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NEWS RELEASE – UNTUK DISTRIBUSI SEGERA 
 
 
BLACKBERRY DAN EMTEK BEKERJA SAMA GUNA MENINGKATKAN DAN 
MENGEMBANGKAN LAYANAN KONSUMEN BBM SECARA GLOBAL 
 
Aliansi untuk mentransformasikan layanan lintas platform BBM melalui fitur baru yang kaya akan konten serta 
layanan-layanan BBM yang inovatif 
 
Waterloo, Ontario dan Jakarta, Indonesia - 27 Juni 2016 - BlackBerry Limited (NASDAQ: BBRY; 
TSX: BB), pemimpin global dalam komunikasi mobile yang aman, mengumumkan aliansi strategis 
dengan PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (Emtek, BEI: EMTK) yang akan memberikan para 
pengguna BBM akses kepada konten dan layanan yang kaya. Kemitraan ini diusung guna 
mempercepat visi BlackBerry untuk memajukan BBM untuk pasar konsumen melalui perjanjian 
lisensi dengan Grup Emtek yang memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan aplikasi-
aplikasi dan layanan-layanan baru BBM untuk pangsa pasar Android, iOS dan Windows Phone.  
 
Untuk memperkuat aliansi,  KMK Online sebagai divisi konten digital Emtek, akan mendirikan 
kantor di wilayah Toronto untuk bekerja sama dengan BlackBerry. KMK Online memiliki jangkauan 
yang luas  dalam aset-aset media yang akan dikombinasikan dengan lebih dari 20 perusahaan  dan 
investasi Emtek untuk menciptakan layanan dan nilai yang signifikan bagi BBM. Investasi-investasi 
ini mencakup   siaran televisi, situs dan aset web, produksi konten dan para artis seniman. Dengan 
demikian, dalam beberapa bulan mendatang, para pengguna akan memiliki akses ke sejumlah besar 
konten, diantaranya,  nasional free-to-air (FTA) televisi, salah satu platform video online terkemuka, 
tiga rumah produksi eksklusif dan perpustakaan  konten TV sebesar lebih dari 100.000 jam dan 
konten premium lainnya.  
 
BlackBerry juga akan memperluas ekosistem mobilitas terbuka dengan membuat aplikasi program 
antarmuka (interface) BBM (API) yang tersedia untuk Emtek agar dapat mempercepat pertumbuhan 
para mitra dan penyedia layanan jasa.  
 
Dengan mengintegrasikan fitur  sosial, chatting, perdagangan BBM dengan portofolio aset dan 
ekosistem  Emtek yang cukup signifikan, akan membantu memaksimalkan potensi BBM untuk 
memberikan para  pelanggan akses baru  terhadap  hal hal baru seperti:  

• Konten -  musik dan video streaming, game, jaringan olahraga dan berita, selebriti blog dan 
lebih banyak lagi  

• Perdagangan  - belanja, hadiah dan kupon / voucher  
• Perdagangan  Online to Offline – mereservasi bioskop,  perjalanan wisata, pelayanan 

kesehatan atau lowongan pekerjaan  
• Keuangan - proses pembayaran, transfer uang, isi ulang ponsel dan utilitas penagihan. 

 
Sebagai salah satu pemberi layanan pesan terdepan, BBM antar platform telah mengalami popularitas 
yang signifikan di Indonesia, dengan mencapai hampir 60 juta pengguna aktif per bulannya.             
Emtek, sebagai perusahaan media dan konten terkemuka Indonesia, adalah rekan bisnis yang ideal 
dalam upaya pengembangan inovasi dan kemampuan aplikasi BBM. 
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Lisensi software dan kekayaan intelektual Blackberry adalah salah satu langkah strategi perusahaan 
dalam meningkatkan pendapatan dan menaikan marjin laba. Kerjasama dengan Emtek tidak hanya 
memfasilitasi pencapaian target tersebut, tetapi juga akan membantu perusahaan dalam mencapai 
efeisiensi operasional dan biaya serta dalam waktu yang bersamaan juga meningkatkan pertumbuhan 
bisnis BBM karena Emtek akan melakukan investasi sumber daya manusia, infrastruktur, 
pengembangan teknologi dan ekosistem. 
 
Latar belakang Emtek yang kuat dalam indsutri hiburan, konten dan teknologi menjadikan  Grup 
Emtek    sebagai rekanan bisnis yang sempurna untuk memaksimalkan potensi aplikasi pesan BBM 
sekaligus juga memenuhi tujuan keuangan dan operasional kami," kata John Chen, Executive 
Chairman dan CEO, BlackBerry. "Pengguna BBM adalah orang-orang yang penuh gairah yang 
benar-benar menghargai BBM sebagai cara terbaik untuk berbagi dan terhubung satu sama lain. 
Kami ingin terus menawarkan pengguna kami dengan media yang lebih kaya akan konten dan 
layanan baru seperti e-commerce, video, musik dan game.” 
 
"Kerjasama kami dengan BlackBerry akan memungkinkan para pengguna BBM untuk mengakses 
konten eksklusif berupa hiburan, teknologi dan produk dan layanan digital Emtek yang banyak 
dicari" kata Alvin Sariaatmadja, CEO Emtek. "Kami melihat peluang  besar untuk mengembangkan 
bisnis konsumen BBM secara global dan bersemangat untuk berinvestasi dalam penelitian dan 
pengembangan untuk lebih memajukan BBM." 
 
Bermitra dengan Emtek memungkinkan pertumbuhan sektor konsumen dan korporat BBM. Seiring 
pengembangan Emtek atas platform konsumen, Blackberry akan meneruskan pertumbuhan 
platform korparat dengan BBM Protected, layanan pesan antar platform yang paling aman di dunia. 
BBM Protected menyediakan layanan pesan di level korporat untuk iOS, BB10 dan BBOS, dan 
memungkinkan para pengguna untuk terus terhubung dan berinteraksi satu sama lain dengan 
mengirimkan pesan, suara dan komunikasi video. 
 
 
Tentang Blackberry 
 
Blackberry mengamankan dunia yang saling terhubung, memberikan solusi inovatif di seluruh 
ekosistem mobile secara luas. Blackberry mengamankan data paling sensitif di dunia di semua titik 
akhir – dari mobil hingga telepon pintar – membuat visinya untuk menjadi pemberi layanan mobile-
first menjadi kenyataan. Didirikan pada tahun 1984 dan berdomisili di Waterloo, Ontario, 
BlackBerry memiliki kantor-kantor yang beroperasi di Amerika Utara, Eropa, Timur Tengah dan 
Afrika, Asia Pasifik dan Amerika Latin. Saham Blackberry terdaftar dengan simbol ticker "BB" di 
Bursa Efek Toronto dan "BBRY" di NASDAQ. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi 
www.BlackBerry.com. 
 
 
Tentang Emtek 
  
Emtek Group adalah grup media, konten dan teknologi terbesar di Indonesia. Emtek Grup 
mengoperasikan 3 stasiun televisi free-to-air (SCTV, Indosiar dan O-Channel), stasiun televisi 
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berbayar (Nexmedia) dan beberapa perusahaan jasa solusi IT, dan kehadiran Grup Emtek dalam 
industri media online telah terasa cukup besar melalui anak usahanya PT Kreatif Media Karya 
(KMK). Sehubungan dengan bisnis televisinya, Emtek Group juga merupakan pemegang saham 
pengendali di beberapa rumah produksi, yang diantaranya telah berhasil menghasilkan film untuk 
bioskop dan televisi, drama seri dan animasi. KMK difokuskan pada upaya pertumbuhan Grup di 
industri online. KMK saat ini memiliki dan mengoperasikan portal Liputan6.com, salah satu dari 3 
portal berita top di Indonesia, portal video Vidio.com, portal hiburan Bintang.com, portal olahraga 
Bola.com dan   portal kerja lokal terkemuka Karir.com. KMK juga telah melakukan investasi di 
beberapa perusahaan lain termasuk Grup PropertyGuru, portal properti online terkemuka di Asia 
Tenggara dan Bukalapak.com, pasar online terkemuka di Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut 
tentang Emtek, silahkan kunjungi www.emtek.co.id. 
 
 
Media Contact: 
BlackBerry Media Relations 
(519) 597-7273 
mediarelations@BlackBerry.com  
 

Media Contact: 
Emtek Media Relations 
Mr. Sutanto Hartono   
Sutanto@emtek.co.id  
 

Investor Contact: 
BlackBerry Investor Relations 
(519) 888-7465 
investor_relations@BlackBerry.com 
 

Investor Contact: 
+62 21 2793 5555 
Mr. Olle Wennerdahl 
Investor Relations 
olle.wennerdahl@emtek.co.id 
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Pernyataan berwawasan ke depan dalam siaran pers ini dibuat sesuai dengan ketentuan "safe harbor" dari UU AS 
Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta tahun 1995 (the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995) dan undang-
undang pasar modal Kanada yang berlaku. Ketika digunakan di sini, kata-kata seperti "mengharapkan", "mengantisipasi", 
"estimasi", "mungkin", "akan", "harus", "bermaksud", "percaya", dan ekspresi serupa, dimaksudkan untuk 
mengidentifikasi laporan yang bersifat berwawasan ke depan. Pernyataan berwawasan ke depan didasarkan pada estimasi 
dan asumsi yang dibuat oleh BlackBerry Limited berdasarkan pengalaman dan persepsi dari tren historis, kondisi saat ini 
dan perkembangan masa depan yang diharapkan, serta faktor-faktor lain yang BlackBerry percaya sesuai dengan 
kondisinya. Banyak faktor yang dapat menyebabkan hasil aktual, kinerja atau prestasi BlackBerry berbeda secara material 
dari yang dinyatakan atau tersirat oleh pernyataan berwawasan ke depan, termasuk yang dijelaskan di bagian "Faktor 
Risiko" dari BlackBerry's Annual Information Form, yang termasuk dalam Laporan Tahunan pada Form 40-F (salinan 
yang pengajuan dapat diperoleh pada www.sedar.com atau www.sec.gov). Faktor-faktor ini harus dipertimbangkan 
dengan hati-hati, dan pembaca tidak harus mendasarkan keputusannya pada pernyataan berwawasan ke depan 
BlackBerry. BlackBerry tidak berniat dan tidak memiliki kewajiban untuk memperbarui atau merevisi pernyataan 
berwawasan ke depan, apakah sebagai hasil informasi baru, kejadian di masa depan atau sebaliknya, kecuali diwajibkan 
oleh hukum. 
 
BlackBerry dan merek dagang, nama dan logo adalah milik dari BlackBerry Limited dan telah terdaftar dan / atau 
digunakan di AS dan negara-negara di seluruh dunia. Semua tanda lain adalah milik dari pemiliknya masing-masing. 
BlackBerry tidak bertanggung jawab atas setiap produk atau layanan pihak ketiga. 
 


