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PRESS RELEASE 

EMTEK Bagikan Dividen Sebesar Rp 64.7 milyar Setara dengan Rp 12,6 per saham  
 
Jakarta,1 Juni 2010  
 
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTEK) (BEI: EMTK) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang 
Saham Tahunan (RUPST) hari ini di Studio SCTV, Lantai 8, Senayan City, Jakarta. RUPST ini dihadiri 
oleh para pemegang saham Perseroan dan sesuai dengan kuorum yang dipersyaratkan.  
 
Dalam RUPST, para pemegang saham menyetujui Laporan Tahunan 2009 dan laporan keuangan untuk 
tahun buku yang berakhir 31 Desember 2009. Pada tahun 2009, laba bersih konsolidasi EMTEK lebih 
tinggi 55,9% dari tahun sebelumnya sebesar Rp 161,8 milyar. Laba bersih sebelum biaya goodwill adalah 
sebesar Rp 269,6 milyar. EMTEK mampu mendapatkan marjin laba kotor (36,5%) dan marjin laba 
operasi (17,4%) yang lebih tinggi pada tahun 2009 dimana pendapatan (revenue) lebih rendah dari tahun 
2008. Hal ini berkat kombinasi dari kegiatan usaha dan fokus Perseroan pada pengetatan biaya dan 
manajemen keuangan. Pada akhir tahun 2009, Perseroan memiliki total aset sebesar Rp. 3.764,9 miliar 
(2008: Rp 3.811,2 miliar) dan total kewajiban sebesar Rp 1.149,2 miliar (2008: Rp 1.365,6 miliar). Jumlah 
ekuitas meningkat 7% menjadi Rp 2.406,5 milyar yang disebabkan oleh laba bersih konsolidasi sebesar 
Rp 161,8 milyar. 
 
Para pemegang saham juga menyetujui untuk menggunakan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 
2009 sebagai berikut:   
a.  Rp. 64,7 miliar untuk pembayaran dividen tunai yang merupakan 40% dari laba bersih Perseroan  

tahun 2009 dan setara dengan Rp 12,6 per saham. Jadwal pembagian dividen final akan diterbitkan 
dalam dua surat kabar nasional sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku;  

b.  Rp 2 miliar disisihkan untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-
Undang Nomor 40 tahun 2007; 

c. Rp 95,1 miliar  merupakan laba ditahan EMTEK.  
 
Setelah sukses mencatatkan saham EMTEK di Bursa Efek Indonesia pada 12 Januari 2010, Perseroan 
menerima dana hasil Penawaran Umum sebesar Rp 177,8 milyar setelah dikurangi semua biaya 
Penawaran Umum dan beban para profesional yang membantu dalam proses Penawaran Umum.  
Sampai dengan 31 Maret 2010, dana hasil Penawaran Umum telah digunakan untuk pengeluaran modal 
sehubungan dengan uji coba televisi berbayar DVBT dan uji coba akses broadband nirkabel dan 
pengeluaran modal lainnya dalam  bisnis Solusi sebesar Rp 11,3 miliar dan untuk modal kerja termasuk 
pembayaran pinjaman sebesar Rp 23,7 miliar. Saldo dana hasil IPO per 31 Maret 2010 adalah sebesar 
Rp 142,8 miliar.  
 
Para pemegang saham juga sepakat untuk mendelegasikan dan memberikan kuasa kepada Dewan 
Komisaris Perseroan untuk membentuk Komite Remunerasi dengan wewenang  untuk menentukan gaji, 
tunjangan dan remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.  
 
RUPST juga memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk kantor akuntan publik 
yang terdaftar di Bapepam-LK untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun  
buku yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan untuk menentukan honorarium dan biaya untuk Kantor 
Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.  
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Ikhtisar Kinerja Keuangan Tahun 2009 
 
Di tengah krisis keuangan global, EMTEK mampu mencapai kinerja keuangan yang cukup baik.  
 
EMTEK mampu meningkatkan marjin kotor menjadi 36,5% sehingga penurunan laba kotor hanya 2% 
menjadi Rp. 1,033.2 milyar, sementara pendapatan konsolidasi EMTEK sebesar Rp 2.828,6 milyar pada 
tahun 2009 adalah lebih rendah 9.4% dibanding tahun 2008. Pendapatan yang menurun adalah  akibat 
dari penurunan pendapatan Divisi Media akibat pelambatan belanja iklan dan penurunan jumlah proyek 
di Divisi Solusi.  EBITDA tetap flat dari tahun ke tahun sebesar Rp 580.7 miliar.  
 
Laba bersih tahun 2009 meningkat menjadi Rp 161,8 miliar karena naiknya pendapatan lain-lain, 
turunnya biaya bunga dan turunnya beban pajak.   
 
Yang terutama, EMTEK menghasilkan Rp 490 miliar arus kas (cash flow) dari kegiatan operasi dengan 
berfokus pada manajemen modal kerja yang lebih ketat dan mencapai peningkatan  kepemilikan tunai 
sebesar Rp 97 miliar setelah investasi, pembayaran hutang dan dividen.  
 
 
Uraian Singkat PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. 
 
Pada tanggal 12 Januari 2010 PT Elang Mahkota Teknologi Tbk  menjadi perusahaan pertama yang 
tercatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode: EMTK.  
 
Divisi Media EMTEK terdiri dari dua saluran televisi: SCTV, salah satu televisi nasional teratas, dan O 
Channel, sebuah televisi lokal Jakarta.  
 
Divisi Solusi EMTEK meliputi berbagai solusi infrastruktur dan layanan yang meliputi solusi 
telekomunikasi dan jaringan, software perbankan dan perangkat keras, solusi VSAT terintegrasi, 
infrastruktur smart card dan solusi distribusi ritel telekomunikasi.  
 
Divisi Konektivitas terdiri dari peluang-peluang baru pada bisnis utama EMTEK yang berkaitan dengan 
pengembangan:  
a. televisi berbayar berbasis DVB-T di wilayah Jabodetabek; dan 
b. jaringan nirkabel broadband yang meliputi Jabodetabek dan Surabaya.  
 
Sekarang ini, EMTEK sedang melakukan uji coba pada masing-masing layanan untuk menentukan 
kelayakan komersial dengan memperhatikan peraturan yang berkembang saat ini. 
 
Visi EMTEK adalah menjadi penyedia hiburan dan informasi terkemuka di Indonesia dan menjadi mitra 
jasa yang lebih diutamakan dalam penyediaan informasi, komunikasi dan solusi teknologi bagi para  
pelanggan kami.  
 
 
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:  
 
Titi Maria Rusli 
Corporate Secretary 
Menara Batavia, 5

th
 Floor, 

Jl. KH Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220. 
Telephone : +62 21 5793 0190 
Fax  : +62 21 5793 0205 
e-mail  : corsec@EMTEK.co.id 
website  : www.EMTEK.co.id  
 


