujuk pada aspek penilaian pencapaian

pembiayaan.

target dan perilaku kerja. Konsep E-PMS dibangun
dengan menggunakan pendekatan Management

Performance Management System

by Objectives (MBO) yang dipopulerkan oleh Peter

Performance Management System (PMS) di First

Drucker. Terdapat siklus yang berkesinambungan

Media dilakukan secara elektronik melalui Electronic

dalam sistem ini yang meliputi Performance Planning,

Performance Mangement System (E-PMS). Sistem

Performance Coaching, dan Performance Appraisal.

manajemen kinerja yang dikembangkan oleh First
Media dengan sistem ini menghubungkan tujuan serta

Penilaian dalam E-PMS didasarkan pada dua hal yaitu

visi dan misi organisasi terhadap karyawan. Hal ini

target yang dituangkan dalam bentuk Key Business

membuat setiap karyawan tahu arah dan tujuan yang

Objective (KBO) dan Key Performance Indicator (KPI),

hendak dicapai oleh organisasi, serta secara sadar ikut

serta perilaku karyawan yang dituangkan dalam

berperan pencapaian tersebut sebagai bagian dari

Behavior Competencies (BC). Penilaian dalam KBO

target masing-masing karyawan.

memiliki bobot 70 persen, sedangkan penilaian BC
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organisasi. Pengoperasiannya yang mudah, membuat

sebesar 30 persen dengan nilai maksimal penilaian
sebesar 130 persen dari pencapaian. Nilai yang keluar
dari total KBO dan BC dihubungkan dengan kisaran
angka tertentu dan dibuatkan menjadi bentuk rating.
Agar penilaian menjadi lebih adil dan obyektif,
maka nilai yang didapatkan dibandingkan dengan
nilai karyawan lainnya dalam satu bagian. Proses ini
dinamaan normalisasi. Proses normalisasi dilakukan
dalam 3 tingkatan mulai dari tingkat bagian,
departemen dan divisi. Pada proses normalisasi
memungkinkan terjadi perubahan nilai yang didapat.
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Salah satu unsur penilaian yang masuk dalam

Profil karyawan First Media pada tahun 2021

KBO adalah coaching. Setiap karyawan yang

berdasarkan posisi atau jabatan dapat dilihat pada

memiliki anggota tim, maka secara otomatis

tabel di bawah ini:

akan memiliki KBO Coaching. Tujuannya adalah
untuk mengembangkan budaya coaching dalam
perusahaan. Dengan adanya coaching ini diharapkan
akan membantu karyawan dalam mencapai
targetnya, dan dapat mengatasi permasalahan dalam

Profil Jumlah Karyawan

melakukan tugas sehari-hari.

First Media Group

2021

618

2020

649

Proses coaching ini dilakukan dengan proses one by
one. Seorang karyawan yang memiliki anggota tim
akan melakukan coaching kepada anggota timnya.
Selanjutnya dari hasil coaching tersebut dimasukan ke
dalam PMS.

Jabatan

First Media Group
2021

Direktur

3

5

dapat menjadi lebih baik. Perubahan E-PMS dapat

25

26

meliputi dimensi dalam Behavior Competencies

Senior Management

dengan menggunakan pendekatan yang disesuaikan

Management

90

96

dengan perkembangan dan kebutuhan. Dimensi

Supervisor

45

50

445

462

0

10

perubahan tersebut meliputi: Discipline and Control,
Leadership and Support, Communication, Achievement,
Self-Development, Challenge and Problem Solving.
Komposisi Karyawan First Media
Pada tahun 2021 total jumlah karyawan First Media
beserta anak Perusahaannya sebanyak 618 karyawan.
Jumlah Karyawan Berdasarkan Jabatan

Staff
Non-Staff

Jumlah Karyawan Berdasarkan Pendidikan
Di tahun 2021, komposisi karyawan First Media
Group berdasarkan jenjang Pendidikan dapat dilihat
pada tabel dibawah ini :
Pendidikan

First Media Group
2021

0110

2020

Secara berkala, sistem E-PMS disempurnakan untuk

2020

S3

0

0

S2

18

20

S1

447

469

Diploma

85

86

SMU Ke
Bawah

68

74

Jumlah Karyawan Berdasarkan Usia

Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Profil karyawan berdasarkan usia pada tahun 2021

First Media menyediakan fasilitas jaminan kesehatan

adalah sebagai berikut :

bagi tenaga kerja dan keluarganya melalui Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Lippo
Insurance. Sebagaimana diamanatkan dalam
First Media Group

Undang-Undang No. 13 tahun 2013 tentang
Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor

2021

2020

51>

56

59

46-50

90

92

41-45

76

82

36-40

150

161

jaminan kesehatan bagi diri sendiri dan keluarganya.

31-35

128

134

Dengan demikian, tenaga kerja dapat berkonsentrasi

26-30

91

94

25 ke bawah

27

27

50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja, oleh karena itu
First Media memahami betul bahwa setiap tenaga kerja
memerlukan kenyamanan kerja dengan terjaminnya

mengerjakan tugas sehari-hari di perusahaan.
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Kelompok
Usia

Dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan
dengan kegiatan kerja guna terciptanya lokasi kerja
yang aman, efisien dan produktif, First Media telah

Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

menerapkan sistem manajemen keselamatan dan

Dari data komposisi karyawan First Media Group
berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut :

kesehatan kerja (K3) di lingkungan kerja First Media.
Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan
kerja (K3) merupakan upaya dilakukan oleh First
Media untuk menjamin dan melindungi para tenaga

75

kerja, yang direalisasikan melalui upaya pencegahan

25%

Selama tahun 2021, kegiatan yang dilakukan First

%

kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Media berhubungan dengan pengimplementasian
keselamatan dan kesehatan kerja (K3) meliputi:
1.

Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja.

2.

Pelatihan dan simulasi tanggap darurat
bencana kebakaran.

3.
Jenis Kelamin

First Media Group
2021

2020

Pria

464

483

Wanita

154

166

Sosialisasi sistem manajemen keselamatan dan
kesehatan kerja (K3).
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Pengembangan Infrastruktur Jaringan
First Media bersama dengan anak perusahaannya
merupakan salah satu pelaku pembangunan
jaringan TIK yang terdepan di Indonesia. Karena
itu, mengembangkan jaringan infrastruktur
merupakan bagian yang secara konsisten harus
dilakukan, terutama untuk tetap menjadi pebisnis
TMT yang terkemuka. Hal ini selain berdasar sisi
kompetisi dengan perusahaan serupa juga sebagai
konsekuensi menjadi perusahaan yang berkomitmen
untuk berkontribusi terhadap rakyat dan negara
Republik Indonesia, sekaligus mendukung program
Pemerintah dalam Masterplan Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3I).
Jaringan Telekomunikasi Kabel
Selama tahun 2021, anak perusahaan First Media,
Link Net memperluas jaringan kabel berbasis HybridFibre-Coaxial dan Fiber-to-the-Home hingga 2,87 juta
homepassed yang terbentang dari wilayah Jabodetabek,
Bandung dan sekitarnya (termasuk Cimahi), Surabaya
dan sekitarnya (termasuk Malang, Gresik, Sidoarjo),
Bali, Serang, Cilegon, Semarang, Solo, Medan, Batam,
Cikampek, Purwakarta Cirebon, Tegal, Yogyakarta, dan
Kediri.
Hingga 31 Desember 2021 Link Net juga
memperluas layanan Metro-Ethernet untuk
pelanggan korporasi di beberapa gedung
perkantoran. Ada sejumlah gedung sudah terpasang
jaringan komunikasi Metro-Ethernet yang akan
memudahkan dan mempercepat layanan bagi
pelanggan korporasi yang ingin meningkatkan akses
pertukaran data dan informasi untuk meningkatkan
percepatan proses bisnis yang dijalankan.
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Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

Jasa Nilai Tambah Teleponi

Dengan teknologi jaringan telekomunikasi terdepan

Melalui anak perusahaannya, MSH Niaga Telecom

yang dimilikinya, First Media bersama-sama dengan

Indonesia, First Media menyelenggarakan jasa nilai

anak perusahaannya dapat menyediakan berbagai

tambah teleponi kartu panggil (calling card). Dengan

jasa telekomunikasi secara maksimal. Bukan saja

layanan ini, MSH Niaga Telecom Indonesia dapat

handal, tetapi jasa telekomunikasi yang disediakan

menyediakan layanan telekomunikasi melalui telepon

dan dikembangkan juga selalu mengikuti teknologi

dengan biaya yang lebih terjangkau.

kebutuhan para pelanggannya, baik untuk keperluan

Penyelenggaraan Penyiaran dan

pribadi maupun usaha.

Penyediaan Konten
First Media menyelenggarakan kegiatan penyiaran

Jasa Akses Internet

lembaga penyiaran berlangganan melalui anak

Akses internet merupakan salah satu jasa

perusahaanya, First Media Television untuk

telekomunikasi yang penting bagi masyarakat

penyiaran melalui kabel. Selain penyiaran televisi

saat ini. Pemanfaatannya dapat menghubungkan

berlangganan melalui kabel tersebut, Link Net,

orang dengan akses informasi yang tidak terbatas

anak perusahaan First Media, meluncurkan aplikasi

dan mampu meniadakan batasan jarak dan waktu,

FirstMediaX, aplikasi over-the-top (OTT) atau TV

sehingga akses internet menjadi salah satu jasa

Anywhere. Melalui FirstMediaX, para pelanggan

telekomunikasi yang banyak digunakan orang.

dapat menikmati acara siaran televisi melalui

Kecepatan merupakan salah satu unsur utama yang

perangkat mobile. Ditambah dengan fitur catch-

dipertimbangkan untuk menggunakan jasa akses

up dan video-on-demand (VOD), para pelanggan

internet tertentu.

tidak akan melewatkan tayangan acara siaran yang
digemari.
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terkini sehingga dapat secara maksimal menunjang

Sejak tahun 2016, Link Net, anak perusahaan First
Media, menyediakan jasa akses intenet pita lebar

Untuk menunjang kegiatan usaha penyiaran tersebut,

melalui kabel dengan kecepatan mencapai 1Gbps,

First Media melalui anak perusahaannya, First Media

tanpa batasan kapasitas unduh (download) dan

News dan First Media Production, menyediakan konten

unggah (upload). Dengan memanfaatkan jaringan

siaran yang menghibur, bermutu dan informatif. First

telekomunikasi melalui kabel tersebut, akses

Media News menyajikan BeritaSatu News Channel,

internet yang stabil dan cepat memberikan kualitas

saluran berita yang akurat, objektif, dan tidak memihak.

penggunaan yang baik dengan waktu yang lebih

First Media Production sebagai rumah produksi,

singkat.

memroduksi iklan televisi (television commercial),
membuat profil perusahaan (company profile), program
siaran (channel program), dan film (baik FTV maupun film
layar lebar).
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PERIZINAN
DAN LISENSI USAHA

Dalam menyelenggarakan layanan telekomunikasi,

Pada tanggal 27 Juni 2011, Link Net, anak perusahaan

First Media memiliki sejumlah perizinan sesuai dengan

First Media, memperoleh izin penyelenggaraan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet-Switched
berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan

Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched

Informatika No.246/KEP/M.KOMINFO/06/2011.

Pada 27 Juli 2009, First Media ditetapkan

Link Net menyelenggarakan jaringan telekomunikasi

sebagai salah satu pemenang seleksi untuk

berbasis teknologi kabel Hybrid-Fibre-Coaxial.

menyelenggarakan Jaringan Tetap Lokal Berbasis
Packet-Switched yang menggunakan pita frekuensi

Jaringan Tetap Tertutup

radio 2,3 GHz untuk keperluan layanan pita lebar

Pada tanggal 24 Maret 2014, Link Net, anak perusahaan

nirkabel di wilayah Sumatra bagian utara, serta

First Media, memperoleh Izin Penyelenggaraan Jaringan

wilayah Banten, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang,

Tetap Tertutup dari Menteri Komunikasi dan Informatika

dan Bekasi. Atas penetapan tersebut, First Media

Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri

memperoleh izin penyelenggaraan Jaringan Tetap

Komunikasi dan Informatika No. 312 TAHUN 2014

Lokal Berbais Packet-Switched No. 420/KEP/M.

tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup.

KOMINFO/11/2009 tanggal 6 November 2009 dan
diubah dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan

Pada bulan April 2019, Izin Penyelenggaraan Jaringan

Informatika No. 179/KEP/M.KOMINFO/04/2012

Tetap Tertutup milik Link Net mengalami evaluasi

tanggal 2 April 2012.

menyeluruh 5 (lima) tahunan dari Kementerian
Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Melengkapi izin penyelenggaraan Jaringan Tetap

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Menteri Komunikasi

Lokal Berbasis Packet-Switched untuk keperluan

dan Informatika mengeluarkan keputusan Menteri

layanan pita lebar nirkabel tersebut, First Media

Komunikasi dan Informatika No. 016/TEL.01.02/2019

memperoleh Izin Pita Frekuensi Radio No. 2011G/

tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup

DJPT.4/KOMINFO/11/2009 dan No. 2011F/

pada tanggal 24 Mei 2019.

DJPT.4/KOMINFO/11/2009 dari Menteri
Komunikasi dan Informatika.
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Jasa Internet

Penyiaran Televisi Berlangganan

Pada tanggal 27 Juli 2009, Link Net, anak perusahaan

Pada tanggal 3 September 2004 First Media

First Media memperoleh Izin Penyelenggaraan Jasa

memperoleh izin penyelenggaraan jasa televisi berbayar

Akses Internet (Internet Service Provider) dari Direktur

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal

Jenderal Pos dan Telekomunikasi sebagaimana

Pos danTelekomunikasi Departemen Perhubungan

tercantum dalam Keputusan No. 176/DIRJEN/2009.

No.256/Dirjen/2004, untuk kegiatan penyelenggaraan

Setelah evaluasi lima tahunan, Link Net memperoleh

penyiaran televisi berlangganan dengan wilayah

Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet

penyelenggaraan nasional.

Januari 2015 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal

Untuk memenuhi Undang-Undang No. 32 tahun

Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah
No. 52 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan

Internux, anak perusahaan First Media memperoleh

Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan, pada

Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet

tanggal 11 Nopember 2010, anak perusahaan First

Service Provider) Nomor 34 TAHUN 2014 pada

Media, First Media Television memperoleh izin

tanggal 29 Januari 2014 dari Menteri Komunikasi

penyelenggaraan penyiaran televisi berlangganan

dan Informatika, menggantikan Keputusan Direktur

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi

Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 305/

dan Informatika Republik Indonesia No.393/

Dirjen/2005.

KEP/M.KOMINFO/11/2010, menggantikan izin
penyelenggaraan jasa televisi berbayar yang dimiliki

Jasa Interkoneksi Internet

First Media. Sampai dengan akhir tahun 2020,

Pada tanggal 27 Januari 2015, Link Net, anak

First Media melalui First Media Television telah

perusahaan First Media memperoleh Izin

mengoperasikan kegiatan TV kabel di wilayah wilayah

Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet

Jabodetabek, Bandung dan sekitarnya (termasuk

berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal

Cimahi), Surabaya dan sekitarnya (termasuk Malang,

Penyelenggaraan Pos dan Informatika No. 50 TAHUN

Gresik, Sidoarjo), Bali, Serang, Cilegon, Semarang, Solo,

2015.

Medan, Batam, Cikampek, Purwakarta Cirebon, Tegal,
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Service Provider) No. 51 TAHUN 2015 tanggal 27

Yogyakarta, dan Kediri.
Jasa Nilai Tambah Teleponi Kartu Panggil (Calling Card)
MSH Niaga Telecom Indonesia, anak perusahaan
First Media memperoleh Izin Penyelenggaraan Jasa
Nilai Tambah Teleponi Kartu Panggil (Calling Card)
berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pos dan
Telekomunikasi No. 77/DIRJEN/2010 tanggal 17
Februari 2010.
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TINJAUAN
KEUANGAN PERSEROAN

Pendahuluan
First Media masih mencatat EBITDA negatif sebesar
Rp 29.094 juta atau turun 44% dibandingkan
EBITDA negatif tahun 2020. Turunnya EBITDA
negatif First Media secara umum disebabkan oleh
menurunnya Beban Operasional sebesar Rp 43.071
juta atau turun sebesar 31% dibandingkan tahun
2020.
Berikut adalah ringkasan laporan keuangan
konsolidasi First Media untuk tahun – tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan
2020:
Dalam jutaan rupiah
Keterangan

2021

2020

Pendapatan

151.800

188.697

Beban Layanan

(86.935)

(103.529)

Laba Bruto

64.865

85.168

Beban Operasional

(93.959)

(137.030)

EBITDA

(29.094)

(51.862)

Beban Penyusutan & Amortisasi

(40.941)

(48.704)

(1.948.688)

-

-

(346.386)

Beban Penurunan Nilai Investasi pada Entitas Asosiasi
Beban Penurunan Nilai Piutang
Pihak Berelasi Non Usaha
Kerugian Penurunan Nilai Aset Tidak Lancar Lainnya

(283.034)

(73.823)

Beban Keuangan

(199.379)

(207.979)

Bagian Atas Laba Neto Entitas Asosiasi

257.102

273.471

Lain-lain – Neto

978.737

459.296

(567)

(25.491)

(1.265.864)

(21.478)

(895.429)

13.216

(1.391.183)

367

125.319

(21.845)

Beban Pajak Penghasilan
Rugi Tahun Berjalan
Jumlah Penghasilan Laba (Rugi) Komprehensif Tahun berjalan
Laba (Rugi) yang dapat diatribusikan kepada :
Pemilik Entitas Induk
Kepentingan Non Pengendali
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Ikhtisar
Rugi Tahun Berjalan First Media selama tahun 2021
mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020.
Sejak awal tahun 2020 hingga 2021, pandemi
virus corona (Covid-19) telah menyebabkan
ketidakpastian atas aktivitas normal keseharian
pelaku usaha, yang secara tidak langsung
Atas dampak Covid-19: terdapat kebijakan
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dari
Pemerintah yang berdampak pengurangan aktivitas

Pendapatan Operasional

normal pelanggan. Perusahaan beroperasi sesuai

Pendapatan First Media tahun 2021 sebesar Rp

dengan kebutuhan para pelanggannya dengan tetap

151.800 juta, turun sebesar Rp 36.897 juta atau 20%

mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan

dibandingkan tahun 2020, yaitu Rp 188.697 juta.

Pemerintah. Perusahaan juga melakukan efisiensi

Penurunan ini dikarenakan turunnya pendapatan

biaya disesuaikan dengan aktivitas operasional yang

infrastruktur sebesar Rp 39.458 juta atau turun

menurun.

sebesar 73% dibanding tahun 2020.

Dalam hal mengatur Keuangan, Manajemen First

Berikut adalah tabel menunjukan komposisi

Media senantiasa secara aktif meningkatkan

pendapatan First Media :

efisiensi dalam biaya operasi sehingga diharapkan
dapat memperbaiki arus kas dan modal kerja First
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mempengaruhi kegiatan operasional Perusahaan.

Media dan unit – unit usahanya.
Produk
Konten dan Berita
Infrastruktur
Jasa langganan untuk Internet dan Layanan Komunikasi data
Lain-lain
Jumlah

2021

2020

Jumlah

%

Jumlah

%

134.160

88

130.847

69

14.882

10

54.340

29

2.758

2

3.235

2

-

-

275

-

151.800

100

188.697

100

Dalam jutaan rupiah
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Beban Layanan

Beban layanan pada tahun 2021 sebesar Rp 86.935

Beban layanan First Media berupa biaya dan

juta mengalami penurunan sebesar Rp 16.594 juta

pengeluaran yang dibayarkan untuk hal-hal sebagai

atau 16% dibandingkan dengan beban layanan

berikut:

pada tahun 2020 yang mencapai Rp 103.529 juta.

• Beban konten dan berita

Rasio total biaya layanan yang dibebankan terhadap

• Beban Infrastruktur

pendapatan adalah sebesar 57% pada tahun 2021

• Beban perijinan

atau naik sebesar 2% dibandingkan pada tahun

• Beban bandwidth dan Beban terkait jasa 		

2020 sebesar 55%. Berikut adalah tabel menunjukan

internet lainnya

komposisi beban layanan First Media
Dalam jutaan rupiah

Beban Layanan

2020

Jumlah

%

Jumlah

%

Konten dan Berita

74.603

86

83.827

81

Infrastruktur

10.015

11

16.715

16

2.210

3

2.669

3

Beban Bandwidth dan beban terkait Jasa Internet
lainnya
Perizinan
Jumlah

Laba Kotor
Laba Kotor tahun 2021 turun sebesar 24%
dibandingkan tahun 2020 yang berjumlah Rp 85.168
juta. Turunnya beban layanan diiringi juga oleh
turunnya pendapatan First Media yang membuat First
Media membukukan Laba Kotor sebesar Rp 64.865
juta.
Beban Operasional
Beban operasional turun sebesar Rp 43.071 juta dari
Rp 137.030 juta pada tahun 2020, menjadi Rp 93.959
juta pada tahun 2021. Hal ini terutama disebabkan
oleh menurunnya beban gaji dan kesejahteraan
karyawan dibandingkan tahun lalu.
Rugi Tahun Berjalan
Di tahun 2021 First Media mencatat Rugi Tahun
Berjalan sebesar Rp 1.265.864 juta, naik sebesar
Rp 1.244.386 juta dibandingkan dengan Rugi Tahun
Berjalan pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp 21.478
juta.
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan
Rugi komprehensif pada tahun 2021 adalah sebesar
Rp 895.429 juta, turun sebesar Rp 908.645 juta atau
turun 6.875% dibandingkan dengan penghasilan
komprehensif pada tahun 2020 sebesar Rp 13.216
juta.
Laba (Rugi) yang dapat diatribusikan
Rugi yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas
induk pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 1.391.183
juta, sedangkan kepada kepentingan non-pengendali
adalah laba sebesar Rp 125.319 juta.
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2021

107

-

318

-

86.935

100

103.529

100

Posisi Aset
Total aset per tanggal 31 Desember 2021 sejumlah Rp
4.585.222 juta, yang mengalami penurunan sebesar
Rp 2.020.825 juta atau sebesar 31% dibandingkan
dengan total aset per tanggal 31 Desember 2020 yaitu
sejumlah Rp 6.606.047 juta. Aset lancar naik sebesar
Rp 8.897 juta dan Aset tidak lancar turun sebesar
Rp 2.029.722 juta di tahun 2021 dibandingkan Rp
133.685 juta dan Rp 6.472.362 juta per tanggal 31
Desember 2020.
Posisi Kewajiban
Total kewajiban mengalami penurunan sebesar Rp
1.125.396 juta dari Rp 5.680.226 juta per tanggal
31 Desember 2020 menjadi Rp 4.554.830 juta per
tanggal 31 Desember 2021. Total kewajiban lancar
turun sebesar 10% sedangkan total kewajiban
tidak lancar turun sebesar 80% dibandingkan tahun
2020. Penurunan total kewajiban ini karena adanya
pembayaran terhadap pinjaman bank pada tahun 2021.
Struktur Ekuitas Perseroan
Total ekuitas per tanggal 31 Desember 2021 sejumlah
Rp 30.392 juta, mengalami penurunan sebesar Rp
895.429 juta atau turun 97% dibandingkan dengan
total ekuitas per tanggal 31 Desember 2020, yaitu
sebesar Rp 925.821 juta. Berikut adalah tabel yang
menunjukan struktur modal First Media :

Dalam jutaan rupiah
2021

Struktur Ekuitas
Jumlah Liabilitas

Jumlah

Porsi (%)

Jumlah

Porsi (%)

1.538.921

98

1.937.468

68

Ekuitas Bersih
Jumlah Ekuitas yang diinvestasikan

2020

30.392

2

925.821

32

1.569.313

100

2.863.289

100

Likuiditas dan Belanja Modal

Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan

Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas

Sampai dengan 31 Desember 2021, First Media

operasional tahun 2021 adalah sebesar Rp 384.634

belum memiliki program kepemilikan Saham oleh

juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 139.866

Karyawan dan/atau Manajemen yang dilaksanakan

juta dibandingkan tahun 2020. Penerimaan kas

Perusahaan (ESOP/MSOP).

dari pelanggan sebesar Rp 147.169 juta digunakan
sebagai pembayaran kas kepada pemasok dan pihak

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran umum

ketiga lainnya Rp 264.586 juta, pembayaran untuk

Dalam hal realisasi penggunaan dana hasil penawaran

beban usaha Rp 47.680 juta, pembayaran kepada

umum, First Media sudah menyampaikan Laporan

karyawan Rp 30.316 juta, pembayaran bunga Rp

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Konversi Efek yang

190.313 juta dan penerimaan bunga Rp 1.092 juta.

dapat dikonversi menjadi saham periode 3 Januari
2011 hingga 3 mei 2013 berdasarkan surat No. SB-

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi

055/CSL/OJK/V/2013, serta surat konfirmasi Laporan

mencapai Rp 445.952 juta pada tahun 2021,

Realisasi Penggunaan Dana kepada Otoritas Jasa

mengalami kenaikan sebesar Rp 283.687 juta dari

Keuangan No. SB-071/CSL/OJK/VI/2013.

sebesar Rp 162.265 juta pada tahun 2020.

Ikatan Material Untuk Investasi Barang Modal
Belanja modal First Media pada tahun 2021 sebagian

Pada tahun 2021, arus kas bersih digunakan untuk

besar digunakan untuk pembelian perangkat penyiaran

aktivitas pendanaan sebesar Rp 78.595 juta,

dan peralatan pendukung lainnya untuk proyek

mengalami penurunan sebesar Rp 178.148 juta atau

pengembangan usaha baru pada tahun 2022.

179% dibandingkan Arus Kas Neto diperoleh dari
Aktivitas Pendanaan tahun 2020, yaitu sejumlah Rp

Kebijakan Akuntansi

99.553 juta.

Sepanjang tahun 2021, First Media tidak
mengubah standar penyusunan laporan keuangan

Informasi & Transaksi Material

konsolidasian. Dalam hal penyusunan laporan

Tidak terdapat kejadian penting dan relevan setelah

keuangan konsolidasian tersebut, First Media tetap

tanggal Laporan Auditor Independen atas Laporan

menggunakan standar yang sesuai dengan Standar

Keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir

Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi

pada tanggal 31 Desember 2021 yang perlu

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini.

dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)
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kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi

yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi
Kebijakan Dividen

Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI),

Berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang

serta peraturan Pasar Modal yang berlaku antara lain

Saham Tahunan pada 25 Juni 2021, disetujui dan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Badan Pengawas

diputuskan kebijakan untuk First Media tidak

Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-

membagikan dividen kepada pemegang saham untuk

LK) No. VIII.G.7 tentang pedoman penyajian laporan

tahun buku 2020. Hasil keputusan ini diambil oleh First

keuangan, keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-

Media untuk menjaga tingkat kecukupan modal serta

347/BL/2012 tentang penyajian dan pengungkapan

mendukung perkembangan unit usaha yang ada, serta

laporan keuangan emiten atau perusahaan publik.

mengingat bahwa First Media masih mencatat kerugian
di tahun 2020.

Perubahan Peraturan Perundang-undangan
Sepanjang tahun 2021 tidak ada perubahan peraturan
perundang-undangan yang berpengaruh signifikan
terhadap First Media dan berdampak terhadap laporan
keuangan.
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