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RISALAH 
INVESTASI 
 

 Favorable Macro Fundamental. Indonesia merupakan negara terpadat keempat di dunia dengan 267 juta penduduk dan 
mayoritas pada kelas menengah yang berkembang pesat. BMTR memiliki bisnis yang menjanjikan di Indonesia yang 
disebabkan oleh faktor-faktor: 
a. Rendahnya rasio belanja iklan terhadap GDP Indonesia yang merupakan salah satu terendah di Asia (berada pada level 

0,2%). Rasio ini masih belum optimal jika dibandingkan dengan negara lain di Asia, sehingga memberikan peluang bagi 
Perseroan untuk terus mengembangkan potensi pasar iklan di Indonesia melalui jasa yang ditawarkan.  

b. Masih terdapat headroom yang besar untuk meningkatkan pertumbuhan pasar Pay TV dan high speed broadband 
internet. Mengingat Indonesia memiliki penetrasi Pay TV terendah di Asia yaitu sebesar 15% dan fixed broadband 
sekitar 14%. 
 

 Market Leader. BMTR adalah market leader dalam media berbasis konten & iklan dan bisnis media berbasis langganan. 
Memiliki 4 FTA nasional dengan pangsa pemirsa terbesar yakni 40% dan pangsa belanja iklan sebesar 45%. BMTR melalui 
anak perusahaannya adalah produsen konten terbesar dengan 23.000 jam/tahun yang meliputi short, mid dan long content 
format. Market leader pada DTH dengan pangsa pasar 90% dengan subscriber sebanyak 5,6 juta (gabungan prepaid dan 
postpaid). Satu-satunya pemain dengan cakupan DTH nasional, memberikan akses ke pelanggan potensial yang lebih luas 
di seluruh Indonesia. Pertumbuhan subscriber broadband/IPTV yang pesat membuat MNC Play menjadi perusahaan IPTV 
dan Broadband Internet terbesar ketiga di Indonesia. Selain itu IPTV memiliki platform OTT terbesar di Indonesia yakni 
Vision+ telah memperoleh lebih dari 29 juta pengguna aktif bulanan dan lebih dari 1,2 juta pelanggan berbayar per Juni 
2020. 
 

 Unrivaled Product Offering. BMTR melalui anak perusahaannya menawarkan produk yang tidak tertandingi oleh para 
pesaingnya, yaitu: 
a. Top content products dan portofolio yang secara konsisten menghasilkan pangsa pasar pemirsa yang tertinggi.  
b. Memiliki akses ke perpustakaan konten terbesar di Indonesia yaitu lebih dari 300.000 jam.  
c. Merupakan talent management terbesar dengan hampir 400 talenta terkenal. 
d. Memiliki keunggulan di bidang konten Pay TV melalui MNC Channel. 

MNC Channel memproduksi beragam inhouse channel terbesar dan menawarkan jumlah channel TV terbanyak di 
Indonesia disamping mengembangkan original content portofolio dengan berfokus pada segmentasi penonton. Saat ini 
MNC Channel memimpin pangsa pasar sebesar 25,90% dan menduduki peringkat pertama dengan market share 
sebesar 21,1% diluar FTA Channels.  

e. Memiliki platform TV Anywhere dan Video on Demand melalui Vision+ 
Vision+ memiliki lebih dari 130 channel linear dan 80 catch-up channels, dengan akses ke ribuan on-demand content, 
baik original content ataupun konten dari pihak ketiga yang dapat diakses melalui semua perangkat dimana saja dan 
kapan saja.  

 

 Memiliki Tim Manajemen yang handal. BMTR dipimpin oleh tim manajemen yang berpengalaman dengan rekam jejak 
yang kuat untuk mencapai keunggulan manajemen operasional maupun investasi. MNCN dan IPTV yang merupakan anak 
perusahaan BMTR pun dipimpin oleh manajemen berpengalaman dengan kemampuan yang terbukti secara konsisten 
memberikan eksekusi berkualitas, terutama dalam FTA / sektor periklanan serta Pay TV / bisnis high speed broadband 
internet. 

 
 
IKHTISAR 
LAPORAN 
KEUANGAN 
DAN RASIO-
RASIO 

 
           (dalam Jutaan Rp, kecuali untuk rasio keuangan) 

Keterangan 
31 Maret 31 Desember 

2020 2019 2019 2018 2017 

Total Aset 30.561.162 29.099.488 30.154.793 28.968.162 27.694.734 
Total Liabilitas 13.398.806 14.237.001 12.783.387 14.665.700 13.568.375 
Total Ekuitas 17.162.356 14.862.487 17.371.406 14.302.462 14.126.359 
Pendapatan  2.911.284 2.907.269 12.936.503 11.695.216 10.829.450 
Laba Kotor 1.424.864 1.315.425 6.317.659 5.647.285 5.282.744 
Laba Bersih 251.871 489.671 2.317.437 1.351.480 1.054.125 
EBIT 837.048 762.747 3.706.460 3.230.922 2.847.527 
EBITDA 1.219.249 1.147.048 5.303.595 4.729.765 4.292.578 

Marjin laba kotor (%) 48,94 45,25 48,84  48,29 48,78 
Marjin laba operasi (%) 28,75 26,24 28,65 27,63 26,29 
Marjin laba bersih (%) 8,65 16,84 17,91 11,56 9,73 
EBITDA/Interest (x) 6,63 4,80 5,15 5,12 5,63 
Debt/EBITDA (x) 1,71*) 2,30*) 1,89 2,53 2,48 
Liabilitas/Ekuitas (x) 0,78 0,96 0,74 1,03 0,96 
Liabilitas/Aset (x) 0,44 0,49 0,42 0,51 0,49 
Pertumbuhan Aset (%) 1,35 0,45 4,10 4,60 12,47 
Pertumbuhan Pendapatan (%) 0,14 12,97 10,61 7,99 3,54 

*) Annualized 
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PROFIL 
PERSEROAN 

A. Struktur Perseroan 

 
 
B. Susunan Kepemilikan Saham Perseroan  

 
 
C. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris 
 

Susunan Dewan Komisaris 

Komisaris Utama : Rosano Barack 

Komisaris Independen : Dr. Mohamed Idwan Ganie 

Komisaris Independen : John Aristianto 

Komisaris Independen : Beti Puspitasari Santoso 

 

Susunan Direksi 

Direktur Utama : Hary Tanoesoedibjo 

Direktur : Ruby Panjaitan  

Direktur : David Fernando Audy 

Direktur : Syafril Nasution  

Direktur : Christophorus Taufik Siswandi  

Direktur : Indra Pudjiastuti 

 
D. Kegiatan Usaha  
 

Mayoritas pendapatan BMTR dikontribusikan oleh dua lini bisnis utama, yaitu bisnis media berbasis iklan dan konten, 
yang dikelola oleh PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN), yang saat ini menghasilkan pendapatan bagi BMTR sebesar 
66,5% dan bisnis media berbasis pelanggan, yang dikelola oleh PT MNC Vision Networks Tbk. (IPTV) yang saat ini 
berhasil mengkontribusikan pendapatan sebesar 24,6% bagi Perseroan. Selain itu Perseroan juga memperoleh 
pendapatan dari media berbasis online dan bisnis pendukung lainnya. 
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A. Bisnis Media Berbasis Iklan dan Konten melalui MNCN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MNCN merupakan salah satu grup perusahaan media terbesar dan terintegrasi di Asia Tenggara yang menawarkan jasa 
beriklan bagi para pemilik bisnis baik di televisi, maupun di berbagai media. MNCN yakin bahwa posisinya sebagai 
perusahaan media yang terintegrasi akan memberikan sinergi antar bisnis media. Sinergi ini memuluskan langkah MNCN 
dalam menawarkan paket penjualan spot iklan dan promosi melalui berbagai platform yang dimiliki, termasuk televisi, 
media cetak, radio, serta portal online. Dengan dukungan dari sinergi antar platform, maka Perseroan dapat secara efektif 
melakukan lintas promosi untuk berbagai macam program dan produk, baik yang berasal dari internal maupun eksternal. 
Komitmen Perseroan dalam menawarkan paket komplit jasa periklanan dan promosi dibuktikan melalui berbagai lini 
bisnis berikut: 
 
 
 

 
MNCN memiliki dan mengoperasikan 4 dari 11 stasiun televisi FTA nasional di Indonesia yang kuat dan stabil dengan 
pangsa pemirsa prime time rata-rata per tahun 2019 adalah 37,2%; yaitu RCTI, MNCTV, GTV dan iNews.  Dengan 
didukung oleh keempat stasiun televisi FTA tersebut, MNCN memimpin pangsa pasar periklanan dan hiburan di 
Indonesia. MNCN sukses memenuhi kebutuhan hiburan berkualitas bagi masyarakat Indonesia melalui hasil produksi 
serial drama unggulan yang ditayangkan pada keempat stasiun televisi FTA MNC Group. 
 
 
 

 Bisnis Konten  
Pustaka konten milik MNCN dimonetisasi melalui lisensi ke berbagai platform sehingga berbagai tayangan MNCN 
dapat dinikmati hanya dengan #DiRumahAja. Lisensi konten ke berbagai platform media seperti media OTT, media 
sosial, platform TV berlangganan, dan FTA TV lainnya didukung oleh pustaka konten sebesar 350.000 jam dan akan 
bertambah sekitar 23.000 jam per tahunnya. Lini bisnis konten MNCN semakin dilengkapi dengan variasi konten 
group dan non group baik short, mid maupun long form yang terdiri atas konten drama, talent search, animasi, 
sitcom, movie, reality, infotainment, variety, talk show dan berita. 
 
MNCN juga memproduksi konten-konten orisinil untuk berbagai platform pihak ketiga, termasuk pembuatan 
sponsorship-based web series untuk media sosial. 

 

 Rumah Produksi – Serial Drama 
Sejak didirikan pada tahun 2007, melalui MNC Pictures (MNCP), MNCN telah memproduksi lebih dari 3.700 jam 
konten drama setiap tahun dalam bentuk seri drama dan FTV yang ditayangkan di stasiun TV MNCN dan mewakili 
40% pangsa pasar konten drama di Indonesia. Selain itu, MNCP juga memproduksi seri web dan original series 
yang didistribusikan melalui platform digital untuk menyasar kaum milenial serta memproduksi film-film Indonesia 
yang laris di bioskop. 

 
 

A. Free-To-Air TV (FTA TV) 

B. Content - IP 



 

Teaser 

PT Global Mediacom Tbk (BMTR) 

dssdsds 

 Manajemen Artis  
Sebagai salah satu manajemen artis terbesar di Indonesia, Star Media Nusantara (SMN) selalu berusaha untuk   
menemukan, mengembangkan, mempromosikan, dan mengelola bibit-bibit unggul yang ada. Sampai pada akhir 
2019, SMN memiliki lebih dari 400 talent dengan bakat yang bervariasi termasuk penyanyi, band, komedian, artis 
cilik, pesulap dan model. Di samping itu, untuk menjadi one-stop service di bidang manajemen artis, SMN memiliki 
unit rekaman & label melalui Hits Records untuk mendukung kegiatan para artis. Komitmen SMN dalam memberikan 
pelayanan prima pun akhirnya berbuah manis yang dibuktikan pada tahun 2019 SMN mulai beroperasi sebagai 
Multi-Channel Network (MCN) dan kemudian diakui oleh YouTube melalui Star Hits. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Layanan Media OTT 
RCTI+ merupakan aplikasi hiburan all-in-one yang ditargetkan untuk menjadi layanan streaming terbesar dan 
melengkapi posisi kuat perusahaan di bidang FTA. RCTI+ memberikan fasilitas kepada penggunanya untuk 
mengakses pustaka konten MNCN, catch up TV feature, bloopers dan behind the scenes, portal berita, streaming 
radio, serta tidak ketinggalan fitur interaktif lainnya seperti kuis, voting, dan live chat dengan talent MNC. Saat ini 
RCTI+ sedang mengembangkan fitur UGC (User Generated Content) untuk konten kompetisi pencarian bakat yang 
khusus didedikasikan bagi RCTI+ dan games aggregator. Komitmen RCTI+ dalam memberikan pelayanan media 
OTT dibuktikan dengan kemampuannya dalam mengumpulkan pengguna aktif bulanan sebesar 10 juta per Juni 
2020. 
 

 Social Media and others 
Youtube memberikan hak lisensi kepada MNCN untuk beroperasi sebagai Multi Channel Network (“MCN”) pada 
Agustus 2019. Selain monetisasi terus menerus dari pustaka konten MNCN di Youtube, MCN memungkinkan MNCN 
memonetisasi berbagai pembuat konten yang dikelola oleh family brand Star Hits. Hal ini menjadi penting karena 
Youtube semakin populer dikalangan masyarakat. Hal ini terlihat dari konten MNCN yang menjadi The Number One 
YouTube TV Views & Subscriber di Indonesia dengan pangsa pasar mencapai 4,73% views, 2,19% subscriber dan 
2,50% video upload. MNCN juga mulai melakukan monetisasi konten di Facebook sejak April 2020. 

 
 

B. Bisnis Media Berbasis Pelanggan melalui IPTV 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
IPTV merupakan perusahaan induk yang memiliki dan mengelola Entitas Anak yang bergerak dalam bidang TV 
berbayar (DTH), fixed broadband/IPTV, layanan streaming digital, Android TV OTT Box, serta Pay Channel & Content 
Production. 

 
 
 
 

C. Digital 
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a. Jasa penyedia layanan postpaid televisi berbayar melalui PT MNC Sky Vision Tbk (MNC Vision) 
MNC Vision merupakan penyedia layanan TV pasca bayar berbasis DTH terkemuka di Indonesia dengan 2,1 juta 
pelanggan yang memiliki pangsa pasar lebih dari 90%. Kegiatan operasional MNC Vision menggunakan satelit S-
Band dengan frekuensi 2.520 – 2.670 Ghz yang menjangkau seluruh nusantara. MNC Vision juga menguasai 
spektrum yang dapat dioperasikan untuk jaringan 5G.  
 

b. Jasa penyediaan layanan prabayar televisi berbayar melalui PT Digital Vision Nusantara (K-Vision) 
K-Vision menyediakan layanan televisi berbayar berbasis DTH menggunakan satelit KU-Band untuk menjangkau 
mass market segmen dengan biaya yang efisien. K-Vision telah berhasil memperoleh 9.000-10.000 pelanggan baru 
setiap harinya dengan jumlah pelanggan saat ini mencapai lebih dari 3,5 juta pelanggan.  
 

c. Jasa broadband dan IPTV melalui PT MNC Kabel Mediakom (MNC Play). 
MNC Play fokus pada layanan jaringan berbasis fiber dengan memanfaatkan teknologi Fiber-to-the-Home (FTTH) 
berkecepatan tinggi dan menyediakan jasa IPTV. Saat ini MNC Play mengoperasikan jaringan broadband terbesar 
ke-3 di Indonesia dengan 1,5 juta home-pass dan 290.000 pelanggan. Pada saat ini, MNC Play sudah bermitra 
dengan beberapa penyedia jaringan untuk menyewa homepass sehingga biaya capex dan opex baru menjadi lebih 
efisien.  
 

d. Jasa penyiaran konten melalui Android TV OTT Box (Play Box) 
Pada bulan May 2020, MNC Play telah meluncurkan produk Playbox untuk meningkatkan penetrasi layanan  video 
pada pasar broadband di Indonesia. Play Box menyasar segmen pasar yang telah mempunyai jaringan internet 
broadband dari provider lain namun menginginkan konten yang lebih unggul. Produk ini dipasarkan melalui jaringan 
pemasaran MNC Vision, MNC Play, channel digital (e-commerce) maupun melalui dealer untuk memberikan 
kemudahan kepada para pelanggan untuk dapat menikmati tayangan milik MNC Media secara eksklusif, saluran TV 
berbayar dan konten Video On Demands (VOD) dengan harga terjangkau. 
 

e. Jasa penyiaran Video on Demand dan TV Anywhere melalui Vision+ 
Vision+ menawarkan kenyamanan bagi pelanggan untuk mengakses live TV, catch-up TV, pustaka konten, VOD dan 

konten orisinil lainnya dalam bentuk short maupun mid kapan saja dan dimana saja. Vision+ saat ini memiliki 1,2 juta 

pelanggan berbayar dan lebih dari 29 juta pengguna aktif bulanan. 

f.  Kemitraan dengan Operator Kabel Lokal (melalui lisensi konten dan akuisisi) 
 Demi menembus pasar TV berlangganan yang belum dijangkau sebelumnya, IPTV bermitra dengan Operator Kabel  
Lokal (LCO) baik melalui digitalisasi/ lisensi konten maupun dengan akusisi terhadap operator tersebut. Untuk 
meningkatkan jumlah pelanggan, IPTV menyediakan konten superior dan premium milik MNC Media kepada para 
mitra LCO. 
 

g. Jasa penyediaan in-house content terbesar dan terbaik  
MNC Channel memproduksi dan mengoperasikan 12 channel berbayar. MNC Channel memproduksi konten orisinil 
dalam format pendek, sedang, dan panjang yang disesuaikan untuk ditayangkan pada platform TV berlangganan 
atau digital. Hingga saat ini, MNC Channel telah memproduksi lebih dari 63.000 jam konten in-house. Saat ini MNC 
Channel memimpin pangsa pasar sebesar 25,90% dan menduduki peringkat pertama dengan market share sebesar 
21,1% diluar FTA Channels.  

 
STRATEGI 
USAHA 

Strategi umum BMTR adalah sebagai berikut: 
a. Mempertahankan posisi sebagai pemimpin dalam industri media 
b. Memelihara pertumbuhan jangka panjang melalui kombinasi dari pertumbuhan organik dan akusisi kegiatan usaha baru. 
c. Mengoptimalkan pendapatan dan mengatur pengeluaran biaya demi meraih laba yang memadai dengan terus 

menciptakan sinergi antar unit bisnis. 
 
Strategi dalam Bisnis Media Berbasis Konten dan Iklan melalui MNCN 
1. Mendorong pertumbuhan Iklan digital, MNCN telah memperluas bisnis iklannya ke digital, khususnya melaluI siaran 

digital, portal berita, monetisasi media sosial dengan meluncurkan MCN dan RCTI+ dalam menciptakan iklan digital. 
Perlu diketahui bahwa total belanja iklan pada FTA TV dan digital mewakili kurang lebih 80% dari total belanja iklan di 
Indonesia. 

2. Memaksimalkan pendapatan Iklan non-digital dengan optimalisasi non-time consuming ads, terutama iklan built in, 
dimana MNCN dapat memperoleh premium yang lebih tinggi diatas iklan reguler. Serta, menghadirkan program-program 
unggulan berbasis sponsor guna mendapatkan pendapatan iklan yang lebih tinggi. 

3. Memperbesar pendapatan konten, memperbesar monetisasi konten dengan memproduksi konten orisinil untuk 
platform digital dan memproduksi serial web berbasis sponsor untuk platform media sosial. MNCN memiliki pustaka 
konten lebih dari 300.000 jam dengan penambahan lebih dari 20.000 jam setiap tahunnya yang akan menambah 
monetisasi konten melalui lisensi ke luar negeri, platform OTT dan TV Berlangganan. 

4. Memproduksi konten dan program in-house berkualitas tinggi untuk memperkuat posisi MNCN dalam industri 
media. MNCN dapat menghasilkan berbagai macam program populer dengan biaya lebih rendah, didukung oleh 
infrastruktur perseroan yang berkualitas dan terbesar di Asia Tenggara. 
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5. Strategi pemrograman yang komprehensif yakni dengan strategi terpadu yang memberikan MNCN kendali penuh 
atas pengelolaan artis, produksi, serta hak tayang, dan kekayaan intelektual. Sehingga dapat memberikan nilai maksimal 
bagi para pemegang saham dan pemirsa. 
 

Strategi dalam Bisnis Media Berbasis Pelanggan melalui IPTV 
1. Mengubah Business Model dari MNC Vision menjadi penjualan STB Equipment. 

   MNC Vision telah mengubah model bisnisnya dari peminjaman peralatan ke penjualan langsung kepada konsumen 
melalui dealer yang berlokasi di seluruh Indonesia. Perubahan model bisnis tersebut akan memberikan MNC Vision 
pendapatan yang lebih tinggi, arus kas yang lebih baik, dan biaya tambahan yang lebih rendah di masa depan dengan 
menghindari pengambilan peralatan dan biaya perbaikan peralatan. 

2. Menawarkan layanan Pay TV secara prepaid untuk menjangkau mass market. K-Vision telah meluncurkan fitur QR 
Link untuk pelanggan dapat membeli top up voucher pada layar TV sehingga mampu mendorong pelanggan yang ada 
untuk secara teratur dan dengan mudah membeli voucher isi ulang yang memungkinkan mereka untuk mengakses 
berbagai pilihan konten yang lebih luas serta menawarkan internet paket bundling dalam kemitraan dengan penyedia 
layanan internet. 

3. Melakukan penetrasi pada pasar TV Berlangganan yang belum dijangkau sebelumnya melalui akuisisi dan 
digitalisasi Operator Kabel Lokal (LCO). Dengan cara ini, jangkauan dan penetrasi pasar TV-Berlangganan nasional 
akan dimaksimalkan. 

4. Menawarkan layanan Pay TV berbasis DTH di kota-kota tier 2 dan tier 3 dimana 70% dari populasi Indonesia 
berada. 

5. Kemitraan dengan Neutral Network Operator guna meminimalkan aktivitas penggelaran jaringan kabel secara internal 
mendorong penetrasi home pass melalui kemitraan dengan ICON+, Fiber Star & penyedia jaringan lainnya serta 
mendorong peningkatan ARPU. 

6. Memperluas coverage dengan pertumbuhan extensive melalui Playbox (Android TV Box OTT), membuat IPTV 
dapat melayani seluruh pengguna internet broadband pada jaringan operator manapun di Indonesia dengan target lebih 
dari 6 juta rumah yang berpotensi menjadi pelanggan.  

7. Mengembangkan platform TV Anywhere dan Anytime melalui Vision+. Vision+ merupakan salah satu platform OTT 
terbesar di Indonesia yang mana Vision+ telah memperoleh lebih dari 29 juta pengguna aktif bulanan dan lebih dari 1,2 
juta pelanggan berbayar per Juni 2020. 

8. Memproduksi inhouse channel terbesar dan menawarkan jumlah channel TV terbanyak di Indonesia disamping 
mengembangkan original content portofolio. Proposisi konten IPTV melalui MNC Channels juga telah menjadi 
komponen yang menguntungkan bagi IPTV yang memungkinkan semua anak perusahaannya berkinerja dengan baik.   

 
PROSPEK 
USAHA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
STRUKTUR  

 

Emiten : PT Global Mediacom Tbk. 

Transaksi :   Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan II Global 
Mediacom dengan target dana sebesar Rp1.400.000.000.000,- (satu triliun empat 
ratus miliar Rupiah). 

 Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Global 
Mediacom dengan target dana sebesar R600.000.000.000,- (enam ratus miliar 
Rupiah). 

Jumlah Pokok 

Obligasi Tahap I 

dan Sisa Imbalan 

   Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sebanyak-banyaknya sebesar 
Rp700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar Rupiah). Obligasi ini diterbitkan tanpa 
warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian 

Prospek media berbasis iklan dan  
konten melalui MNCN 

Prospek media berbasis pelanggan melalui IPTV 

 Pasar domestik besar dengan jumlah rumah tangga 

berpenghasilan menengah sekitar 60 juta rumah 

tangga 

 Terbatasnya pilihan channel televisi FTA 

 Penetrasi TV berlangganan masih jauh lebih rendah 

hanya sekitar 15% dari populasi 

 TV Berlangganan berbasis satelit DTH dapat 

menjangkau masyarakat Indonesia yang berada 

dipelosok-pelosok daerah dan kepulauan.  

 Penetrasi internet Broadband masih jauh lebih rendah 

hanya sekitar 14% dari populasi 

 Populasi penduduk usia muda produktif cukup besar 

 Pertumbuhan populasi pengguna internet Indonesia 

adalah ketiga terbesar di dunia 

 

 Pasar domestik besar, dengan jumlah penduduk 

sekitar 267 juta, tumbuh sekitar 3-4 juta orang per 

tahun selama 15 tahun ke depan.  

 Potensi kenaikan signifikan untuk pertumbuhan 

belanja iklan 

 Belanja iklan di FTA Nasional dan Digital akan 

tumbuh menjadi hampir 90% dari total belanja 

iklan dalam 3-4 tahun ke depan.  

 Jangkauan FTA yang luas dan merupakan media 

iklan termurah 

 Kebutuhan iklan tinggi sedangkan jumlah FTA TV 

terbatas 
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Sukuk Ijarah Tahap 

I 

Sentral Efek Indonesia. Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri Obligasi yang 
ditawarkan sebesar Rp111.265.000.000,- (seratus sebelas miliar dua ratus enam 
puluh lima juta Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full 
Commitment) yaitu sebagai berikut: 
 

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar 
Rp107.140.000.000,- (seratus tujuh miliar seratus empat puluh juta Rupiah) 
dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh lima 
persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) 
Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. 

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp3.050.000.000,- 
(tiga miliar lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 
11,25% (sebelas koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi 
adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. 

Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp1.075.000.000,- 
(satu miliar tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 
12,00% (dua belas koma nol nol persen)  per tahun. Jangka waktu Obligasi 
adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi 

 

Sisa dari jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar 
Rp588.735.000.000,-  (lima ratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh 
lima juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (Best Effort). Kepastian 
mengenai jumlah Pokok Obligasi dan jumlah Pokok final masing-masing seri Obligasi 
yang diterbitkan oleh Perseroan akan ditentukan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari 
Kerja sebelum Tanggal Emisi dan akan diumumkan sedikitnya dalam 1 (satu) surat 
kabar harian nasional selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal 
Pencatatan Obligasi di PT Bursa Efek Indonesia. Apabila seluruh Obligasi yang 
dijamin dengan Kesanggupan Terbaik (Best Effort) tidak terjual sebagian atau 
seluruhnya, maka sisanya akan ditawarkan kembali dalam Penawaran Umum Obligasi 
Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada). 
 

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok 
Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal 
pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada 
tanggal 11 Desember 2020 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh 
tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 21 September 2021 untuk 
Obligasi Seri A, 11 September 2023 untuk Obligasi Seri B dan 11 September 2025 
untuk Obligasi Seri C. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) 
pada saat jatuh tempo. 
 

  Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I sebanyak-banyaknya sebesar 
Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah).  Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa 
warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama PT 
Kustodian Sentral Efek Indonesia. Sukuk Ijarah ini terdiri dari 3 (tiga) seri Sukuk 
Ijarah yang ditawarkan sebesar Rp203.535.000.000,- (dua ratus tiga miliar lima 
ratus tiga puluh lima juta Rupiah)  yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full 
Commitment) yaitu sebagai berikut: 

 
Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A yang ditawarkan sebesar 

Rp201.510.000.000,- (dua ratus satu miliar lima ratus sepuluh juta Rupiah)  
dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp21.662.325.000,- (dua puluh satu 
miliar enam ratus enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah) 
per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) 
Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. 

Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B yang ditawarkan sebesar 
Rp1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta Rupiah)  dengan Cicilan 
Imbalan Ijarah sebesar Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta Rupiah)  
per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal 
Emisi. 

Seri C : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C yang ditawarkan sebesar 
Rp425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta Rupiah)  dengan Cicilan 
Imbalan Ijarah sebesar Rp51.000.000,- (lima puluh satu juta Rupiah) per 
tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal 
Emisi. 

 
Sisa dari jumlah Sisa Imbalan Sukuk Ijarah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya 
sebesar Rp96.465.000.000,- (sembilan puluh enam miliar empat ratus enam puluh 
lima juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (Best Effort). Kepastian 
mengenai jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah dan jumlah Sisa Imbalan Ijarah 
final masing-masing seri Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan akan 
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ditentukan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Emisi dan akan 
diumumkan sedikitnya dalam 1 (satu) surat kabar harian nasional selambat-lambatnya 
1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pencatatan Sukuk Ijarah di PT Bursa Efek 
Indonesia. Apabila seluruh Sukuk Ijarah yang dijamin dengan Kesanggupan Terbaik 
(Best Effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka sisanya akan ditawarkan 
kembali dalam Penawaran Umum Sukuk Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap II 
dan/atau tahap selanjutnya (jika ada). 
 
Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa 
Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah ini dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai 
dengan Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan 
Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 11 Desember 2020, sedangkan 
pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing 
Sukuk Ijarah adalah pada tanggal 21 September 2021 untuk Sukuk Ijarah Seri A, 11 
September 2023 untuk Sukuk Ijarah Seri B, dan 11 September 2025 untuk Sukuk 
Ijarah Seri C. Pembayaran Sukuk Ijarah dilakukan secara penuh (bullet payment) 
pada saat jatuh tempo. Perseroan tidak akan melakukan pemotongan zakat atas 
Cicilan Imbalan Ijarah. 
 

Peringkat : idA (Single A) dan idA(sy) (Single A Syariah) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia 

(“Pefindo”) 

Jangka Waktu 

Obligasi dan Sukuk 

Ijarah 

:  Seri A : 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi;  

 Seri B : 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan 

 Seri C : 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. 

Kupon Obligasi dan 

Cicilan Imbalan 

Sukuk Ijarah 

: Kupon Obligasi: 

 Seri A : 10,75%;  

 Seri B : 11,25%; dan 

 Seri C : 12,00%  
 
Cicilan Imbalan: ekuivalen range masing-masing kupon diatas. 

 Seri A : Rp21.662.325.000,-;  

 Seri B : Rp180.000.000; dan 

 Seri C : Rp51.000.000 
 

Penggunaan Dana : Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini setelah 
dikurangi biaya-biaya emisi Obligasi, akan dipergunakan untuk: 
 
1. Sekitar 36,0% (tiga puluh enam koma nol persen) akan digunakan untuk 

pelunasan seluruhnya (refinancing) jumlah pokok pinjaman rupiah yang dimiliki 
oleh Perseroan, yaitu Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap II Tahun 
2017 dengan nilai fasilitas pinjaman yang akan jatuh tempo pada 19 September 
2020 sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah); dan 

2. Sekitar 62,25% (enam puluh dua koma dua lima persen) atau sebanyak-
banyaknya sebesar Rp432.500.000.000,- (empat ratus tiga puluh dua miliar lima 
ratus juta Rupiah) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yang akan 
digunakan untuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain 
namun tidak terbatas untuk pembayaran gaji karyawan, pembayaran utang 
usaha, pembiayaan kegiatan operasional, dan lain-lain. 

3. Sekitar 1,75% (satu koma tujuh lima persen) atau sebanyak-sebanyaknya 
sebesar Rp12.300.000.000,- (dua belas miliar tiga ratus juta rupiah) akan 
digunakan untuk pembelian peralatan studio dan/atau penyiaran dari pihak tidak 
terafiliasi, yang kemudian akan disewakan kepada Entitas Anak (RCTI, MNCTV, 
GIB, MTN, dan IPTV) untuk menunjang kegiatan usaha utama Entitas Anak dan 
menjadi pendapatan Perseroan. Sewa menyewa dengan Entitas Anak tersebut 
akan didasarkan pada suatu perjanjian sewa yang akan ditandatangani oleh 
Perseroan dan Entitas Anak setelah peralatan studio dan/atau penyiaran telah 
tersedia. 

 
Jika dana hasil Penawaran Umum Obligasi tidak mencukupi untuk memenuhi tujuan-
tujuan tersebut di atas, maka Perseroan akan mengutamakan penggunaannya untuk 
pelunasan sebagian atau seluruhnya (refinancing) pinjaman Obligasi Berkelanjutan I 
Global Mediacom Tahap II Tahun 2017 dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 
Rp250.000.000.000. Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi tidak mencukupi 
untuk tujuan tersebut, maka Perseroan akan menggunakan dana kas internal 
Perseroan. 
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Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini setelah 
dikurangi biaya-biaya emisi Sukuk Ijarah, akan digunakan untuk: 
1. Sekitar 50,37% (lima puluh koma tiga tujuh persen) akan digunakan untuk 

pelunasan seluruhnya (refinancing) jumlah kewajiban yang dimiliki oleh 
Perseroan, yaitu Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap II Tahun 
2017 dengan nilai kewajiban yang akan jatuh tempo pada 19 September 2020 
sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah); dan 

2. Sekitar 47,86% (empat puluh tujuh koma delapan enam persen) atau sebanyak-
banyaknya sebesar Rp142.500.000.000,- (seratus empat puluh dua miliar lima 
ratus juta Rupiah) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yang akan 
digunakan untuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain 
namun tidak terbatas untuk pembayaran gaji karyawan, pembayaran utang 
usaha, pembiayaan kegiatan operasional, dan lain-lain. 

3. Sekitar 1,77% (satu koma tujuh tujuh persen) atau sebanyak-sebanyaknya 
sebesar Rp5.270.000.000,- (lima miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) akan 
digunakan untuk pembelian peralatan studio dan/atau penyiaran dari pihak tidak 
terafiliasi, yang kemudian akan disewakan kepada Entitas Anak (RCTI, MNCTV, 
GIB, MTN dan IPTV) untuk menunjang kegiatan usaha utama Entitas Anak dan 
menjadi pendapatan Perseroan. Sewa menyewa dengan Entitas Anak tersebut 
akan didasarkan pada suatu perjanjian sewa yang akan ditandatangani oleh 
Perseroan dan Entitas Anak setelah peralatan studio dan/atau penyiaran telah 
tersedia. 
 

Jika dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah tidak mencukupi untuk memenuhi 
tujuan-tujuan tersebut diatas, maka Perseroan akan mengutamakan penggunaannya 
untuk pelunasan seluruhnya (refinancing) kewajiban Sukuk Ijarah Berkelanjutan I 
Global Mediacom Tahap II Tahun 2017 dengan jumlah sebesar Rp150.000.000.000 
dan modal kerja Perseroan. Apabila dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah tidak 
mencukupi untuk tujuan tersebut, maka Perseroan akan menggunakan dana kas 
internal Perseroan. 

 
Jaminan : Obligasi dan Sukuk Ijarah ini dijamin dengan agunan khusus berupa gadai atas 

saham milik Perseroan dalam entitas anak yaitu PT MNC Vision Networks Tbk. 

(“IPTV”) dengan nilai 125% (seratus dua puluh lima persen) dari jumlah yang terutang 

atas Jumlah Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Sukuk Ijarah.  

Pembayaran Kupon 

Obligasi dan Cicilan 

Imbalan Sukuk 

Ijarah 

: 

Setiap 3 (tiga) bulan, dihitung berdasarkan 30/360 (tiga puluh per tiga ratus enam 

puluh) Hari Kalender. 

Harga Penawaran 

Obligasi dan Sukuk 

Ijarah 

: 

100% (seratus perseratus) dari Jumlah Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Sukuk Ijarah.  

Komitmen 

Penjaminan Emisi 

: 
Kesanggupan penuh (full commitment) berdasarkan hasil bookbuilding. 

Pencatatan : Bursa Efek Indonesia (“BEI”). 

Dokumentasi : Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini wajib memakai dokumen 

sebagaimana ditentukan oleh perundang-undangan, peraturan dan/atau praktek 

umum yang berlaku di Indonesia. 

Penjamin Pelaksana 

Emisi Obligasi dan 

Sukuk Ijarah 

: 

PT MNC Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas  

Wali Amanat : PT Bank Bukopin Tbk. 

Konsultan Hukum : Jusuf Indradewa & Partners. 

Notaris : Aryanti Artisari, S.H. 

Akuntan Publik : KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono (KPS) 

Agen Pembayaran : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) 
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INDIKASI 
JADWAL  
 
 
 
 
 
 
 

Masa Kesanggupan Terbaik (Best Effort) : 28 Agustus – 8 September 2020 

Efektif dari OJK : 31 Agustus 2020 

Penawaran Umum : 02 – 08 September 2020 

Penjatahan  : 09 September 2020 

Pembayaran dari investor ke JLU : 10 September 2020 

Pembayaran dari JLU ke Emiten  : 11 September 2020 

Distribusi secara elektronik : 11 September 2020 

Pencatatan di BEI  : 14 September 2020 
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Untuk pemesanan dan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah ini, calon investor dapat menghubungi: 
Yoni Bambang Oetoro Nurtantina Lasianthera 
Fixed Income Sales  Fixed Income Sales 
yoni.oetoro@mncgroup.com  nurtantina.soedarwo@mncgroup.com 
Telp: (+62 21) 2980 3230 Telp: (+62 21) 2980 3266 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MNC Financial Center Lt. 15-16 

Jl. Kebon Sirih No. 21–27 Jakarta 10340 – Indonesia  

Tel. (62-21) 2980-3111 

Fax. (62-21) 39836868 

www.mncsekuritas.id  

 

DISCLAIMER: 

Dokumen ini diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya serta bukan dan tidak dimaksudkan sebagai 

penawaran umum atau undangan umum kepada pihak manapun. PT Global Mediacom Tbk belum melakukan 

verifikasi atas kebenaran data-data yang diperoleh. Informasi ini hanya ditujukan sebagai sarana pre-

marketing. Pihak manapun yang menerima dokumen ini, dilarang untuk menyebarluaskan, menduplikasi, 

atau memperbanyak dengan cara apapun tanpa persetujuan/sepengetahuan PT Global Mediacom Tbk. 


