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Jakarta, 31 Januari 2022  

PT MNC STUDIOS INTERNATIONAL TBK  

(BEI: “MSIN”) 

INVESTOR RELEASE 

MSIN Menempatkan Investasi Strategis pada TREBEL 

Music untuk Penambahan Kategori Konten Baru di 

RCTI+ dan Vision+  

Setelah dilakukannya penandatanganan Perjanjian Jual Beli Bersyarat (“CSPA”)  pada tanggal  

6 Januari 2022, PT MNC Studios International Tbk (BEI: “MSIN” atau “Perseroan”), anak  

perusahaan PT Media Nusantara Citra Tbk (BEI: “MNCN”), menempatkan investasi strategis di 

TREBEL Music (“TREBEL”) dan selanjutnya telah menandatangani Perjanjian Jual Beli (“SPA”). 

TREBEL merupakan layanan musik digital dengan pertumbuhan tercepat di Amerika Latin dan 

merupakan layanan musik berlisensi pertama yang menghadirkan pemutaran lagu on-demand 

secara offline tanpa biaya kepada pengguna. Melalui model pemutaran lagu secara offline yang 

berbasis iklan dan telah dipatenkan, TREBEL memberikan layanan musik yang menjangkau 

pendengar musik global, dengan mengubah cara mereka mengakses musik digital tanpa biaya, 

tanpa memerlukan akses internet, paket data seluler yang mahal, atau paket berlanggan. Target 

perilisan operasional TREBEL di Indonesia diperkirakan pada Q1-2022. 

Dalam upaya berkelanjutan untuk menemukan dan mengembangkan kategori konten baru di 
bawah super apps milik MNC Media, TREBEL akan diintegrasikan ke dalam RCTI+ (AVOD  
super app) dan Vision+ (SVOD super app) sebagai kategori konten baru pada masing-masing 
platform, yang akan memperkuat posisi keduanya sebagai super app paling terintegrasi,  
terlengkap, dan menghibur yang tersedia di pasar saat ini, dengan agregat MAU sebesar 110 
juta. Setelah penyelesaian proses integrasi, pengguna RCTI+ dan Vision+ dapat menonton  
video dengan kualitas konten terbaik secara gratis dan/atau berlangganan, membaca artikel, 
mendengarkan podcast, streaming radio, audio series dan audio books, berpartisipasi dalam 
kompetisi pencarian bakat (UGC), bermain game dan mendengarkan semua jenis musik, baik 
lokal maupun internasional. 

 

Sumber: Google Analytics, Desember 2021 



 

2 

TREBEL yang mengusung model bisnis download to listen yang berbasis iklan, akan semakin 
memaksimalkan kemampuan Grup dalam menyediakan solusi baru bagi pengiklannya untuk 
kampanye pemasaran (secara independen atau melalui cross bundling) yang menargetkan  
pendengar musik di Indonesia. 4 TV FTA milik MNC Media telah secara efektif menguasai  
hampir 50% belanja iklan TV FTA di Indonesia. Hal ini akan semakin memaksimalkan inventory 
iklan yang tersedia dan juga meningkatkan keunikan Grup bagi pengiklannya dengan  
menyediakan pilihan penargetan segmen yang lengkap, yang akan mendorong pangsa belanja 
iklan TV FTA dan digital/internet MNC Media di masa mendatang.  

Update Konsolidasi Platform Digital MNC Media ke MSIN 

Seperti yang telah diumumkan sebelumnya, MSIN akan bertindak sebagai entitas yang akan 
mengoperasikan dan mengendalikan aset digital MNC Media yang saat ini sedang dalam  
proses akuisisi dari MNCN dan PT MNC Vision Networks Tbk (BEI: “IPTV”) untuk platform  
digitalnya, yaitu RCTI+, Vision+, okezone.com (portal umum dan berita), sindonews.com (portal 
berita dengan pembahasan lebih mendalam), iNews.id (portal nasional dan portal berita  
daerah), idxchannel.com (portal pasar modal, keuangan, bisnis, dan ekonomi), celebrities.id 
(portal hiburan), sportstars.id (portal olahraga), dan BuddyKu (portal berbasis AI). 

Perseroan dan TREBEL juga berencana untuk membuat top music chart secara berkala untuk 
memajukan industri musik lokal, dengan memberikan daftar lagu-lagu terbaik bagi pecinta musik 
di seluruh Indonesia yang dapat digunakan sebagai referensi untuk pencarian musik terbaik, 
yang pada akhirnya akan bertindak sebagai katalis untuk lebih mempromosikan dan  
memberikan keuntungan bagi penyanyi musik lokal.  
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“ 
Komentar dari Valencia Tanoesoedibjo, Direktur MSIN  

Kami sangat senang dengan kemitraan bersama TREBEL, yang sejalan dengan 

visi Perseroan untuk senantiasa mengembangkan ekosistem digital media, dalam 

hal ini RCTI+ dan Vision+, untuk menjadi entertainment super app yang paling  

komprehensif di Indonesia. Dengan masuknya TREBEL ke dalam super app kami, 

Perseroan dapat menghadirkan fitur baru dan keunikan TREBEL dalam  

menyediakan jutaan lagu terbaik di dunia kepada masyarakat Indonesia secara  

gratis akan meningkatkan traffic pada platform kami. Kami berharap dapat bekerja 

sama dengan mereka untuk mendorong inovasi industri musik Indonesia dan  

mempercepat fase pertumbuhan digital media entertainment kami. 

” 

MSIN akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang  

dijadwalkan pada 7 Februari 2022 dengan agenda antara lain menyetujui akuisisi platform di 

atas dan mengubah namanya untuk mencerminkan struktur barunya sebagai grup digital  

entertainment. 

Setelah proses konsolidasi tersebut selesai, pasca persetujuan RUPSLB, Perseroan akan  
menjadi grup digital entertainment yang terbesar dan terintegrasi, yang terdiri dari rumah 
produksi terbesar dengan kinerja konten terbaik, talent manajemen terbesar, media sosial 
dengan traffic terbesar, AVOD & SVOD super app, portal online, dan operasi game/e-sports. 

PT MNC Studios International Tbk (“MSIN”) 

Post Consolidation Structure 
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Disclaimer  

By accepting this Press Release, you are agreeing to be bound by the restrictions set out below.  Any failure to comply with these 
restrictions may constitute a violation of applicable securities laws. The information and opinions contained in this Press Release 
have not been independently verified, and no representation or warranty, expressed or implied, is made as to, and no reliance 
should be placed on the fairness, accuracy, completeness or correctness of, the information or opinions contained herein.  It is not 
the intention to provide, and you may not rely on this Press Release as providing, a complete or comprehensive analysis of the 
condition (financial or other), earnings, business affairs, business prospects, properties or results of operations of the  
company or its subsidiaries.  The information and opinions contained in this Press Release are provided as at the date of this 
presentation and are subject to change without notice.  Neither the company (including any of its affiliates, advisors and repre-
sentatives) nor the underwriters (including any of their respective affiliates, advisors or representatives) shall have any responsi-
bility or liability whatsoever (in negligence or otherwise) for the accuracy or completeness of, or any errors or omissions in, any 
information or opinions contained herein nor for any loss howsoever arising from any use of this presentation. In addition, the 
information contained in this Press Release contains projections and forward-looking statements that reflect the company’s cur-
rent views with respect to future events and financial performance.  These views are based on a number of estimates and current 
assumptions which are subject to business, economic and competitive uncertainties and contingencies as well as various risks and 
these may change over time and in many cases are outside the control of the company and its directors.  No assurance can be 
given that future events will occur, that projections will be achieved, or that the company’s assumptions are correct.  Actual re-
sults may differ materially from those forecasts and projected. This Press Release is not and does not constitute or form part of 
any offer, invitation or recommendation to purchase or subscribe for any securities and no part of it shall form the basis of or be 
relied upon in connection with any contract, commitment or investment decision in relation thereto.  Any investment in any secu-
rities issued by the company or its affiliates should be made solely on the basis of the final offer document issued in respect of 
such securities. 

For further information, please contact: 

Investor Relations: 

Luthan Fadel Putra  

luthan.putra@mncgroup.com 

Samuel Hartono Tanoesoedibjo 

samuel.tanoesoedibjo@mncgroup.com 

Stefanie Laurensia Prasetyo 

stefanie.prasetyo@mncgroup.com 

PT MNC Studios International Tbk 

MNC Tower, 29th floor 
Jl. Kebon Sirih Kav 17 - 19 

Jakarta 10340 

Phone: 62-21 3913338 
Fax : 62-21 3910454 

Tentang TREBEL 

TREBEL adalah layanan musik digital dengan pertumbuhan tercepat dan layanan musik berlisensi 
pertama yang menghadirkan pemutaran lagu on-demand secara offline tanpa dipungut biaya kepada 
penggunanya. Berkantor pusat di Stamford, CT, dengan kantor di Los Angeles dan Miami, dan 
didukung oleh pendanaan dari Connecticut Innovations dan Univision Communications, Inc.,  
TREBEL Music adalah satu-satunya aplikasi musik berbasis iklan dan aplikasi musik on-demand 
berlisensi dengan menghadirkan pemutaran offline yang tersedia baik untuk smartphone Android 
maupun iOS. Didukung oleh berbagai pengiklan premium dan dalam kemitraan dengan label  
ternama, TREBEL memungkinkan pendengar untuk memilih dari pustaka yang berisi jutaan lagu  
terbaik di dunia untuk didengarkan secara offline. Bagi para pengiklannya, TREBEL menyediakan 
iklan video premium terkemuka di industri dengan tingkat penyelesaian diatas 70% dan dengan  
tingkat visibilitas iklan sebesar 100%. Peluang pasar secara keseluruhan untuk musik seluler offline 
diperkirakan mencapai 6,5 miliar pengguna smartphone di seluruh dunia pada tahun 2023, yang  
sebagian besar saat ini menggunakan situs lain yang gratis seperti situs UGC dan/atau tidak 
berlisensi. Sejak merilis layanannya pada akhir 2018, aplikasi TREBEL telah diunduh lebih dari 10 
juta kali dan menambahkan ratusan ribu pengguna baru di setiap bulannya. Aplikasi ini saat ini  
tersedia di Amerika Serikat, Meksiko, dan 12 negara Amerika Latin lainnya, dengan rencana untuk 
memperluas ke negara-negara baru di Asia dan Amerika Latin di tahun ini. 
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