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PERTANYAAN : 
 

1. Apa keputusan rapat hari ini terkait dividen dan penggunaan laba bersih perseroan? 
2. Kenaikan revenue di kuartal 1 (satu) ditopang dari lini bisnis apa saja? 
3. Apa yang akan dilakukan manajemen untuk meningkatkan kinerja Perseroan?  
4. Bagaimana prospek bisnis digital MNCN kedepannya? Karena kita tahu Perseroan konsentrasi ke 

digital? 
 

JAWABAN : 

 

1. Salah satu hasil keputusan RUPS pada hari ini adalah persetujuan pemegang saham dan kuasa 
para pemegang saham untuk membagikan dividen sebesar Rp15,- (lima belas rupiah) perlembar 
saham. Sisa laba bersih Perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat  
struktur permodalan Perseroan. MNCN akan menggunakan excess cashflow 

untuk: Percepatan pembayaran hutang (Rp500M - Rp600M)  
Peningkatan modal kerja sebesar Rp800M akibat meningkatnya produksi in-house menjadi  

23.000 jam per tahun, termasuk short, mid, dan long form.  
Perawatan rutin peralatan broadcasting dan fasilitas pendukungnya (Rp600M). 
Cadangan uang kas (Rp300M). 

 
2. MNCN mencatatkan peningkatan pendapatan yang signifikan sebesar 18% menjadi Rp1,89 T pada 

kuartal I 2019. Peningkatan ini ditopang oleh kenaikan pendapatan dari periklanan sebesar 15% (Rp. 
1,77 T), dengan kontribusi terbesar terhadap peningkatan pendapatan iklan dari periklanan digital, 
portal online, penjualan konten ke platform OTT, revenue share YouTube, dan lainnya.  

3. Diluar dari pertumbuhan periklanan (konvensional dan digital) yang terus mengalami kenaikan 
di tahun 2019, Perseroan mendapatkan tambahan pendapatan dengan memaksimalkan spot 
iklan yang tidak terpakai dan lisensi library dengan melakukan barter atas saham perusahaan 
target yang memiliki prospek baik. Sampai dengan hari ini (YTD), Perseroan telah melakukan 
barter saham senilai lebih dari Rp300M. Di samping itu, Perseroan juga akan memanfaatkan 
running text yang dapat dijual kepada pengiklan dan menambah pendapatan. Perseroan serta 
akan memulai kegiatan MCN (Multi Channel Network) yang juga memberikan dampak positif 
terhadap pendapatan iklan digital.  

4. Prospek pertumbuhan bisnis digital sangat besar. Perseroan dengan secara konsisten terus 
berfokus pada inisiatif bisnis digital. Diantaranya, MNCN akan meluncurkan FTA+, di bulan 
Agustus 2019, yaitu live streaming dari 4 FTA (RCTI, MNCTV, GTV, iNews) ditambah dengan fitur: 
Catch up TV, library, konten original seperti bloopers, behind the scene, kuis, dan lainnya. 








