
 

 

Jakarta, Indonesia – 28 Juli 2021 

 

Update Bisnis MSIN: 

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) MSIN 

PT MNC Studios International Tbk (“MSIN” atau “Perseroan”) menyelenggarakan 

RUPST pada tanggal 28 Juli 2021. RUPST telah menerima Laporan Tahunan 

Perseroan dan menyetujui Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 

tanggal 31 Desember 2020. 

 

Dividen tunai akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan, dimana 

masing-masing akan menerima secara proporsional sesuai dengan jumlah saham 

yang dimilikinya, yaitu setiap 1 (satu) saham berhak menerima dividen tunai sebesar 

Rp. 2,- (Dua Rupiah) per saham, berdasarkan jumlah saham pada tanggal cum 

dividen. 

 

RUPST juga menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan 

persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen 

Perseroan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang 

berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan memberikan wewenang dan kuasa 

sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta 

persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan 

Akuntan Publik Independen tersebut. 

 

Ikhtisar Keuangan di Q1-2021 

 Pada Q1-2021, MSIN membukukan pendapatan sebesar Rp486,1 miliar, ini 

merupakan pertumbuhan 0,2% YoY dibandingkan Q1-2020 sebesar Rp485,2 

miliar. Perlu diketahui, di tengah pandemi COVID-19, MSIN berhasil mencatatkan 

pertumbuhan pendapatan yang positif dibandingkan periode sebelum pandemi 

pada Q1-2020. 

 EBITDA untuk Q1-2021 mencapai Rp113,4 miliar mewakili marjin EBITDA 23,3%, 

yang setara dengan pertumbuhan 11% YoY dibandingkan dengan Rp102,6 miliar 

pada periode yang sama tahun lalu. 



 

 Laba bersih meningkat signifikan sebesar 28% YoY menjadi Rp76 miliar pada Q1-

2021 dari Rp59,5 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Margin laba 

bersih pada Q1-2021 juga meningkat menjadi 15,6% dari 12,3% pada Q1-2020. 

 

Rumah Produksi Paling Produktif di H1-2021 

MSIN terus mendominasi segmen konten kreatif dalam industri media Indonesia 

melalui upaya berkelanjutannya dalam memproduksi serial drama berkualitas dengan 

pangsa pasar produksi lebih dari 40%, program reality dengan pangsa pasar produksi 

45%, dan program Infotainment dengan pangsa pasar produksi 34%. 

 

Pangsa Pasar Produksi Program Drama, Reality, dan Infotainment (H1-2021) 

 

Mendominasi Produksi Serial Drama Terbaik 

Serial Drama “Ikatan Cinta” dengan kinerja terbaik Perseroan tetap mencapai rating 

dan audience share yang baik sejak tayang perdana pada Oktober 2020. Drama ini 

terus bertahan di posisi nomor satu selama lebih dari 9 bulan dalam 10 program 

teratas (all program type). Program drama MSIN lainnya, seperti Amanah Wali 4, 

Amanah Wali 5, Preman Pensiun 5, dan Putri Untuk Pangeran juga tampil luar biasa 

dengan secara konsisten menduduki puncak program drama terbaik. 

 

 

 

 

 



 

Source: Nielsen 

Top Drama YTD Januari - 26 Juli 2021 

 

Menghasilkan Traffic Terbesar di Platform Media Sosial di Indonesia 

Berbagai akun media sosial Perseroan yang dikelola oleh StarHits tetap menjadi yang 

terbesar di Indonesia dengan 138,9 juta subscribers dan 44,1 miliar views di YouTube. 

Selain itu, Multi-Channel Network (MCN) Perseroan juga tetap mendominasi dengan 

memberikan kontribusi yang signifikan sebesar 70,3 juta subscribers dan 8,1 miliar 

views. Pada Juli 2020, MSIN memulai operasinya di Facebook yang dengan cepat 

mengumpulkan 53 juta followers dan menghasilkan 2,7 miliar views per Juni 2021. 

Terakhir, operasi media sosial Perseroan di TikTok (September 2020) telah mencapai 

lebih dari 74 juta followers, semakin memperkuat dominasi Perseroan di media sosial. 

 

Database Media Sosial Perseroan (per Juni 2021) 

 

Rank Program Channel TVR Share

1 IKATAN CINTA RCTI 13,0 47,9

2 AMANAH WALI 4 RCTI 5,2 26,1

3 AMANAH WALI 5(R) RCTI 4,7 27,4

4 PREMAN PENSIUN 5 RCTI 4,6 37,3

5 AMANAH WALI 5 RCTI 4,5 30,4

6 PUTRI UNTUK PANGERAN RCTI 3,8 18,1

7 BUKU HARIAN SEORANG ISTRI SCTV 3,7 15,9

8 CINTA NIKITA SCTV 3,1 11,8

9 LOVE STORY THE SERIES SCTV 3,0 13,7

10 BADAI PASTI BERLALU SCTV 2,9 12,2



 

Top 10 Multi-channel Network Content Creator 

 

One Stop Studio Complex Terbesar dan Terintegrasi di Indonesia 

Untuk meningkatkan kualitas produksi konten dan memperkuat posisinya sebagai 

penyedia konten terbesar di Indonesia, MSIN telah memulai pembangunan Movieland 

di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City, Bogor. Proyek ini merupakan 

salah satu bagian dari visi MNC Group, membangun kawasan bisnis terbesar yang 

didedikasikan untuk industri media, dimulai dengan fasilitas one stop yang 

mengintegrasikan dan mengoptimalkan proses end-to-end media yang akan 

menghasilkan peningkatan kualitas on-screen untuk semua unit produksi Perseroan. 

 

Movieland akan mengintegrasikan seluruh tahapan produksi mulai dari pra produksi, 

produksi, dan pasca produksi dalam suatu ekosistem yang terkendali, yang 

diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses produksi. Operasi 

produksi di Movieland ditargetkan bisa dimulai pada 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Desain Backlot dan Fasad Movieland 

 

Pengembangan dan Monetisasi Intellectual Property (IP)  

Sejalan dengan pesatnya pertumbuhan teknologi dan digitalisasi, IP berperan penting 

dalam industri media saat ini. Berbagai pemain distribusi global telah menyadari 

besarnya potensi pasar Indonesia. Perseroan melihat ini sebagai peluang besar untuk 

terus memperluas distribusi kontennya melalui kesepakatan lisensi konten dan 

monetisasi IP. Melalui konten animasi Perseroan yang kini telah hadir di 63 negara di 

seluruh dunia, MSIN telah membuktikan kemampuannya dalam pengalaman distribusi 

konten secara global. 

 

MSIN akan terus secara agresif meningkatkan monetisasi pustaka konten dan 

distribusi kontennya, baik untuk platform konvensional maupun digital. Dalam 

memperluas portofolio IP-nya, selain mengembangkan aset in-house, Perseroan telah 

mengakuisisi IP baru, seperti Rompis, Anak Penangkap Hantu, dan OTW Nikah dan 

telah menetapkan target akuisisi IP untuk sisa tahun ini. 

 

 

 

 

 



 

IP yang Telah Diakusisi 

 

Membangun Fondasi yang Kuat dalam Operasi Gaming End-to-End MSIN 

Industri game online telah berkembang pesat di Indonesia. Atas dasar ini, MSIN telah 

membentuk divisi gaming khusus melalui PT Esports Star Indonesia (ESI). 

Pembentukan ESI adalah untuk memberikan solusi end-to-end yang inovatif di seluruh 

spektrum aktivitas yang terkait dengan game, mencakup pengembangan game, 

penerbitan game, organisasi kompetisi E-Sport profesional, program pencarian bakat, 

dan pengelolaan tim E-sports. 

 

Perseroan menargetkan untuk meluncurkan gamenya sendiri yang berjudul Rapid 

Fire pada September 2021 melalui kerjasama dengan LightningVR.co., Ltd (LVR). 

Kesepakatan itu mencakup hak penerbitan global untuk semua negara, serta E-

Sports, lisensi, dan hak merchandising. MSIN memiliki harapan yang tinggi agar game 

ini menjadi sukses, baik secara lokal maupun untuk pemirsa kami secara global, 

melalui RCTI+. Debut ini akan didukung kuat oleh FTA TV milik MNCN, GTV, untuk 

memberikan dukungan pemasaran untuk pasar Indonesia dan kolaborasi strategis 

dengan RCTI+ memungkinkan Perseroan untuk menjangkau pemirsa global juga. 



 

MSIN telah memperoleh pengalaman operasi yang terkait dengan E-Sports dari 

pencarian bakat dan produksi kompetisi profesional, seperti Piala Presiden Esports 

(2019 -2020), Free Fire Master League (2020 – 2021), dan E-sports Star Indonesia 

(2020 – 2021). Sebelumnya telah diumumkan bahwa Perseroan telah memperbarui 

kerjasamanya dengan Moonton untuk program pencarian bakat, yang disebut Esports 

Star Indonesia, yang akan mulai tayang pada Oktober 2021. 

 

Keterlibatan Aktifitas E-Sports MSIN  

  

Komentar dari Valencia Tanoesoedibjo, Direktur MSIN:  

“Kami terus berhasil meningkatkan dan memperkuat keunggulan kompetitif dari bisnis 

inti kami, yang menempatkan kami di jalur yang tepat untuk memberikan hasil yang 

telah diperkirakan. Inisiatif kami terus untuk memperkuat status MSIN sebagai bagian 

unik dan penting dari ekosistem media. Saya juga senang dengan hasil Q1-2021 yang 

mencerminkan kemampuan kami untuk mendorong kinerja keuangan yang stabil di 

tengah kondisi ekonomi yang menantang yang kita hadapi saat ini. Melalui upaya 

bisnis IP dan E-sports, kami juga terus memperkuat dan berinvestasi dalam 

memberikan proposisi konten dan jangkauan terhadap audiens baru yang lebih muda 

di segmen baru dengan pertumbuhan terbesar, industri E-sports atau game. Secara 

keseluruhan, kemampuan kami untuk meningkatkan kekuatan dan fokus pada 

segmen dimana terus dapat kami kembangkan, menempatkan Perseroan pada jalur 

pertumbuhan menguntungkan yang kuat dan berkelanjutan.” 

 



 

 

For more information, please contact: 
 

Investor Relations:   

Luthan Fadel Putra   PT MNC Studios International Tbk  

luthan.putra@mncgroup.com  MNC Tower, 29
th 

floor
  Jl. Kebon Sirih Kav 17 - 19 

Samuel Christhopher Hartono     Jakarta 10340 

samuel.tanoesoedibjo@mncgroup.com     Phone: 62-21 3913338 
         Fax : 62-21 3910454 

Stefanie Laurensia Prasetyo      

stefanie.prasetyo@mncgroup.com      
 
 

         

 

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 representatives) nor the underwriters (including any of their respective affiliates, advisors or representatives) 

shall have any responsibility 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 current 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 results 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 securities 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. 
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