
  

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM 
PT MNC STUDIOS INTERNATIONAL TBK 

 
INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING 
DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT MNC STUDIOS INTERNATIONAL 
TBK SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA TRANSAKSI MATERIAL DAN TRANSAKSI AFILIASI. 
 
KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM ("KETERBUKAAN INFORMASI") INI 
DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN 
OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA No. 17/POJK.04/2020 TENTANG 
TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA ("POJK 17/2020”) DAN 
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA No. 42/POJK.04/2020 
TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN (“POJK 
42/2020”). 

 

 
 

PT MNC Studios International Tbk  
(“Perseroan”) 

 
Kegiatan Usaha Utama: 

Bergerak dalam bidang Content/Intellectual Property Production & Distribution,  
E-Sports/Games Publishing & Development dan Multi Channel Network (MCN) 

 
Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia 

 
Kantor Pusat: 

Gedung MNC Pictures, Kompleks MNC Studios 
Jl. Raya Pejuangan No. 1, Kebon Jeruk 

 Jakarta Barat 11530, Indonesia 
Telepon : (021) 5307710, Faksimili : (021) 5300449  

Website: https://www.msi.id/  
Email: corsec.msi@mncgroup.com 

 
 

APABILA ANDA MENGALAMI KESULITAN DALAM MEMAHAMI KETERBUKAAN INFORMASI INI  
ATAU RAGU-RAGU MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN 
PIHAK YANG KOMPETEN ATAU PENASIHAT PROFESIONAL. 
 

 
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN 
BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN 
KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN 
INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN 
BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR 
DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN 
ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM 
KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN. 
 

Keterbukaan Informasi ini  diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2021. 

https://www.msi.id/
mailto:corsec.msi@mncgroup.com
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A. PENDAHULUAN 

B. TRANSAKSI MATERIAL DAN TRANSAKSI  AFILIASI  

Informasi dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk 
mengumumkan Keterbukaan Informasi atas: 
 
1. rencana pengambilalihan saham dengan perincian sebagai berikut:  

a. sebesar 99,99% saham PT MNC Digital Indonesia (“MDI”) dari PT Media Nusantara Citra Tbk 
(“MNC”);  

b. sebesar 99,99% saham PT MNC Portal Indonesia (“MPI”) dari MNC; dan 
c. sebesar  99,99% saham PT MNC OTT  Network (“OTT”) dari PT MNC Vision Networks Tbk 

(“MVN”); 
 

2. rencana penerbitan Surat Sanggup kepada:  
a. MNC berkaitan dengan pengambilalihan 99,99% saham MDI;  
b. MNC berkaitan dengan pengambilalihan 99,99% saham MPI; dan  
c. MVN berkaitan dengan pengambilalihan 99,99% saham OTT. 

 
Perseroan berencana untuk melakukan rencana tersebut diatas (“Rencana Transaksi”), dengan ketentuan 
sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, setelah mendapatkan persetujuan pemegang 
saham independen melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang akan 
diselenggarakan pada tanggal 7 Februari 2022. 
 

1. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI 
 

Perseroan merupakan penyedia konten media terbesar di Indonesia, yang memiliki bisnis utama dalam 
memproduksi dan mendistribusikan konten-konten/ Intellectual Property terbaik dan berkualitas tinggi 
melalui semua platform media yang ada saat ini. Bisnis utama Perseroan tersebut saat ini didukung oleh 
berbagai unit bisnis di bawahnya yang bergerak di bidang produksi kategori konten drama, FTV, film, 
animasi, infotainment, reality show & game show, manajemen talent, manajemen media sosial, 
manajemen multi-channel network dan operasi yang terkait dengan game, yang meliputi pengembangan 
game, penerbitan game, produksi kompetisi professional E-Sports & pencarian bakat, dan manajemen tim 
E-Sports. 
 
Seiring dengan pesatnya pertumbuhan industri media digital, Perseroan, MNC dan MVN melihat bahwa 
produksi dan pengelolaan media digital memiliki potensi untuk dapat lebih dimaksimalkan dan dikelola 
secara profesional dalam satu naungan kegiatan usaha Perseroan, yang saat ini telah fokus di bidang 
produksi dan distribusi konten siaran melalui semua platform media yang ada, sehingga dapat tercipta 
sinergi dan efisiensi yang komprehensif.   
 
Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Perseroan berencana untuk mengambil langkah 
strategis dengan melakukan konsolidasi aset digital MNC Media melalui pengambilalihan saham MDI dan 
MPI dari MNC serta saham OTT dari MVN, dalam rangka untuk menciptakan grup digital entertainment 
terbesar di Indonesia (“Group Digital Entertainment”). Langkah strategis dari Perseroan ini, akan 
mencakup masuknya super-app Advertising-Based Video On Demand (“AVOD SUPERAPP”) terbesar di 
Indonesia yaitu RCTI+ dan super-app subscription based Video On Demand (“SVOD SUPERAPP”), yaitu 
Vision+ untuk menjadi bagian dari Perseroan. Konsolidasi tersebut juga akan mencakup enam portal di 
MPI, yaitu okezone.com, sindonews.com, inews.id, celebrities.id, idxchannel.com, dan sportstars.id. 
Platform digital terakhir yang akan menjadi bagian dari Perseroan adalah BuddyKu, platform berita 
berbasis Artificial Intelligence (“AI”) yang baru saja dirilis ke pasar Indonesia sebagai platform portal berita 
dimana konten yang dimuat berasal dari MPI, publisher lain, dan konten yang dihasilkan oleh pengguna 
atau user (user generated content/UGC). 
 
Milestone penting dalam aksi ini akan berperan sebagai sebuah batu loncatan untuk memperdalam 
pemahaman dan preferensi konsumsi pemirsa Indonesia di semua platform digital, memperkuat 
kemampuan Perseroan untuk memberikan berbagai konten yang lebih relevan kepada masyarakat dan 
secara substansial meningkatkan daya saing untuk menghasilkan konten yang lebih baik di masa depan.  
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Selanjutnya, Perseroan berupaya untuk selalu memanfaatkan peluang pasar dan pengalaman yang 
dimiliki untuk senantiasa dapat memperkuat posisinya di industri media Indonesia.  
 
Setelah konsolidasi strategis tersebut selesai, Perseroan akan dilengkapi dengan portfolio distribusi digital 
yang komprehensif melalui RCTI+ dan Vision+, ditambah dengan platform digital lainnya, yang akan 
berperan sebagai platform utama untuk dapat memaksimalkan monetisasi konten milik Perseroan yang 
memiliki kualitas terbaik, yang pada akhirnya dapat secara signifikan meningkatkan basis permirsa digital 
untuk Perseroan. Semua hal ini dapat diyakini akan menjadikan Perseroan sebagai Group Digital 
Entertainment yang terbesar dan terintegrasi di Indonesia. 
 
Setelah Rencana Transaksi mendapatkan persetujuan pemegang saham independen melalui RUPSLB, 
Perseroan berencana mengubah namanya untuk mencerminkan struktur barunya sebagai Group Digital 
Entertainment. 
 
 

2. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI  
 

a. Objek Transaksi 
 
Objek Transaksi adalah sebagai berikut: 

 Pengambilalihan saham atas saham milik MNC pada MDI sebanyak 1.199.999 lembar saham 
atau setara dengan Rp1.199.999.000.000,- dengan nilai nominal Rp1.000.000,- yang merupakan 
99,99% dari modal ditempatkan dan disetor dalam MDI; 

 Pengambilalihan saham atas saham milik MNC pada MPI sebanyak 584.999.999 lembar saham 
atau setara dengan Rp584.999.999.000,- dengan nilai nominal Rp1.000,- yang merupakan 
99,99% dari modal ditempatkan dan disetor dalam MPI; 

 Pengambilalihan saham atas saham milik MVN pada OTT sebanyak 799.999.000  lembar saham 
atau setara dengan Rp799.999.000.000,- dengan nilai nominal Rp1.000,- yang merupakan 
99,99% dari modal ditempatkan dan disetor dalam OTT. 

 
Keterangan mengenai MDI  

 
MDI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 39 tanggal 29 Desember 2006 dari Notaris Selam 
Bastomi SH.  Akta pendirian MDI telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik 
Indonesia dalam Surat Keputusan No. W7-04298 HT.01.01-TH.2007 tanggal 18 April 2007. 
 
Anggaran Dasar MDI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 4 
tanggal 30 November 2021 yang dibuat oleh Nadya Natasha,S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten 
Karawang mengenai perubahan Anggaran Dasar MDI, yaitu perubahan maksud dan tujuan serta 
kegiatan usaha MDI, peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor dalam MDI. Perubahan 
tersebut telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan 
Surat Keputusan No. AHU-0068458.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 30 November 2021. 
 
Sesuai dengan Anggaran Dasar MDI, maksud dan tujuan MDI antara lain adalah berusaha dalam 
bidang produksi, video dan program, musik, penyiaran serta desain khusus film, video, program TV, 
dan animasi. MDI, melalui RCTI+, adalah sebuah AVOD SUPERAPP terbesar di tahun 2021. Aplikasi 
ini terdiri dari 5 kategori konten yang meliputi layanan video (streaming, video on demand, dan konten 
kreatif lainnya), agregator berita, agregator audio (audio series, audio book, podcast dan aggregator 
radio), kompetisi UGC, dan agregator game. Hingga November 2021, RCTI + telah mengumpulkan 
lebih dari 63 juta pengguna aktif bulanan. 
 
MDI memulai kegiatan usahanya pada tahun 2019. MDI berdomisili di MNC Tower lantai 12, Jalan 
Kebon Sirih No. 17-19, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.  
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Laba Rugi 30 November 2021     30 November 2020 

 
Keterangan Entitas Anak MDI 
 
Pada tanggal 30 November 2021, rincian Entitas Anak yang dikonsolidasikan adalah sebagai berikut: 
 

Entitas Anak Kegiatan Usaha Domisili Kepemilikan 

PT MNC Metube Indonesia Digital Media Indonesia 99,99% 

 
Pengurus: 

 
Dewan Komisaris 
Komisaris Utama  : Kanti Mirdiati Imansyah 
Komisaris   : Faisal Dharma Setiawan 
Komisaris    : Ella Kartika  
Komisaris   : Noersing  
Komisaris    : Tantan Sumartana 
Komisaris    : Dini Aryani Putri  
 
Direksi 
Direktur Utama   : Hary Tanoesoedibjo 
Wakil Direktur Utama  : Valencia Herliani Tanoesoedibjo  
Direktur    : Firdauzi Saksono 
Direktur    : Helmi 
Direktur    : Rudy Hidayat 

 
Ikhtisar data Keuangan MDI 
 
Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian interim MDI pada tanggal 30 November 2021 dan 31 
Desember 2020 dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk 
periode 11 bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh 
KAP Angelina Yansen dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material. 

 
(dinyatakan dalam Jutaan Rupiah) 

 
Total Aset                                                                     1.329.646                               419.019 

Total Liabilitas                                                                   66.322                               157.607 

Total Ekuitas                                                                1.263.324                               261.412 

 

Pendapatan Usaha                                                         653.033                               116.057 
Beban Langsung                                                            (496.502)      (88.129) 

Laba Bruto                                                                       156.531                                27.928 

Laba Bersih                                                                       51.914                                11.229 
 
Keterangan mengenai MPI  
 
MPI didirikan dengan akta Notaris Amrul Partomuan Pohan, S.H, LLM., No. 26 tanggal 12 Juni 1998. 
Anggaran Dasar MPI telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat 
Keputusan No. C-5762-HT.01.01.TH.99 tanggal 31 Maret 1999. 
 
Anggaran Dasar MPI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 24 
tanggal 30 November 2021 yang dibuat oleh Ervinia Ida Wahyuni Adam,S.H.,M.Kn., Notaris di Kota 
Bogor  mengenai perubahan Anggaran Dasar MPI, yaitu perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan 
usaha MPI, peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor dalam MPI. Perubahan tersebut 
telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat 
Keputusan No. AHU-0068530.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 30 November 2021. 
 
MPI menjalankan usaha antara lain dalam bidang aktivitas hosting, portal web dan/atau platform digital 
untuk tujuan komersial, serta jasa multimedia lainnya. MPI memiliki dan mengoperasikan 6 portal 
online, yaitu okezone.com (portal yang memberikan informasi dan berita tercepat dan terakurat), 

Posisi Keuangan 30 November 2021 

 

    31 Desember 2020 
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Laba Rugi 30 November 2021 30 November 2020 

sindonews.com (portal yang memberikan informasi /berita mendalam karena berangkat dari bisnis 
koran), iNews.id (portal yang memberikan informasi mengenai berita nasional dan regional saat ini 
memiliki 25 area dan akan terus bertambah), idxchannels.com (joint venture dengan Self Regulatory 
Organization /SRO memberikan intormasi mengenai Ekonomi, Bisnis dan Pasar Modal), celebrities.id 
(perpanjangan dari program entertainment di FTA MNC Group) dan sportstars.id (portal yang 
memberikan informasi mengenai olahraga baik dalam negeri maupun mancanegara). Portal online ini 
telah memperoleh pengguna aktif bulanan secara kolektif sekitar 80 juta. Pada Desember 2021, MPI 
baru saja meluncurkan platform berita berbasis (AI), bernama Buddyku, yang baru saja dirilis ke pasar 
Indonesia sebagai platform portal berita, dimana konten yang dimuat dapat berasal dari MPI, publisher 
lain, dan konten yang dihasilkan oleh pengguna atau user. 
 
MPI memulai kegiatan usahanya pada tahun 2020. MPI berdomisili di iNews  Tower Lantai 12, Jl. 
Kebon Sirih No. 17-19, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat 
 
Keterangan Entitas Anak MPI 
 
Pada tanggal 30 November 2021, rincian Entitas Anak yang dikonsolidasikan adalah sebagai berikut: 
 

Entitas Anak Kegiatan Usaha Domisili Kepemilikan 

PT Sindonews Portal          
    Indonesia 

Media Online Indonesia 99,99% 

PT iNews Digital Indonesia Media Online Indonesia 99,99% 

PT Media Nusantara Informasi Media Online Indonesia 99,99% 

PT MNC Okezone Network  Media Online Indonesia 99,99% 

 
Pengurus: 
Dewan Komisaris 
Komisaris Utama  : Syafril Nasution 
Komisaris   : Kanti Mirdiati Imansyah  
Komisaris    : Mashudi Hamka 
Komisaris    : Henry Suparman  

 
Direksi 
Direktur Utama   : Hary Tanoesoedibjo  
Wakil Direktur Utama  : Rafael Utomo 
Direktur    : Esmal Diansyah 
 
Ikhtisar data Keuangan MPI 
 
Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian interim MPI pada tanggal tanggal 30 November 2021 
dan 31 Desember 2020 dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian 
untuk periode 11 bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 dan 2020 yang telah diaudit 
oleh KAP Angelina Yansen dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material. 

  
(dinyatakan dalam Jutaan Rupiah) 

 
Total Aset                                                                        727.137                             781.971 

Total Liabilitas                                                                 371.439                             460.708 

Total Ekuitas                                                                   355.698                              321.263 

  
Pendapatan Usaha                                                         137.364                           92.582 
Beban Langsung                                                             (24.600)                             (16.226) 

Laba Bruto                                                                      112.764                               76.356 

Rugi Bersih                    (15.566)       (48.842)                                                    
  

 

 

 

Posisi Keuangan 30 November 2021 

 

31 Desember 2020 
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Keterangan mengenai OTT  
 
OTT didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 95 tanggal 27 September 2011, yang dibuat di hadapan 
Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 19 Oktober 2011 
Nomor AHU-50912.AH.01.01.Tahun 2011.  
 
Anggaran Dasar OTT telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah berdasarkan Akta 
No. 08 dan Akta No. 09 tanggal 29 November 2021 dari Moeliana Santoso SH, Mkn, Notaris di 
Tangerang, mengenai peningkatan modal, perubahan maksud dan tujuan, serta pengurus. Akta No. 
08 tanggal 29 November 2021 telah mendapatkan persetujuan perubahan anggaran dasar dari 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-
0068050.AH.01.02.Tahun 2021, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar No. AHU-
AH.01.03-0478997 dan penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan No. AHU-AH.01.03-
0478998, keseluruhannya tertanggal 29 November 2021, sedangkan Akta No. 09 tanggal 29 
November 2021 telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar No. AHU-
AH.01.03-0486363 tertanggal 15 Desember 2021.  
 
Sesuai dengan Anggaran Dasar terakhir, OTT menjalankan usaha antara lain dalam bidang piranti 
lunak (software), jasa multimedia, portal web dan/atau platform digital. OTT, melalui Vision+, adalah 
sebuah SVOD SUPERAPP dengan pertumbuhan terpesat di tahun 2021 yang memberikan pengguna 
akses ke lebih dari 17.000 jam konten video on demand, lebih dari 100 saluran linear premium lokal 
dan internasional, dan konten orisinil yang diproduksi oleh Vision Pictures. Selain itu Vision+ juga 
menyediakan lebih dari 66 game untuk meningkatkan traffic dan engagement bagi penggunanya. 
Hingga November 2021, Vision+ telah memiliki lebih dari 47 juta pengguna aktif bulanan, 7,2 juta 
pengguna terdaftar dan lebih dari 2 juta pelanggan berbayar. 
 
OTT memulai kegiatan usahanya pada tahun 2011. OTT berdomisili di MNC Tower, Jalan Kebon Sirih 
No. 17-19, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat. 
 
Pengurus: 

 
Dewan Komisaris 
Komisaris Utama   : Ade Tjendra 
Komisaris    : Hari Susanto 
Komisaris    : Adita Widyansari  
Komisaris    : Henry Wijadi 
Komisaris   : Gadis Ratnasari J Sjahrir 
 
Direksi  
Direktur Utama    : Hary Tanoesoedibjo  
Direktur    : Clarissa Herliani Tanoesoedibjo 
Direktur    : Endang Mayawati 
Direktur    : Vera Tanamihardja 

 
Ikhtisar data Keuangan OTT 
 
Berdasarkan laporan keuangan interim OTT pada tanggal tanggal 30 November 2021 dan 31 
Desember 2020 dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain untuk periode 11 bulan 
yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh KAP Angelina 
Yansen dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material. 
 

 (dinyatakan dalam Jutaan Rupiah) 

 
Total Aset                                                                       885.046                           581.840 

Total Liabilitas                                                                  68.386                                 44.225 

Total Ekuitas                                                                  816.660                               537.615 

 

 

Posisi Keuangan 30 November 2021 

 

31 Desember 2020 
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Laba Rugi 30 November 2021 30 November 2020 

 

(dinyatakan dalam Jutaan Rupiah) 

Pendapatan Usaha                                                        356.929                                293.871 
Beban Langsung                                                          (298.610)                              (173.076) 

Laba Bruto                                                                       58.319                                120.795 
Laba Bersih                     47.545                                  83.947 

 
b. Nilai Transaksi  

 
Total nilai transaksi pengambilalihan saham adalah sebesar Rp3.384.997.999.000,- dengan rincian 
sebagai berikut: 
 
- Nilai transaksi pengambilalihan 99,99% saham MDI dari MNC adalah sebesar 

Rp.1.999.999.000.000,-.  
Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham (“PPJB”) antara Perseroan dengan MNC 
tertanggal 3 Desember 2021, telah disepakati bahwa pembayaran akan dilakukan oleh Perseroan 
kepada MNC melalui penerbitan Surat Sanggup dengan nilai nominal sebesar  
Rp1.999.999.000.000,- dengan bunga sebesar 11,33% per tahun yang akan jatuh tempo pada 
tanggal 3 Desember 2026. 
 

- Nilai transaksi pengambilalihan 99,99% saham MPI dari MNC adalah sebesar Rp.584.999.999.000,-  
Berdasarkan PPJB antara Perseroan dengan MNC tertanggal 3 Desember 2021, telah disepakati 
bahwa pembayaran akan dilakukan oleh Perseroan kepada MNC melalui penerbitan Surat Sanggup 
dengan nilai nominal sebesar Rp 584.999.999.000,- dengan bunga sebesar 11,33% per tahun yang 
akan jatuh tempo pada tanggal 3 Desember 2026. 
 

- Nilai transaksi pengambilalihan 99,99% saham OTT dari MVN adalah sebesar  
Rp.799.999.000.000,-.  
Berdasarkan PPJB antara Perseroan dengan MVN tertanggal 3 Desember 2021, telah disepakati 
bahwa pembayaran akan dilakukan oleh Perseroan kepada MVN melalui penerbitan Surat Sanggup 
dengan nilai nominal sebesar Rp799.999.000.000,- dengan bunga sebesar 11,33% per tahun yang 
akan jatuh tempo pada tanggal 3 Desember 2026. 
 

Untuk pelunasan Surat Sanggup, Perseroan antara lain berencana melakukan rights issue pada 
semester pertama tahun 2022, dengan target pembeli adalah para investor strategis yang dapat 
bersinergi dengan aktivitas usaha Perseroan, agar dapat meningkatkan kinerja Perseroan dalam 
jangka panjang. 

 
c. Pihak yang Melakukan Transaksi 

 
Pihak Pembeli : Perseroan 
Pihak Penjual : MNC dan MVN 
 
Keterangan mengenai Perseroan 
 
Perseroan didirikan berdasarkan Akta Notaris Rachmat Santoso, S.H. No. 121 tanggal 13 Juli 2000 
dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat 
Keputusan No. C-00131.HT.01.01.TH.2001 tanggal 16 April 2001. 
 
Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta 
No.22 tanggal 23 Februari 2021 yang dibuat oleh Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta mengenai 
perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu peningkatan modal ditempatkan dan disetor dalam 
Perseroan. Perubahan tersebut telah dilaporkan, diberitahukan dan dicatat dalam Sistem Administrasi 
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat 
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0138114, tanggal 3 
Maret 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0040283.AH.01.11 TAHUN 2021 
tanggal 3 Maret 2021. 
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Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup Perseroan antara lain sebagai penyedia 
konten media terbesar di Indonesia, yang memiliki bisnis utama dalam memproduksi dan 
mendistribusikan konten-konten/ Intellectual Property terbaik dan berkualitas tinggi melalui semua 
platform media yang ada saat ini. Bisnis utama Perseroan tersebut saat ini didukung oleh berbagai 
unit bisnis di bawahnya yang bergerak di bidang produksi kategori konten drama, FTV, film, animasi, 
infotainment, reality show & game show, manajemen talent, manajemen media sosial, manajemen 
multi-channel network dan operasi yang terkait dengan game, yang meliputi pengembangan game, 
penerbitan  game,   produksi  kompetisi professional E-Sport &  pencarian bakat,  dan  manajemen tim   
E-Sports. 
 
Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2001. Perseroan berdomisili di Gedung 
MNC Pictures, Kompleks MNC Studios, Jalan Raya Pejuangan No. 1, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. 
 
Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:  
 
Dewan Komisaris 
Komisaris Utama  : Noersing 
Komisaris   : Liliana Tanaja 
Komisaris Independen  : Andry Wisnu Triyudanto 
 
Direksi 
Direktur Utama   : Ella Kartika 
Direktur    : Valencia Herliani Tanoesoedibjo  
Direktur    : Dewi Tembaga 
Direktur    : Titan Hermawan 

 Direktur    : Lina Priscilla Tanaya 
 

Keterangan mengenai MNC 
 
MNC didirikan pada tanggal 17 Juni 1997, yang Anggaran Dasarnya sebagaimana dimuat dalam akta 
tanggal 17 Juni 1997 No. 48, dibuat di hadapan Haji Parlindungan Lumban Tobing, Sarjana Hukum, 
Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Perundang-undangan 
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 25 Juli 2000 Nomor C-
15092.HT.01.01.TH.2000 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 19 
Maret 2002 Nomor 23, Tambahan Nomor 2780. 
 
Anggaran Dasar MNC telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah berdasarkan Akta 
Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar MNC Nomor 87 tanggal 31 Agustus 2021, 
yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima 
pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  berdasarkan 
Surat Penerimaan Pemberitahuan Nomor AHU-AH.01.03-0442763 tanggal 31 Agustus 2021. 
 
 MNC menjalankan usaha antara lain di bidang informasi dan komunikasi, serta jasa (aktivitas 
profesional, ilmiah dan teknis), media berbasis iklan dan konten. Sebagai perusahaan induk, MNC 
memiliki dan mengoperasikan 4 FTA bernama RCTI, MNCTV, GTV dan iNews yang mendominasi 
pasar dengan pangsa pemirsa terbesar. Unit usaha MNC juga memproduksi konten untuk distribusi 
media, konvensional, maupun digital dengan menyediakan berbagai konten lokal Indonesia dari 
beragam kategori genre untuk semua generasi. Selain itu, unit usaha tersebut juga memproduksi 
program pencarian bakat dan program spesial termegah dan terbesar di Indonesia. Unit usaha juga 
terlibat dalam memproduksi konten animasi yang pada saat ini telah ditayangkan di lebih dari 60 
negara di dunia dan juga terlibat dalam industri gaming yang berkembang dengan cepat di Indonesia, 
sehingga membentuk unit gaming khusus dengan tujuan untuk memberikan solusi end-to-end yang 
menyeluruh, mencakup game development, game publishing, produksi kompetisi profesional E-sports 
dan pencarian bakat, serta manajemen tim E-sports. MNC sangat fokus dan konsisten dengan 
pengembangan digital bisnisnya melalui super apps RCTI+ serta manajemen media sosial dengan 
pertumbuhan subscriber dan follower yang tertinggi. Selain itu, unit usaha MNC juga memiliki 6 portal 
berita dan hiburan unggulan dengan jumlah pengguna bulanan yang sangat tinggi, serta juga memiliki 
platform portal berita berbasis (AI), bernama Buddyku, yang baru saja dirilis ke pasar Indonesia 
sebagai platform portal berita, dimana konten yang dimuat dapat berasal dari unit usaha, publisher 
lain, dan konten yang dihasilkan oleh pengguna atau user. 
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MNC memulai kegiatan komersialnya pada tahun 2001. MNC berdomisili di MNC Tower Lantai 27, 
Jalan Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat 10340. 
 
Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi MNC adalah sebagai berikut:  
 
Dewan Komisaris 
Komisaris Utama  : Hary Tanoesoedibjo 
Komisaris   : Syafril Nasution 
Komisaris Independen  : Joel Richard Hogarth 
 
Direksi 

 Direktur Utama   : Noersing 
 Wakil Direktur Utama  : Kanti Mirdiati Imansyah 
 Direktur    : Valencia Herliani Tanoesoedibjo 
 Direktur    : Ruby Panjaitan  
 Direktur    : Ella Kartika 
 Direktur    : Tantan Sumartana 
 Direktur    : Dini Aryanti Putri 
 

Keterangan mengenai MVN 
 
MVN didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 65 tanggal 27 Desember 2006, dibuat di hadapan 
Darmawan Tjoa, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan 
pengesahan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia sesuai dengan Surat 
Keputusan tanggal  30 Januari 2007 Nomor W7-01119 HT.01.01-TH.2007 dan telah diumumkan 
dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 November 2007  Nomor 89, Tambahan Nomor 
10953. 
 
Anggaran Dasar MVN telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah berdasarkan Akta 
Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham dan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar 
Nomor 10 tanggal 26 Juli 2021, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, Notaris di 
Jakarta, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia  berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Nomor AHU-AH.01.03-0440238 tanggal 24 
Agustus 2021. 
 
Berdasarkan Anggaran Dasar MVN, maksud dan tujuan MVN adalah menjalankan usaha-usaha 
antara lain di bidang  perdagangan, informasi dan komunikasi, dan aktivitas profesional, ilmiah dan 
teknis. MVN bergerak dibidang media berbasis langganan yang merupakan yang terbesar di Indonesia 
untuk Pay TV, fixed broadband/IPTV, dan SVOD SUPERAPP OTT. MVN, melalu MNC Vision, 
merupakan pionir penyedia layanan TV berbayar direct to home (DTH) terbesar di Indonesia yang 
memiliki Satelit Indostar II dengan teknologi S band yang tahan terhadap gangguan cuaca. Sedangkan 
K-Vision hadir untuk memenuhi kebutuhan DTH di segmen menengah ke bawah dengan bisnis model 
prabayar. Pelanggan K-Vision kini memiliki lebih dari 8,45 juta pelanggan, menjadikan K-Vision 
sebagai DTH prabayar terbesar di Indonesia. Pada segmen fixed broadband/IPTV, MNC Play 
menawarkan teknologi fiber to the home dengan layanan internet berkecepatan tinggi dan IPTV, 
dengan lebih dari 1,5 juta homepass. MNC Play menawarkan konten terlengkap serta fitur catch up TV 
dan timeshift dengan lebih dari 150 channel. MNC Play berinovasi untuk menghadirkan Playbox, 
sebuah android TV box yang memberikan layanan konten nasional dan international terlengkap 
dengan fitur catch up TV berikut dengan berbagai aplikasi hiburan lainnya. Platform terakhir dibawah 
MVN adalah Vision+, sebuah layanan SVOD SUPERAPP OTT dengan pertumbuhan terpesat di 
Indonesia yang menawarkan lebih dari 15.000 jam video on demand, lebih dari 100 channel linear 
premium lokal dan internasional, serta memproduksi konten orisinil. Selain itu Vision+ juga 
menyediakan lebih dari 66 game untuk meningkatkan traffic dan engagement bagi penggunanya. 
Hingga November 2021, Vision+ telah memiliki lebih dari 47 juta pengguna aktif bulanan, 7,2 juta 
pengguna terdaftar dan lebih dari 2 juta pelanggan berbayar. 
 
MVN memulai kegiatan usahanya pada tahun 2006. MVN berdomisili di Jalan Kebon Sirih No. 17-19, 
Kebon Sirih, Menteng Jakarta Pusat.  
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Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi MVN adalah sebagai berikut:  
 
Dewan Komisaris 
Komisaris Utama  : Syafril Nasution 
Komisaris   : Indra Pudjiastuti 
Komisaris Independen  : Agus Mulyanto 
 
Direksi 
Direktur Utama   : Ade Tjendra 
Direktur    : Herman Kusno  
Direktur    : Hari Susanto  
Direktur    : Tito Abdullah  
Direktur    : Vera Tanamihardja 
Direktur    : Adita Widyansari 
Direktur    : Endang Mayawati  
Direktur    : Henry Wijadi 

 
3. SIFAT TRANSAKSI  

 
Transaksi pengambilalihan 99,99% saham MDI, MPI dan OTT dari MNC dan MVN sebesar 
Rp3.384.997.999.000,- merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud  dalam POJK 17/2020 dan 
Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020. 
 
a. Transaksi Material 
 

Mengingat Nilai Transaksi adalah sebesar Rp 3.384.997.999.000,- dimana nilai tersebut melebihi 50% 
dari total ekuitas Perseroan, maka transaksi tersebut merupakan Transaksi Material sebagaimana 
dimaksud dalam POJK 17/2020 dan karenanya wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan 
pemegang saham independen melalui RUPSLB sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang 
ditetapkan dalam ketentuan POJK 17/2020. 

 
b. Transaksi Afiliasi  

 

Rencana transaksi ini memiliki sifat afiliasi dari segi kepemilikan saham dan kepengurusan serta 
pengawasan. 

 
Kepemilikan Saham 
MNC adalah Pemegang Saham Utama Perseroan. 
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Kepengurusan dan Pengawasan 
Terdapat rangkap jabatan oleh beberapa pihak yang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris 
dan Direksi di Perseroan, MNC dan MVN. 
 

Nama Perseroan MNC MVN 

Hary Tanoesoedibjo  KU  

Liliana Tanaja K   

Valencia Herliani Tanoesoedibjo   D D  

Syafril Nasution  K KU 

Joel Richard Hogarth  KI  

Noersing KU DU  

Kanti Mirdiati Imansyah  WDU  

Ruby Panjaitan  D  

Ella Kartika  DU D  

Tantan Sumartana  D  

Dini Aryanti Putri  D  

Andry Wisnu Triyudanto KI   

Dewi Tembaga D   
Titan Hermawan  D   
Lina Priscilla Tanaya D   
Indra Pudjiastuti   K 
Agus Mulyanto   K 
Ade Tjendra    DU 
Hari Susanto   D 
Vera Tanamihardja   D 
Herman Kusno   D 
Tito Abdullah    D 
Adita Widyansari   D 
Endang Mayawati   D 
Henry Wijadi   D 

 
Keterangan: 
KU: Komisaris Utama     DU : Direktur Utama  
K : Komisaris       WDU : Wakil Direktur Utama  
KI  : Komisaris Independen      D  : Direktur 
 

Dengan demikian Perseroan harus memenuhi prosedur dan prasyarat yang ditetapkan dalam POJK 
42/2020 dan karenanya wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemegang saham independen 
melalui RUPSLB sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan POJK 
42/2020. 
 

4. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, ALASAN DAN MANFAAT DILAKUKANNYA TRANSAKSI DENGAN 
PIHAK AFILIASI DIBANDINGKAN DENGAN DILAKUKAN DENGAN PIHAK KETIGA  

 
Pelaksanaan transaksi ini bertujuan untuk mendorong penguatan posisi Perseroan untuk memberikan 
masyarakat berbagai konten yang lebih relevan dan secara substansial meningkatkan daya saingnya 
untuk menghasilkan konten yang lebih baik di masa depan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Perseroan 
berencana mengakuisisi saham dan penyertaan strategis di beberapa media digital online.  
 
Adapun rencana Perseroan yang diusulkan dalam hal ini, adalah dengan mengakuisisi atau melakukan 
penyertaan sebesar 99,99% saham masing-masing pada MDI, MPI dan OTT.  
 
Selain itu rencana Perseroan untuk menjadi perusahaan yang terintegrasi sepenuhnya yang relevan 
dengan para pengguna media digital online di seluruh Indonesia akan dapat tercapai dan dengan 
melakukan Transaksi Afiliasi, dengan pertimbangan sinergi dapat lebih efektif dan cepat dilakukan 
mengingat budaya kerja dan nilai-nilai perusahaan yang sama telah terbina selama ini di bawah naungan 
MNC Group. 
 
Pengambilalihan MPI dan MDI dari MNC serta OTT dari MVN dapat memberikan manfaat dan dampak 
positif bagi Perseroan dengan mempertimbangkan bahwa setelah pengambilalihan, Perseroan akan  
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C.  STRUKTUR TRANSAKSI  

berperan sebagai Grup Digital Entertainment yang terbesar dan terintegrasi, yang terdiri dari rumah 
produksi konten terbesar, manajemen talent terbesar, media sosial dengan traffic terbesar, VOD SUPER 
APP/ SVOD SUPERAPP OTT, portal online dan lini bisnis khusus E-Sports/Games.  

 
Selanjutnya, Perseroan akan memiliki posisi yang menjanjikan untuk memanfaatkan peluang pasar, 
pengalaman, dan memperkuat posisinya di industri media.  
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D. RINGKASAN LAPORAN PENILAI  
 
Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (“KJPP”) Kusnanto  & Rekan (“KR”) sebagai KJPP resmi 
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai Kantor 
jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal 
dari OJK No. STTD.PB-01/PM.22/2018 (penilai bisnis), selaku Penilai Independen untuk melakukan penilaian 
dan memberikan pendapat kewajaran atas rencana transaksi investasi dengan Surat penawaran KR/211110-
002 tanggal 10 November 2021 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan. 
 

1. RINGKASAN LAPORAN PENILAI ATAS OBJEK TRANSAKSI  
 

A. Ringkasan Penilaian 99,99% saham MDI berdasarkan Laporan No. 00158/2.0162-
00/BS/05/0153/1/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021. 

 

a. Pihak-pihak dalam Rencana Transaksi 
Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi adalah Perseroan dan MNC. 
 

b. Objek Penilaian 
Objek Penilaian adalah nilai pasar 99,99% saham MDI. 
 

c. Tujuan dan Maksud Penilaian 
Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar 
dari MDI yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 30 
November 2021. 
 
Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai pasar dari MDI yang 
selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen Perseroan 
dalam rangka pelaksanaan Rencana Transaksi serta untuk memenuhi POJK 42/2020 dan POJK 
17/2020. 
 
Penilaian ini dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK 
No. 35/POJK.04/2020 tentang “Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal” 
tanggal 25 Mei 2020 (“POJK 35/2020”) serta Standar Penilaian Indonesia (“SPI”) 2018. 
 

d. Kondisi Pembatas dan Asumsi-asumsi Pokok 
 

 Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan 
keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal 
penerbitan laporan penilaian ini. 

 

 Penilaian MDI yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi 
laporan keuangan MDI yang disusun oleh manajemen MDI. Dalam penyusunan proyeksi 
laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja MDI pada tahun-
tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KJPP 
telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat 
menggambarkan kondisi operasi dan kinerja MDI yang dinilai pada saat penilaian ini dengan 
lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KJPP lakukan 
terhadap target kinerja MDI yang dinilai dan telah mencerminkan kemampuan pencapaiannya 
(fiduciary duty). KJPP bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi 
laporan keuangan berdasarkan kinerja historis MDI dan informasi manajemen MDI terhadap 
proyeksi laporan keuangan MDI tersebut. KJPP juga bertanggung jawab atas laporan 
penilaian MDI dan kesimpulan nilai akhir. 

 

 Dalam penugasan penilaian ini, KJPP mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan 
kewajiban Perseroan. KJPP juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai 
dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang 
berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. KJPP 
tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan 
(update) pendapat KJPPkarena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-
peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. 
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 Dalam melaksanakan analisis, KJPP mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, 
kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain 
yang diberikan kepada KJPP oleh Perseroan dan MDI atau yang tersedia secara umum yang 
pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan KJPP tidak bertanggung 
jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KJPP 
juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan MDI bahwa mereka tidak 
mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP 
menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. 

 

 Analisis penilaian MDI dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana 
diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi 
hasil akhir pendapat KJPP secara material. KJPP tidak bertanggung jawab atas perubahan 
kesimpulan atas penilaian KJPP maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun 
pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang 
KJPP peroleh menjadi tidak lengkap dan/atau dapat disalahartikan. 

 

 Hasil dari penilaian KJPP sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang 
mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah 
hasil dari penilaian KJPP. Oleh karena itu, KJPP sampaikan bahwa perubahan terhadap data 
yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang 
terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan 
dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KJPP tidak dapat menerima tanggung 
jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya 
analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis 
transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. 
Laporan penilaian MDI bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka 
untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi 
operasional Perseroan dan MDI. 

 

 Pekerjaan KJPP yang berkaitan dengan penilaian MDI tidak merupakan dan tidak dapat 
ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-
prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan 
untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau 
penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KJPP juga 
telah memperoleh informasi atas status hukum MDI berdasarkan anggaran dasar MDI. 

 

 Penilaian ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas 
pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-
hatian diperlukan dalam penggunaan hasil penilaian, khususnya berkenaan perubahan yang 
terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan hasil penilaian. Perubahan 
asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan 
berpengaruh secara material terhadap hasil penilaian. 

 

e. Metode Penilaian 
Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian MDI adalah metode diskonto arus kas 
(discounted cash flow [DCF] method), metode penyesuaian aset bersih (adjusted net asset 
method), dan metode pembanding perusahaan tercatat di bursa efek (guideline publicly traded 
company method). 
 
Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh MDI di 
masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha MDI. 
Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi MDI diproyeksikan sesuai dengan 
perkiraan atas perkembangan usaha MDI. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi 
dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi 
nilai adalah total nilai kini dari arus kas tersebut. 
 
Dalam melaksanakan penilaian dengan metode penyesuaian aset bersih, nilai dari semua 
komponen aset dan liabilitas/utang harus disesuaikan menjadi nilai pasarnya, kecuali untuk 
komponen-komponen yang telah menunjukkan nilai pasarnya  (seperti kas/bank atau utang bank).  
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Nilai pasar keseluruhan perusahaan kemudian diperoleh dengan menghitung selisih antara nilai 
pasar seluruh aset (berwujud maupun tak berwujud) dan nilai pasar liabilitas. 
 
Metode pembanding perusahaan tercatat di bursa efek digunakan dalam penilaian ini karena 
walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan 
sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan 
terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai saham yang dimiliki oleh 
MDI. 
 
Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang KJPP anggap paling sesuai untuk 
diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan dan 
MDI. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain 
yang dapat memberikan hasil yang berbeda. 
 
Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan 
melakukan pembobotan. 
 

f. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPP terima dan dengan 
mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut 
pendapat KJPP, nilai pasar MDI pada tanggal 30 November 2021 adalah sebesar Rp 2.041,95 
miliar. 
 

B. Ringkasan Penilaian 99,99% saham MPI berdasarkan Laporan No. 00159/2.0162-
00/BS/05/0153/1/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021. 

 

a. Pihak-pihak dalam Rencana Transaksi 
Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi adalah Perseroan dan MNC. 
 

b. Objek Penilaian 
Objek Penilaian adalah nilai pasar 99,99% saham MPI. 
 

c. Tujuan dan Maksud Penilaian 
Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar 
dari MPI yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 30 
November 2021. 
 
Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai pasar dari MPI yang 
selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen Perseroan 
dalam rangka pelaksanaan Rencana Transaksi serta untuk memenuhi POJK 42/2020 dan POJK 
17/2020. 
 
Penilaian ini dilaksanakan dengan memenuhi POJK 35/2020 serta SPI 2018. 
 

d. Kondisi Pembatas dan Asumsi-asumsi Pokok 

 Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan 
keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal 
penerbitan laporan penilaian ini. 

 

 Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada 
proyeksi laporan keuangan SPI, IDI, dan Okezone yang disusun oleh manajemen SPI, IDI, 
dan Okezone. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi 
dikembangkan berdasarkan kinerja SPI, IDI, dan Okezone pada tahun-tahun sebelumnya dan 
berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. Kami telah melakukan 
penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan 
kondisi operasi dan kinerja SPI, IDI, dan Okezone yang dinilai pada saat penilaian ini dengan 
lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang kami lakukan 
terhadap target kinerja SPI, IDI, dan Okezone yang dinilai dan telah mencerminkan 
kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty). Kami bertanggung jawab atas pelaksanaan 
penilaian dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis SPI, IDI, dan 
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Okezone dan informasi manajemen MPI terhadap proyeksi laporan keuangan SPI, IDI, dan 
Okezone tersebut. Kami juga bertanggung jawab atas laporan penilaian MPI dan kesimpulan 
nilai akhir. 

 

 Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan metode penyesuaian aset bersih didasarkan 
pada laporan keuangan MPI, MNI, dan MNI Manado yang telah diaudit. Kami telah melakukan 
penyesuaian atas laporan keuangan tersebut agar dapat mencerminkan nilai pasarnya. Kami 
bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian berdasarkan kinerja historis MNI Manado dan 
informasi manajemen MNI Manado terhadap laporan keuangan MPI, MNI, dan MNI Manado 
tersebut. Kami juga bertanggung jawab atas laporan penilaian MNI Manado dan kesimpulan 
nilai akhir. 

 

 Dalam penugasan penilaian ini, KJPP mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan 
kewajiban Perseroan. KJPP juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai 
dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang 
berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. KJPP 
tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan 
(update) pendapat KJPP karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-
peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. 

 

 Dalam melaksanakan analisis, KJPP mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, 
kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain 
yang diberikan kepada KJPP oleh Perseroan dan MPI atau yang tersedia secara umum yang 
pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan KJPP tidak bertanggung 
jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KJPP 
juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan MPI bahwa mereka tidak 
mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP 
menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. 

 

 Analisis penilaian MPI dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana 
diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi 
hasil akhir pendapat KJPP secara material. KJPP tidak bertanggung jawab atas perubahan 
kesimpulan atas penilaian KJPP maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun 
pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang 
KJPP peroleh menjadi tidak lengkap dan/atau dapat disalahartikan. 

 

 Hasil dari penilaian KJPP sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang 
mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah 
hasil dari penilaian KJPP. Oleh karena itu, KJPP sampaikan bahwa perubahan terhadap data 
yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang 
terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan 
dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KJPP tidak dapat menerima tanggung 
jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya 
analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis 
transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. 
Laporan penilaian MPI bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka 
untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi 
operasional Perseroan dan MPI. 

 

 Pekerjaan KJPP yang berkaitan dengan penilaian MPI tidak merupakan dan tidak dapat 
ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-
prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan 
untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau 
penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KJPP juga 
telah memperoleh informasi atas status hukum MPI berdasarkan anggaran dasar MPI. 

 

 Penilaian ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas 
pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-
hatian diperlukan dalam penggunaan hasil penilaian, khususnya berkenaan perubahan yang 
terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan hasil penilaian. Perubahan 
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asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan 
berpengaruh secara material terhadap hasil penilaian. 

 

e. Metode Penilaian 

 Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian MPI adalah metode diskonto arus kas 
(discounted cash flow [DCF] method), metode penyesuaian aset bersih (adjusted net asset 
method), dan metode pembanding perusahaan tercatat di bursa efek (guideline publicly traded 
company method). 

 

 Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh 
MPI, SPI, IDI, MNI, dan Okezone di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan 
perkiraan atas perkembangan usaha MPI, SPI, IDI, MNI, dan Okezone. Dalam melaksanakan 
penilaian dengan metode ini, operasi MPI, SPI, IDI, MNI, dan Okezone diproyeksikan sesuai 
dengan perkiraan atas perkembangan usaha MPI, SPI, IDI, MNI, dan Okezone. Arus kas yang 
dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang 
sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas tersebut. 

 

 Dalam melaksanakan penilaian dengan metode penyesuaian aset bersih, nilai dari semua 
komponen aset dan liabilitas/utang harus disesuaikan menjadi nilai pasarnya, kecuali untuk 
komponen-komponen yang telah menunjukkan nilai pasarnya (seperti kas/bank atau utang 
bank). Nilai pasar keseluruhan perusahaan kemudian diperoleh dengan menghitung selisih 
antara nilai pasar seluruh aset (berwujud maupun tak berwujud) dan nilai pasar liabilitas. 

 

 Metode pembanding perusahaan tercatat di bursa efek digunakan dalam penilaian ini karena 
walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan 
sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham 
perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai saham 
yang dimiliki oleh MPI, SPI, IDI, MNI, dan Okezone. 

 

 Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang KJPP anggap paling sesuai untuk 
diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan dan 
MPI. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian 
lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda. 

 

 Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan 
melakukan pembobotan. 

 

f. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPP terima dan dengan 
mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut 
pendapat KJPP, nilai pasar MPI pada tanggal 30 November 2021 adalah sebesar Rp 602,94 
miliar. 
 

C. Ringkasan Penilaian 99,99% saham OTT berdasarkan Laporan No. 00157/2.0162-
00/BS/05/0153/1/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021. 

 

a. Pihak-pihak dalam Rencana Transaksi 
Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi adalah Perseroan dan OTT. 
 

b. Objek Penilaian 
Objek Penilaian adalah nilai pasar 99,99% saham OTT. 
 

c. Tujuan dan Maksud Penilaian 
Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar 
dari OTT yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 30 
November 2021. 
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Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai pasar dari OTT yang 
selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen Perseroan 
dalam rangka pelaksanaan Rencana Transaksi serta untuk memenuhi POJK 42/2020 dan POJK 
17/2020. 
 
Penilaian ini dilaksanakan dengan memenuhi POJK 35/2020 serta SPI 2018. 
 

d. Kondisi Pembatas dan Asumsi-asumsi Pokok 

 Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan 
keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal 
penerbitan laporan penilaian ini. 

 

 Penilaian OTT yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi 
laporan keuangan OTT yang disusun oleh manajemen OTT. Dalam penyusunan proyeksi 
laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja OTT pada tahun-tahun 
sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KJPP telah 
melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat 
menggambarkan kondisi operasi dan kinerja OTT yang dinilai pada saat penilaian ini dengan 
lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KJPP lakukan 
terhadap target kinerja OTT yang dinilai dan telah mencerminkan kemampuan pencapaiannya 
(fiduciary duty). KJPP bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi 
laporan keuangan berdasarkan kinerja historis OTT dan informasi manajemen OTT terhadap 
proyeksi laporan keuangan OTT tersebut. KJPP juga bertanggung jawab atas laporan penilaian 
OTT dan kesimpulan nilai akhir. 

 

 Dalam penugasan penilaian ini, KJPP mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan 
kewajiban Perseroan. KJPP juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan 
tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh 
secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. KJPP tidak 
bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (update) 
pendapat KJPP karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang 
terjadi setelah tanggal laporan ini. 

 

 Dalam melaksanakan analisis, KJPP mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, 
kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang 
diberikan kepada KJPP oleh Perseroan dan OTT atau yang tersedia secara umum yang pada 
hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan KJPP tidak bertanggung jawab 
untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KJPP juga 
bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan OTT bahwa mereka tidak 
mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP 
menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. 

 

 Analisis penilaian OTT dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana 
diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi 
hasil akhir pendapat KJPP secara material. KJPP tidak bertanggung jawab atas perubahan 
kesimpulan atas penilaian KJPP maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun 
pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang 
KJPP peroleh menjadi tidak lengkap dan/atau dapat disalahartikan. 

 

 Hasil dari penilaian KJPP sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, 
perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari 
penilaian KJPP. Oleh karena itu, KJPP sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang 
digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat 
bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik 
dan dengan cara yang profesional, KJPP tidak dapat menerima tanggung jawab atas 
kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis 
tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi 
ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan 
penilaian OTT bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik 
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kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional 
Perseroan dan OTT. 
 

 Pekerjaan KJPP yang berkaitan dengan penilaian OTT tidak merupakan dan tidak dapat 
ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-
prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan 
untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan 
dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KJPP juga telah memperoleh 
informasi atas status hukum OTT berdasarkan anggaran dasar OTT. 

 

 Penilaian ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas 
pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-
hatian diperlukan dalam penggunaan hasil penilaian, khususnya berkenaan perubahan yang 
terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan hasil penilaian. Perubahan 
asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan 
berpengaruh secara material terhadap hasil penilaian. 

 

e. Metode Penilaian 
Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian OTT adalah metode diskonto arus kas 
(discounted cash flow [DCF] method) dan metode pembanding perusahaan tercatat di bursa efek 
(guideline publicly traded company method). 
 
Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh OTT di 
masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha OTT. 
Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi OTT diproyeksikan sesuai dengan 
perkiraan atas perkembangan usaha OTT. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi 
dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi 
nilai adalah total nilai kini dari arus kas tersebut. 
 
Metode pembanding perusahaan tercatat di bursa efek digunakan dalam penilaian ini karena 
walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan 
sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan 
terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai saham yang dimiliki oleh 
OTT. 
 
Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang KJPP anggap paling sesuai untuk 
diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan dan 
OTT. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain 
yang dapat memberikan hasil yang berbeda. 
 
Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan 
melakukan pembobotan. 
 

f. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPP terima dan dengan 
mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut 
pendapat KJPP, nilai pasar OTT pada tanggal 30 November 2021 adalah sebesar Rp 808,12 
miliar. 

 
2. RINGKASAN LAPORAN PENILAI MENGENAI KEWAJARAN ATAS RENCANA TRANSAKSI  

 
Ringkasan Pendapat Kewajaran Atas Rencana Transaksi berdasarkan Laporan No. 
00161/2.0162-00/BS/05/0153/1/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021. 

 
 

a. Pihak-pihak dalam Rencana Transaksi 
Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi adalah Perseroan, MNC, dan MVN. 
 

b. Objek Transaksi Pendapat Kewajaran 
Objek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi adalah sebagai berikut: 
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 Perseroan merencanakan untuk melakukan pembelian dan menerima pengalihan sebanyak 
584.999.999 lembar saham atau setara dengan 99,99% saham MPI dari MNC dengan harga 
pembelian sebesar Rp 584.999.999.000, dengan penerbitan Surat Sanggup dengan bunga 
sebesar 11,33% per tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 3 Desember 2026. 
 

 Perseroan merencanakan untuk melakukan pembelian dan menerima pengalihan sebanyak 
1.199.999 lembar saham atau setara dengan 99,99% saham MDI dari MNC dengan harga 
pembelian sebesar Rp 1.999.999.000.000, dengan penerbitan Surat Sanggup dengan bunga 
sebesar 11,33% per tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 3 Desember 2026. 
 

 Perseroan merencanakan untuk melakukan pembelian dan menerima pengalihan sebanyak 
799.999.000 lembar saham atau setara dengan 99,99% saham OTT dari MVN dengan harga 
pembelian sebesar Rp 799.999.000.000, dengan penerbitan Surat Sanggup dengan bunga 
sebesar 11,33% per tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 3 Desember 2026. 

 

c. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran 
Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi adalah untuk 
memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Rencana Transaksi dari 
aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK 42/2020 dan POJK 
17/2020. 
 
Pendapat Kewajaran ini disusun dengan memenuhi POJK 35/2020 serta SPI 2018. 
 

d. Kondisi Pembatas dan Asumsi-asumsi Pokok 

 Analisis Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan 
informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KJPP telaah. Dalam 
melaksanakan analisis, KJPP bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari 
semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain 
yang diberikan kepada KJPP oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KJPP tidak 
bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data 
dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP secara material. KJPP 
juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui 
fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP menjadi tidak 
lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KJPP tidak bertanggung jawab atas perubahan 
kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KJPP dikarenakan adanya perubahan data dan informasi 
tersebut. 

 

 Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Rencana Transaksi 
disusun oleh manajemen Perseroan. KJPP telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan 
keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi 
operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang 
perlu KJPP lakukan terhadap target kinerja Perseroan. 

 

 KJPP tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KJPP juga 
tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Transaksi. Jasa-jasa yang 
KJPP berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Rencana Transaksi hanya merupakan 
pemberian Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, 
atau perpajakan. KJPP tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana Transaksi dari 
aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi 
hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana 
Transaksi bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik 
kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional 
Perseroan. Selanjutnya, KJPP juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan, 
MPI, MDI, dan OTT berdasarkan anggaran dasar Perseroan, MPI, MDI, dan OTT. 

 

 Pekerjaan KJPP yang berkaitan dengan Rencana Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat 
ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan 
prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat 
dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau 
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penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selain itu, KJPP tidak 
mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis 
suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Rencana Transaksi yang ada dan mungkin 
tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Rencana 
Transaksi. 

 

 Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum 
bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Rencana Transaksi 
pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan. 

 

 Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KJPP menggunakan beberapa asumsi, seperti 
terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam 
Rencana Transaksi. Rencana Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai 
dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Rencana 
Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan. 

 

 Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari 
analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh 
sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas 
proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan 
suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap. 

 

 KJPP juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan 
tanggal terjadinya Rencana Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh 
secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat 
Kewajaran ini. KJPP tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, 
memutakhirkan pendapat KJPP karena adanya perubahan asumsi dan kondisi, serta peristiwa-
peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka 
pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KJPP bertanggung jawab 
atas Laporan Pendapat Kewajaran. 

 

 Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki 
dampak material terhadap Rencana Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak 
terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara 
eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan 
keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya 
setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal 
Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, 
maka Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi mungkin berbeda. 

 

 Analisis Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini dilakukan dalam kondisi yang tidak 
menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya 
pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan Laporan 
Pendapat Kewajaran, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian 
sampai dengan tanggal penggunaan Laporan Pendapat  
 

 Kewajaran. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal 
laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap kesimpulan Pendapat Kewajaran. 

 

e. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi 
 
Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini, KJPP telah melakukan analisis 
melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dari hal-hal sebagai 
berikut: 
 
I. Analisis atas Rencana Transaksi; 
II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Rencana Transaksi; dan 
III. Analisis atas Kewajaran Rencana Transaksi. 
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f. Kesimpulan 
 
Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari 
manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak 
keuangan Rencana Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini, 
KJPP berpendapat bahwa Rencana Transaksi dengan nilai transaksi sebesar Rp 3,38 triliun adalah 
wajar. 
 

 Sebagaimana tercantum dalam PPJB, Perseroan merencanakan untuk melakukan pembelian 
dan menerima pengalihan sebanyak 584.999.999 lembar saham atau setara dengan 99,99% 
saham MPI dari MNC dengan harga pembelian sebesar Rp 0,58 triliun, dengan penerbitan Surat 
Sanggup dengan bunga sebesar 11,33% per tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 3 
Desember 2026. 
 
Selanjutnya, berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh KJPP KR terhadap 99,99% saham MPI 
sebagaimana termuat dalam laporannya No. 00159/2.0162-00/BS/05/0153/1/XII/2021 tanggal 
27 Desember 2021, nilai pasar 99,99% saham MPI adalah sebesar Rp 0,60 triliun. 
 
Dengan demikian, nilai transaksi sebesar Rp 0,58 triliun adalah lebih rendah dari nilai pasar 
99,99% saham MPI sebesar Rp 0,60 triliun, sehingga Perseroan berpotensi membukukan 
keuntungan. Selisih nilai transaksi sebesar 3,07% tersebut telah sesuai dengan Peraturan POJK 
35/2020, persentase mana tidak melebihi 7,50% dari nilai pasar 99,99% saham MPI sebesar 
Rp 0,60 triliun. 
 

 Sebagaimana tercantum dalam PPJB, Perseroan merencanakan untuk melakukan pembelian 
dan menerima pengalihan sebanyak 1.199.999 lembar saham atau setara dengan 99,99% 
saham MDI dari MNC dengan harga pembelian sebesar Rp 2,00 triliun, dengan penerbitan Surat 
Sanggup dengan bunga sebesar 11,33% per tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 3 
Desember 2026. 
 
Selanjutnya, berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh KJPP KR terhadap 99,99% saham MDI 
sebagaimana termuat dalam laporannya No. 00158/2.0162-00/BS/05/0153/1/XII/2021 tanggal 
27 Desember 2021, nilai pasar 99,99% saham MDI adalah sebesar Rp 2,04 triliun. 
 
Dengan demikian, nilai transaksi sebesar Rp 2,00 triliun adalah lebih rendah dari nilai pasar 
99,99% saham MDI sebesar Rp 2,04 triliun, sehingga Perseroan berpotensi membukukan 
keuntungan. Selisih nilai transaksi sebesar 2,05% tersebut telah sesuai dengan Peraturan POJK 
35/2020, persentase mana tidak melebihi 7,50% dari nilai pasar 99,99% saham MDI sebesar 
Rp 2,04 triliun. 
 

 Sebagaimana tercantum dalam PPJB, Perseroan merencanakan untuk melakukan pembelian 
dan menerima pengalihan sebanyak 799.999.000 lembar saham atau setara dengan 99,99% 
saham OTT dari MVN dengan harga pembelian sebesar Rp 0,80 triliun, dengan penerbitan Surat 
Sanggup dengan bunga sebesar 11,33% per tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 3 
Desember 2026. 

 
Selanjutnya, berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh KJPP KR terhadap 99,99% saham OTT 
sebagaimana termuat dalam laporannya No. 00157/2.0162-00/BS/05/0153/1/XII/2021 tanggal 
27 Desember 2021, nilai pasar 99,99% saham OTT adalah sebesar Rp 0,81 triliun. 
 
Dengan demikian, nilai transaksi sebesar Rp 0,80 triliun adalah lebih rendah dari nilai pasar 
99,99% saham OTT sebesar Rp 0,81 triliun, sehingga Perseroan berpotensi membukukan 
keuntungan. Selisih nilai transaksi sebesar 1,00% tersebut telah sesuai dengan Peraturan POJK 
35/2020, persentase mana tidak melebihi 7,50% dari nilai pasar 99,99% saham OTT sebesar 
Rp 0,80 triliun. 
 

 Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, sehubungan dengan 
Rencana Transaksi, dalam rangka pelunasan Surat Sanggup, Perseroan merencanakan untuk 
melakukan penerbitan saham baru pada semester pertama tahun 2022, dengan target pembeli 
adalah investor strategis yang diharapkan dapat bersinergi dengan aktivitas usaha Perseroan, 
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D. PENGARUH TRANSAKSI  MATERIAL DAN TRANSAKSI AFILIASI TERHADAP KONDISI 

KEUANGAN PERSEROAN 

yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan konsolidasian Perseroan 
dalam jangka panjang. 
 

 Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang media, Perseroan memandang industri media 
di Indonesia memiliki prospek pertumbuhan yang positif yang didukung dengan tingginya 
kebutuhan industri hiburan masyarakat. Terlebih lagi peluang industri hiburan berupa layanan 
streaming berbasis platform digital dengan video on-demand yang cenderung meningkat. 
khususnya pada masa pandemi Covid-19, karena luasnya jangkauan pasar berbasis teknologi 
sistem komunikasi. 
 

 Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang media, Perseroan memandang industri media 
di Indonesia memiliki prospek pertumbuhan yang positif yang didukung dengan tingginya 
kebutuhan industri hiburan masyarakat. Terlebih lagi peluang industri hiburan berupa layanan 
streaming berbasis platform digital dengan video on-demand yang cenderung meningkat. 
khususnya pada masa pandemi Covid-19, karena luasnya jangkauan pasar berbasis teknologi 
sistem komunikasi. 

 

 Dalam rangka memperkuat posisi strategis Perseroan sebagai suatu grup perusahaan digital 
entertainment terbesar di Indonesia dengan berbagai layanan media digital, Perseroan merasa 
perlu mengambil langkah strategis untuk melakukan konsolidasi dan integrasi atas perusahaan 
yang berbasis layanan platfom hiburan berbasis digital, sehingga diharapkan dapat memperkuat 
kemampuan Perseroan untuk memberikan konten-konten yang lebih relevan dan secara 
substansial meningkatkan daya saing Perseroan untuk menghasilkan konten yang lebih baik 
pada masa depan. Dengan demikian, Perseroan merencanakan untuk melakukan Rencana 
Transaksi. 
 

 Setelah Rencana Transaksi menjadi efektif, Perseroan dinilai dapat berperan sebagai grup digital 
entertainment yang terbesar dan terintegrasi, yang terdiri dari rumah produksi konten terbesar, 
talent manajemen terbesar, media sosial dengan traffic terbesar, VOD SUPER APP/ SVOD 
SUPERAPP OTT, portal online dan lini bisnis khusus game, yang diharapkan dapat 
meningkatkan kinerja keuangan konsolidasian Perseroan pada masa yang akan datang, dengan 
memanfaatkan peluang pasar, pengalaman, dan memperkuat posisi Perseroan dalam bidang 
industri media. 
 

 Sehubungan dengan Rencana Transaksi dan dalam rangka pelunasan surat sanggup, 
Perseroan merencanakan untuk melakukan penerbitan saham baru pada semester pertama 
tahun 2022, dengan target pembeli adalah para investor strategis yang dapat bersinergi dengan 
aktivitas usaha Perseroan, agar dapat meningkatkan kinerja Perseroan dalam jangka panjang. 

 

 
 
 
Laporan keuangan proforma konsolidasian semata-mata disusun untuk mencerminkan dampak keuangan 
material atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan per 30 November 2021, apabila diasumsikan 
transaksi akuisisi MDI, MPI dan OTT telah terjadi pada tanggal 30 November 2021. 
 
Berikut dibawah ini adalah ringkasan laporan keuangan proforma Perseroan, yang terdiri dari laporan posisi 
keuangan proforma tanggal 30 November 2021, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain proforma 
untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 telah direview oleh KAP Angelina 
Yansen tertanggal 28 Desember 2021. Hasil sebenarnya mungkin dapat berbeda dari jumlah yang diestimasi. 
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F. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN 

(dinyatakan dalam Jutaan Rupiah) 

Posisi Keuangan                   Sebelum              Penyesuaian                     Proforma 

Jumlah Aset Lancar 1.853.061 1.096.078 2.949.139 

Jumlah Aset Tidak Lancar 1.392.142 1.887.773 3.279.915 

Jumlah Aset 3.245.203 2.983.851 6.229.054 

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 342.598 3.812.134 4.154.732 

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 291.134 69.233 360.367 

Jumlah Liabilitas 633.732 3.881.367 4.515.099 

Jumlah Ekuitas 2.611.471 (897.516)                     1.713.955 

                                            
                                                                                                                     (dinyatakan dalam Jutaan Rupiah) 

Posisi Keuangan                 Sebelum           Penyesuaian                 Proforma 

Pendapatan Usaha 1.578.471 - 1.578.471 

Beban Langsung (1.111.972) - (1.111.972) 

Laba Bruto 466.499 - 466.499 

Laba Bersih 255.955 - 255.955 

 
 
 
 
Sesuai dengan ketentuan POJK 17/2020 dan POJK 42/2020, Rencana Transaksi sebagaimana dijelaskan 
dalam Keterbukaan lnformasi ini akan dimintakan persetujuannya kepada pemegang saham independen 
Perseroan dalam RUPSLB Perseroan yang rencananya akan diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 7 
Februari 2022.  
 
Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPSLB Perseroan: 
 

No. Keterangan Hari Tanggal 

1. 
 
Pemberitahuan RUPSLB Kepada OJK, BEI, KSEI dan 
BAE 

Kamis 23 Desember 2021 

 tentang :   

A.  
- Tanggal RUPSLB 
- Tempat RUPSLB 
- Agenda RUPSLB 
- Tanggal Recording Date 

  

2. 
Pemberitahuan RUPSLB di website Perseroan, website 
BEI dan website KSEl 

Kamis 30 Desember 2021 

3. 
Keterbukaan lnformasi mengenai Transaksi Material dan 
Transaksi Afiliasi Kamis 30 Desember 2021 

4. 
Tanggal penutupan pencatatan dalam Daftar Pemegang 
Saham (Recording Date) 

Kamis 13 Januari 2022 

5. 
Tanggal panggilan RUPSLB di website Perseroan, 
website BEI dan website KSEl 

Jumat 14 Januari 2022 

6. Penyelenggaraan RUPSLB Senin 7 Februari 2022 

7. 
Pengumuman hasil RUPSLB di website Perseroan, 
website BEI dan website KSEl 

Rabu 9 Februari 2022 

8. Penyampaian Risalah RUPSLB ke OJK Rabu 9 Maret 2022 
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G. INFORMASI TAMBAHAN 

Perseroan akan meminta persetujuan dari pemegang saham independen dalam RUPSLB untuk agenda 
persetujuan atas Rencana Transaksi, ketentuan kuorum sesuai Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai 
berikut:   
 
a. RUPSLB dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili 

lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki 
oleh Pemegang Saham Independen dan Keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh Pemegang 
Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham 
dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. 
 

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat 
diadakan dengan ketentuan RUPSLB kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPSLB 
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari 
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen 
dan Keputusan RUPSLB kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari 
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen 
yang hadir dalam RUPSLB. 
 

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat dilangsungkan 
dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang 
Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan 
oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. 
 
 
 

 
Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan Rencana Transaksi, pemegang saham Perseroan dapat 
menyampaikannya kepada Corporate Secretary Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan 
pada alamat tersebut di bawah ini: 
 

PT MNC Studios International Tbk 
Gedung MNC Pictures, Kompleks MNC Studios 

Jl. Raya Pejuangan No. 1, Kebon Jeruk 
Jakarta Barat 11530, Indonesia 

Tlp: 021-5307710, Fax : 021-5300449 
Website: www.msi.id 

Email: corsec.msi@mncgroup.com 
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