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LINK NET MELAPORKAN PENDAPATAN, LABA USAHA DAN
LABA BERSIH YANG TINGGI PADA SEMESTER 1 TAHUN 2017.
PENDAPATAN MENINGKAT 18,5% (YoY), LABA USAHA
MENINGKAT 23% (YoY), DAN LABA BERSIH TUMBUH 23% (YoY)
Ikhtisar Kinerja Semester 1 Tahun 2017
•
•
•
•

Pendapatan meningkat 18,5% menjadi Rp 1,65 triliun
Laba usaha meningkat 23% menjadi Rp 662 miliar
Laba bersih meningkat 23% menjadi Rp 490 miliar
1,9 juta rumah terkoneksi (homes passed)

PT Link Net Tbk (“Link Net” atau “Perseroan”; kode saham: “LINK”) mencatat kelanjutan pertumbuhan
yang tinggi pada kuartal kedua tahun 2017 (“Kuartal 2 2017”), dan melaporkan kinerja Pendapatan,
Laba Usaha, dan Laba Bersih semester pertama (“Semester 1 2017”) yang tertinggi sepanjang
sejarah Perseroan.
Pendapatan pada Semester 1 bertumbuh 18,5% (YoY) menjadi Rp 1,65 triliun, seiring dengan
kenaikan harga jual per unit (ARPU) menjadi Rp 419 ribu.
Perseroan membukukan peningkatan marjin yang berkelanjutan pada semester pertama tahun 2017,
dikontribusi oleh ARPU tinggi/premium yang ikut mendorong pertumbuhan pendapatan, dan juga
disertai oleh pengendalian biaya-biaya yang baik. Laba Usaha Perseroan mencapai Rp 622 Miliar,
atau meningkat 23% dibandingkan semester yang sama tahun 2016. Laba bersih naik menjadi Rp 490
miliar dengan tingkat marjin laba bersih sebesar 29,7% di semester pertama tahun 2017, naik dari
28,5% di semester pertama tahun 2016.
Perseroan juga terus menambah jangkauan layanannya pada kuartal kedua tahun 2017 dengan
menambah 47 ribu rumah baru yang terkoneksi (homes passed), sehingga mencapai total 1,9 juta
rumah pada akhir semester pertama tahun 2017. ARPU meningkat dari Rp 418 ribu menjadi Rp 419
ribu yang disebabkan oleh upgrade layanan oleh pelanggan dan peningkatan permintaan atas layanan
nilai VAS (“Value Added Services”) yang ditawarkan.
Kinerja operasional dan keuangan Perseroan yang kuat, merefleksikan permintaan yang berkelanjutan
atas layanan TV berbayar dan internet broadband yang berkualitas tinggi terutama di area-area
dengan GDP tinggi di Indonesia. Hal Ini juga merupakan bukti dari hasil inovasi dan kreativitas, yang
didukung oleh kehandalan teknologi, produk, jangkauan layanan dan jaringan distribusi Perseroan.
Perseroan secara berkelanjutan mengembangkan inovasi produk untuk memastikan pelanggan
Perseroan memperoleh pengalaman terbaik dari layanan TV berbayar dan internet terbaik di
Indonesia.

Atas pencapaian ini, Irwan Djaja, Direktur Utama dan CEO, mengatakan, “Kinerja Perseroan yang
solid di Semester 1 tahun 2017 merupakan wujud dari kemampuan Perseroan mengeksekusi strategistrategi. Perseroan berhasil meningkatkan pertumbuhan dengan mempertahankan kualitas rangkaian
produk dan mengembangkan distribusi yang efektif, melalui tim pemasaran dan penjualan. Divisi
Teknologi dan Pengembangan Jaringan (Roll Out) secara berkesinambungan membangun jaringan
layanan terbaik, agar Perseroan dapat memberikan layanan internet dan TV berbayar dengan kualitas
yang baik untuk pelanggan-pelanggan di Indonesia. Saat Ini adalah momentum yang tepat untuk
bisnis kami. Perseroan akan terus dan senantiasa berinovasi untuk memberikan produk dan layanan
terbaru kepada pelanggan. Perseroan membukukan hasil yang sangat baik untuk paruh pertama.
Kami optimis untuk mencapai target pertumbuhan tahun ini. Saya berharap dapat kembali
menyampaikan kesuksesan Perseroan segera dimasa mendatang kepada anda sekalian.”
Mengenai PT Link Net Tbk
PT Link Net Tbk ("Link Net"), didirikan pada tahun 1996, merupakan penyedia layanan via kabel yang
terbesar di Indonesia, yang menyediakan layanan televisi berbayar dengan kualitas tinggi, koneksi
broadband berkecepatan tinggi dan komunikasi data. Link Net beroperasi di Jabodetabek, Surabaya
dan sekitarnya (termasuk Malang), Bandung, Bali, Medan serta Batam.
Link Net memiliki dan mengoperasikan jaringan kabel Hybrid Fiber Coaxial ("HFC”) dan Fiber-to-the
Home (“FTTH”) yang menyediakan layanan akses internet berkecepatan tinggi untuk pelangganpelanggan ritel dan korporasi. Link Net juga mengoperasikan layanan televisi berbayar dengan
berkolaborasi dengan PT First Media Television (“FMTV”).
Simak lebih lanjut di http://ir.linknet.co.id.
Untuk informasi lebih lanjut, harap hubungi:
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