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Jakarta, 21 Maret 2022 - PT MNC Investama Tbk (“MNC Group” atau “BHIT”) 
telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Microsoft untuk memper-
cepat proses digitalisasi bisnis MNC Group. Mulai dari media, jasa keuangan, 
entertainment, pendidikan, hingga e-commerce.  

Melalui kerja sama ini, MNC Group antara lain akan memanfaatkan rangkaian 
teknologi Microsoft seperti cloud, machine learning, dan blockchain untuk  
menyederhanakan proses penyimpanan, pengelolaan, dan analisis data  
perusahaan; meningkatkan efektifitas serta keamanan proses kerja hybrid; 
membangun marketplace keuangan; serta mengembangkan layanan  
streaming game. 

Sejalan dengan mindset digital 
first MNC Group, kesepakatan ini 
mengeksplor pengadopsian cloud 
computing dan teknologi game di 
berbagai unit usaha MNC Group 

Digitalisasi tidak dapat dihindari. Mendigitalisasi layanan merupakan 
masalah mendesak di tengah tuntutan untuk terus berinovasi dan 
berkembang. MNC Group, yang tengah bertransformasi digital,  
bersyukur dapat bermitra dengan Microsoft, pengembang teknologi 

kelas dunia yang memiliki sejumlah talenta paling cemerlang, untuk  
berkolaborasi di berbagai inisiatif yang saling menguntungkan. Saya yakin 
dengan partner sekaliber Microsoft, akan membawa kesuksesan besar bagi 
bisnis masing-masing 

-Executive Chairman of MNC Group, Hary Tanoesoedibjo. 

“ 

MNC Group Menandatangani MoU dengan Microsoft  
untuk Mempercepat Digitalisasi bagi Indonesia 4.0 
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Hampir semua lini bisnis MNC Group akan 
mendapatkan keuntungan dari kolaborasi ini, 
seperti MNC Digital (MSIN), MNC Kapital 
Indonesia (BCAP), dan MNC Land (KPIG). 
Memanfaatkan layanan dan aplikasi Microsoft di 
datacenter MNC Group, masing-masing lini bisnis 
tersebut akan mampu menciptakan inovasi di 
bidang gaming dan lainnya. 
  

Selain dari sisi teknologi, MNC Group dan  
Microsoft juga akan berkolaborasi untuk  
meningkatkan kapabilitas digital karyawan MNC 
Group, serta talenta-talenta digital yang dibimbing 
MNC Group. Sebagai contoh, dengan menyertakan 
sejumlah modul pembelajaran digital Microsoft ke 
dalam kurikulum MNC University, serta  
menyiapkan anggota MNC Academy untuk 
mendapatkan sertifikasi bertaraf internasional  
Microsoft. 

Melalui grup bisnis MNC Group yang begitu besar dan bervariasi, kami percaya digitalisasi 
layanan bisnis MNC Group akan mampu mempercepat digitalisasi Indonesia. Kami senang dapat 
mengambil bagian dalam perjalanan ini dan siap memberikan dukungan di berbagai tahapan 
transformasi MNC Group. Mulai dari penguatan talenta digital, penyediaan platform inovasi,  

pendampingan ahli, hingga dukungan go-to-market. Mengusung semangat yang sama, yaitu Berdayakan 
Ekonomi Digital Indonesia, kami percaya kolaborasi ini akan mampu memberikan kontribusi nyata bagi 
Indonesia, khususnya dalam transformasi Indonesia menuju Indonesia Digital. Mari, kita berdayakan  
Indonesia. 

-Dharma Simorangkir, Presiden Direktur Microsoft Indonesia. 

“ 
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DISCLAIMER 

Dengan menerima Siaran Pers ini, anda dianggap setuju untuk terikat dengan peraturan sebagaimana dijelaskan di bawah ini. Tidak dipatuhinya 
aturan-aturan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap peraturan mengenai efek yang berlaku.  

Informasi dan opini yang tercantum dalam Siaran Pers ini tidak diverifikasi secara independen dan tidak ada satupun yang mewakili atau menjamin, 

baik dinyatakan secara jelas maupun tersirat, dalam hubungannya dengan keakuratan, kelengkapan atau dapat diandalkannya dari infomasi yang 

terdapat disini. Siaran Pers ini bukan bertujuan untuk menyediakan, dan tidak dapat dianggap sebagai dasar yang menyediakan, analisa yang lengkap 

dan menyeluruh dari kondisi (baik keuangan ataupun bukan), pendapatan, peristiwa bisnis, prospek bisnis, properti ataupun hasil operasional 

Perusahaan dan anak perusahaan. Informasi dan opini yang terdapat disini diberikan sesuai tanggal yang tertera pada Siaran Pers ini dan dapat 

berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Baik Perusahaan (termasuk afiliasi, penasehat dan perwakilan) maupun penjamin emisi 

(termasuk afiliasi, penasehat dan perwakilan) tidak memiliki tanggung jawab dan kewajiban (terhadap kelalaian atau sebaliknya) atas keakuratan atau 

kelengkapan, atau kesalahan maupun kelalaian, dari informasi atau opini yang terdapat disini maupun atas kerugian yang muncul dari penggunaan 

Siaran Pers ini.  

Sebagai tambahan, informasi yang ada dalam Siaran Pers ini berisi proyeksi dan pernyataan pandangan kedepan (forward-looking) yang merefleksikan 

pandangan terkini Perusahaan dengan memperhatikan kejadian-kejadian di masa yang akan datang dan kinerja keuangan. Pandangan-pandangan ini 

didasarkan pada angka estimasi dan asumsi aktual yang menjadi subjek bisnis, ekonomi dan ketidakpastian persaingan dan dapat berubah dari waktu 

ke waktu dan dalam kasus-kasus tertentu adalah diluar kontrol dari Perusahaan dan direkturnya. Tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa 

kejadian dimasa yang akan datang akan terjadi, atau proyeksi akan dicapai, atau asumsi Perusahaan adalah benar adanya. Hasil yang sesungguhnya 

dapat berbeda secara materiil dibandingkan dengan yang diperkirakan dan diproyeksikan.  

Press Release ini bukan merupakan bagian dari penawaran, undangan atau rekomendasi apapun untuk membeli atau mendaftarkan dari sekuritas 

manapun dan tidak ada bagian manapun yang merupakan atau berhubungan dengan kontrak, komitmen atau keputusan investasi dari sekuritas 

manapun. 

PT MNC Investama Tbk  
MNC Tower, Lantai 21, MNC Center 
Jl. Kebon Sirih Kav. 21-27, Menteng 
Jakarta Pusat 10340, Indonesia 
Phone: +6221 2970 9700 
www.mncgroup.com 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:  
Natassha Yunita – Head of Investor Relations 
natassha.yunita@mncgroup.com  
ir.bhit@mncgroup.com 


