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Ringkasan tanya jawab dalam Public Expose Tahun 2015: 
 


Pertanyaan 1:  


Apa hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham yang baru saja dilaksanakan hari ini? Ekspansi 


semacam yang akan dilakukan oleh perseroan untuk tahun ini, serta berapa jumlah 


pelanggannya hingga akhir tahun? Dana belanja modal yang digunakan perseroan dan 


darimana sumber dananya? Penjelasan dari perseroan mengenai benar atau tidaknya rencana 


MNC mengakuisisi PT Link Net Tbk, dan kenapa saham harus dilepas? Apa saja peluang 


untuk meningkatkan pendapatan perseroan? 


 


Jawaban: 


Hasil dari RUPS perseroan hari ini, yakni yang pertama RUPS Tahunan menghasilkan 


keputusan antara lain: 


- Menerima dan menyetujui laporan tahunan perseroan, termasuk laporan tugas pengawasan 


Dewan Komisaris untuk tahun buku  yang berakhir 31 Desember 2014, dan disetujui juga 


rencana kerja dan pengembangan perseroan. 


- Mensyahkan laporan keuangan perseroan, termasuk neraca laporan laba rugi, memberikan 


pembebasan dan pelunasan sepenuhnya kepada para pengurus yaitu anggota Direksi dan 


Dewan Komisaris perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2014. 


- Perseroan tidak akan membagikan deviden untuk tahun buku 2014, jadi semua laba bersih 


akan dicatat sebagai laba yang ditahan. 


- Memberikan kuasa pada Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk menunjuk atau 


mengangkat Kantor Akuntan Publik yang tercatat di OJK dan juga yang memenuhi 


standar internasional sebagai akuntan publik perseroan yang akan nantinya akan 


memeriksa neraca dan perhitungan laba rugi atau bagian-bagian lain dari laporan 


keuangan. Melimpahkan wewenang kepada Direksi perseroan untuk menetapkan jumlah 


honorarium untuk akuntan publik tersebut 


- Perseroan tidak melakukan perubahan terhadap susunan anggota Direksi dan Dewan 


Komisaris perseroan, sehingga susunanya tetap seperti tahun sebelumnya dan daftarnya 


sebagai berikut: 


Direksi 


 Presiden Direktur : Bp. Roberto Fernandez Feliciano 


 Direktur   : Bp. Dicky Setiadi Moechtar 


 Direktur   : Bp. Sigit Prasetya 


 Direktur   : Bp. Andy Nugroho Purwohardono 


 Direktur Independen : Bp. Henry Jani Liando 


Dewan Komisaris 


 Presiden Komisaris : Bp. Ali Chendra 


 Komisaris  : Bp. Edward Daniel Horowitz 


 Komisaris  : Bp. Lorne Rupert Somerville 


 Komisaris Independen : Bp. Jonathan Limbong Parapak 


 Komisaris Independen : Bp. Bintan Regen Saragih 


Untuk masa jabatan sejak RUPS hari ini, sampai dengan akhir tahun buku 2016. 


- Direksi diberikan kuasa dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan penegasan 


susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada suatu akta notariil tersendiri, 


sehingga jika diperlukan untuk menghadap, memberikan keterangan, membuat, 


menandatangani untuk menyelesaikan hal tersebut di atas. 







- Menyetujui memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menentukan 


honorarium, tunjangan, gaji, bonus atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan 


Dewan Komisaris Perseroan. 


Dan juga telah dilaksanakan RUPS Luar Biasa yang menghasilkan beberapa keputusan 


terutama menyetujui perubahan Anggaran Dasar perseroan dalam rangka penyesuaian dengan 


peraturan OJK nomor 32 tahun 2014 dan nomor 33 tahun 2014, serta peraturan perundangan 


lain yang berlaku di bidang pasar modal termasuk diantaranya perubahan Pasal 11, Pasal 12, 


Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Anggaran 


Dasar perseroan. Memberikan persetujuan, wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi 


Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan 


dengan hal-hal yang diputuskan dalam Agenda Rapat. 


 


Tentang ekspansi pergelaran jaringan yang biasa kita sebut sebagai homespassed, 


homespassed sendiri merupakan istilah untuk rumah yang telah dilewati kabel perseroan 


sehingga bisa menikmati layanan perseroan, jadi satu rumah itu merupakan satu 


homespassed. Pada kuartal I ini perseroan berhasil menambah 57.000 homespassed baru, dan 


kita merencanakan sampai akhir tahun 200.000 homespassed. 


 


Untuk pergelaran jaringan kita rencanakan pada tahun ini dana yang akan digunakan 1 trilyun 


rupiah dan sumber pendanaannya kita akan menggunakan kas internal perseroan. 


 


Mengenai MNC yang akan berniat membeli perseroan, dapat kami sampaikan bahwa 


kebijakan perseroan tidak bisa memberikan komentar mengenai rumor semacam itu, dan 


pengurus tidak bisa berkomentar mewakili para shareholders. 


 


Salah satu strategi yang disampaikan adalah meningkatkan pendapatan media sales, dalam 


layanan TV berbayar, kita bisa menayangkan iklan secara lokal yang sekarang ini jumlahnya 


18 channel, dan dengan perjanjian dengan pemilik konten kita bisa memasukkan iklan ke 


dalamnya, dan saat ini kita sudah jual kepada para brand owner atau para produsen layanan 


lain, sehingga dari hal tersebut perseroan mendapatkan pendapatan. Kita melihat pada saat ini 


ada banyak ruang untuk meningkatkan pendapatan dari sektor itu, jika kita lihat dari 


persentasenya sebanyak 4% dari total pendapatan, di market yang lebih mature harusnya kita 


mencapai 8% dan tentu saja kita akan meningkatkannya secara bertahap, seagresif mungkin. 


Dan satu hal lagi mengenai media sales ini salah satu keunggulannya adalah marjinnya besar 


karena cost-nya yang rendah. 


 


Pertanyaan 2: 


Pencapaian CAPEX sekitar 1 trilyun rupiah, untuk apa saja itu?  Sampai akhir April ini sudah 


berapa persen yang tercapai? Dan berapa target pendapatan laba bersih tahun ini? 


 


Jawaban: 


Untuk CAPEX terutama dipergunakan adalah untuk menambah jumlah homespassed atau 


memperluas jumlah jaringan cakupan layanan perseroan, dan itu terutama untuk membeli 


alat-alat yang dipergunakan untuk membangun homespassed seperti kabel dan biaya untuk 


memasangnya, set top box, jadi alat-alat yang akan digunakan untuk dipakai dalam 


pembangunan jaringan itu sendiri. Kemudian sarana pendukung berupa software maupun 


hardware yang akan diinvestasikan untuk bisa melayani pelanggan perseroan. 


 







Sejauh ini di Q1 sudah 274 milyar dan kita rencakan sampai di akhir tahun mencapai 1 


trilyun rupiah. 


 


Untuk target pendapatan tahun ini, kita targetkan kira-kira setara dengan tahun lalu kurang 


lebih 28%, dan begitu juga target laba bersihnya sekitar 25%-28%. 


 


Pertanyaan 3: 


Apakah anak usaha dari PT Link Net Tbk sendiri akan melakukan IPO, seperti PT Indonesia 


Media Televisi? 


 


Jawaban: 


Kepemilikan saham kita di entitas anak hanya sebesar 15%, yang sisanya dimiliki oleh 


perusahaan lain, sehingga yang harusnya menjawab pertanyaan ini adalah perusahaan yang 


memiliki porsi lebih besar di IMTV yang dalam hal ini adalah Multipolar. 


 


Pertanyaan 4: 


Mohon diperjelas tentang perluasan jaringan di daerah, sampai sejauh mana ekspansinya? 


 


Jawaban: 


Perseroan akan sangat fokus di tiga kota yang merupakan tiga pasar utama, yang pertama 


Jakarta dan sekitarnya yang masih memiliki potensi ekspansi yang besar, kemudian Surabaya 


lebih besar lagi bahkan Bandung semakin besar lagi, karena di dua kota tesebut jumlah 


jaringannya belum sebesar di Jakarta. Sebagai acuan saja, bahwa untuk Jakarta sekitar 30 juta 


penduduk jika kita kategorikan sebagai rumah tangga itu mendekati sekitar 5 juta rumah 


tangga dan kita mencari sekitar 2 juta rumah tangga, sehingga kita lihat di Jakarta masih 


terbuka ruang untuk ekspansi. Di Surabaya ekspansinya lebih besar lagi. Demikian halnya 


Bandung, Bandung merupakan salah satu kota di Indonesia yang jumlah pengguna intenetnya 


paling banyak, jadi yang pertama di Bandung dan kedua di Jakarta Timur. Jadi, kita melihat 


dari ketiga daerah ini potensi untuk menggelar jaringan kabel untuk menjangkau rumah-


rumah atau homespassed masih terbuka. Di sisi lain, kami juga melihat bahwa ini adalah 


momen yang tepat untuk terus melakukan ekspansi, sehingga pasar dari perseroan akan 


menjadi lebih luas dan pada akhirnya menambah jumlah pelanggan, menambah  jumlah 


pendapatan, dan meningkatkan produktivitas perseroan. 


 


Pertanyaan 5: 


Terkait ekspansi jaringan, apakah ada rencana Fiber To The Home, kapan kira-kira itu? 


 


Jawaban: 


Pada saat ini perseroan mengandalkan HFC (Hybrid Fiber Coaxial), yang merupakan suatu 


teknologi jaringan yang sudah sangat matang yang handal dan perseroan sudah sangat 


menguasai untuk melakukan gelaran ini. Perseroan sendiri menggunakan teknologi HFC 


berbasis DOCSIS 3.0 yang memungkinkan untuk mendapatkan atau mengecilkan layanan 


internet yang berkecapatan tinggi. Kemudian jika kita lihat dari analisis tren penggunaan 


internet 7 tahun ke depan yang kita lakukan, kita berkeyakinan bahwa teknologi saat ini 


masih bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Tetapi, tentu saja teknologi semacam FTTH 


(Fiber To The Home), menjanjikan untuk memberikan layanan yang lebih baik, sehingga 







perseroan tidak menutup kemungkinan untuk berinvestasi dalam menggunakan teknologi 


tesebut, dan sebenarnya perseroan sudah menggunakan teknologi tersebut untuk pelanggan 


sektor korporasi, tetapi untuk sektor residensial kita masih memerlukan pengkajian terutama 


mengenai total investasi dan disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan yang akan kita penuhi. 


Dan apabila waktunya sudah tepat dimana cost dan benefit sudah memadai, perseroan akan 


mempertimbangkan untuk berinvestasi pada teknologi tersebut. 
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• Laporan Keuangan 


• Ikhtisar Kinerja Operasional 


• Rencana Mendatang 


 


 


Agenda 







Laporan Keuangan 







Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian 


(Dalam Jutaan Rupiah) 2012 2013 2014 Q1 2014 Q1 2015


Pendapatan 1.300.648 1.664.601 2.135.958 492.653 599.949


Beban Pokok Pendapatan1 260.823 353.306 474.410 105.893 130.502


Beban Operasional 337.627 436.510 430.418 110.761 124.070


Penyusutan & Amortisasi 207.495 280.466 393.412 87.850 112.137


Laba Usaha 494.291 593.764 837.255 186.327 233.244


Marjin 38,0% 35,7% 39,2% 37,8% 38,9%


Laba Tahun/ Periode Berjalan 339.028 362.169 557.887 138.448 145.176


Marjin 26,1% 21,8% 26,1% 28,1% 24,2%


Pendapatan Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat 


   Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk 339.028 362.169 557.707 138.448 145.061


1 Tidak termasuk beban penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tak berwujud
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Internet - Perumahan Internet - Korporasi Televisi berbayar Iklan Lain-lain
1 


Pendapatan yang terus meningkat... 


Pendapatan (dalam Miliar Rupiah) 


1Penyediaan layanan televisi berbayar bekerja sama dengan FMTV  
2”Lain-lain ” sebagian besar merupakan pendapatan instalasi, penjualan kabel modem dan item-item promosi 


2 
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...serta marjin yang sehat yang tetap dipertahankan di 
tengah tekanan-tekanan eksternal 


Laba Usaha (dalam Miliar Rupiah) Laba Periode Berjalan (dalam Miliar Rupiah) 


Marjin laba usaha dan marjin laba periode berjalan 







Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian 


(Dalam Jutaan Rupiah) 31-Des-12 31-Des-13 31-Des-14 31-Mar-15


Aset Lancar


Kas dan Setara Kas 817.857 370.020 358.658 396.614


Piutang Usaha1 98.553 108.893 176.842 201.460


Jumlah Aset Lancar 1.023.138 562.379 574.906 642.692


Aset Tidak Lancar


Aset Tetap 1.576.965 2.295.036 2.693.597 2.860.141


Jumlah Aset Tidak Lancar 1.997.018 2.662.825 3.167.099 3.312.151


Jumlah Aset 3.020.156 3.225.204 3.742.005 3.954.843


Liabilitas Jangka Pendek


Utang usaha1 90.104 178.753 112.746 132.613


Bagian Lancar dari Pinjaman Jangka Panjang 16.105 81.393 90.651 95.344


Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 306.241 460.438 551.365 634.053


Liabilitas Jangka Panjang


Pinjaman Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian Lancar 523.652 195.065 91.274 72.163


Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 557.016 245.698 155.882 140.856


Jumlah Liabilitas  863.257 706.136 707.247 774.909


Ekuitas 2.156.899 2.519.068 3.034.758 3.179.934


Jumlah Liabilitas dan Ekuitas 3.020.156 3.225.204 3.742.005 3.954.843


1 Piutang Usaha termasuk Piutang Usaha dari pihak ketiga dan pihak berelasi.  Utang Usaha termasuk Utang Usaha dari pihak ketiga dan pihak berelasi







Belanja Modal1 (Dalam Miliar Rupiah) 
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Aset Jaringan Peralatan di tempat pelanggan Lain-lain


    1 Belanja Modal merupakan penambahan aset tetap 
    2 Aset jaringan adalah penjumlahan dari penambahan elektronik head-end dan jaringan layanan titik kontrol 
    3 Peralatan di tempat pelanggan merupakan penjumlahan dari penambahan konverter, alat pemecah sandi, modem kabel dan set top box 


4 Lain-lain merupakan penjumlahan dari aset tanah, bangunan, prasarana, perabot dan perlengkapan, peralatan kantor  dan kendaraan 


2  
3 4 


Belanja modal sesuai dengan rencana perluasan bisnis 







Ikhtisar Kinerja Operasional 







KPI menunjukkan pertumbuhan yang baik 


Homes Passed (dalam ribuan) Pelanggan (dalam ribuan) ARPU (dalam Ribuan Rupiah) 


 1.433  
 1.489  


Des-14 Mar-15
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 784  


Des-14 Mar-15


Internet Televisi Berbayar*


 216   225  


 186  
 188  


2014 Q1 2015


Internet Televisi Berbayar*


402 412 


* Penyediaan layanan televisi berbayar bekerja sama dengan PT First Media Television (‘FMTV”) 


93% 94% 


Bundling rate 







 
 


Inovasi yang terus menciptakan pengalaman hiburan dan 


internet yang unggul 


11 


Mempertahankan keunggulan  
kecepatan dengan 


meluncurkan produk 200 
Mbps di berbagai kota 


Layanan TV Anywhere 


dengan First Media Go  


Pengalaman Multi-Screen 


Interactive dengan next 


generation cable OTT STB 







Penghargaan di tahun 2014 


12 


First Media Awards 2014 


TOP BRAND 


AWARD 2014 


Internet Service Provider Fixed 


Dari Frontier Consulting Group & 


Marketing Magazine 


(2012–2014) 


CORPORATE IMAGE 


AWARD 2014 


Pay TV 


Dari Frontier Consulting Group & 


Tempo Magazine 


(2012 & 2014) 


CORPORATE IMAGE 


AWARD 2014 


Internet Provider 


Dari Frontier Consulting Group & 


Tempo Magazine 


(2014) 


TOP TELCO 


2014 


Top Fixed Internet 2014 


Dari Ikatan TI Indonesia & 


itech Magazine 


(2014) 







*Net Promoter is both a loyalty measure and an organizational discipline that enables an organization to build a customer –centric brand  


  experience that drives growth through building loyal  advocates who will continue to use the brand and recommend it to others. 


First Media – Link Net menerima berbagai penghargaan dari Net Promotor* Leader dalam kategori 


televisi berbayar dan internet/ Fixed ISP sejak 2011.  Tahun ini merupakan kemenangan tahun kelima 
secara berturut-turut  dan menunjukkan fokus kami terhadap kualitas dan pengalaman pelanggan 


Penghargaan di tahun 2015 
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Rencana Mendatang 







 


Memperluas cakupan jaringan ke area yang mempunyai potensi penetrasi yang tinggi 


 
Meningkatkan penetrasi pada area cakupan saat ini 


 
Meningkatkan pendapatan rata-rata per pelanggan 


 
Meningkatkan penetrasi pada pasar korporasi yang besar dan belum dijangkau 


 
Meningkatkan pendapatan iklan 


Strategi untuk mendorong pertumbuhan masa mendatang 
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Selesai 
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