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PROSPEK EMITEN

TRAFIK SEMAKIN
GEMUK
Pembatasan kegiatan luar jaringan disebut bakal meningkatkan trafik
data. Bagaimana dampaknya terhadap emiten telekomunikasi?
Dhiany Nadya Utami & Duwi S. Ariyanti
redaksi@bisnis.com

B

erkegiatan di dalam
rumah menjadi salah satu solusi yang
ditempuh pemerintah daerah mulai
dari Jakarta, Jawa
Barat hingga Jawa Tengah untuk
menekan penyebaran virus corona. Presiden Joko Widodo pun
telah mengumumkan agar masyarakat mengambil jarak sosial
agar virus corona tak menular.
Di pasar modal, emiten
telekomunikasi yang menikmati kenaikan trafik data yakni
PT Telekomunikasi Indonesia
Tbk. (TLKM), PT Indosat Tbk.
(ISAT), PT XL Axiata Tbk.
(EXCL) dan PT Smartfren Telecom Tbk. (FREN).
Group Head Corporate Communication XL Axiata Tri Wahyuningsih mengatakan saat ini trafik
data di jaringan masih tergolong
normal. Menurutnya, penghentian
aktivitas akademik untuk sementara dan kebijakan instansi dan
perusahaan untuk membatasi
mobilitas karyawan bakal
berimbas pada kenaikan trafik
data mingguan.
“Kenaikan
trafik mingguan
mungkin akan

naik sekitar 2%—3% dibanding
minggu sebelumnya, katanya saat
dihubungi Bisnis, Minggu (15/3).
Sementara itu, dari keterangan resminya, anak usaha PT
Telekomunikasi Indonesia Tbk.,
Telkomsel menyatakan akan
memastikan jaringan beroperasi
normal sehingga bisa mengantisipasi lonjakan trafik.
Analis Binaartha Sekuritas, Muhammad Nafan Aji Gusta Utama
mengatakan kebijakan pemerintah tersebut bakal berimbas pada
naiknya kebutuhan internet. Menurutnya, emiten dengan bisnis
seluler dan internet kabel bakal
mendapatkan keuntungan dari
penerapan kebijakan ini.
Dia menuturkan daerah cakupan internet kabel memang
lebih terbatas dibanding wilayah
yang tersentuh jaringan nirkabel.
Namun, keterbatasan tersebut
akan terserap oleh jaringanjaringan seluler. Oleh karena
itu, emiten telekomunikasi bakal
mendapatkan trafik lebih tinggi
dibanding kondisi normal.
Dari sisi teknikal pergerakan harganya, dia menyebut investor masih bisa
melakukan speculative buy
pada saham ISAT dan TLKM.
Adapun, ISAT ditarget pada
level harga Rp2.610 per lembar. Sementara itu, TLKM
ditarget pada level Rp4.110.
Sisanya, yakni FREN dan
EXCL direkomendasikan

hold dengan target harga masing-masing Rp62 dan Rp1.690
secara berturut-turut.
TAK SIGNIFIKAN

Analis Kresna Sekuritas Etta
Rusdiana mengatakan kenaikan
konsumsi data memang dapat
terjadi karena ada peningkatan
aktivitas yang membutuhkan
jaringan internet untuk belajar
dan bekerja secara daring.
Namun, dia menilai kenaikan
trafik akan terjadi dalam batas
normal sehingga tak berimbas
pada kenaikan trafik data secara
signifikan maupun pada pendapatan perusahaan. Etta, pihaknya
masih mempertahankan target
harga dan merekomendasikan
investor membeli secara bertahap.
Adapun, dalam risetnya, Etta
merekomendasikan buy pada
saham TLKM, ISAT dan EXCL.
Target harga saham TLKM
Rp5.800, ISAT Rp4.300 dan
EXCL Rp4.100.
“Tekanan harga yang terjadi
saat ini lebih dipicu oleh kondisi
pasar dibandingkan dengan fundamental perusahaan,” katanya.
Senada, Analis RHB Sekuritas
Michael Wilson Setjoadi mengatakan kemungkinan kenaikan
akan dialami untuk trafik data
yang disumbang oleh platform
video Youtube dan gim daring
yang memang menjadi aplikasi dengan trafik data tertinggi
untuk operator Indonesia.

Pergerakan harga saham emiten
telekomunikasi secara tahun berjalan

EMITEN
TELEKOMUNIKASI
MAKIN CUAN
Saham emiten telekomunikasi
kompak terkoreksi. Koreksi ini bisa
menjadi peluang bagi investor
untuk mengoleksi sahamnya karena
peluang di balik aktivitas di dalam
jaringan yang meningkat akibat
antisipasi penyebaran virus corona.
Sumber tabel: Bloomberg

Indikator
Terakhir
Tertinggi
Terendah
Perubahan (%)

FREN
63
135
63
-54,35

ISAT
1.695
2.930
1.695
-41,75

EXCL
1.800
3.360
1.800
-42,86

TLKM
3.390
4.030
3.310
-14,61

Proyeksi pendapatan dan laba bersih emiten
telekomunikasi pada 2020 (Rp triliun)
Indikator
Pendapatan
Laba/(rugi) bersih

ISAT
27,29
(1,45)

EXCL
26,9
1,09

TLKM
148,35
23,13
BISNIS/YAYAN INDRAYANA

Bisnis/Dedi Gunawan

Pengunjung mengabadikan papan elektronik perdagangan saham di galeri
PT Bursa Efek Indonesia di Jakarta, pekan lalu. Indeks Harga Saham Gabungan
(IHSG) pada awal pekan ini diperkirakan bergerak positif. Sejumlah sentimen positif
dari Amerika Serikat akan membuat investor yakin kembali masuk ke pasar modal.

PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI BARU

Dampak Tak Signiﬁkan
Bisnis, JAKARTA — Sejumlah emiten sektor properti dan konstruksi
menyebutkan penerapan standar
akuntansi baru yakni PSAK 71,
72 dan 73 tak bakal berdampak
signifikan.
Adapun, PSAK 71 mengatur tentang pengakuan dan pengukuran
instrumen keuangan. Lalu, PSAK
72 mengatur tentang pengakuan
pendapatan kontrak yang semula
bersifat kaku atau rigid menjadi
prinsip. Terakhir, PSAK 73 mengatur tentang pembukuan transaksi
sewa dan penyewa.
Ketentuan pelaporan yang berlaku
mulai tahun 2020 itu, menurut Direktur Ciputra Development Harun
Hajadi tak mengganggu pencatatan
kinerja perusahaan.
Pasalnya, mayoritas portofolio
emiten berkode saham CTRA itu
berasal dari proyek residensial. Oleh
karena itu, pihaknya menambah
portofolio residensial karena lebih
cepat dari sisi pembangunan dan
pembukuan.
Berdasarkan laporan perseroan,
kontribusi dari proyek gedung bertingkat antara 10% sampai dengan

20% terhadap total pendapatan.
“Kami sama sekali tidak terganggu
karena kontribusi penjualan apartemen kami sedikit,” ungkapnya.
Di sisi lain, Direktur Keuangan
PP Properti Indaryanto tak ambil
pusing dengan standar baru itu.
Alasannya, emiten berkode saham
PPRO itu memiliki 15 proyek yang
segera diserahterimakan sehingga
masih mampu mencetak laba pada
tahun ini. Perinciannya, 7 tower
apartemen di Jabodetabek, 4 tower apartemen di Jawa Timur dan
proyek residensial di Jawa Timur
dan Jawa Tengah.
“Hal ini yang membuat kami
optimistis pencapaian kinerja 2020
dengan target laba sekitar Rp346
miliar,” katanya.
Direktur PT Anugrah Mega Investama Hans Kwee mengatakan
emiten yang memiliki portofolio
tebal di segmen bangunan bertingkat akan mengalami penurunan
pendapatan yang signifikan. Untuk
saat ini, Hans merekomendasikan
PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON) dan
PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR)
sebagai pilihan utama. (Pandu Gumilar)

