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HIGHLIGHTS 

● Pendapatan 1H20 naik 34.6% YoY menjadi Rp6,1 triliun, didorong oleh pertumbuhan jumlah titik 

distribusi sebesar 96,2% YoY menjadi 184.710 

● DMMX membangun kemitraan monumental dengan Bumilangit; Memperkaya ekosistem Grup dengan 
perpustakaan berbagai konten sepanjang masa 

● DMMX menyebarkan layanan pengendalian kerumunan dan solusi perjalanan yang mudah; Membantu 
lembaga publik dan perusahaan publik beradaptasi dengan New Normal 

● DIVA meluncurkan platform top-up uang elektronik berbasis WhatsApp pertama (“Isiin Aja”) untuk 
pembayaran tol, Mendemonstrasikan daya guna Platform Komunikasi Perusahaan dari Grup 

● DigiResto melakukan soft-launch di Indonesia Timur melalui kemitraan dengan Bank Mandiri; Memperoleh 
daya tarik stabil dengan merchants dan pelanggan. 

 
Pendapatan 1H20 tumbuh 34,6% YoY menjadi Rp6,1 triliun; Jumlah titik distribusi tumbuh 96,2% YoY menjadi 
184,7 ribu 
Pada 1H20, PT M Cash Integrasi Tbk (“MCAS” atau “Grup”) memberikan momentum pertumbuhan topline yang 
kuat meskipun di tengah kondisi makro yang menantang, dengan pendapatan tumbuh 44,8% YoY, dari Rp4,6 
triliun pada 1H19 menjadi Rp6,1 triliun pada 1H20. Pertumbuhan ini sebagian besar disebabkan oleh jumlah 
total titik distribusi yang tumbuh 96,2% YoY menjadi 184.710 pada 1H20 dari 94.130 pada 1H19. Cengkeraman 
kuat pada pangsa pasar menunjukkan daya guna dan kedalaman infrastruktur distribusi Grup yang luas. 

 
Margin laba kotor 1H20 berada di bawah tekanan sebagian besar karena kontribusi yang lebih lambat dari 
segmen digital product aggregator yang diperbesar, mengingat adanya peningkatan dalam upaya pemasaran 
dan promosi untuk melindungi pangsa pasar di tengah kondisi makro yang sulit. Hasilnya, margin laba kotor 
turun dari 3,2% di 1H19 menjadi 1,7% di 1H20. Margin laba operasi turun dari 2,0% pada 1H19 menjadi 0,9% 
pada 1H20, diimbangi dengan peningkatan efisiensi operasi dengan rasio biaya operasional terhadap 
pendapatan turun dari 1,2% pada 1Q19 menjadi 0,8% 1Q20. Sejalan dengan itu, laba bersih 1H20 turun 41,4% 
YoY menjadi Rp53,2 miliar. MCAS terus mempertahankan posisi keuangan yang kuat dengan posisi kas bersih 
sebesar Rp281 miliar pada 1H20. 

 

DMMX berinvestasi di Bumilangit dan bermitra untuk membentuk Joint Venture Konten Digital 
Pada Juli 2020, DMMX berinvestasi di PT Bumilangit Entertainment Corpora (“Bumilangit”), sebuah perusahaan 
hiburan yang memiliki salah satu koleksi Intellectual Property (“IP”) komik superhero terbesar di Asia, dan 
bermitra untuk membentuk perusahaan JV konten digital. Melalui kerja sama ini, DMMX akan meminjamkan 
kemampuan platform dan keahlian digitalnya ke Bumilangit dan mendapatkan akses ke basis data IP Bumilangit, 
yang memiliki potensi perkembangan luar biasa dalam hal memperkaya konten DMMX. 

 

Dari perspektif MCAS, peningkatan masif dari konten sepanjang masa yang unik ini ke keseluruhan ekosistem 
kami diharapkan secara signifikan meningkatkan partisipasi dan keterlibatan pelanggan kami. Grup dapat 
memperkenalkan lebih banyak lagi strategi bundling produk menarik yang menampilkan superhero favorit 
pelanggan dan meningkatkan jangkauan dan daya tarik infrastruktur Grup. 

 

DMMX memulai inisiatif pengendalian kerumunan dan perjalanan yang mudah 
Pada Juli 2020, DMMX mengumumkan dua inisiatif baru yang bertujuan membantu lembaga publik dan 
perusahaan swasta beradaptasi dengan New Normal. Pertama, DMMX mengumumkan rencana untuk 
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menyebarkan ~10.000 Smart Detection points selama 2 tahun ke depan untuk membantu ritel dan perkantoran 
menyesuaikan dengan New Normal. Dilengkapi dengan teknologi face recognition dan Artificial Intelligence (AI), 
Smart Detection points dapat memeriksa suhu tubuh dan mendeteksi penggunaan masker. Inisiatif ini bertujuan 
untuk meningkatkan kemampuan pengendalian massa ketika bisnis dibuka kembali di bawah kondisi New 
Normal. 

 

Gambar 1. Solusi Smart Detection di kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
 

Kedua, DMMX bermitra dengan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) dan PT Multidaya Dinamika (“MDD”), 
entitas anak PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk (DIVA), untuk meluncurkan KasirKu, kios transaksi interaktif 
mandiri untuk membeli dan melakukan layanan top-up kartu e-money. Kios digital dilengkapi dengan 
infrastruktur iklan berbasis cloud DMMX, sehingga memberikan pengalaman nilai tambah tambahan bagi para 
penumpang di halte bus Transjakarta. Inisiatif bersama ini sejalan dengan upaya Pemerintah yang sedang 
berlangsung untuk mendorong orang untuk menjaga jarak sosial dan mengurangi interaksi langsung dengan  
satu sama lain. 

 

Gambar 2. KasirKu bertempat di Halte TransJakarta 

Dua inisiatif baru ini menunjukkan skalabilitas dan sifat sector-agnostic dari ekosistem digital Grup. Lebih 
penting lagi, perkembangan tersebut adalah langkah penting untuk meningkatkan natural use-case ekosistem 
Grup. Ke depannya, Grup akan terus meningkatkan kemampuannya dan terus menjalin kemitraan praktis 
dengan berbagai segmen ekonomi yang melihat manfaat dari merangkul digitalisasi. 

 

DIVA dan Margautama meluncurkan platform top-up uang elektronik berbasis WhatsApp pertama di 
Indonesia untuk jalan tol 
PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk (DIVA), anggota MCAS Group, bermitra dengan PT Margautama Nusantara 
(MUN), grup infrastruktur tol terkemuka di Indonesia, untuk meluncurkan Isiin Aja. Isiin Aja adalah platform 
solusi gabungan berbasis WhatsApp dan mobile apps untuk pengisian saldo / top-up kartu prabayar. Inisiatif ini 
bertujuan untuk meningkatkan pengalaman perjalanan pengguna jalan tol MUN, dengan implementasi awal 
dimulai dari Seksi 1 dan 2 jalan tol Ujung Pandang, serta Seksi 4 jalan tol Makassar. 
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Mempertimbangkan bahwa ~1,6 miliar kendaraan melewati jalan tol di Indonesia setiap tahunnya dan akan 
terus bertumbuh seiring dengan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan populasi negara, keterlibatan 
yang mendalam dari Grup dalam mendigitalisasi jalan tol Indonesia merupakan area pertumbuhan utama. 
Melalui Isiin Aja, kami berharap dapat memperkenalkan manfaat dan kenyamanan dari pembayaran digital 
kepada pengguna jalan tol umum dan secara progresif membawanya ke ekosistem kami. 

 

Gambar 3. Peluncuran Isiin Aja, bekerja sama dengan PT Margautama Nusantara Group, di Makassar 
Source: Company, MUN 

 

DigiResto melakukan soft-launch di Indonesia Timur melalui kemitraan dengan Bank Mandiri, >100 merchant 
bergabung dengan platform 
Perluasan Grup ke dalam inisiatif tanpa kontak / contactless menghasilkan hasil yang menjanjikan. Pada bulan  
Juli 2020, DigiResto memulai soft launching di Indonesia Timur dan melihat tanggapan antusias dari para 
merchant bernilai seperti Janji Jiwa. Pada saat tulisan ini dibuat, lebih dari 100 merchant telah bergabung dengan 
DigiResto, masing-masing mencatat 100-400 transaksi per hari. Daya tarik yang diperoleh oleh segmen IoT Grup 
sebagian besar disebabkan oleh populasi umum dan bisnis yang merangkul convenience technology ke tingkat 
yang lebih besar, dan dapat memberi jalan ke mesin pertumbuhan baru untuk grup selama beberapa kuartal 
mendatang. 
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Gambar 4. Soft launch DigiResto, bekerja sama dengan Bank Mandiri 
Source: Company 

 
Penggerak kinerja utama dalam beberapa kuartal berikutnya: 

• Ekspansi organik dari Jaringan Distribusi Produk Digital 

• Kemitraan baru yang memanfaatkan kemampuan Grup 

• Inisiatif tanpa kontak terus mendapatkan daya tarik progresif dan mencapai komersialisasi penuh 
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FINANCIAL HIGHLIGHTS 

(Expressed in Billion Rupiah, Unless Otherwise Stated) 

Profit & Loss 1H19 1H20 Change 

Revenue 4,560.2 6,139.8 34.6% 

Gross Profit 143.8 106.8 -25.7% 

Operating Profit 89.2 57.3 -35.8% 

Pre-tax Income 144.9 96.6 -33.3% 

Net Income* 90.8 53.2 -41.4% 
    

Financial Position FY19 1H20 Change 

Assets 2,240.3 2,045.2 -8.7% 
Liabilities 512.1 647.3 26.4% 

Equity** 1,728.2 1,397.9 -19.1% 
*) attributable to owners of the Company 

**) The change in total equity is largely due to buyback activities and purchase of shares of subsidiaries that are 

recorded at nominal instead of purchase price 

 
(Expressed in Billion Rupiah, Unless Otherwise Stated) 

Business Segment: 1H19 1H20 Change 

Digital Product Sales 2,342.4 1,896.1 -19.1% 

Digital Product Aggregator 2,185.5 4,187.7 91.6% 

Digital Cloud Advertising 26.5 48.8 84.2% 

Internet of Things 5.9 7.1 21.4% 

Total Revenue 4,560.2 6,139.8 34.6% 
    

Segment Gross Profit Margin 1H19 1H20  

Digital Product Sales 3.3% 2.6%  

Digital Product Aggregator 2.3% 0.8%  

Digital Cloud Advertising 39.7% 36.4%  

Internet of Things 99.6% 85.6%  

    

Operational Matrix: 1H19 1H20 Change 

Distribution Points* 94,130 184,710 96.2% 

Digital Product Aggregator Members 40,604 114,751 182.6% 

Advertising Points 4,656 8,003 71.9% 
*) includes digital product Aggregator members and advertising points 
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