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Sambutan Direktur Utama

MNCS Compendium

Para nasabah MNC Sekuritas yang terhormat,
Pada awal 2020, MNC Sekuritas resmi bekerja sama dengan
Rumah Zakat Indonesia dalam pengelolaan wakaf, infak, dan
zakat saham. Kami memahami bahwa kebutuhan filantropi
masyarakat Indonesia membutuhkan wadah yang praktis dan
mudah diakses siapa saja. Melalui aplikasi online trading MNC
Trade, kami menghadirkan menu MNC Zakatku, MNC Wakafku,
dan MNC Infakku, sehingga Anda dapat berinvestasi di dunia
sekaligus akhirat. Tak hanya inovasi produk dan layanan, kami
juga berekspansi dan menambah point of sales di wilayah
Bendungan Hilir, Jakarta pada Februari 2020 lalu agar dapat
menjangkau calon nasabah maupun nasabah lebih luas lagi.
Sayangnya, kita diperhadapkan pada situasi yang menantang
sejak pertengahan Maret 2020. Pandemi Corona (COVID-19)
menghantam ekonomi dunia beberapa waktu terakhir, termasuk
pasar modal Indonesia. Tidak ada yang menyangka begitu
besarnya dampak nyata yang dibawa oleh virus tak terlihat ini
pada kondisi Bursa Efek Indonesia.
Dalam edisi ke-6 MNCS Compendium, kami mengangkat tema May the Force be with Indonesia,
yang mengupas tentang pentingnya investor mewaspadai dan mengantisipasi efek domino atas
ketidakpastian global terhadap pasar modal Indonesia, khususnya terkait wabah COVID-19. Sumber
ketidakpastian di tahun 2020 masih didominasi oleh faktor eksternal, di mana perkembangan perang
dagang, perang mata uang global, krisis geopolitik dan isu resesi akibat wabah COVID-19 masih akan
mewarnai pergerakan pasar saham. Tak hanya itu, pada edisi kali ini kami menambahkan Primbon
2020, artikel dari Standard & Poor (S&P) Global Market Intelligence, dan start-up Algoritma, serta
kisah beberapa pemimpin muda di Indonesia yang memberikan dampak luar biasa bagi dunia bisnis.
Sekilas highlight mengenai industri pasar modal Indonesia hingga minggu ke-3 Maret 2020, Indeks
Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat mengalami penurunan yang signifikan sebesar -36.67%
secara Year-to-Date (YTD) ke level 3.989 pada 23 Maret 2020. Investor asing terpantau melakukan
akumulasi penjualan bersih mencapai Rp10,20 triliun per 23 Maret 2020. Pelemahan IHSG didorong
oleh kekhawatiran pasar akan potensi pelemahan ekonomi akibat wabah COVID-19 yang semakin
meluas di Indonesia. Namun demikian, pemerintah Indonesia telah melakukan upaya dalam
penanganan kasus ini dengan memberikan berbagai paket stimulus dengan anggaran mencapai
Rp33,2 triliun, mendirikan Rumah Sakit sementara bagi pasien COVID-19, dan relaksasi kebijakan
buyback saham bagi emiten.
Tentunya kita semua berharap penanganan kasus ini dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat
mengembalikan kepercayaan pasar untuk kembali berinvestasi di Indonesia. Finding the new
normal terjadi pada hampir semua industri. Saat ini banyak perusahaan yang harus mengakselerasi
transformasi digital untuk dapat tetap survive. Kami cukup beruntung karena dapat mengidentifikasi
kebutuhan akan otomasi dan digitalisasi jauh sebelum kondisi seperti sekarang. Oleh sebab itu,
kami dapat beroperasi secara normal dan tetap memberikan pelayanan terbaik untuk Anda.
Saat banyak perusahaan lain harus membatasi layanan untuk nasabah, kami tidak mengurangi
kualitas pelayanan yang sudah seharusnya Anda peroleh dengan dukungan infrastruktur digital
yang telah kami bangun sebelumnya. Anda tetap dapat bertransaksi secara online di mana saja
dan kapan saja. Saat Anda #dirumahsaja, tim kami bekerja untuk Anda. Di MNC Sekuritas sendiri,
beberapa kegiatan yang seharusnya dilaksanakan secara tatap muka beralih menjadi kelas online.
Kami juga melakukan pemecahan tim kerja demi kesinambungan bisnis dan operasional Perusahaan.
Saya meyakini kondisi seperti sekarang membentuk kita menjadi manusia yang lebih sabar, tahan
uji dan kreatif. Saya berharap kita tetap bisa melihat peluang dalam setiap tantangan. Saya yakin
pasar modal Indonesia cukup kuat untuk menghadapi badai ini. Semoga kita semua selalu berada
dalam lindungan Tuhan YME.
Jakarta, 30 Maret 2020

Susy Meilina
Direktur Utama
PT MNC Sekuritas
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Bond Market Outlook 2020
Investment Highlight: FLIGHT TO
QUALITY. Ekspektasi atas potensi
perlambatan ekonomi global sebagai
dampak dari penyebaran virus corona
COVID-19 akan mendorong Bank
Sentral dunia untuk mengeluarkan
kebijakan penurunan suku bunga
acuan. Adapun dari dalam negeri,
upaya pemerintah dan Bank Indonesia
dalam memberikan stimulus fiskal
dan moneter guna mengantisipasi
penyebaran dan dampak dari wabah
Covid-19 akan menjadi fokus bagi
investor asing. Berdasarkan skenario
pesimis ke moderat, kami perkirakan
instrumen Surat Berharga Negara
hingga akhir tahun 2020 akan
memberikan total return yang berkisar
antara -1,78% hingga 2,12%. Adapun
imbal hasil Surat Utang Negara seri
acuan dengan tenor 10 tahun pada
akhir tahun 2020 dengan skenario
yang sama kami perkirakan akan
berada pada kisaran 7,75 – 8,50%.
Pasar obligasi kami perkirakan akan
tumbuh terbatas di tengah ancaman
perlambatan pertumbuhan ekonomi.
Kinerja pasar obligasi di tahun 2020 kami
perkirakan akan tumbuh terbatas di tengah
ancaman perlambatan pertumbuhan
ekonomi sebagai dampak dari wabah
COVID-19. Pada tahun 2019, Indonesia
Composite Bond Index (ICBI) mencatatkan
kinerja sebesar 13,93% dengan didukung
oleh pertumbuhan Indonesia Goverment
Bond Index (INDOBexGovt) sebesar
13,90% dan Indonesia Corporate Bond
Index (INDOBexCorp) sebesar 14,12%.
Kinerja positif pasar obligasi di tahun
2019 tersebut didukung oleh kebijakan
penurunan suku bunga acuan Bank
Indonesia (BI 7-Day Repo Rate) sebesar
100 bps dimana penurunan masing –
masing sebesar 25 bps dilakukan pada
bulan Juli, Agustus, September dan
Oktober. Selain itu, kinerja positif juga
didukung oleh aliran modal investor asing
yang masuk ke pasar obligasi, dimana
pada instrumen Surat Berharga Negara,
aliran modal investor asing yang masuk
di tahun 2019 mencapai Rp168,61 triliun
dan pada instrumen obligasi korporasi
akumulasi investor asing senilai Rp2,98
triliun.

Kinerja instrumen obligasi 2019
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Sumber: Bloomberg, IBPA
Adapun di tahun 2020, pasar obligasi
di Indonesia kami perkirakan akan
mengalami tekanan yang disebabkan
oleh faktor dari dalam dan luar negeri.
Dari dalam negeri, beberapa faktor
yang akan mempengaruhi kinerja
pasar obligasi adalah adanya ancaman
kenaikan laju inflasi. Seiring dengan
upaya memperlambat penyebaran wabah
COVID-19, pemerintah mulai menerapkan
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
di beberapa wilayah yang kemungkinan
akan mempengaruhi adanya kenaikan laju
inflasi akibat dari terbatasnya pasokan
barang – barang kebutuhan pokok.
Selain itu, dengan adanya tambahan
belanja APBN 2020 senilai Rp405,1 triliun
guna penanganan dampak dari wabah
COVID-19, maka defisit APBN 2020
diperkirakan akan mencapai 5,07% dari
PDB Indonesia. Adanya kenaikan defisit
APBN 2020 tersebut kami perkirakan akan
berdampak terhadap potensi kenaikan
jumlah penerbitan Surat Berharga Negara
baik yang diterbitkan melalui lelang
maupun berupa penempatan langsung

(private placement) dan penerbitan
obligasi global (Global Bond) dimana
kondisi tersebut akan mempengaruhi
kinerja pasar Surat Berharga Negara di
pasar sekunder.
Adapun faktor utama bagi kinerja di
pasar obligasi adalah stabilitas nilai tukar
Rupiah terhadap Dollar Amerika. Data
historis menunjukkan bahwa pasar Surat
Berharga Negara menunjukkan kinerja
positif di saat nilai tukar Rupiah terhadap
Dollar Amerika yang cenderung stabil
maupun mengalami apresiasi. Adapun
saat mata uang Rupiah mengalami
depresiasi, kinerja pasar Surat Berharga
Negara mencatatkan kinerja yang kurang
baik. Sebagaimana terlihat pada Tabel
1, kinerja di tahun 2015, saat nilai tukar
Rupiah mengalami depresiasi sebesar
9,92% terhadap Dollar Amerika, kinerja
pasar Surat Berharga Negara hanya
mencatatkan pertumbuhan sebesar
2,74%. Adapun pada tahun 2016,
2017 dan 2019, dimana nilai tukar
Rupiah terhadap Dollar Amerika yang

Kinerja Indonesia Government Bond Index vs Nilai Tukar Rupiah
Indikator

2015

2016

2017

2018

2019

IBPA Govt Total Return (%)

2,7463

13,867

16,8488

-1,8136

13,8546

IDR USD

9,9259

-3,2043

0,6528

6,4507

-4,0946

Sumber: Bloomberg, IBPA
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Pergerakan Imbal Hasil Surat Utang Global

Imbal Hasil Surat Utang Global (USD)

Imbal hasil Surat Utang Global
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cenderung stabil dan bahkan mengalami
apresiasi terhadap Dollar Amerika,
kinerja instrumen Surat Berharga Negara
memberikan tingkat pengembalian yang
cukup tinggi bagi investor. Hingga akhir
Maret 2020, nilai tukar Rupiah telah
mengalami depresiasi terhadap Dollar
Amerika sebesar 17,63% dengan diikuti
oleh keluarnya dana investor asing dari
pasar Surat Berharga Negara senilai
Rp134,95 triliun di sepanjang tahun 2020.
Imbal hasil surat utang global
menunjukkan penurunan di awal tahun
2020.
Imbal hasil surat utang global sejak krisis
keuangan tahun 2008 secara berangsur
– angsur menunjukkan tren penurunan.
Terlebih pada instrumen surat utang dari
negara – negara yang dianggap paling
aman, seperti US Treasury, Bund Jerman
maupun Gilt UK yang dianggap sebagai
instrumen safe haven asset. Bahkan
untuk surat utang Bund Jerman, imbal
hasilnya telah berada di bawah 0% atau
memberikan tingkat imbal hasil negatif
yang mengindikasikan bahwa investor
lebih mementingkan risiko yang sangat
rendah dibandingkan dengan tingkat
pengembalian yang didapatkannya. Hal
yang sama juga dialami oleh Surat Utang
Negara dengan denominasi mata uang
Rupiah, dimana pergerakan imbal hasilnya
menunjukkan penurunan, mengikuti tren
pergerakan imbal hasil surat utang global.
Hanya saja pola pergerakan imbal hasil
Surat Utang Negara tersebut tidak sama
persis dengan pola pergerakan imbal
hasil dari safe haven asset mengingat
ada faktor risiko nilai tukar yang harus
dihadapi oleh investor saat menempatkan
dananya pada instrumen surat utang

negara berbasis mata uang local (Local
Currency Goverment Bond).
Hal berbeda didapati pada Surat Utang
Negara dengan denominasi mata uang
Dollar Amerika yang pergerakan imbal
hasilnya cenderung mirip dengan
pola pergerakan dari US Treasury. Hal
tersebut dikarenakan investor tidak
perlu mempertimbangkan efek nilai
tukar, sehingga lebih fokus pada persepsi
risiko yang tercermin peringkat surat
utang dan pada perubahan angka Credit
Default Swap. Posisi peringkat utang
Indonesia saat ini adalah peringkat BBB
dengan prospek stabil dari lembaga
pemeringkat S&P; peringkat Baa2 dengan
prospek stabil dari lembaga pemeringkat
Moody’s; peringkat BBB dengan prospek
stabil dari lembaga pemeringkat Fitch dan
terakhir adalah dari Japan Credit Rating
yang baru saja pada bulan Februari 2020
menaikkan peringkat untang Indonesia
dari BBB menjadi BBB+ dimana kenaikan
peringkat tersebut didorong oleh faktor
ketahanan ekonomi domestik di tengah
ekonomi global yang cenderung tumbuh
melambat. Dengan perbaikan peringkat
utang tersebut, akan mendorong
penurunan beban biaya (cost of fund) dari
penerbitan instrumen surat utang oleh
Pemerintah Indonesia yang juga dapat
diikuti oleh surat utang korporasi.
Ancaman perlambatan pertumbuhan
ekonomi akibat penyebaran virus
corona COVID-19 akan mendorong
bank sentral dunia untuk melonggarkan
kebijakan moneternya.
Pada akhir Januari 2020, dunia dikejutkan
dengan penyebaran virus corona
COVID-19 yang awalnya hanya didapati

pada kota Wuhan, provinsi Hubei, negara
Republik Rakyat Tiongkok, pada 11 Maret
2020 telah menyebar ke 113 negara
dengan jumlah penderita mencapai
118 ribu dan jumlah penderita yang
meninggal dunia mencapai 4260 jiwa.
Virus tersebut dapat menyebabkan
timbulnya gejala flu hingga kondisi
parah seperti pneumonia yang dapat
menyebabkan penderitanya meninggal
dunia. Meskipun rasio kematian dari
penderita virus corona COVID-19 hanya
sebesar 3,6%, dimana angka tersebut
jauh lebih rendah dibandingkan rasio
kematian dari virus MERS yang mencapai
37% dan virus SARS yang mencapai
10%, namun meluasnya penyebaran
virus yang telah mencapai 113 negara
mendorong pemangku kebijakan
segera bertindak untuk mengantisipasi
penyebaran virus maupun dampak
yang timbul dari ancaman penyebaran
virus tersebut. Pertumbuhan ekonomi
global diperkirakan akan mengalami
perlambatan dari sebelumnya sebesar
2,5% akan mengalami perlambatan
menjadi 2,0% dimana negara yang paling
terdampak terhadap virus COVID-19
adalah Tiongkok.
Guna mengantisipasi perlambatan
pertumbuhan ekonomi tersebut,
beberapa bank sentral telah melakukan
pelonggaran kebijakan moneter, seperti
Bank Sentral Amerika (The Fed) yang
secara mengejutkan menurunkan suku
bunga acuannya sebesar 50 bps ke
level 1,25% yang diikuti oleh penurunan
imbal hasil dari US Treasury yang saat
ini untuk tenor 10 tahun telah berada
di bawah 1% dan sempat menyentuh
level terendahnya di posisi 0,318% pada
7
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Meningkatnya Persepsi Risiko
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perdagangan di hari Senin, 9 Maret
2020. People’s Bank of China (PBOC)
juga melakukan pelonggaran kebijakan
moneternya, dimana pada bulan Februari
2020 menurunkan suku bunga acuan
sebesar 10 bps ke level 4,05% sebagai
antisipasi dari bank sentral tersebut
terhadap potensi perlambatan ekonomi
di negara Tiongkok akibat penyebaran
virus COVID-19. Bank Indonesia pada
bulan Februari 2020 telah menurunkan
suku bunga acuan sebesar 25 bps ke level
4,75% dan diikuti oleh penurunan kembali
sebesar 25 bps ke level 4,50% pada
Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia
pada bulan Maret 2020. Kami perkirakan
peluang penurunan suku bunga acuan
masih akan terjadi dalam beberapa
periode kedepan dengan target suku
bunga acuan di level 4,00%.
Seiring dengan penurunan suku bunga
acuan oleh beberapa Bank Sentral,
maka kami perkirakan akan diikuti oleh
penurunan imbal hasil surat utang
global. Hanya saja, penurunan imbal

hasil yang seketika akan didapati pada
Surat Utang Negara yang dianggap
sebagai safe haven asset, adapun untuk
negara – negara berkembang, penurunan
imbal hasilnya akan bertahap dimana
kami perkirakan akan terjadi setelah
adanya perbaikan persepsi risiko dari
investor terhadap instrumen surat utang
negara berkembang. Sejak mencuatnya
penyebaran virus corona COVID-19,
angka Credit Default Swap (CDS) yang
mencerminkan persepsi risiko mengalami
lonjakan kenaikan yang cukup signifikan
sebagimana yang terlihat pada grafik di
bawah ini.
Proyeksi imbal Surat Utang Negara
tahun 2020
Dengan pertimbangan beberapa faktor
dari dalam dan luar negeri tersebut,
maka pada tahun 2020 kami perkirakan
kinerja pasar Surat Utang Negara akan
berpeluang untuk tumbuh terbatas
bahkan dengan potensi mengalami
kinerja negatif. Dengan asumsi moderat
kami dimana kami menggunakan asumsi

Estimasi Total Return Surat Utang Negara tahun 2020

Harga
FY2019

Yield
FY2019

nilai tukar Rupiah di level 16.750 per Dollar
Amerika, angka Credit Default Swap (CDS)
5 tahun sebesar 150 bps dan US Treasury
di level 0,80% maka kami perkirakan
tingkat imbal hasil dari Surat Utang Negara
acuan secara berturut – turut untuk tenor
5 tahun, 10 tahun, 15 tahun dan 20 tahun
adalah sebagai sebesar 7,53%; 7,75%;
8,05% dan 8,24%. Adapun skenario
pesimis kami, dimana nilai tukar Rupiah
Kembali melemah ke level 17.500 per
Dollar Amerika, dengan CDS 5 tahun
sebesar 200 bps dan US Treasury di level
1,00% maka kami perkirakan imbal hasil
dari Surat Utang Negara di akhir tahun
2020 akan sebesar 8,41% untuk tenor
5 tahun; sebesar 8,50% untuk tenor 10
tahun; sebesar 8,69% untuk tenor 15
tahun dan sebesar 8,87% untuk tenor
20 tahun.
Berdasarkan asumsi pesimis ke moderat
tersebut, maka total return dari instrumen
Surat Utang Negara kami perkirakan
akan berada pada kisaran -1,78% hingga
2,12%.
Strategi: Optimalkan investasi pada
Surat Berharga Negara dengan pilihan
tenor 5 – 15 tahun.
Di tengah kondisi pasar keuangan global
dan domestik yang cukup bergejolak,
kami merekomendasikan kepada investor
untuk mewaspadai volatilitas yang terjadi
di pasar surat utang, terutama di pasar
Surat Utang Negara yang cukup sensitif
dengan kondisi pasar keuangan global.
Berdasarkan data historis (Tabel 3),
peluang terjadinya kinerja negatif yang
mengindikasikan adanya koreksi harga di
pasar Surat Utang Negara terjadi di bulan
Mei dan bulan September, sehingga
kami menyarankan kepada investor
untuk mengoptimalkan aktivitas transaksi

Skenario Moderat

Yield
2020E

Obligasi
Negara

Kupon

Maturity

FR0061

7,000%

15-May-22

102,11

6,03%

7,14%

99,80

(2,31)

4,69%

7,91%

98,82

-3,29

3,71%

FR0063

5,625%

15-May-23

98,11

6,25%

7,39%

96,21

(1,90)

3,72%

8,19%

94,54

-3,57

2,06%

FR0081

6,500%

15-Jun-25

100,48

6,39%

7,54%

96,13

(4,35)

2,15%

8,41%

93,01

-7,47

-0,97%

FR0082

7,000%

15-Sep-30

99,28

7,10%

7,75%

94,93

(4,35)

2,65%

8,50%

90,20

-9,08

-2,08%

FR0080

7,500%

15-Jun-35

100,07

7,49%

8,06%

95,28

(4,79)

2,71%

8,70%

90,23

-9,84

-2,34%

FR0083

7,500%

15-Apr-40

99,47

7,55%

8,24%

92,85

(6,62)

0,88%

8,87%

87,40

-12,07

-4,57%

FR0076

7,375%

15-May-48

96,79

7,65%

8,57%

87,46

(9,33)

-1,96%

9,28%

81,17

-15,62

-8,25%

Rata-rata

Harga
2020E

Selisih
Harga

Skenario Pesimis
Total
Return

Yield
2020E

2,12% Rata-rata

Harga
2020E

Selisih
Harga

Total Return

-1,78%

Sumber: Bloomberg
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Data Historikal Perubahan Indonesia Goverment Bond Index

Sumber: Bloomberg
FR68. Adapun bagi investor yang lebih
memilih untuk menempatkan dananya
pada Surat Utang Negara dengan tenor di
bawah 5 tahun, beberapa pilihan adalah
sebagai berikut ini: FR53, FR61, FR63,
FR70 dan FR77.

dengan memperhatikan periode bulanan
tersebut.
Kami merekomendasikan seri Surat
Utang Negara dengan tenor 5 tahun - 15
tahun yang masih menunjukkan tingkat
imbal hasil yang cukup atraktif dengan
ketersediaan likuiditas di pasar sekunder
yang cukup besar. Beberapa seri
diantaranya selain seri acuan seperti FR81
(5 tahun) , FR82 (10 tahun) dan FR80 (15
tahun) adalah seri - seri berikut ini : FR56,
FR59, FR64, FR71, FR78, FR73, FR65 dan

investor yang cukup sensitif terhadap
volatilitas di pasar Surat Utang kami
sarankan untuk mengurangi tenor Surat
Berharga Negara hingga di bawah 5 tahun.
Adapun bagi investor dengan horizon
investasi jangka Panjang, adanya koreksi
harga tersebut dapat dimanfaatkan untuk
mengakumulasi seri – seri Surat Berharga
Negara yang menawarkan tingkat
imbal hasil yang cukup tinggi di tengah
kondisi suku bunga deposito yang justru
semakin turun seiring dengan kebijakan
penurunan suku bunga acuan.

Dengan asumsi moderat, kami masih
merekomendasikan untuk melakukan
perdagangan pada seri – seri Surat
Berharga Negara dengan tenor hingga
15 tahun. Namun apabila kondisi pasar
semakin memburuk, maka pilihan bagi

Grafik Benchmark
5,00

170
4,675

4,50
150

7,518
7,428

3,50
Spread (%)

Yield (%)
6,50

3,00
110
2,50
2,00

8,00

6,50

7,173
7,00

6,00

6,00

5,50

5,00

5,00

4,00

4,50

3,00

4,00

2,00

3,50

1,00 0,76

3,00

0,00

4,87

90
79,98

6,17

9,00

7,00

130
Spread (%)

7,126
7,00

10,00

7,50

4,00

Spread (bps)

7,50

8,00

Yield (%)

8,00

1,7426

1,50

70

6,00
1,00

FR0081

FR0082

FR0080

FR0083

Spread (LHS)

Average (LHS)

UST 10

06/03/2020

06/02/2020

06/01/2020

06/12/2019

06/11/2019

06/10/2019

06/09/2019

06/08/2019

06/07/2019

06/06/2019

06/05/2019

06/04/2019

06/03/2019

06/02/2019

06/01/2019

06/12/2018

06/11/2018

06/10/2018

06/09/2018

06/08/2018

CDS 5 Yrs (RHS)

06/07/2018

Currency Risk (LHS)

06/06/2018

Country Risk (LHS)

06/05/2018

11/03/2020

09/03/2020

07/03/2020

05/03/2020

03/03/2020

01/03/2020

28/02/2020

26/02/2020

24/02/2020

22/02/2020

20/02/2020

18/02/2020

16/02/2020

14/02/2020

12/02/2020

10/02/2020

08/02/2020

06/02/2020

04/02/2020

02/02/2020

31/01/2020

29/01/2020

27/01/2020

25/01/2020

23/01/2020

21/01/2020

19/01/2020

17/01/2020

5,50

06/04/2018

50

0,50

Govt 10 Yrs

Sumber: MNCS

9

MNCS Compendium / VI / April 2020

10

MNCS Compendium / VI / April 2020

11

Primbon Analysis

MNCS Compendium / VI / April 2020

Perspektif Primbon Jawa 2020
Dr. Darmoko, S.S., M.Hum.

memiliki arti kekumpulan (persahabatan),
dimana pada windu ini cocok untuk
mempersiapkan pembangunan dan
refleksi atas segala pekerjaan.
Tahun 2020, menurut Primbon Jawa
dapat diartikan sebagai sebagai tahun
kolo (waktu) bayu (angin). Bayu itu sendiri
dapat diartikan sebagai angin atau energy
dan sifatnya berpindah-pindah serta
misterius, tentunya hal ini berdampak
terhadap kehidupan manusia. Pada tahun
ini, selain sifatnya yang misterius juga
dapat dimanfaatkan sebagai energy untuk
mensukseskan diri.
Penerawangan Primbon untuk 2020
Selaras dengan sifat tahun Jimakhir dan
kolobayu, pada tahun 2020 merupakan
tahun yang misterius dan memerlukan
kewaspadaan, tahun ini diawali oleh
berbagai peristiwa yang mencengangkan
dan menggemparkan dunia, antara lain
perang AS di Timur Tengah, banjir di
Indonesia, dan mewabahnya Corona
Virus.
Pandangan Primbon dari Dr.Darmoko, S.S.,
M.Hum tentang kondisi perekonomian
Indonesia pada tahun 2020 relatif sejalan
dengan pandangan MNCS, mengingat
dari kondisi perekonomian global

Sumber: Narasumber

“S

ebagai tahun penutup tahun
Jumakhir, di 2020 memiliki
sifat kosong, yang dapat diisi dengan
aktivitas apapun. Namun perlu kehatihatian dan waspada.
” Dr.Darmoko,
S.S., M.Hum.
Pada edisi Compendium ke-enam
tahun 2020, MNC Sekuritas kembali
berkolaborasi dengan Dr.Darmoko,
SS., M.Hum untuk meneropong dan
menafsirkan kondisi perekonomian
Indonesia melalui analisis Primbon. Tahun
2020 masih merupakan kelanjutan siklus
windu sengara (tahun 2019) dimana
berbagai tantangan diperkirakan
masih akan berdampak negatif pada
perekonomian domestik dan IHSG.

Peralihan Windu di 2020
Tahun 2020 masih berada pada windu
Sengara, dimana pada windu ini memiliki
arti banjir (malapetaka), akan tetapi
pada windu ini efektif digunakan untuk
menyingkirkan atau menghindari halhal negatif. Namun, pada tahun ini juga
merupakan tahun peralihan, dimana pada
20 Agustus 2020 hingga 9 Agustus 2021
merupakan tahun Jimakhir, kemudian
pada hari berikutnya (10 Agustus 2021)
memasuki windu Sancaya.
Pada tahun Jimakhir, yang merupakan
tahun penutup, memiliki sifat kosong
yang dapat diisi dengan aktivitas
apapun, namun perlu kehati-hatian dan
kewaspadaan. Windu Sancaya sendiri
Sumber: Narasumber
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Sumber: Narasumber
yang relatif melambat dan ditambah
dengan merebaknya Corona Virus yang
berasal dari Wuhan, Tiongkok. Berbagai
tantangan masih muncul di tahun 2020,
yang berpotensi akan mempengaruhi
perekonomian dunia, domestik, dan
juga pergerakan IHSG. MNCS pun
memproyeksikan laju pergerakan IHSG
selama 2020 akan cenderung flat,

dengan kecenderungan pada semester
satu terjadi potensi penurunan dan pada
semester berikutnya pergerakan IHSG
berpeluang mengalami pemulihan dan
menguat.

menerapkan strategi yang tepat dalam
berinvestasi agar dapat bersiap diri
menghadapi peristiwa-peristiwa yang
terjadi di masa mendatang.

Melalui Primbon dan Outlook yang
disajikan oleh MNCS untuk tahun
2020, investor dihimbau waspada dan
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May the Force be with Indonesia

Sumber: VectorStock

I

nvestment Highlight: Tema investasi
“May the Force be with Indonesia”
mengupas tentang pentingnya investor
mewaspadai dan mengantisipasi efek
domino atas ketidakpastian global
terhadap pasar modal Indonesia
khususnya terkait wabah Covid-19 dan
potensi pelemahan ekonomi. Sumber
ketidakpastian di tahun 2020 masih
didominasi oleh faktor eksternal, di
mana perkembangan perang dagang,
fluktuasi nilai tukar, krisis geopolitik
dan isu resesi akibat wabah Covid-19
masih akan mewarnai pergerakan pasar
saham. Sementara itu, pemerintah
Indonesia telah melakukan upaya
dalam penanganan kasus ini dengan
memberikan berbagai paket stimulus,
mendirikan Rumah Sakit sementara
bagi pasien Covid-19, dan relaksasi
kebijakan buyback saham bagi emiten.
Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi
Indonesia diproyeksikan berada
di level 2,3%-4% di FY20E diikuti
perlambatan pertumbuhan earnings
emiten sebesar 0,06%-2,63%. Tim
Riset Institusi MNCS mengutamakan
beberapa sektor defensif terutama
sektor konsumsi, telekomunikasi, dan
perbankan dengan penurunan saham

14

yang cukup siginifikan serta penawaran
dividen yang relatif tinggi.
JCI plunge by 37% YTD amid Covid-19
Outbreak Fears
Sekilas highlight mengenai industri pasar
modal Indonesia, Indeks Harga Saham
Gabungan (IHSG) tercatat mengalami
penurunan yang signifikan sebesar
-36.67% YTD ke level 3.989 pada 23
Maret 2020. Investor asing terpantau
melakukan akumulasi penjualan bersih

mencapai Rp10,20 triliun (per-23 Maret
2020). Pelemahan IHSG didorong
oleh kekhawatiran pasar akan potensi
pelemahan ekonomi akibat wabah
Covid-19 yang semakin meluas di
Indonesia.
Kementerian kesehatan mengumumkan
114 kasus baru pasien Covid-19 pada
31 Maret 2020, sehingga jumlah total
pasien terinfeksi di Indonesia mencapai
1.528 kasus, dengan 136 meninggal

Distribusi Penyebaran Wabah Covid-19 Secara Global per 31 Maret 2020

Sumber: WHO, CDC
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Skenario Outlook Indikator Utama Ekonomi Makro

Indikator

APBN

Pertumbuhan PDB (% YoY)
Harga Minyak Indonesia (USD/barel)
Nilai Tukar (Rp/USD)
Inflasi (%)

5.30
63
14,400
3.1

Skenario

Berat
Sangat Berat
2.30
-0.40
38
31
17,500
20,000
3.9
5.1

Sumber: Kementerian Keuangan
Penurunan Proyeksi Ekonomi Global

Negara
World
US
China
Eurozone
Indonesia

Proyeksi GDP (%)
2019
3.01
2.3
6.1
0.9
5.02

2020E
2.4
1.4
5.6
1.2
4.2 – 4.6

2021F
3.02
1.98
5.5
1.19
5.05

Sumber: IMF, World Bank, OECD, BI
dunia dan 81 pasien dinyatakan sembuh.
Penyebaran wabah Covid-19 di Indonesia
mencapai 1.528 kasus dalam waktu
4 minggu dengan tingkat kematian
tertinggi di Asia Tenggara. Menanggapi
hal tersebut, Pemerintah telah bersiap
dalam penanganan kasus ini dengan
melakukan beberapa tindakan seperti:
1) Memodifikasi 4 menara Wisma Atlet
Kemayoran Jakarta sebagai Rumah Sakit
Khusus Pasien Isolasi Covid-19 dengan
ruangan dan fasilitas yang tersedia

sekitar 3.000 tempat tidur (dengan
kapasitas maksimal dapat menampung
hingga 24.000 tempat tidur/10 menara);
2) Pembelian 500.000 alat rapid-test
dari Tiongkok yang mampu mendeteksi
gejala awal Covid-19; 3) Pembelian obat
Avigan sekitar 2 juta dan Chloroquine 3
juta; 4) Memberikan insentif tambahan
bagi dokter dan petugas medis yang
bertugas di daerah yang sudah berstatus
tanggap darurat. MNC Sekuritas
berharap penanganan kasus ini dapat

berjalan dengan lancar sehingga dapat
mengembalikan kepercayaan pasar untuk
kembali berinvestasi di Indonesia.
Covid-19 has Potentially Threaten More
Damage to Global Economy
Kekhawatiran investor akan potensi
perlambatan ekonomi global akibat
Covid-19 semakin meningkat. Sektor
transportasi, pariwisata, supply chain dan
pasar komoditas mengalami pelemahan
akibat penutupan aktivitas bisnis
sementara waktu. Selain itu, DJIA dan
IHSG secara bersamaan memperlihatkan
penurunan yang signifikan masing-masing
sebesar -34,85%/-36,67% YTD. Maka
dari itu, OECD merevisi pertumbuhan
ekonomi global FY20E di level 2,4% (vs
perkiraan sebelumnya di level 2,9%), GDP
AS di level 1,9% (vs perkiraan sebelumnya
di level 2,0%), GDP Tiongkok di level
4,9% (vs perkiraan sebelumnya di level
5,7%). Bahkan KPMG memprediksikan
wabah Covid-19 berpotensi membawa
pertumbuhan ekonomi AS berada di
zona negatif yaitu sebesar -4,5% YoY
pada FY20E dan akan kembali pulih
pada FY21F/FY22F sebesar -1,1%/0,8%
YoY. Sedangkan BI bersama dengan
Kementerian Keuangan melakukan
revisi pertumbuhan GDP Indonesia dari
sebelumnya berada pada level 5% pada
FY20E menjadi hanya sebesar 2,3%
bahkan skenario terburuk dapat mencapai
zona negatif di level -0,4%.

Sektor-sektor yang Berpotensi Terkena Dampak Covid-19

Sumber: Dcode ECF Analysis
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Skenario Pergerakan Indeks Berdasarkan Elliott Wave

Skenario 1

Skenario 2

Wave 3 = 4,950-5,320

Wave 4 = 4,697

Wave 1 = 4,697

Wave 3 = 3,911
Wave 5 = 3,820-3,850

IV

Wave 2 = 4,080-4,250

Sumber: MNCS
Lesson Learned from the Previous
Pandemics
Saat ini tingkat kematian akibat Covid-19
di Indonesia mencapai 8,90% (136 kasus)
dan tingkat kesembuhan mencapai
5,30% (81 kasus). Secara global, kasus
Covid-19 telah mencapai 860.181 (per
31 Maret 2020) dengan 42.345 korban
jiwa. Jika dibandingkan dengan epidemik
terdahulu seperti SARS (774 korban jiwa),
Ebola (13,562 korban jiwa) dan MERS
(858 korban jiwa), angka kematian oleh
Covid-19 memang telah melampaui
pandemik tersebut yang dikarenakan
oleh penyebaran kasus Covid-19 yang
lebih luas. Namun jika dilihat kembali
tingkat kematian Covid-19 yang hanya
mencapai 4,92% masih jauh lebih kecil
dibandingkan SARS (9,60%), MERS
(34,30%) dan Ebola (40,40%). Menurut
CDC Tiongkok, tingkat kematian jauh
lebih tinggi untuk lansia berumur 60
tahun ke atas (3,60% - 14,80%) sementara
untuk masyarakat yang berumur
di bawah 50 tahun ke bawah tidak
mencapai 1%. Meski demikian, maraknya
pemberitaan mengenai kasus ini diikuti
dengan berita hoax yang belum dapat
dipastikan kebenarannya meningkatkan
kekhawatiran masyarakat. Kami meyakini
bahwa penanganan kasus ini dapat
diselesaikan dengan segera, mengingat
pemulihan kasus pada wabah SARS tahun
2003 terjadi selama kurang lebih 6 bulan.
Has the JCI Bottomed Out yet?
IHSG telah tertekan signifikan sebesar
24,57% dalam dua pekan terakhir pada
Maret 2020 dengan minimnya probabilitas
untuk rebound. Kekhawatiran pasar akan
terjadinya resesi semakin meningkat
diikuti dengan foreign net sell yang saat

16

ini berada pada level Rp10,84 triliun dan
Rp/USD terdepresiasi 17% YTD. Namun
demikian, kami tetap meyakini adanya
potensi rebound yang cukup menjanjikan,
didukung oleh: 1) Penurunan jumlah
penambahan kasus Covid-19 terutama
di Tiongkok dan Italia dengan angka
kematian yang dapat ditekan; 2) Secara
teknikal, support kuat IHSG berada
pada level 3.820-3.850, namun secara
mingguan apabila IHSG mampu bergerak
menembus level 4.200-4.250, maka IHSG
berpotensi rebound menuju area 4.5005.000 pada bullish scenario; 3) Risk
and reward ratio yang menarik dimana
maksimum penurunan dalam satu hari
hanya sebesar 7% namun upside dapat
mencapai 20%-35%.
Mempergunakan Elliott Wave, kami telah
mempersiapkan dua buah skenario untuk
pergerakan IHSG kedepannya;
SKENARIO PERTAMA
Pada skenario pertama, kami berasumsi
penguatan yang terjadi pada IHSG saat ini
merupakan wave 4, dimana IHSG ternyata
menembus titik bottom kemarin (kami
berikan label wave 3) dan membentuk
level terendah baru (new low). Pada
skenario ini, IHSG akan mengalami
rebound sesaat dan hanya akan menguji
wave 3 sebagai titik resistance-nya. Ketika
mencapai titik tersebut, investor dapat
mengurangi porsi kepemilikan saham
yang telah diakumulasi sebelumnya. Hal
tersebut bertujuan agar investor dapat
membeli kembali (buyback) pada saat
pergerakan IHSG terkoreksi ke arah wave
5.

SKENARIO KEDUA
Pa d a
s ke n a r i o
ke d u a ,
kami
mengasumsikan akan timbulnya pola
double bottom, dimana IHSG sudah
terkonfirmasi menyelesaikan koreksinya
dan selanjutnya akan berada pada kondisi
bullish. Pergerakan IHSG berikutnya
kami perkirakan hanya akan terkoreksi
secara terbatas, dalam artian tidak
akan menembus kembali level bottom
yang telah kami beri label IV (lihat chart
Skenario 2). Estimasi kami untuk koreksi
IHSG membentuk wave 2 berada pada
area 4.080-4.250 yang sekaligus sebagai
level support. Ketika sociomoods pasar
mulai positif, maka IHSG akan menguji
kembali wave 1 sebagai area tertinggi
sebelumnya. Apabila berhasil break area
tersebut, maka IHSG akan berada pada
fase bullish-nya.
Indonesian Government Issues an
Emergency Stimulus Package to
Dampen the Turbulence
Pemerintah saat ini telah menyiapkan
berbagai paket stimulus untuk
menghadapi tantangan perekonomian
akibat penyebaran Covid-19 dengan
nilai mencapai Rp405,1 triliun. Adapun
beberapa paket stimulus fiskal yang
diberikan antara lain: 1) Dana sebesar
Rp150 triliun dialokasikan untuk
pembiayaan program pemulihan ekonomi
nasional, termasuk restrukturisasi kredit,
penjaminan serta pembiayaan untuk
UMKM dan usaha; 2) Dana sebesar Rp110
triliun untuk perlindungan sosial termasuk
subsidi pangan dan listrik; 3) Dana
sebesar Rp75 triliun untuk belanja bidang
kesehatan; dan 4) Dana sebesar Rp 70,1
triliun untuk insentif perpajakan badan
di level 22% dan stimulus Kredit Usaha
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Pergerakan Indeks pada saat wabah SARS 2008: is it Bottoming?

% Change
% Change
High to Low High to Low
2008
2020

No

Ticker

1

JCI Index

-61.62%

-29.53%

3

BBRI

-65.71%

5

BBCA

-45.58%

7

UNVR

2

ASII

4

BBNI

6

BMRI

8

HMSP

9

GGRM

11

AALI

10

TLKM

-75.87%

-78.61%
-65.18%

-27.38%

-46.67%

-58.99%

-52.68%

-86.97%

PE (x)
Jan 9th 2008 Oct 28th 2008
(for JCI)
High
Low
15.99

5.99

-27.73%

19.31

5.87

-23.80%

20.08

-40.00%

-42.26%
-29.81%

-23.34%

-42.98%

-37.62%

-23.57%

-60.21%

paket stimulus untuk meningkatkan
kepercayaan publik, khususnya untuk
mendorong daya beli masyarakat dan
keberlangsungan bisnis.

PBV (x)

Jan 3th 2020 - Mar Jan 9th 2008 17th 2020
Oct 28th 2008
(for JCI)
(for JCI)
High
Low
High
Low

Jan 3th 2020 Mar 17th 2020
(for JCI)
High
Low

14.97

9.81

3.58

1.28

16.87

11.18

4.94

1.60

9.69

29.67

21.58

4.42

27.97

19.28

44.26

31.23

21.49

13.54

61.94

43.70

11.61

4.09

12.10

7.33

1.19

0.47

2.37

1.44

18.39

3.17

60.54

17.47

16.35

4.93

17.78

15.99

27.13

13.42
9.60

13.58

9.20

8.29

2.57

19.25

19.71

128.54

7.74

4.44

5.09

1.71

8.75

2.45

10.29

8.29

13.74

6.05

47.18

13.19

0.95

2.81

1.86

1.14

1.21

2.23

4.81

1.23

1.97

0.44
0.87

2.08

0.64

4.87

3.02

1.56

1.82

8.45

4.01

1.47

3.54

1.17

4.52

2.79

0.54

Sumber: MNCS
Rakyat (KUR). Sementara itu stimulus
lain yang telah dijalankan antara lain:
1) Paket Stimulus Jilid I ditujukan untuk
menyelamatkan sektor pariwisata dengan
pembebasan pajak hotel, restoran serta
diskon tiket pesawat; 2) Paket Stimulus
Jilid II termasuk pembebasan pajak

penghasilan (PPh) 21 untuk pekerja,
penundaan pengenaan PPh Pasal 22
Impor; 3) Relaksasi aksi buyback saham
oleh emiten. Di tengah penurunan
indeks yang tajam dan nilai tukar yang
terdepresiasi, saat ini merupakan momen
yang tepat untuk mengeluarkan berbagai

Stimulus Fiskal oleh Pemerintah Untuk Penanganan Covid-19

Tambahan Dana Penanganan Covid-19:
Rp405,1 triliun

It’s Time to Focus on Blue Chips and
Dividend Player
MNCS meyakini bahwa pergerakan IHSG
hingga FY20E masih akan terkena dampak
dari sentimen global dan domestik. Kami
membuat beberapa skenario pergerakan
IHSG antara lain: 1) Skenario 1: Target
IHSG hingga akhir FY20E sebesar 5.435
dengan perkiraan GDP Indonesia di
level 4% (EPS growth: 2,63%; implied
PE: 13,54x); 2) Skenario 2: Target IHSG
hingga akhir FY20E sebesar 3.351 dengan
perkiraan GDP Indonesia di level 2%
(EPS growth: 0,06%; implied PE: 8,57x);
3) Skenario 3 : Target IHSG hingga akhir
FY20E sebesar 2.625 dengan perkiraan
GDP Indonesia di level -0,4% (EPS
growth: -2,44%; implied PE: 6,88x). Kami
mengimplementasikan strategi defensif
di tengah volatilitas pasar yang fluktuatif.
Fokus kami pada beberapa sektor seperti
Consumer Sector (OVERWEIGHT), Telco
Sector (NEUTRAL) dan Banking Sector
(NEUTRAL), yang memberikan dividen
yield relatif tinggi dan beberapa saham
blue-chip seperti HMSP (BUY; TP:
Rp2.500), GGRM (BUY; TP: Rp55.450),
TLKM (BUY; TP: Rp3.600), ASII (BUY; TP:
Rp4.900), BBRI (BUY; TP: Rp3.200) dan
BBNI (HOLD; TP: Rp4.300). Sementara
itu terdapat beberapa potensi dari
penguatan sementara pada Coal Mining
Sector (NEUTRAL) dengan saham pilihan
PTBA (BUY; TP: Rp2.310) dan ITMG
(BUY; TP: Rp10.625). Kami menghindari
beberapa saham di sektor Retail, Hotel
dan Aviation Sector saat ini seiring dengan
potensi penurunan volume yang cukup
signifikan.

Pergerakan IHSG saat ini melewati -2STD PE (10
years average)
MSCI Developed PE

MSCI Emerging PE

PE IHSG

Peraturan
Pemerintah
Peraturan
Perintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Virus Corona

+2 STD
+1 STD
Mean

Pembiayaan
Program
Pemulihan
Ekonomi Nasional
termasuk
restrukturisasi kredit,
penjaminan serta
pembiayaan untuk
UMKM dan usaha

Rp150 triliun

Perlindungan
Sosial (Social
Safety Net)

Intervensi
Penanggulangan
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Insentif Perpajakan
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kartu pra kerja,
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pembebasan bea
masuk dan penundaan
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bunga KUR selama 6
bulan
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Sumber: Kementerian Keuangan diolah oleh MNCS
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2019 Southeast Asia
E-Money Market Report

Contact Us

“2019 Southeast Asia E-Money Market Report” berisi ulasan umum tren pembayaran
dan infrastruktur di wilayah Asia Tenggara, evaluasi dari potensi pertumbuhan bank dan
non-bank, dan pembahasan peluang kolaborasi antara bank dan lembaga keuangan
bukan bank (LKBB) atau non-bank. Laporan ini memberikan pandangan mengenai
kemitraan bank/ fintech Grab dengan Go-Jek, serta mengevaluasi sentralitas dompet
elektronik (e-wallet) dalam membangun supper-app. Laporan lengkap tersedia untuk
pelanggan S&P Global Market Intelligence. Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut.

ndonesia, Malaysia, Filipina, Singapura,
dan Thailand adalah lima negara
ekonomi terbesar dalam Perhimpunan
Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, atau
ASEAN-5. Lima negara tersebut juga
menjadi daerah yang menarik bagi
lembaga non-bank untuk membangun
platform e-wallet regional.
E-money lebih populer daripada kartu
debit dan kredit di Asia Tenggara
Masyarakat di berbagai wilayah Asia
Tenggara menggunakan instrumen
prabayar seperti kartu atau e-wallet
untuk melakukan transaksi dengan
nilai yang kecil. Uang elektronik atau
e-money dapat dikeluarkan oleh bank
dan LKBB yang terdaftar. Rekening
e-money tidak membayarkan bunga dan
dapat diterbitkan untuk orang yang tidak
memiliki rekening bank.
Laporan kami mencakup lebih dari
10 miliar transaksi agregat e-money
dari lima negara pada tahun 2018.
Singapura, yang hanya memiliki 5,6
juta penduduk, menyumbang 34% dari
keseluruhan transaksi e-money di wilayah
Asia Tenggara. Sementara Indonesia
mencatatkan jumlah transaksi e-money
terbesar kedua dan memiliki tingkat
pertumbuhan tahunan tercepat. Adapun,
frekuensi penggunaan layanan e-money
dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan
kartu debit dan kartu kredit di Singapura,
Malaysia, Thailand dan Indonesia pada
tahun 2018.
Indonesia menjadi penggerak
pertumbuhan e-money di Asia
Tenggara
Dalam kategori e-money, volume transaksi
yang diproses melalui e-wallet semakin
meningkat. Sebagai contoh, S&P Global
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Market Intelligence memperkirakan
bahwa pangsa e-wallet terhadap total
volume e-money di Indonesia mencapai
36% pada 2018 dibandingkan dengan
pangsa pada 2017 yang kurang dari 10%.
Lembaga non-bank memegang
mayoritas lisensi e-money, terutama
yang menawarkan e-wallet di Indonesia,
Malaysia dan Thailand. Sementara di
Filipina, bank memegang sebagian besar
lisensi e-money dibanding lembaga nonbank. Bank memang masih memegang
peran utama atas e-money di Asia
Tenggara. S&P Global Market Intelligence
melihat potensi pertumbuhan terbesar
e-wallet dari lembaga non-bank ada di
Indonesia
12 dan Filipina.

Sampath Sharma Nariyanuri, CFA
Associate Research Analyst

Dominasi dalam platform pembayaran
seringkali membuka jalan untuk layanan
keuangan lainnya, maka persaingan yang
berkelanjutan dapat mengarah pada
munculnya platform seluler non-banking
regional pertama yang menyediakan
layanan pembayaran, pinjaman, dan
asuransi.
E-wallet yang bergabung dengan
penyedia jasa transportasi online
menggerakkan platform pembayaran
di Indonesia
Penggunaan e-money di Indonesia terus
bertumbuh dengan Compound Annual
Growth Rate (CAGR) lebih dari 84%
dari tahun 2013 hingga 2018 karena
meningkatnya popularitas e-wallet yang
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ditawarkan oleh lembaga non-bank untuk
mentransfer uang ke sesama teman dan
untuk membayar biaya perjalanan,
pengiriman makanan, isi ulang pulsa,
serta pembelian barang dan jasa lainnya
secara online maupun dari toko.
Menurut estimasi kami, dalam dua
tahun sejak diluncurkan, e-wallet Go-Jek
menyumbang lebih dari 26% transaksi
e-money pada tahun 2018. Kemudian,
OVO tampil sebagai pesaing yang kuat
dalam posisi kepemimpinan ketika
OVO berintegrasi dengan dua digital
consumer platform yang besar. E-wallet
yang didukung oleh Lippo Group tersebut
menjalin kemitraan dengan ride-hailer
Grab pada pertengahan tahun 2018 dan
platform e-commerce Tokopedia di akhir
tahun 2018. Kerjasama ini akan membantu
OVO dalam mengambil pangsa pasar
yang signifikan dalam volume e-money
pada tahun 2019.
Sementara perbankan telah menyumbang
lebih dari 67% penggunaan e-money
pada tahun 2018, berdasarkan jumlah
transaksi, kami memperkirakan bank akan
menyerahkan dominasi-nya kepada LKBB
atau non-bank pada tahun 2019.

Dana dalam akun e-money semakin
meningkat sehingga menciptakan
peluang pendapatan dari bunga
untuk lembaga non-bank, namun
peningkatan tersebut tidak dapat
menyaingi tingkat penggunaan e-money.
Pelanggan e-money cenderung untuk
mempertahankan jumlah saldo yang
tidak signifikan dalam akun e-money,
yang mana mengurangi resiko kebocoran
deposito dari bank.
E-wallet mempengaruhi blockchain
dalam pengiriman uang di Filipina
E-wallet di Filipina telah dilengkapi dengan
pengiriman uang secara internasional
sebagai salah satu fitur utama. Jutaan
tenaga kerja asing di dunia menjadikan
Filipina sebagai salah satu negara tujuan
utama untuk mengirim uang di dunia dan
terbesar di kawasan ASEAN. Negara ini
telah mencatatkan arus masuk pengiriman
uang lebih dari USD30 milliar pada tahun
2018, mewakili sekitar 10% dari PDB
negara, berdasarkan data World Bank.
GCash, Coins.ph, dan PayMaya
merupakan tiga aplikasi Android paling
populer di dalam kategori keuangan per 7
Oktober di Filipina, di mana mereka telah

bermitra dengan perbankan dan layanan
pengiriman uang di luar negeri untuk
mendigitalisasi proses pengiriman uang
yang masuk ke Filipina.
Penerimaan blockchain di Filipina yang
membuka peluang untuk pengiriman
uang internasional membedakan
negara ini dari wilayah lainnya. Maka
pada September 2019, bank sentral
mempertimbangkan mata uang virtual
sebagai saluran pengiriman uang,
sehingga mereka menawarkan lisensi
kepada 13 perusahaan pengirim uang
yang bekerjasama dengan mata uang
virtual.
Pembayaran real-time oleh bank di
Singapura, Malaysia, dan Thailand
Singapura, Malaysia, dan Thailand telah
meluncurkan sistem pembayaran seluler
yang memungkinkan pengiriman uang
dalam jumlah kecil antar institusi. Sistem
terpusat ini mendukung pembayaran
bisnis ritel online melalui berbagai
platform, termasuk mobile (seluler)
dan internet banking, agar perbankan
dapat menjaga hubungan dengan
pemegang deposito. Peningkatan pada
penggunaan pembayaran seluler antar
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Skema pembayaran real-time yang terutama mempromosikan transaksi pembayaran antar bank untuk ritel negara

bank menunjukkan bahwa perbankan
di negara-negara ini dapat menghindari
resiko disintermediasi dalam pembayaran.
Thailand sejauh ini telah menunjukkan
daya serap konsumen terbesar terhadap
sistem pembayaran ritel antar bank,
dibandingkan dengan negara-negara di
Asia Tenggara yang juga mengaplikasikan
sistem tersebut. PromptPay milik Thailand,
yang diluncurkan pada Januari 2017,
sudah memproses hampir satu miliar
transaksi pada tahun 2018, di mana hal
ini membantu bank untuk menguasai
kembali pasar small-value payment. Di
sisi lain, hal ini menjadi ancaman bagi
lembaga keuangan non-bank.
Transaksi e-money di Thailand, yang
sebagian besar diproses oleh operator
non-bank, telah mencatatkan peningkatan
hampir dua kali lipat dari transaksi
mobile banking pada tahun 2016.
Dua tahun kemudian, transaksi mobile
banking mencatatkan compound annual
growth rate (CAGR) lebih dari 115% dan
melampaui transaksi e-money sejauh ini.
Sementara aplikasi seluler bank di
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Singapura, Malaysia, dan Thailand,
yang dibantu oleh skema pembayaran
dan investasi digital, dapat mencakup
jangkauan dan penggunaan yang
lebih baik dibandingkan e-wallet yang
dimiliki lembaga non-bank berdasarkan
peringkat aplikasi keuangan Android dari
data SimilarWeb. Adapun, kenyamanan
layanan dan biaya yang lebih rendah
menjadi faktor yang mendukung
popularitas pembayaran instan. Pengguna
tidak perlu memasukkan nomor rekening
bank untuk melakukan transfer dana tapi
hanya menggunakan identifikasi seperti
nomor seluler.
Dampak skema pembayaran real-time
pada Fintech
Infrastruktur pembayaran real-time yang
mengikat rekening bank ke nomor ponsel
telah mengurangi prospek jaringan nonbank dalam cashless market. Negaranegara dengan tujuan interoperabilitas
menepiskan harapan lembaga keuangan
non-bank untuk membangun platform
pembayaran dengan jaringan langsung
antara pembeli dan penjual.

Big Tech bertaruh pada e-wallet di
wilayah Asia Tenggara
Big Tech, sebutan untuk e-wallet
yang bergabung dengan perusahaan
telekomunikasi dan teknologi, sedang
membangun platform e-wallet regional
dengan mengakuisisi pengguna dan
menjalin aliansi dengan bank, perusahaan
teknologi finansial, dan non-bank lainnya.
GrabTaxi Holdings Pte Ltd. kini menjadi
pemimpin dalam segi e-wallet, di mana
aplikasinya populer dalam memutar
uang di Asia Tenggara. Grab memegang
lisensi e-money di Singapura, Malaysia,
dan Filipina, dan telah bermitra dengan
perusahaan e-money lokal di Thailand dan
Indonesia.
Adapun, platform pembayaran berbasis
e-wallet besar lainnya antara lain: 1) GoPay, aplikasi e-wallet yang tergabung
dalam aplikasi transportasi yang
dioperasikan oleh PT Go-Jek Indonesia;
2) True Money co. ltd., gabungan dari
perusahaan e-commerce dan fintech
Ascend Group co. ltd.; dan 3) AirPay,
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bisnis layanan finansial dari perusahaan
e-commerce dan gaming milik Sea Ltd..
Menurut estimasi S&P Global Market
Intelligence, transaksi melalui platform
yang ditawarkan oleh Grab, Go-jek,
TrueMoney, dan AirPay mencapai sekitar
USD30 miliar per tahun secara agregat
pada tahun 2018.
E-wallet menggerakkan bisnis induk,
menurunkan biaya operasional
Perusahaan transportasi, e-commerce, dan
gaming berbasis teknologi menawarkan

layanan e-wallet di Asia Tenggara atas
berbagai alasan. Untuk bisnis yang
menggunakan layanan e-wallet, analisis
data transaksi dapat meningkatkan
loyalitas pelanggan dan penawaran
yang tepat. E-wallet juga menawarkan
pengalaman pembayaran seperti oneclick checkout dan debit otomatis.
E-wallet juga menekan biaya proses
pembayaran untuk pedagang online. Di
mana, biaya proses kartu kredit dapat
mencapai lebih dari 2% dari nilai bruto
pemesanan Uber pada tahun 2016 dan

2017. Sementara dengan meningkatkan
penggunaan e-wallet pada pengendara
akan mengefisiensikan proses transaksi
penjual tanpa harus bergantung pada
bank eksternal dan jaringan kartu.
AirPay berdiri sebagai aplikasi mandiri
dan juga e-wallet yang tergabung dalam
aplikasi e-commerce dan gaming milik
Sea Ltd., Garena, dan Shopee. Dengan
mendukung penggunaan Airpay di antara
pelanggannya, Sea Ltd. menyatakan
bahwa implementasi tersebut telah
menekan biaya transaksi.

Platform e-wallet yang Besar di Asia Tenggara

Total Jumlah yang
Terkumpul ($Miliar)
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Ready for the
Future Ride?

Sumber: Pexels

Penjualan Kendaraan
Roda Empat FY19
Menurun 10,60% YoY
Tren penurunan penjualan kendaraan
roda empat (four wheels/4W) di Indonesia
terus berlanjut dengan penurunan
sebesar -10,81% YoY menjadi 1,03 juta
unit pada FY19 (vs 1,15 juta unit pada
FY18). Penurunan penjualan terjadi
pada kendaraan penumpang maupun
kendaraan komersial masing-masing
sebesar -10,19% YoY dan -11,58%
YoY pada FY19 menjadi 785.539 unit
dan 244.587 unit. Hal tersebut sejalan
dengan pertumbuhan kredit kendaraan
bermotor yang menurun sebesar -1,08%
YoY menjadi Rp47,63 triliun pada
FY19. Kami menilai bahwa penurunan

kendaraan komersial disebabkan oleh
penurunan harga komoditas unggulan
seperti batu bara dan kelapa sawit. Harga
batu bara pada FY19 menurun sebesar
-27,37% YoY, diikuti dengan penurunan
kendaraan komersial segmen truk
sebesar -11,04% YoY. Kami juga menilai
penurunan penjualan kendaraan roda
empat dipengaruhi oleh ketidakstabilan
iklim politik domestik maupun luar negeri
seperti eskalasi dagang antara Tiongkok
dan Amerika Serikat sehingga konsumen
lebih memilih untuk menunda pembelian
produk otomotif.
Introducing PHEV and Hybrid Car in
2020
Kami melihat mobil PHEV dan Hybrid
akan semakin mewarnai industri
otomotif sepanjang tahun ini. Beberapa
pabrikan penghasil mobil berencana
memperkenalkan berbagai produk baru
seperti: 1) Toyota Astra Motor berencana

Penjualan Mobil Domestik Selama Tiga Tahun Terakhir
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Sumber: ASII
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Perkembangan Penjualan Kendaraan Roda Empat
Berdasarkan Merek
FY19

FY17

110.000

30.000

memperkenalkan
mobil
ramah
lingkungan Toyota Prius PHEV di awal
tahun 2020 dengan penawaran harga
di bawah Rp1 miliar yang dilengkapi
berbagai fasilitas superior seperti mesin
2ZR-FXE berkapasitas 1,8 liter 4 silinder
yang mampu menghasilkan tenaga
maksimum mencapai 99,3 dk/5.200
rpm; 2) Nissan memperkenalkan mobil
ramah lingkungan yaitu Nissan Leaf yang
memiliki kapasitas baterai mencapai 40
kWh, tenaga 150 dk dan torsi 320 Nm;
3) Suzuki XL7 akan mengusung jenis
crossover SUV berkapasitas tujuh orang
dengan fitur keselamatan Electronic
Stability Program (ESP) dan Hill Hold
Control (HHC); 4) Morris Garage yang kini
telah dimiliki oleh SAIC Motors (Wuling)
berencana memasarkan produknya
di Indonesia setelah berhasil dalam
penjualannya di India sebanyak 10.000
unit sejak peluncuran pada Mei 2019.

Toyota

FY18
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Sumber: Gaikindo
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Harga Coal, Harga CPO, dan Penjualan Domestik FY19
Coal Price (LHS)

CPO Price (LHS)

New Comers of 2020

4W Sales (RHS)
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Kami meyakini masuknya produk
otomotif baru di Indonesia dapat menarik
minat masyarakat untuk melakukan
pembelanjaan terhadap produk baru
yang menawarkan fitur canggih. Selain
itu tingkat kesadaran masyarakat akan
kendaraan ramah lingkungan semakin
meningkat, terlihat dari pertumbuhan
penjualan mobil hibrida sebesar 2,09%
YoY mencapai 685 unit pada FY19 (vs 671
unit pada FY18).
Program Trade-In Semakin Diminati
Program trade-in atau tukar tambah mobil
semakin diminati masyarakat. Tahun
ini, Dyandra sebagai penyelenggara
Indonesia International Motor Show (IIMS)
2020 mendukung program tukar tambah
secara masif melalui festival yang
seharusnya digelar pada tanggal 0919 April di JIExpo Kemayoran, Jakarta.
Namun program ini dibatalkan karena
penyebaran Covid-19. Adapun, program
ini diprediksi efektif dalam meningkatkan
pertumbuhan penjualan otomotif karena
salah satu perusahaan yang bergerak
di bidang jual beli mobil bekas, PT Adi
Sarana Armada Tbk (ASSA), membukukan
pendapatan di segmen ini bertumbuh
sebesar 14,21% QoQ menjadi Rp101,755
miliar pada 3Q19 (vs 3Q18 sebesar
Rp89,095 miliar). Adapun, kenaikan
tetap terjadi pada 2Q19 sebesar 24,05%
QoQ menjadi Rp106,402 miliar (vs 1Q19
sebesar Rp85,776 miliar). Dengan adanya
pertumbuhan yang signifikan pada
hampir setiap periode, kami menilai trade
in mampu menjadi pilihan masyarakat
dalam kepemilikan mobil.
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Sumber: Bloomberg, ASII
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Cukai dan Insentif Kendaraan
Roda Empat menjadi Fokus Utama
Pemerintah
Pemerintah akan mengajukan pengenaan
bea cukai terhadap pembelian kendaraan
bermotor yang menghasilkan emisi
CO2. Upaya ini sekaligus mendorong
elektrifikasi teknologi pada kendaraan
bermotor di Indonesia. Regulasi tersebut
akan dikecualikan pada: 1) Kendaraan
listrik, 2) Kendaraan umum, kendaraan
pemerintah, kendaraan keperluan
khusus seperti ambulans dan damkar,
3) Kendaraan untuk kebutuhan ekspor.
Regulasi ini akan dikenakan kepada
pabrikan dalam negeri dan para importir
yang berpotensi dibebankan kepada
konsumen.

dapat menjadi katalis yang mendukung
eksistensi kendaraan ramah lingkungan,
serta mewujudkan target pemerintah
dalam memproduksi mobil listrik
sebanyak 2.200 unit dan 2,1 juta untuk
motor listrik pada tahun FY25F. Hal
ini juga menjadi salah satu cara untuk
menangani masalah keterbatasan BBM
di masa mendatang sekaligus menangani
masalah lingkungan.

Selain cukai untuk kendaraan bermotor
yang menghasilkan emisi CO2, insentif
juga diberikan kepada mobil listrik dan
penggunanya berupa pembebasan pajak
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(BBN-KB) dan keringanan pajak tahunan
sebesar 50%. Pembebasan biaya BBNKB berpotensi membuat harga jual on
the road lebih terjangkau ~10%. Pergub
DKI Jakarta No. 88 Tahun 2019 juga
memungkinkan mobil listrik murni bebas
melintas di wilayah ganjil genap, tidak
termasuk Plug in Hybrid Electric V ehicle
(PHEV).

Rekomendasi: NEUTRAL dengan
Saham Pilihan ASII
Kami menilai bahwa sektor otomotif
pada FY20E bertumbuh stagnan pada
single digit growth sebesar 5% dengan
volume penjualan kendaraan sebanyak
1,08 juta unit. Prediksi ini didasari oleh
dampak ketidakstabilan ekonomi secara
global akibat wabah Covid-19 yang
menghambat impor pasokan suku cadang
dan kendaraan CBU (Completely Built Up)
dari Tiongkok. Kami merekomendasikan
NEUTRAL untuk sektor otomotif dengan
rekomendasi saham ASII (BUY, TP:
Rp4.900) melihat penjualan kendaraan
roda empat yang diperkirakan relatif
stagnan pada FY20E akibat pelemahan
harga komoditas, risiko volatilitas nilai
tukar dan pelemahan ekonomi global. Di
sisi lain, regulasi terhadap pengembangan
kendaraan lisrik dan penurunan suku
bunga 7DRR menjadi sentimen positif
bagi sektor otomotif.

Maka dari itu, upaya yang terus dilakukan
diharapkan mampu meningkatkan
penjualan dan pemakaian kendaraan
listrik di Indonesia. Regulasi ini dinilai
Pertumbuhan Penjualan Mobil Bekas ASSA
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MNCS mempertahankan
rekomendasi NEUTRAL untuk
Sektor Automotive dengan
saham pilihan

Sumber: Bloomberg
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Striving
in the
Winding Road

Sumber: Pexels

Credit Growth Remains
Sluggish in FY19

Pergerakan Kredit, Dana Pihak Ketiga, dan LDR Perbankan
Kredit (LHS)

(Rp triliun)

Dana Pihak Ketiga (LHS)

LDR (RHS)
96%

8.000

95%

7.000

Penyaluran kredit perbankan di Indonesia
masih menunjukkan tren perlambatan
hingga Desember 2019. Hal ini ditunjukkan
dengan penyaluran kredit perbankan
yang mencapai Rp5.616,99 triliun pada
Desember 2019 atau bertumbuh 6,08%
YoY, lebih rendah dibandingkan dengan
November 2019 di level 7,05% YoY.
Tidak hanya pertumbuhan kredit yang
melambat, namun penghimpunan Dana
Pihak Ketiga (DPK) perbankan juga hanya
bertumbuh 6,54% YoY. Berdasarkan rilis
laporan keuangan perbankan pada FY19,
rata-rata penyaluran kredit bank big caps
dalam coverage kami bertumbuh sebesar
8,34% YoY dimana BMRI dan BBCA
mencatatkan pertumbuhan kredit tertinggi
masing-masing sebesar 10,79% YoY dan
9,06% YoY. MNCS menilai pertumbuhan
kredit pada FY20E cenderung bergerak
moderat, didukung oleh beberapa
hal berikut ini: 1) Ketidakpastian
perekonomian global; 2) Lesunya iklim
bisnis dan investasi terutama akibat
sentimen wabah virus corona; 3) Ketatnya
likuiditas di mana rata-rata LDR perbankan
BUMN mencapai 93,64% pada FY19; 4)
Potensi peningkatan NPL terutama dari
korporasi BUMN dan pertambangan.
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Sumber: OJK, MNCS
Ketatnya Penilaian Kualitas Aset: Ruang
kenaikan NPL masih terbuka
Kualitas aset perbankan belum
menunjukkan perbaikan khususnya pada
bank BUMN. Data Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) mencatat rasio kredit bermasalah
bruto (NPL gross) perbankan nasional
pada Desember 2019 meningkat pada
level 2,52% (vs 2,36% pada Desember
2018). Di tengah lesunya iklim bisnis dan
investasi terutama akibat sentimen wabah
virus corona, kami melihat adanya potensi
peningkatan risiko kredit bermasalah
terutama pada: 1) Industri tekstil; 2)
Industri farmasi; 3) Industri perhotelan dan
pariwisata; 4) Industri yang berhubungan
dengan perdagangan komoditas
(pertambangan dan agrikultur). Melihat

potensi kenaikan risiko kredit di masa
mendatang, MNCS memproyeksikan
tingkat NPL gross perbankan nasional
berada di kisaran level 2,50%/2,40%
pada FY20E/FY21F. Adapun mitigasi
risiko dan strategi melalui stress testing,
restrukturisasi, provisi dan write-off
diperlukan dalam rangka menjaga kualitas
aset perbankan.
Apabila melihat perkembangan NIM,
MNCS melihat penurunan NIM masih
terjadi hingga FY19 sebagaimana yang
terjadi pada beberapa bank BUMN.
MNCS meyakini penurunan NIM akan
berlanjut hingga akhir FY20E pada level
4,72% atau tertekan 19bps di tengah
ketatnya likuiditas perbankan.
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Tren Pergerakan NIM Perbankan

Tren Pergerakan NIM Perbankan dalam MNCS Universe
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Sumber: OJK
Penurunan BI rate diharapkan Mampu
Meningkatkan Aktifitas Konsumsi….
MNCS masih meyakini bahwa prospek
pertumbuhan bisnis perbankan pasca
tahun politik FY19 akan lebih positif.
Hal ini didukung oleh lebih jelasnya
susunan kabinet dan arah perekonomian
yang diharapkan dapat memberikan
sentimen yang lebih positif terhadap
dunia usaha. Selain itu penurunan
suku bunga BI 7DRR pada Februari
2020 sebesar 25 bps menjadi 4,75%
diharapkan mampu meningkatkan
aktivitas konsumsi. Kami menilai kebijakan
tersebut mampu menjamin biaya
yang relatif lebih rendah bagi pebisnis
sehingga dapat meningkatkan kegiatan
investasi dan produksi domestik. MNCS
memprediksikan pertumbuhan kredit
sektor perbankan FY20E/FY21F berada
pada level 8,54%/9,76% YoY. Selain
itu, rata-rata pertumbuhan net profit
perbankan dalam coverage kami pada
FY20E/FY21F diprediksikan masingmasing berada di level 8,84% YoY/11,12%
YoY.
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….Meskipun Sektor Perbankan Masih
Menghadapi Berbagai Tantangan
Meskipun demikian, MNCS memberikan
beberapa catatan atas tantangan yang
akan dihadapi oleh sektor perbankan
nasional pada FY20F, khususnya terkait
dengan beberapa issue negatif terhadap
perbankan BUMN yang berencana terlibat
dalam proses restrukturisasi dari institusi
pemerintah yang masih mengalami
kerugian. Selain itu, penerapan PSAK 71
(IFRS 9) berpotensi menekan CAR (100300bps) dan laba emiten perbankan
akibat kenaikan biaya pencadangan
(CKPN). Kami melihat BBTN menjadi
salah satu emiten yang berpotensi
terkena eksposur dengan potensi
penurunan CAR sebesar 280bps di level
15% dan penurunan Equity ~20% pada
FY20E. Di sisi lain, kondisi perekonomian
global yang menunjukkan pelemahan
akibat dampak dari wabah virus corona
berpotensi menekan GDP Indonesia yang
kami perkirakan akan berada pada level
4,8%-5,0% pada FY20E.

Target Kinerja FY20E Masing-Masing Manajemen
Perbankan

2017

Rekomendasi NEUTRAL dengan Saham
Pilihan: BBRI dan BBNI
MNCS meyakini sektor finansial masih
menjadi pilihan yang menarik hingga
tahun 2020. Hal ini didasarkan oleh
tingginya pembobotan sektor finansial
terhadap IHSG dengan kontribusi
sebesar 38,69% terhadap total market
capitalization. Selain itu, sektor finansial
menjadi salah satu sektor yang dapat
bertahan terhadap krisis seperti
yang terjadi pada tahun 2008. MNCS
merekomendasikan: 1) BBRI (BUY; TP:
Rp3.200) di dorong oleh fokus bisnis
pada ultra micro segment serta katalis
positif dari penurunan suku bunga KUR
bagi UMKM di level 6%; 2) BBNI (HOLD;
TP: Rp4.300) didukung oleh valuasi yang
menarik dengan PBV berada pada level
0,89x pada FY20E dibandingkan dengan
rata-rata PBV perbankan BUKU IV yang
berada pada level 1,70x.

MNCS mempertahankan
rekomendasi NEUTRAL untuk Sektor
Perbankan, dengan Saham Pilihan

BBCA (HOLD, TP: Rp28.400),
BBNI (HOLD, TP: Rp4.300),
BBRI (BUY, TP: Rp3.200),
BMRI (HOLD, TP: Rp5.100)
dan BNGA (BUY, TP: Rp850)

Sumber: Perusahaan, OJK, BI
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Tackling the
Challenge

Sumber: Pexels
ton pada Feb-2019) terutama di area Jawa dimana penjualan
semen menurun sebesar -2,81% YoY. Hal ini dikarenakan adanya
cuaca ekstrem yang melanda Indonesia disertai bencana banjir
di beberapa daerah.

National Sales Volume Relatively Flat
Over the Year
Penjualan semen nasional relatif menurun, tercatat pada FY19
volume penjualan hanya sebesar 69,77 juta ton (0,25% YoY)
dibandingkan penjualan FY18 yang mencatatkan 69,60 juta
ton (4,90% YoY). Kenaikan penjualan pada FY19 didukung
oleh penjualan semen nasional pada area Jawa Barat yang
berkontribusi sebesar 11,54 juta ton (11,45% YoY) dan area
Indonesia bagian Timur (Sulawesi, Nusa Tenggara, dan wilayah
Indonesia Timur) yang berkontribusi total 12,06 juta ton (8,82%
YoY). Namun, penjualan semen nasional mencatatkan penurunan
di level 4,87 juta ton (-0,11% YoY) pada Feb-2020 (vs 4,88 juta

Seeking better margin from cost efficiencies
Di tengah kondisi penjualan semen yang cenderung stagnan,
beberapa emiten berhasil menerapkan strategi efisiensi. Sebagai
contoh, INTP berhasil mencatatkan kenaikan laba usaha di
level Rp1,90 triliun dengan marjin laba usaha meningkat
11,95% sehingga laba bersih bertumbuh sebesar 60,16% YoY
mencapai Rp1,83 triliun pada FY19. Kenaikan laba bersih juga
diikuti oleh kenaikan margin laba bersih ke level 11,95% pada
FY19 (vs 7,07% FY18). Di sisi lain pendapatan INTP bertumbuh
moderat sebesar 4,93% YoY di level Rp15,93 triliun. Sementara
itu, kinerja emiten SMGR pada FY19 cukup tertekan dengan

Volume Penjualan Domestik di Jawa dan Luar Jawa

MNCS
mempertahankan
rekomendasi NEUTRAL
untuk Sektor Semen
dengan saham pilihan:

INTP (BUY;
TP: Rp13.900)
& SMGR (BUY;
TP: Rp9.000)
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Volume Penjualan Semen Domestik (dalam juta ton)
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SMGR Sales
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Sumber: Asosiasi Semen Indonesia, Perseroan
mencatatkan penurunan laba bersih sebesar -23,15% YoY
meskipun pendapatan meningkat 31,55% YoY.
Data terbaru menunjukkan baik INTP maupun SMGR secara
bersamaan mencatatkan penurunan volume penjualan. Pada
Feb-2020, penjualan INTP mengalami penurunan sebesar -1,54%
YoY (vs 2,87% Feb-2019), demikian pula dengan SMGR yang
juga mencatatkan penurunan volume penjualan sebesar -5,37%
YoY (vs 1,61% Feb-2019). Kami memperkirakan pertumbuhan
penjualan semen akan cenderung stagnan sebesar 1%-2%pada
FY20E.
Innovation for a better future
Inovasi dan diversifikasi produk menjadi beberapa strategi
sebagai langkah dalam mengatasi dan meminimalisir penurunan
volume penjualan semen. Sebagai contoh, SMGR yang baru
saja bertransformasi menjadi Semen Indonesia Group (SIG)
melakukan diversifikasi produk, dimana semen yang dihasilkan
akan diolah kembali menjadi produk yang lebih bernilai seperti
mortar dan beton. Produk yang dihasilkan seperti PuriCrete,
ThruCrete, dan SpeedCrete dinilai lebih efisien dalam pengerjaan
serta ramah lingkungan.

Old risk still linger
Selain kondisi oversupply dan permintaan semen yang melambat
masih akan berlanjut di tahun 2020, industri semen juga akan
menghadapi ancaman lain berupa implementasi kebijakan ODOL
(Over Dimension Over Supply) oleh Kementrian Perhubungan
untuk kendaraan (truk) yang akan berlaku secara penuh (Zero
ODOL) pada tahun 2023. Kebijakan ODOL tersebut sudah
berlaku secara bertahap dan berkesinambungan sejak Agustus
2018. Dengan adanya pemberlakuan ODOL, maka berpotensi
meningkatkan freight cost perusahaan. Tercatat freight cost
SMGR FY19 meningkat menjadi Rp2,38 triliun (+34,92% YoY)
dibandingkan FY18 yang hanya sebesar Rp1,76 triliun (-4,28%
YoY). Di sisi lain kami melihat hal ini telah diantisipasi oleh INTP
mengingat freight cost pada FY19 menurun menjadi Rp2,36 triliun
(+5,97% YoY vs 15,03% YoY FY18). Selain itu, dengan adanya
pandemi Covid-19 secara global dan mempengaruhi segala
aspek ekonomi termasuk perlambatan ekonomi global pada
FY20E, maka kami memproyeksikan pertumbuhan penjualan
semen nasional hanya akan bertumbuh cenderung stagnan.
Di sisi lain, kami melihat realisasi pendapatan pemerintah akan
lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Hal tersebut
berpotensi menghambat pengembangan proyek infrastruktur
dan properti.
Rekomendasi NEUTRAL dengan saham pilihan INTP
Mewabahnya Covid-19 yang akan melemahkan pertumbuhan
ekonomi Indonesia akan menghambat perkembangan
pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan sektor properti.
Selain itu, kondisi oversupply dan implementasi kebijakan Zero
ODOL akan menjadi hambatan bagi industri semen. Saham
pilihan kami adalah INTP (BUY; TP Rp13.900) dan SMGR (BUY;
TP Rp9.000).
Konsep Dyna Home oleh SMGR dan PPRE

Selain diversifikasi produk, SMGR juga berkerjasama dengan
PT PP Presisi (PPRE) dalam membangun konsep pembangunan
rumah secara modular (prefabrikasi) yang bernama Dyna Home
yang mengusung tagline “Quick Development and Quick
Construction” dengan pengerjaan yang lebih efisien.
Sementara itu, dari sisi teknologi, SMGR meluncurkan dua
buah digital platform, yakni: 1) Sobat Bangun, berkonsep
marketplace penyediaan jasa yang dibutuhkan dalam proses
pembangunan rumah; 2) Akses Toko, yakni sebuah sistem
internal yang menghubungkan SIG sebagai produsen dengan
para konsumennya (toko dan distributor). Di sisi lain, INTP juga
memiliki produk baru yang akan dihasilkan oleh pabrik dari
Citeureup yakni Tiga Roda Mortar, dengan jenis TR 10 Mortar
Serbaguna, TR 15 Thinbed, dan TR 20 (Plester Plus) sebagai
pelengkap HC TR 30 White Mortar yang sudah terdapat di
pasaran. Selain produk mortar, INTP juga memiliki Toko Care dan
digital platform Tiga Roda Go Digital! (TIRO SYSTEM), dimana
TIRO SYSTEM akan memudahkan konsumen untuk memesan
dan membeli produk-produk INTP dalam suatu aplikasi.

Sumber: Perseroan
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Bearing
the Burden

Sumber: Pexels

Static Price Movement
due to Lack of Demand

Harga batu bara telah mengalami tren
penurunan sepanjang FY19 dengan
harga rata – rata sebesar USD77,89/
metric ton (mt) dan kini telah menyentuh
USD67,90/mt (per 24 Februari 2020)
di mana harga tersebut telah menurun
28,68% YoY. Hal ini sejalan dengan harga
minyak yang telah melemah 6,29% YoY
(per 24 Februari 2020). Sementara secara
YTD FY20, harga batu bara meningkat
0,30% (per 24 Februari 2020) di tengah
proyeksi Bloomberg dan World Bank

yang stagnan pada level masing – masing
USD72,45/mt dan USD70,9/mt di akhir
FY20E. World Bank memprediksikan
permintaan batu bara global menurun
sebesar 1,17% YoY pada FY20E di mana
penurunan terbesar berasal dari Tiongkok
sebesar 13,33% YoY. Beberapa negara
seperti India, kawasan Asia lainnya, serta
kawasan Mediterania mengindikasikan
peningkatan <10% YoY namun belum
signifikan untuk mendorong permintaan
batu bara global.
Government is playing the lead role in
the industry!
Pemerintah Indonesia mulai membatasi
kuota produksi batu bara menjadi 550 juta
metric ton di FY20E untuk memastikan agar
harga tidak tertekan akibat oversupply.
Indonesia sebagai pemasok utama dunia

Tren Ekspor Batu Bara Indonesia ke Tiongkok
Coal Export to China

Indonesia Coal Export

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Jan-19

Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19

Jul-19

Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19

Sumber: Bloomberg, MNCS
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telah memproduksi melebihi target yang
ditetapkan dalam 5 tahun terakhir (FY13 –
FY18) di mana secara rata – rata produksi
Indonesia mencapai 109,79% dari target
yang ditetapkan. Sementara Domestic
Market Obligation (DMO) juga akan
semakin diawasi pemerintah, di mana
target DMO di tahun FY20E ditingkatkan
menjadi 155 juta metric ton (~20% dari
target produksi nasional) dari 128 juta
metric ton di FY19. Harga yang ditetapkan
pemerintah sebesar USD70/mt dengan
ketentuan sebesar 25% dari total produksi
perusahaan melalui Keputusan Menteri
Nomor 261 K/30/MEM/2019.
Rencananya DMO akan ditingkatkan
untuk mendukung program pemerintah
seperti: 1) Proyek gasifikasi oleh PTBA
dan Pertamina yang dapat menggantikan
LPG sehingga diharapkan dapat menekan
defisit CAD. Kami meyakini proyek
gasifikasi tersebut dapat meningkatkan
nilai hasil olahan hingga lima kali lipat,
mengingat batu bara yang digunakan
berkalori rendah dengan harga USD21/
mt, sementara harga gas Dimethyl Ether
(DME) telah mencapai USD493mt (per
Jan-2020) dengan rasio konversi 5:1 batu
bara per DME ; 2) Program elektrifikasi
sebesar 35 ribu megawatt (MW),
melalui Pembangkit Listrik Tenaga Uap
(PLTU), yang berpeluang meningkatkan
penyerapan batubara domestik hingga
FY28F, di tengah perkembangan Energi
Baru Terbarukan (EBT). Namun elektrifikasi
ini masih mengandalkan batu bara sebagai
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Proyeksi Harga Batu Bara
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Sumber: World Bank, Bloomberg, MNCS
energi primernya dengan porsi 60,50% di
FY19 sehingga target pemerintah untuk
meningkatkan kontribusi EBT sebesar
25% pada 2025 masih jauh dari realisasi.

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP),
mengingat sektor minerba menjadi
kontributor kedua terhadap PNBP yang
mencapai Rp50 triliun pada FY18.

Omnibus Law: A breather for Domestic
Coal
Melalui Omnibus Law, pemerintah
memberikan beberapa insentif kepada
emiten batu bara seperti: 1) Perpanjangan
izin operasi produksi selama 30 tahun;
2) Penghapusan pembatasan wilayah
pertambangan; 3) Penghapusan royalti
atau DMO bagi perusahaan yang
membangun pabrik gasifikasi. Kami
melihat penerapan Omnibus Law tentu
akan menjadi katalis positif bagi industri
batu bara nasional atas kemudahan
yang diberikan kepada perusahaan
batu bara sehingga diharapkan dapat
meningkatkan peluang investasi.
Sementara itu, pemerintah juga berniat
untuk mendorong hilirisasi dari batu bara
dengan memberikan insentif royalti 0%
atau penghapusan DMO bagi perusahaan
yang mengembangkan proyek gasifikasi.
Namun demikian pemerintah berpotensi
kehilangan sebagian pendapatannya dari

Overshadowed by the Global
Sentiments
Wabah virus corona, perang dagang ASTiongkok dan sentimen atas isu geopolitik
mengenai AS dan Irak mempengaruhi
laju pertumbuhan ekonomi global
serta pergerakan harga komoditas.
Hal ini terefleksi dari pertumbuhan
GDP Indonesia yang mencatatkan
pertumbuhan ekonomi yang stagnan
dari 5,2% di FY18 menjadi 5% di FY19.
Di sisi lain, Tiongkok merupakan negara
yang paling terpengaruh oleh wabah
virus corona serta perang dagang dengan
AS yang menyebabkan perlambatan
ekonomi. Tiongkok sebagai pengimpor
batu bara terbesar, mulai membatasi
impor dengan menerapkan coal cap
sebesar 200-300 juta metric ton di FY19
dan meningkatkan produksi batu bara dari
dalam negeri. Volume ekspor batu bara
dari Indonesia ke Tiongkok mencapai 16
juta metric ton atau setara dengan 31,74%

dari total ekspor batu bara Indonesia.
Maka kami menilai sentimen tersebut
serta pembatasan impor akan memangkas
ekspor batu bara Indonesia dan akan
membuat tren penurunan permintaan
yang diikuti dengan tren penurunan
harga batu bara. Dengan demikian, MNCS
mengestimasikan harga batu bara akan
berada pada level USD70,2/mt pada
FY20E.
Rekomendasi NEUTRAL dengan Saham
Pilihan : ADRO, PTBA, ITMG.
Dengan melihat beberapa katalis positif
dan risiko yang ada, kami mempertahankan
rekomendasi NEUTRAL untuk sektor
tambang batu bara di Indonesia di tengah
tren penurunan harga atas ketidakpastian
ekonomi. Pilihan utama kami pada ADRO
(HOLD; TP: Rp1.100) dan PTBA (BUY;
TP: Rp2.310), di mana kedua emiten
mendukung proyek dari pemerintah
yaitu gasifikasi dan elektrifikasi, kami
juga merekomendasikan ITMG (BUY;
TP: Rp10.625) sebagai saham pilihan
mengingat ITMG mampu memberikan
dividend yield sekitar 15% yang menarik
bagi investor.

Grafik Target Produksi dan Realisasi Batu Bara Indonesia

MNCS merekomendasikan
NEUTRAL pada Sektor Batu Bara,
dengan saham pilihan

Realisasi
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Sumber: Bloomberg, MNCS
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Same
Old
Story

Sumber: Google

Election Effect: New
Contract and Earnings
Slow-down in FY19

FY19; 2) Realisasi kontrak baru pada FY18
yang rata-rata hanya mencapai 77,24%
yang menyebabkan top-line dan bottomline pada FY19 tidak optimal.

Realisasi kontrak baru emiten konstruksi
menurun sebesar 18,73% YoY, atau
secara rata-rata hanya mencapai 62,38%
dari target yang direncanakan pada
FY19. Selain itu rata-rata top-line dan
bottom-line juga mengalami pelemahan
masing-masing sebesar 4,99%/2,61% YoY
pada FY19. Kami menilai pelemahan
kinerja perusahaan konstruksi saat ini
dipengaruhi beberapa hal, seperti: 1)
Penundaan beberapa tender proyek yang
disebabkan adanya tahun politik pada

Re-Discussing about Funding for
Infrastructure?
Pemerintah saat ini masih berfokus
dalam pengembangan infrastruktur
yang dianggap masih rendah terlihat dari
penurunan GCI (Global Competitiveness
Index) pada FY19 yang berada di ranking
50 (vs ranking 34 pada FY14). Selama
FY14-FY19 Pemerintah telah berupaya
meningkatkan Stok Infrastruktur Nasional
terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
menjadi 42% pada FY17 (vs 38% pada
FY12), namun pencapaian ini masih
jauh di atas infrastruktur global dengan

Stok Infrastruktur Indonesia di bawah Rata-rata Global

rata-rata 70% terhadap PDB. Indonesia
menargetkan mampu untuk mencapai
level 50% didukung kebutuhan belanja
infrastruktur mencapai Rp6.445 triliun
atau rata-rata 6,1% dari PDB pada FY24F.
Selain itu adanya pemindahan ibukota
juga menjadi katalis positif dalam
jangka menengah dengan nilai investasi
sebesar Rp466 triliun. Namun demikian,
Pemerintah saat ini hanya memiliki
kemampuan penyediaan pendanaan
terhadap infrastruktur sebesar 37% dari
PDB, jauh dari total kebutuhan pendanaan
yang mencapai Rp6.445 triliun hingga
FY24F.
Pada MNCS Compendium edisi ke-3,
kami telah membahas tentang creative
financing sebagai salah satu solusi
Kebutuhan Investasi Infrastruktur
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Average: 70%
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Sumber: World Bank, Mckinsey Global Institute Report
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Sektor Infrastruktur KPBU

MNCS
merekomendasikan
NEUTRAL untuk Sektor
Konstruksi di FY20E,
dengan saham pilihan:

Sumber: Bappenas
dalam pembiayaan infrastruktur di
Indonesia. Pada saat ini Pemerintah
berupaya menyelesaikan skema KPBU
(Kerja sama Pemerintah dengan Badan
Usaha) yang berkolaborasi dengan
PINA untuk dapat merealisasikan
lima target utama pembangunan
infrastruktur selama FY20E-FY24F, yaitu:
1) Infrastruktur pelayanan dasar; 2)
Infrastruktur ekonomi yang terkoneksi;
3) Infrastruktur perkotaan; 4) Energi dan
ketenagalistrikan; dan 5) Transformasi
digital. Selain itu, Pemerintah juga akan
memberikan insentif lain seperti: 1)
Pengadaan lahan; 2) Kontribusi aset; dan 3)
Perizinan dan mitigasi risiko. Berpedoman
pada hal tersebut, perusahaan konstruksi
meyakini target kontrak baru dapat
bertumbuh rata-rata di level 61%-62%
pada FY20E. Namun demikian, untuk
saat ini kami belum melihat adanya
suatu tanda transisi yang besar dari
pembiayaan infrastruktur tersebut. Kami
juga menilai secara historis pada FY17FY19 tren kontrak baru sudah memasuki
fase penurunan disaat ”campaign”
pembangunan infrastruktur cukup masif,
sehingga kami memproyeksikan kontrak
baru bertumbuh moderat pada FY20E.

Risiko PSAK dan Pelemahan Global,
Berpotensi Menekan Kinerja pada
FY20E
Implementasi PSAK 71 dan 72 berpotensi
menjadi perhatian khusus bagi emiten
yang memiliki proyek dengan skema
turnkey, dimana perusahaan diwajibkan
mencadangkan beban penurunan
nilai atas piutang. Hal ini berpotensi
meningkatkan beban lain-lain yang
kemudian mempengaruhi pertumbuhan
earnings perusahaan. Lebih lanjut,
pendapatan yang berasal dari unit
usaha di bisnis properti juga berpotensi
tertekan, salah satunya PTPP yang
memiliki unit usaha di bidang properti.
Di sisi lain adanya risiko pelemahan
ekonomi global yang disebabkan adanya
trade war dan Covid-19 (Corona Virus
Disease 2019) memiliki risiko peralihan
pendanaan infrastruktur untuk sektor
lain yang lebih diprioritaskan. Sehingga
tender proyek baru berpotensi tertunda
yang menyebabkan kontrak baru pada
FY20E kembali terhambat. Terjadinya
Covid-19 telah meningkatkan risiko
sehingga mendorong penyesuaian aliran
dana global dari negara berkembang

PTPP (BUY;
TP Rp1.040),
& WIKA (BUY;
TP: Rp1.225)
kepada aset keuangan dan komoditas
yang dianggap aman, serta memberikan
tekanan kepada mata uang negara
berkembang yang akan meningkatkan
cost of fund perusahaan konstruksi.
Rekomendasi NEUTRAL Untuk Sektor
Konstruksi
Kami mempertahankan outlook
NEUTRAL untuk sektor konstruksi di
FY20E, meskipun adanya opportunity
yang berasal dari pembangunan ibu
kota baru. Hal ini disebabkan penilaian
kami terhadap mengetatnya persaingan
dari tender yang terbatas. Selain itu
forecast dari economy slow-down juga
menjadi pertimbangan kami terhadap
pengalihan pendanaan infrastruktur
terhadap konsumsi masyarakat, untuk
menjaga pertumbuhan makro ekonomi
nasional. Selain itu divestasi juga
merupakan kunci sebagai alternatif
menjaga cashflow perusahaan konstruksi
pada FY20E. Saham pilihan kami adalah
WIKA (BUY; TP: Rp1.225) dan PTPP
(BUY; TP:Rp1.040).

Tren Kontrak Baru 2008-2020E
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WSKT
Optimis Target?
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Sumber: Perseroan, MNCS
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Immunity in
Uncertainty!

Sumber: Pexels
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Improving Acceleration of Government Spending in FY20E
Presiden Joko Widodo memutuskan untuk meningkatkan
akselerasi pada belanja pemerintah di awal tahun 2020.
Pemerintah mempercepat proses penyaluran bantuan sosial
seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Dana Desa yang
masing-masing sebesar Rp7 triliun dan Rp97,73 miliar hingga
Januari dari total APBN 2020 sebesar Rp29,3 triliun dan Rp72
triliun. Di sisi lain, pemerintah merilis program kartu sembako
murah yang merupakan perluasan manfaat pelaksanaan dari
program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang meningkat dari
Rp110.000-Rp150.000 per KPM (Keluarga Penerima Manfaat)
dengan komoditas sembako yang lebih banyak dan dapat di
beli warung gotong royong (e-Warong) yang telah ditentukan.
Sementara itu, penyebaran virus corona (Covid-19) yang semakin

Pergerakan Indeks Keyakinan Konsumen, Jakcons dan
USD/IDR

Feb-18

Konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor terbesar
terhadap PDB nasional hingga 53,66% atau mencapai 5,01% YoY
pada 3Q19. Meskipun terjadi penurunan pada PDB Indonesia
hingga di level 5,02% YoY, mayoritas pergerakan saham
consumer mencatatkan return yang positif sebesar 15,73% YoY
pada 30 September 2019. Hal ini tercermin dalam angka Indeks
Keyakinan Konsumen (IKK) dan Indeks Penjualan Retail yang
mengalami peningkatan sebesar 0,24% YoY/1,42% YoY di level
369,7/650,2 per 3Q19. Sementara itu, kinerja emiten di sektor
consumer yang masuk dalam coverage MNCS mencatatkan
peningkatan pada pendapatan dan laba bersih dengan ratarata hingga 8,48% YoY/ 12,28% YoY di 9M19. Kami meyakini
peningkatan tersebut juga didukung dengan berbagai kebijakan
pemerintah serta peningkatan anggaran belanja negara hingga
mencapai Rp2.461,1 triliun pada FY19 yang mendorong
konsumsi masyarakat.

E-Wallet: Money at Your Fingertips
Seiring dengan kemajuan teknologi digital, jumlah Fintech di
Indonesia semakin bertambah signifikan di antaranya: OVO,
DANA, Go-Pay, ShopeePay dan sebagainya. Pemanfaatan
dompet digital ini turut mendorong pola hidup masyarakat
khususnya generasi milenial yang dapat diakses dengan mudah
melalui aplikasi di handphone yang berisikan berbagai macam
promo dan fitur lending. Menurut data research dari Snapcart,
tiga jenis transaksi yang sering digunakan oleh masyarakat
adalah transaksi retail (28%), pemesanan transportasi online
(27%), dan pemesanan makanan online (20%). Sisanya, untuk
transaksi e-commerce (15%) dan pembayaran tagihan (7%). Kami
memperkirakan perusahaan ritel seperti ACES dan MAPI sebagai
specialty store dan PZZA yang bergerak sebagai restaurant
chain berpotensi mengalami peningkatan pada penjualan dan
perluasan pangsa pasar.

Dec-17

Positive Earnings in Economic
Slowdown

meluas di luar Tiongkok turut mendorong pemerintah untuk
mengantisipasi penurunan perekonomian Indonesia melalui
pemberian insentif sekitar Rp10 triliun.

Sumber: Bank Indonesia, Bloomberg
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Kinerja Emiten Consumer dalam MNCS Coverage pada
9M19
No

Ticker

Revenue
Growth

EBITDA
Growth

1

UNVR

2.63%

-22.35%

2

ICBP

11.24%

23.64%

3

INDF

5.67%

4

HOKI

Net Profit
Growth

EBITDA
Margin

Net Profit
Margin

-24.37%

-8.25%

-6.08%

11.50%

2.05%

0.03%

11.81%

25.21%

0.89%

0.95%

15.64%

14.27%

7.63%

-0.12%

-0.46%
2.48%

In % YoY

5

SIDO

9.48%

25.59%

20.48%

4.78%

6

PZZA

14.16%

26.66%

46.96%

1.11%

1.13%

7

TBLA

0.86%

5.53%

-6.68%

1.25%

-0.64%

8

MAPI

11.44%

19.95%

15.27%

0.90%

0.14%

9

RALS

-2.00%

-0.15%

16.15%

0.30%

2.16%

10

GGRM

16.93%

20.76%

25.73%

0.46%

0.62%

11

HMSP

-0.04%

5.26%

5.26%

0.88%

0.66%

12

ACES

15.70%

6.92%

4.27%

-1.37%

-1.33%

8.48%

11.49%

12.28%

0.24%

-0.03%

Average

Sumber: Bank Indonesia, Bloomberg
Realisasi APBN 2018 vs APBN 2019 (%)
2018
104,00%
102,00%
100,00%

100,10%

OVERWEIGHT Outlook dengan Top Picks: ACES, HMSP, UNVR
Sebagai sektor defensif, kami memperkirakan daya beli
masyarakat dapat meningkat sejalan dengan ekspektasi
pertumbuhan inflasi yang diperkirakan tetap terkendali dalam
kisaran 3,0±1%. Walaupun terdapat kebijakan pemerintah dalam
peningkatan tarif, kami mencermati emiten consumer tetap
dapat mencatatkan earning yang positif melalui inovasi, cost
efficiency dan dividen yang cukup menarik. Oleh sebab itu, kami
mempertahankan outlook OVERWEIGHT untuk Sektor Konsumsi
di Indonesia dengan saham pilihan ACES (BUY; TP: Rp1.400),
HMSP (BUY; TP: Rp2.500) dan UNVR (BUY; TP: Rp8.400).

2019
102,60%

Value in IDR
Trilion
98,90%

98,00%

98,10%

96,00%
94,00%

91,70%

92,00%

90,40%

90,00%
88,00%
86,00%
84,00%

2,213.10

2,310.20

Belanja Pemerintah Pusat

757.80

811.30

Dana Desa

1,943.70

Extraordinary Hike in Government’s Tariff
Di sisi lain, kami menilai terdapat beberapa kebijakan pemerintah
yang berpotensi menghambat pertumbuhan dari sektor industri
barang konsumsi. Adapun beberapa kebijakan tersebut antara
lain: 1) Kenaikan cukai rokok rata-rata sebesar 23% dengan
Harga Jual Eceran (HJE) meningkat 35% berpotensi menekan
volume penjualan rokok; 2) Kenaikan iuran BPJS sebesar 100%;
3) Pemangkasan APBN di sektor energi sebesar Rp124,87 triliun
atau menurun dari Rp137,46 triliun dalam RAPBN 2020, yang
mengakibatkan pencabutan subsidi listrik untuk golongan
900 VA; 4) Peningkatan tarif tol di 6 ruas jalan per Jan-2020;
5) Rencana penerapan cukai baru terhadap plastik (Rp200Rp450/lembar) dan minuman berpemanis (Rp1.500-Rp2.500/
liter) yang berpotensi menambah penerimaan negara hingga
Rp7,85 triliun. Akan tetapi, pemerintah juga membebaskan
beberapa kebijakan di antaranya penghapusan pajak impor dari
USD75 menjadi USD3 (de minimis value) yang diikuti dengan
penurunan tarif bea masuk dari 27,5%-37,5% menjadi 17,5%.
Hal ini berpotensi mendorong konsumsi masyarakat terhadap
produk dalam negeri.

1,957.20

Pendapatan Negara

Sumber: Kemenkeu
Rincian Penggunaan Dompet Digital (E-Wallet)

MNCS mempertahankan
rekomendasi OVERWEIGHT untuk
Sektor Consumer, dengan saham
pilihan:

ACES (BUY; TP: Rp1.400),
HMSP (BUY; TP: Rp2.500)
& UNVR (BUY; TP: Rp8.400)
Sumber: Snapcart
Regulasi Cukai Baru Pada FY20E

Rata-rata Dividend Yield Emiten Consumer dalam MNCS Coverage
Code

Outstanding Share
(Mn)

DPR (%)

Dividend /
Share (IDR)

Dividend Yield (%)

HMSP
RALS
GGRM
SIDO
INDF
PZZA
UNVR
ICBP
ACES
TBLA
HOKI
MAPI

116,318.10
7,096.00
1,924.09
15,000.00
8,780.43
3,021.88
38,150.00
11,661.91
17,150.00
5,342.10
2,378.41
16,600.00

95.51%
51.11%
51.43%
81.57%
47.09%
43.67%
97.11%
49.64%
45.51%
9.38%
31.46%
16.72%

117.93
48.96
2644.74
48.27
250.43
31.00
197.04
215.49
27.84
12.63
14.00
9.38

6.17%
5.05%
4.79%
3.85%
3.48%
3.07%
2.70%
1.97%
1.83%
1.78%
1.45%
1.16%

Average

Sumber: Detik

3.11%

Sumber: Bloomberg per 24 Februari 2020
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Taking
Uncertain
Steps

Sumber: Pexels

Nickel and Tin are
struggling while Gold
continuously shines
Pergerakan harga komoditas global
bervariasi dengan tingkat volatilitas yang
sangat tinggi, dimana harga nikel menguat
31,20% YoY pada FY19. Penguatan
didorong oleh kekhawatiran penurunan
persediaan global yang disebabkan
pelarangan ekspor bijih nikel Indonesia
sebagai produsen utama global. Namun
persediaan London Metal Exchange per

Des-19 yang meningkat ke level 170 ribu
ton per Des-19, mendorong harga nikel
melemah 15,65% YTD (per 12 Mar-20) di
level USD11.830/mt. Selain itu timah juga
mengalami pelemahan 11,81% YoY pada
FY19, dimana hal ini disebabkan adanya
trade war antara Tiongkok dan AS yang
berdampak kepada pelemahan harga
timah. World Bank memproyeksikan
harga timah dan nikel masing – masing
akan berada pada level USD18.850/
USD14.780 di FY20E. Di sisi lain, harga
emas telah meningkat sebesar 29,83%
YoY yang didukung oleh ketidakpastian
serta kekhawatiran akan resesi ekonomi
yang membuat komoditas ini dipercaya
investor sebagai safe haven. Bloomberg

Tren Harga Komoditas
Tin Price

Gold Price (RHS)
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Sumber: Bloomberg, MNCS
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memproyeksikan harga emas berada
pada level USD1.500/ troy ounce di
FY20E.
The regulation that starts it all!
Strategi Pemerintah melalui Peraturan
Menteri ESDM nomor 11 tahun 2019
tentang pemberhentian aktivitas ekspor
nikel dengan kadar di bawah 1,7%,
diharapkan mampu meningkatkan nilai
ekspor komoditas Indonesia. Lebih lanjut,
menipisnya cadangan sumber daya nikel
Indonesia yang dinyatakan pemerintah
hanya sebesar 698 juta ton di FY19 turut
mendorong adanya hilirisasi nikel dalam
negeri. Di sisi lain, ekspor ore nikel
Indonesia telah mengalami peningkatan
sebesar 142,01% YoY per Dec-19
didukung oleh meningkatnya permintaan
impor ore nikel menjelang pemberhentian
ekspor dari Indonesia. Kami melihat
bahwa larangan ini berpotensi
menurunkan pendapatan ekspor dalam
jangka pendek yang diperkirakan
mencapai USD1 miliar pada FY20E
mengingat ekspor ore nikel sepanjang
FY19 mencapai USD1,09 miliar. Namun,
kami meyakini bahwa pendapatan ekspor
akan terkompensasi di masa depan oleh
pendapatan dari olahan nikel yang telah
meningkat 10x – 19x lipat. Kami menilai
kebijakan ini akan memberikan dampak
positif terhadap kinerja ANTM dan INCO
di masa mendatang. Hal ini disebabkan
perbandingan Harga Patokan Mineral
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Peningkatan Harga atas Hasil Olahan Nikel
Harga Nikel dan Hasil Olahan (USD/mt)

MNCS merekomendasikan
NEUTRAL pada Sektor Metal
Mining, dengan saham pilihan

~19x
~10x
570
350

30
Ore Nickel

Ferronickel

ANTM (BUY; TP: Rp920),
MDKA (HOLD; TP: Rp1.280),
& INCO (HOLD; TP: Rp2.300)

Stainless Steel

Sumber: Metal Buletin, MNCS
(HPM) nikel ore hanya sebesar USD30/
mt, dibandingkan dengan harga olahan
ferronikel yang dapat meningkat hingga
hingga 10x lipat serta stainless steel yang
dapat meningkatkan nilai ekspor hingga
19x lipat, mengingat harga ferronikel dan
stainless steel masing-masing mencapai
USD350/mt dan USD570/mt. Tidak hanya
itu Kementerian ESDM telah merumuskan
peraturan yang akan berlaku pada 1 April
2020 untuk memastikan bahwa nikel yang
dipasok diberikan harga yang layak baik
dari pihak penambang maupun smelter.
Empowering Electric Vehicle is the new
Objective
Pemerintah Indonesia berencana
memproduksi komponen mobil listrik
seperti baterai, motor dan motor controller,
inverter, dan charging station. Rencana
tersebut didukung oleh produksi nikel
Indonesia yang diperkirakan mencapai 72
wet metric ton (wmt) dari 31 smelter yang
beroperasi, dimana Indonesia memiliki
cadangan nikel sebesar 21 juta mt pada
FY22F. Saat ini Pemerintah telah bekerja
sama dengan beberapa perusahaan
untuk membangun pabrik yaitu: 1) Pabrik
baterai di Morowali, Sulawesi Tengah
dengan nilai investasi USD4 miliar yang
merupakan kerja sama antara CATL,
LG, Volkswagen, Mercedes dan lainnya;
2) Pabrik baterai di Pulau Obi, Maluku
Utara yang dibangun oleh Grup Harita
dan Tiongkok Ningbo Lygend; 3) Pabrik
baterai di Pomala, Sulawesi Tenggara
yang dibangun oleh INCO dan Sumitomo
dengan nilai investasi mencapai USD2,5
miliar. Pemerintah juga menargetkan
penyelesaian pembangunan sebanyak
52 smelter pada FY22F yang terdiri atas
29 smelter nikel, 9 smelter bauksit, 4
smelter besi, 4 smelter tembaga, 2 smelter
mangan, dan 4 smelter timbal dan seng.

Impact from the economic uncertainty
Ketegangan yang disebabkan oleh perang
dagang AS-Tiongkok, perang geopolitik
AS-Irak dan penyebaran virus corona yang
menjadi pandemik global mempengaruhi
laju pertumbuhan ekonomi global,
khususnya Tiongkok, serta pergerakan
harga komoditas. Berbagai isu global
tersebut mendorong investor untuk
kembali beralih memilih komoditas safe
haven sehingga meningkatkan harga
emas sebesar 10,21% YTD ke level
USD1.672/troy ounce (per 05 Maret
2020). MNCS mengestimasikan harga
komoditas emas pada level USD1.590/
troy ounce, nikel pada level USD14.600/
mt, dan timah pada level USD17.100/mt
pada FY20E.

Rekomendasi NEUTRAL dengan Saham
Pilihan: ANTM, MDKA dan INCO
Sektor pertambangan masih ramai
diperbincangkan dengan isu – isu
terbarunya mengenai larangan ekspor
nikel. Selain itu sektor ini masih
didukung oleh beberapa katalis seperti
pengembangan pabrik baterai dan
ketidakpastian ekonomi yang berjalan.
Walaupun masih ada beberapa risiko
seperti pendapatan ekspor yang akan
menurun dalam jangka pendek. Kami
memberikan rekomendasi NEUTRAL
terhadap sektor metal mining. Beberapa
saham yang kami rekomendasikan adalah
ANTM (BUY; TP: 920), MDKA (HOLD;
TP: 1.280) dan INCO (HOLD; TP: 2.300).

Tren Ekspor Ore Nikel Indonesia

Sumber: Bloomberg, MNCS
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For a Better
Environment!

Sumber: Antara Foto
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Opportunity in Trade Tension between
Malaysia and India
GAPKI memperkirakan kebutuhan minyak
nabati India sebagai salah satu importir
terbesar akan meningkat 70% dari 20
juta ton di FY16 ke 34 juta ton di FY25F,

Production
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Inauguration of B30 in 1Q20E
Berdasarkan data APROBI, realisasi
penyerapan B20 selama 2019 telah
berhasil mencapai 104,69% atau senilai
6,7 juta kiloliter dari target 6,4 juta kiloliter.
Penyerapan ini lebih tinggi dibandingkan
pada 2018 sebesar 85,89% dari target
4,04 juta kiloliter. Untuk tahun FY20E,

Selanjutnya, pemerintah juga telah
merencanakan program uji coba B40
dan penerapannya di awal 3Q20E dan
B50 di FY21F. Pembangunan sejumlah
kilang hijau oleh Pertamina bersama
emiten swasta juga dilakukan guna
memproduksi green diesel yaitu bahan
bakar 100% minyak sawit atau B100.
Salah satunya adalah proyek kilang hijau
di Plaju, Sumatra Selatan yang akan
siap digunakan di FY24F, dengan target
produksi 1 juta kiloliter green diesel per
tahun.

Pergerakan Supply dan Demand CPO di Indonesia hingga Des-2019

Jan-17

Setelah mengalami penurunan yang
signifikan selama 2 tahun terakhir,
harga CPO mengalami perbaikan di
9M19 dengan peningkatan sebesar
+0,39% YTD menjadi RM2.078/mt. Kami
memproyeksikan bahwa peningkatan
ini akan terus berlanjut hingga FY20E di
level RM2.788/mt. Hal ini didorong oleh
pertumbuhan permintaan biodiesel baik
di domestik maupun global, penerapan
B30 pada 1Q20E dan target uji coba B40
dan B50 sepanjang tahun FY20E. Prediksi
peningkatan harga CPO juga didukung
dengan kinerja ekspor CPO Indonesia
dan produk turunannya yang mengalami
peningkatan sebesar +31,28% QoQ
menjadi 8,66 juta ton di 3Q19. Adanya
pertumbuhan permintaan domestik dan
ekspor menyebabkan peningkatan pada
produksi sebesar +1,94% YoY di 3Q19,
sehingga supply-demand tetap terjaga
dan harga CPO diperkirakan akan lebih
stabil sepanjang tahun FY20E.

Feb-17

Escalation in CPO’S Price

APROBI menetapkan target penyerapan
B30 sebesar 9,6 juta kiloliter yang jika
terealisasi sepenuhnya dapat berpotensi
menghematkan devisa negara senilai
USD5,4 miliar. Menurut Peraturan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen
ESDM) No. 12 Tahun 2015, pemerintah
telah melakukan peresmian program
penggunaan bahan bakar biodiesel B30
pada tanggal 23 Desember 2019 dan
mulai diimplementasikan per 1 Januari
2020. Program ini sudah mulai diterapkan
oleh PT Hino Motor Sales Indonesia
yang tahun ini telah mewajibkan semua
kendaraan produksinya untuk berbahan
bakar B30. Di sisi lain, Isuzu Indonesia
juga telah menambahkan double filter
bahan bakar pada beberapa model
kendaraannya sehingga seluruh
unit sudah siap menggunakan B30.

Sumber: Bloomberg

Plantation Sector Update

MNCS Compendium / VI / April 2020

Rekomendasi: NEUTRAL dengan Top
Picks: LSIP (BUY, TP: Rp1.000)
Peningkatan permintaan CPO baik
domestik maupun global berpotensi
menyebabkan penguatan yang
berkelanjutan terhadap harga CPO,
terlebih dengan ketegangan antara
Malaysia dan India yang menyebabkan
penurunan bea masuk impor CPO
dari Indonesia semula 40% menjadi
37,5% serta produk olahan CPO dari
50% menjadi 45%. Namun, penurunan
harga soybean oil dan sunflower
oil meningkatkan risiko penurunan
permintaan crude palm oil sebagai
produk substitusi. Oleh sebab itu, kami
merekomendasikan NEUTRAL terhadap
sektor plantation, dengan pilihan saham
yaitu LSIP (BUY, TP:Rp1.000).

Potential Upside Risk of CPO price
Penurunan harga soybean oil sebesar
-7,48% MoM dan -4,67% YoY per 1M20
menjadi USD872,5/mt membuat produk
alternatif CPO ini semakin kompetitif.
Hal ini dapat menjadi risiko bagi volume
ekspor CPO, terutama ke India yang
tengah meningkatkan bea cukai ke
negara eksportir CPO seperti Malaysia
dan Indonesia. Menurut data Bloomberg,
penurunan harga ini telah menstimulasi
impor India terhadap produk soybean oil
sebesar 40,21% YoY di 260.650 mt dan
juga produk sunflower oil sebesar 50.81%
YoY di 301.669 mt per 1M20. Di sisi lain,
aksesibilitas CPO di Asean-India Free
Trade Area (AIFTA) masih dalam tahap
perundingan untuk dapat menerapkan
skema Most Favoured Nation (MFN)
terhadap bea masuk CPO.

di mana 50% volumenya adalah CPO.
Pada Okt-19, Indonesia dan Malaysia
mengekspor sebesar 0,62 juta ton CPO
ke India . Akan tetapi, adanya tensi
perdagangan Malaysia-India mendorong
India untuk mengeluarkan kebijakan
larangan impor refined palm oil dan
CPO dari Malaysia. Hal ini bisa menjadi
peluang peningkatan ekspor ke India
bagi Indonesia. Sebagai produsen dan
eksportir CPO kedua terbesar di dunia,
penurunan ekspor Malaysia ke India
sebesar -10,39% YoY ke level 1,32 juta
ton di 3Q19 (vs 1,48 juta ton di 2Q19)
juga diikuti dengan penurunan produksi
CPO Malaysia sebesar -8,61% YoY ke level
1,80 juta ton di 10M19 (vs 1,96 juta ton di
10M18). Hal ini dapat menjadi peluang
bagi ekspor Indonesia dan keberlanjutan
pemulihan harga CPO dunia.

Volume Produksi dan Distribusi Biodiesel Indonesia dari Okt-18
hingga Okt-19
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PergerakanVolume Ekspor CPO Indonesia dan Malaysia ke Tiongkok dan India di 10M18-10M19
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Data Import Soybean dan Sunflower di India dari 1M16-1M20
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Stick to the
Status Quo

Sumber: Pexels

Marketing Sales
Terpantau Flat pada
FY19, di tengah.......
Emiten properti rata-rata mencatatkan
penurunan marketing sales sebesar 5%
atau mencapai 93,94%/91.12% dari target
MNCS/Perseroan pada FY19. Hal ini juga
tercermin dari volume penjualan yang
stagnan di level 1,19% YoY pada FY19.
Kami menilai pelemahan marketing sales
saat ini dipengaruhi beberapa hal, seperti:
1) Sikap wait and see investor menghadapi
tahun politik pada 1H19; 2) Dampak dari
perlambatan ekonomi global, terlihat dari
pertumbuhan penyaluran KPR dan KPA
yang hanya bertumbuh 8,62% YoY pada
11M19 (vs 13,38% YoY pada 11M18).
.....Tren Suku Bunga Rendah dan Insentif
melalui Regulasi yang Berorientasi
terhadap Kepemilikan Properti
Bank Indonesia (BI) telah menurunkan
7 days repo rate (7-DRR) sebanyak
100bps menjadi 5% pada tahun FY19,
dan berpotensi kembali diturunkan 2550bps di level 4,50%-4,75% pada FY20E.
Kami melihat hal ini menjadi katalis positif
bagi developer dan konsumen, dimana
pembiayaan pembangunan 60,44%
menggunakan dana internal developer,
sementara 76,02% menggunakan fasilitas
38

KPR sebagai opsi dalam kepemilikan
properti. Di sisi lain pemerintah berupaya
dalam memberikan insentif melalui
Peraturan BI Nomor 21/13/PBI/2019,
tentang rasio Loan to Value (LTV) yang
efektif pada 12M19. LTV ini berorientasi
kepada pembelian properti kedua
dengan jenis 21 m2-70 m2, sehingga
Down Payment (DP) yang dibayarkan
akan relatif terjangkau, berkisar 5%-15%
dari sebelumnya 10%-20%. Sementara
untuk properti dengan jenis 70 m2 akan
dikenakan DP sebesar 10%-25%, dari
sebelumnya 15%-30%. Regulasi tersebut
melengkapi regulasi yang telah dilakukan
sebelumnya oleh Pemerintah pada FY18FY19.
All about Millennial Desires
Sebagai generasi yang akan mengisi
bonus demografi baru Indonesia, generasi

milenial menjadi perhatian utama para
developer properti. Berdasarkan data
Kementerian PUPR terdapat ±81 juta
milenial pada FY19 dengan 76% dari
populasi tersebut membutuhkan rumah
baru. Karakteristik milenial yang lebih
mengutamakan life-balance harus
dapat dicermati dalam pengembangan
properti, di antaranya: 1) Traffic; 2)
Future development; 3) Compactible; 4)
Affordable; dan 5) Memiliki konsep. Kami
menilai saat ini proyek yang mendekati
karakteristik tersebut adalah TOD (Transit
Oriented Development), meskipun
pengembangannya masih terbatas. Hal
ini disebabkan oleh skema KPBU (Kerja
Sama Badan Usaha) yang masih belum
menarik minat developer swasta dalam
mengembangkan TOD.

MNCS mempertahankan rekomendasi NEUTRAL
untuk Sektor Properti dengan saham pilihan:

BSDE (BUY; TP: Rp1.110), CTRA, (BUY;
TP: Rp880) & SMRA (BUY; TP: Rp610).
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Tren Insentif terhadap Properti dengan Pergerakan IHSG dan Jakprop Index
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JAKPROP Index (RHS)
BI 7DRR turun 25 bps menjadi
5,25%

BI 7DRR naik 25 bps menjadi 6,00%

BI 7DRR naik 50 bps menjadi 4,75%

Perubahan PPnBM

BI 7DRR naik 25 bps menjadi 5,75%

6900

BI 7DRR turun 25 bps menjadi
5,00%

BI 7DRR turun 25 bps menjadi
5,75%

Perubahan LTV

600

BI 7DRR naik 50 bps menjadi 5,25%

6700
6500

BI 7DRR turun 25 bps menjadi
5,50%

BI 7DRR naik 25 bps menjadi 5,50%
dan Perubahan LTV

6300

550
500

6100

450

5900
400

5700
5500
Jan-18

Feb-18

Mar-18

Apr-18

May-18

Jun-18

Jul-18

Aug-18

Sep-18

Oct-18

Nov-18

Dec-18

Jan-19

Feb-19

Mar-19

Apr-19

May-19

Jun-19

Jul-19

Aug-19

Sep-19

Oct-19

Nov-19

Dec-19

Jan-20

350

Sumber: Bloomberg, BI
Hunian compact house menjadi salah satu
alternatif properti yang dapat bersaing
dengan TOD dan memiliki potensi
sebagai properti yang akan menarik minat
milenial. Keunggulan desain dan ukuran
yang lebih luas menjadi keunggulan
compact house dibandingkan TOD.
Selain itu compact house saat ini memiliki
range harga berkisar Rp800 juta - Rp1,5
miliar/unit yang dinilai masih affordable
dengan kemampuan finansial para
milenial, sehingga kami menilai marketing
sales perusahaan properti berpotensi
meningkat sebesar 8-10% YoY pada
FY20E.
Risiko Implementasi PSAK 72 dan
Pertumbuhan Ekonomi Global
Kami menilai pertumbuhan properti
pada 1H20F akan menjadi parameter
yang penting dari pertumbuhan pada

FY20F-FY21F, hal ini disebabkan: 1)
Implementasi dari PSAK 72 tentang
pengakuan pendapatan, yang berpotensi
memberikan dampak negatif terhadap
earnings developer high-rise. Selain itu
kami meyakini developer akan merubah
strategi marketing dan jenis properti
dengan kemungkinan hanya berfokus
pada properti residensial; 2) Penurunan
presentase backlog perumahan masih
mengandalkan program sejuta rumah
yang telah mencapai 4,76 juta unit pada
FY15-FY19, tidak seimbang dengan jenis
properti secara keseluruhan; 3) Adanya
risiko dari pertumbuhan ekonomi global
yang hanya bertumbuh 2,5% YoY pada
FY20E, atau lebih rendah dari estimasinya
sebelumnya di level 2,7%. Sehingga hal
ini berpotensi mempengaruhi penjualan
properti pada FY20E.

Rekomendasi NEUTRAL Untuk Sektor
Properti
Kami mempertahankan outlook NEUTRAL
untuk Properti di FY20E, meskipun adanya
opportunity yang berasal dari mid-low
segment. Hal ini disebabkan penilaian
kami terhadap mengetatnya persaingan
properti yang hanya terfokus terhadap
landed-house, sehingga distribusi serta
pengembangan properti lain terhambat.
Selain itu forecast dari economy slowdown juga menjadi pertimbangan kami
terhadap daya beli masyarakat yang
terbatas pada FY20F. Saham pilihan
kami adalah BSDE (BUY; TP: Rp1.110),
SMRA (BUY; TP: Rp610) dan CTRA
(BUY; TP: Rp880). Kami menilai ketiga
emiten ini masih memiliki backbone dari
penjualan residensial, dengan rata-rata
64% marketing sales pada FY19 berasal
dari landed residential.

Compact House Project yang menyasar Segmen Milenial

Sumber: Perseroan
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Keep
Moving
Forward!

Sumber: Pexels

Managed to Strengthen the Roots

Pergerakan Data Yield mulai stabil pada 1Q19-3Q19 dengan
EXCL memimpin peningkatan pada 3Q19
TLKM Yield

EXCL Yield

ISAT Yield

25.000

Kinerja operator telekomunikasi menunjukkan pemulihan pada
3Q19 dengan mencatatkan pertumbuhan tertinggi dalam 6 kuartal
setelah diberlakukannya SIM card regulation pada awal tahun
2018. Pergerakan saham operator telekomunikasi mencatatkan
return yang positif dengan rata-rata sebesar 53,65% sepanjang
FY19. Pendapatan emiten telekomunikasi dalam coverage MNCS
(TLKM, EXCL, ISAT) mayoritas menunjukkan pertumbuhan positif
dengan rata-rata penguatan sebesar 13,18% YoY pada 9M19
(vs -1,12% YoY pada 9M18). Stabilisasi data yield operator
telekomunikasi sejalan dengan peningkatan trafik data berhasil
mendorong kinerja yang solid. EXCL berhasil memimpin aksi
monetisasi data dengan mencatatkan pertumbuhan data yield
2,60% QoQ. Kinerja yang solid juga didukung oleh efisiensi yang
dilakukan, terpantau dari peningkatan rata-rata margin EBITDA
operator sebesar 4,8%. Kami meyakini sektor telekomunikasi
akan menunjukkan kinerja yang lebih baik sepanjang FY20E di
tengah data yield yang bertumbuh stagnan di level Rp7.350/
GB. Pendapatan layanan data diprediksikan akan mendominasi
porsi pendapatan emiten telekomunikasi di level 55%-60% pada
FY20E. Data yield diprediksikan meningkat 1% YoY pada FY20E
sejalan dengan pertumbuhan trafik data yang signifikan.
Bonus Demografi Indonesia Menopang Pertumbuhan Trafik
Data di Era Digital
BPS memproyeksikan populasi masyarakat Indonesia di usia
produktif (usia 15 hingga 64 tahun) mencapai 179,1 juta orang
pada tahun FY20E dengan kaum milenial (usia 21- 36 tahun)
mengambil porsi 63,5 juta orang. Bonus demografi dengan
populasi kaum milenial yang bertumbuh signifikan diharapkan
menjadi roda penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia
khususnya di era digital. Berdasarkan IDN Research Institute,
40
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MNCS mempertahankan
rekomendasi NEUTRAL untuk sektor
Telekomunikasi, dengan saham
pilihan

TLKM (BUY; TP: Rp3.600),
EXCL (BUY; TP: Rp2.700),
& TOWR (BUY; TP: Rp800)
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Jumlah Pemakaian Internet bagi Kaum Milenial (Jam/Hari)

Sumber: IDN Research Institute, 2020
76% kaum milenial menghabiskan waktu sekitar 2-4 jam per
hari mengakses internet dengan tujuan chatting, browsing,
jejaring sosial dan video streaming. Kami melihat pertumbuhan
konsumsi layanan data kaum milenial berpotensi mendukung
pertumbuhan trafik data hingga 50%-55% pada FY20E. Selain
itu peningkatan kualitas jaringan serta ekspansi masif beberapa
operator di luar pulau Jawa akan mendukung pertumbuhan
trafik khususnya pada wilayah terpencil.
Sale and Lease Back Scheme Creates a Healthier
Performance
Di sisi lain, skema sale and lease back menara menjadi salah
satu strategi operator di tengah kendala pendanaan yang
ketat. Salah satu contohnya yaitu penjualan menara oleh
EXCL sebesar 2.782 unit kepada Protelindo (TOWR) dan PT
Centratama Menara Indonesia (CENT) dengan nilai transaksi
mencapai Rp4,05 triliun. EXCL akan menyewa kembali 2.763
unit menara yang dijual tersebut untuk jangka waktu 10 tahun,
di mana EXCL menjadi penyewa utama terhitung sejak tanggal
penutupan yaitu 30 Juni 2020 sesuai dengan Perjanjian Induk
Sewa Menyewa Menara. Kami meyakini harga penyewaan
kembali yang relatif lebih rendah menjadi salah satu strategi
dalam menjaga profitabilitas, menciptakan neraca keuangan
dan struktur permodalan yang lebih kuat. Sementara itu, TOWR
semakin mengukuhkan posisinya sebagai perusahaan dengan
kepemilikan menara terbanyak dengan lebih dari 21.000 menara
per Februari 2020. Berdasarkan keterangan manajemen, TOWR
berpotensi mendapatkan pendapatan berulang mencapai
Rp340 miliar setiap tahun. Dengan demikian kami meyakini
sektor menara akan lebih menarik di sepanjang FY20E didukung

oleh: 1) Masuknya beberapa saham di sektor menara seperti
TOWR dan TBIG ke dalam Index LQ45; 2) Penghapusan daftar
negatif investasi terhadap 8 bidang telekomunikasi memberikan
peluang terbukanya opsi kepemilikan pihak asing terhadap aset
menara di Indonesia.
Rekomendasi NEUTRAL dengan Saham Pilihan: TLKM, EXCL
dan TOWR
Dengan melihat beberapa katalis positif dan risiko yang ada,
kami mempertahankan rekomendasi NEUTRAL untuk sektor
telekomunikasi di Indonesia. Pilihan utama kami pada TLKM
(BUY; TP: Rp3.600) yang mampu mempertahankan market
share di industri didukung oleh posisi neraca yang kuat (net
gearing 36% pada 3Q19). Dengan demikian TLKM masih
memiliki ruang untuk meningkatkan jaringan secara lebih mudah
dan mengadopsi teknologi 5G lebih cepat meskipun harga yang
ditawarkan relatif premium. Selain itu kami merekomendasikan
EXCL (BUY; TP: Rp2.700) sejalan dengan dengan pertumbuhan
pelanggan 4G yang kuat dalam dua tahun terakhir dan
peningkatan porsi layanan data yang masif (~79% terhadap total
penjualan 3Q19). Di sektor menara, kami merekomendasikan
TOWR (BUY; TP: Rp800) didorong oleh dukungan grup yang
kuat (Djarum Group) dan neraca keuangan yang sehat.
Jumlah Data Usage Tiga Operator Telekomunikasi (GB/
User)
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Jumlah Kepemilikan Menara di Indonesia (Unit)

~16.100

ISAT

9,00

>13 Jam

Addicted User

Sumber: IDN Research Institute, 2019
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BRI Work, Model Revitalisasi Kantor Cabang BRI
Bankstore Concept: Offers Access to
Convenient and Innovative Banking
Services
Seiring berjalannya waktu, perusahaan
juga melakukan penyesuaian dalam
penyediaan kantor fisiknya. Di tahun
2017 BRI tercatat masih memiliki lebih dari
10.000 kantor untuk melayani transaksi
pelanggannya di seluruh Indonesia.
Jumlah itu mengalami penurunan menjadi
hanya sekitar 9.800 kantor untuk melayani
transaksi keuangan. Pengurangan jumlah
kantor fisik itu dilakukan BRI dalam
menyesuaikan kebutuhan masyarakat
yang sudah berkurang mengakses
layanan keuangan dengan mendatangi
kantor cabang.

Sumber: Instagram BRIWork.Jogja

C

apturing Customer Needs through
Integrated Financial Solution
Demi
mengimbangi
p e s at n y a
perkembangan era digital saat ini, bisnis
perbankan pun dituntut untuk terus
berinovasi. Dalam upaya menuju digital
banking, Bank Rakyat Indonesia (BRI) pun
terus menerus melakukan inovasi untuk
pengembangan bisnis yang mampu
menjawab kebutuhan masyarakat dalam
pelayanan jasa keuangan digital. Pada
2020, BRI memiliki target agar bisa
menjadi solusi keuangan terpadu atau
financial integrated solution.
“Dengan target menjadi financial
integrated solution, maka BRI harus
mampu menjawab seluruh kebutuhan
nasabah akan kebutuhan pelayanan
transaksi perbankan dan non perbankan
secara komprehensif. Kita juga harus bisa
menghadirkan produk layanan keuangan
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yang terintegrasi dengan berbagai
ekosistem keuangan yang mendukung
kebutuhan lifestyle maupun kebutuhan
dasar masyarakat,” jelas Direktur Digital,
Teknologi Informasi dan Operasi BRI Indra
Utoyo.
Strategi itu diambil bukan tanpa alasan.
Pertumbuhan kelas menengah di usia
produktif masyarakat Indonesia menjadi
salah satu penyebab BRI melakukan
transformasi di dalam perusahaan. Secara
produk dan layanan BRI mengalihkan
modelnya ke arah yang lebih digital
seperti mengubah sistem transaksi
dari yang berpusat ke cabang menjadi
ke customer. Hampir semua layanan
perbankan yang disediakan BRI kini
mampu dilakukan melalui aplikasi digital
maupun agen BRILink yang jumlahnya
hampir 500 ribu di seluruh Indonesia.

Tak hanya itu, perusahaan mengambil
inisiatif untuk melakukan inovasi bentuk
dan merevitalisasi kantor cabang yang
dimilikinya menjadi kantor multifungsi
yang menggabungkan fungsi layanan
perbankan dengan fasilitas lainnya
melalui konsep Bankstore. Merging
natural customer experience with Banking
experience” yaitu menyatukan aktivitas
natural customer dengan aktivitas
perbankan dengan tujuan meningkatkan
customer experience yaitu dengan
memberikan pengalaman tambahan
yang terintegrasi berupa coffee shop,
book store, music store yang disesuaikan
berdasarkan komunitas dan potensi
setempat.
BRIWork Turn Branches into Coworking
Community Spaces
BRI memahami bahwa pihaknya tak akan
bisa sendirian menghadirkan konsep
BankStore. Bank terbesar di Indonesia
ini pun berkolaborasi dengan pihak
yang kompeten di bidangnya dalam
menyediakan lokasi BankStore yang
mumpuni untuk menjawab kebutuhan
komunitas di sekitar lokasi yang berpadu
dengan kantor cabang BRI yang melayani
transaksi keuangan. Kolaborasi terbuka
kemudian dilakukan BRI bersama mitra
yang kompeten mulai dari pengelola café,
penyedia layanan ruang kerja bersama
(coworking space) dan pihak-pihak
potensial lainnya yang akan disesuaikan
dengan kebutuhan komunitas.

BRI Work
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Contoh Konsep Indoor dan Outdoor BRIWork

menggandeng Conclave sebagai mitra
yang dikenal lebih berpengalaman
menjadi operator ruang kerja bersama.
BRI sengaja mencari pihak ketiga
yang lebih berpengalaman demi
membangun komunitas berikut aktivitas
pendukungnya. Di dalam BRIWork selain
tersedia layanan perbankan, disediakan
pula pelatihan, pengembangan ide,
diskusi, dan ruangan serba guna yang bisa
dimanfaatkan untuk menggelar berbagai
macam aktivitas pendukung pelaku dunia
start-up dimana aktivitas di dalamnya akan
dilakukan secara berkelanjutan.

Sumber: BRIWork
Untuk millennials dan pengusaha muda,
BRI berkolaborasi dengan mitra pengelola
café untuk melayani nasabah di BRICafe
sehingga nasabah dapat melakukan
aktivitasnya seperti meeting, minum kopi
sambil melakukan transaksi perbankan.
Sedangkan untuk komunitas start-up dan
mahasiswa, BRI berkolaborasi dengan
penyedia layanan coworking space
di BRIWork sehingga nasabah dapat
bekerja, mengerjakan tugas kuliah, tugas
kelompok sambil melakukan transaksi
perbankan. Layanan perbankan yang
diberikan di BRICafe dan BRIWork pun
berbeda dengan layanan di kantor BRI
lainnya yaitu layanan perbankan dilakukan
secara digital dan mobile dimana petugas
Bank yang akan mendatangi nasabah
dalam melakukan transaksi perbankan

menggunakan gadget sehingga nasabah
dapat tetap melakukan kegiatannya tanpa
terganggu harus mendatangi CS atau
Teller.
Engaging Millennials Community
through University
Saat ini, BRI Work sudah tersedia di
kampus Universitas Gadjah Mada (UGM)
Yogyakarta. Ditargetkan hingga akhir
tahun 2020 BRI Work akan tersedia
sebanyak 10 lokasi di sekitar kampus
seluruh Indonesia. Kota-kota yang dipilih
BRI untuk menghadirkan BRI Work
antara lain Yogyakarta, Bandung, Jakarta
Surabaya dan Malang.
Dalam menyediakan fasilitas coworking
di BRIWork UGM Yogyakarta, BRI

Start-up merupakan satu dari target BRI
dalam menyediakan layanan keuangan
maupun produk baru. Industri startup yang tengah berkembang pesat
dengan segala kemampuannya tak dapat
dipungkiri menjadi magnet kuat bagi
semua pihak untuk menyasar para pelaku
perusahaan rintisan untuk bergabung dan
berkolaborasi.
“Seperti kita ketahui bahwa start-up
dapat menghadirkan pola bisnis yang
begitu simple dan seamless, untuk
menjangkau kebutuhan masyarakat,
baik untuk kebutuhan layanan keuangan
maupun non keuangan. Sehingga dalam
mensinergikan lini bisnis Bank BRI dan BRI
Group maka diperlukan juga kolaborasi
dengan mereka untuk dapat menjangkau
pelayanan kepada seluruh Iapisan
masyarakat,” papar Indra.
Dengan adanya BRIWork dan BRICafe, BRI
berharap dapat menciptakan customer
experience yang baru khususnya di
kalangan millennials, start-up dan
mahasiswa.

BRIWork telah hadir di Universitas Gajah Mada, Jogjakarta

Sumber: Instagram BRIWork.Jogja
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Began to Dim
PT Adaro Energy Tbk (ADRO)

MNCS merekomendasikan
HOLD untuk ADRO
dengan TP: Rp1.100
level 4,69x (-7,31% YoY) sejalan dengan
rencana perusahaan untuk menurunkan
stripping ratio yang ditargetkan
manajemen sebesar 4,30x pada FY20E.

Sumber: Google

F

Y19 Performance: Slightly Weakened
ADRO membukukan penurunan
pendapatan sebesar 4,49% YoY
menjadi USD3,46 miliar merefleksikan
100,13%/104,16% dari estimasi MNCS/
konsensus pada FY19. Penurunan
pendapatan disebabkan oleh penurunan
harga batu bara sebesar 33,66% YoY
(per31-Des-19), meskipun volume
penjualan meningkat 8,81% YoY ke level
59,18 juta ton. Adapun, pendapatan
ekspor berkontribusi sebesar 73,72%
terhadap total pendapatan pada FY19.

Sementara performa laba bersih berada
di bawah ekpektasi dengan penurunan
sebesar 3,24% YoY menjadi USD404,19
juta, merefleksikan 88,77%/82,67% dari
konsensus/estimasi MNCS. Laba bersih
masih ditopang oleh peningkatan joint
venture sebesar 370,56% YoY menjadi
USD79,64 juta dari rugi bersih sebesar
USD29,44 juta di FY18. Di sisi lain,
produksi batu bara mencapai 58,03 juta
ton (+7,38% YoY), melebihi target yang
ditetapkan manajemen sebesar 56 juta
ton. Adapun, stripping ratio berada pada

Diversification is the Key!
ADRO mendiversifikasi bisnis pada
pembangkit listrik dengan energi
terbarukan melalui unit usaha yaitu
Adaro Power untuk mendukung program
pemerintah yang akan menyediakan
pasokan listrik sebesar 35 ribu megawatt
(MW). Hingga saat ini ADRO sedang
dalam proses pembangunan beberapa
PLTU yaitu: 1) PLTU Batang di Jawa Tengah
yang akan memiliki kapasitas 2 x 1000
MW yang dikelola oleh PT Bhimasena
Power Indonesia; 2) PLTU Tanjung Power
di Kalimantan Selatan yang akan memiliki
kapasitas 2 x 100 MW di mana ADRO
memasok 1 juta ton batu bara atau 2,24%
dari penjualan per tahunnya, kedua PLTU
ini direncanakan akan mulai beroperasi
pada FY20E; 3) Pembangkit Listrik
Tenaga Surya (PLTS) di Kelanis Kalimantan
Tengah walaupun masih digunakan untuk
keperluan internal; 4) PLTS di Papua
sedang dalam masa uji coba dengan
kapasitas 50 – 100 kilowatt (KW) per peak.
Selanjutnya proposal pembangunan

ADRO saat ini diperdagangkan pada -1,67STD (rata – rata 3 tahun) dengan PBV di level 0,62x
ADRO PBV

Mean

STD-1

STD-2

STD+1

STD+2

2,00
1,80
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80

Mar-20

Jan-20

Feb-20

Dec-19

Nov-19

Oct-19

Sep-19

Jul-19

Aug-19

Jun-19

Apr-19

May-19

Feb-19

Mar-19

Jan-19

Dec-18

Oct-18

Nov-18

Sep-18

Jul-18

Aug-18

Jun-18

May-18

Apr-18

Mar-18

Jan-18

Feb-18

Dec-17

Oct-17

Nov-17

Sep-17

Aug-17

Jul-17

Jun-17

Apr-17

May-17

Mar-17

Jan-17

0,40

Feb-17

0,60

Sumber: Bloomberg, MNCS
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Tren, Proyeksi Pendapatan dan Net Profit Margin
4,0

Revenue (LHS)

Billlion USD

17%

14,83%

3,5

6,6% di FY18, di mana pertumbuhan GDP
FY19 merupakan angka pertumbuhan
terendah dalam 29 tahun. Di sisi lain, World
Bank juga mengindikasikan perlambatan
atas permintaan Tiongkok terhadap batu
bara sebesar 13,33% YoY di FY20E. Maka,
kami melihat bahwa ekspor batu bara
ADRO ke Tiongkok diperkirakan akan
menurun di mana Tiongkok berkontribusi
sebesar 12% terhadap ekspor di FY19.

NPM (RHS)

15%

3,0

11,69%

11,54%

2,5

10,86%

11,57%

2,0

13%
11%

1,5

9%

1,0
7%

0,5
-

3,26

3,62

3,46

3,04

2,87

FY17

FY18

FY19

FY20F

FY21F

5%

Sumber: ADRO, MNCS
PLTS di Sumatera sedang diajukan, PLTS
direncanakan akan memiliki kapasitas
100 MW. Di sisi lain, ADRO melalui
Adaro Water telah bekerja sama dengan
ADHI untuk membangun dan mengelola
penyediaan air minum di Kota Dumai
selama 25 tahun per tanggal 2 April
2019 dengan pembagian kepemilikan
49% ADRO dan 51% ADHI. Hingga
FY19, JV tersebut telah menghasilkan
pendapatan sebesar USD894 ribu. Kami
melihat bahwa melalui diversifikasi bisnis,
ADRO dapat menopang bottom line di
tengah tren penurunan pada industri batu
bara di mana diversifikasi tersebut telah
berkontribusi sebesar 19,70% terhadap
laba bersih melalui keuntungan ventura
bersama sebesar USD79,64juta di FY19.

Bad News from the Global Economy
Perekonomian dunia terus melambat
didukung oleh perang dagang, perang
geopolitik dan sentimen pandemik virus
corona. Hal ini tercermin dari penurunan
estimasi pertumbuhan ekonomi dunia
oleh IMF dari 3,4% menjadi 3,3% pada
FY20E. Tiongkok merupakan negara yang
paling terpengaruh oleh penyebaran virus
corona, di mana perlambatan ekonomi
yang cukup signifikan terefleksi dari
penurunan PMI Manufacturing Index ke
level 40,3 per Feb-2020, angka terendah
yang pernah tercatat oleh survei sejak
2004.Kemudian perang dagangnya
dengan AS juga berpengaruh kepada
perlambatan pertumbuhan GDP Tiongkok
di FY19 yang tercatat sebesar 6,1% dari

Penjabaran Pendapatan dan Ekspor
ADRO

Tren dan Proyeksi Stripping Ratio

Export Breakdown FY19
Southeast Asia

East Asia (excl China)

12%

India

China

Other

Rekomendasi HOLD untuk ADRO
dengan Target Price Rp1.100
Dengan mempertimbangkan isu –
isu seperti pandemik Covid-19 dan
perlambatan permintaan global serta
harga batu bara yang melanjutkan tren
penurunan hingga -2,66% YTD (per 6
Maret 2020), kami merekomendasikan
HOLD untuk ADRO pada TP: Rp1.100,
dengan PE/PBV 7.58X/0.61x pada FY20E.
Mencermati beberapa sentimen tersebut
MNCS memproyeksikan pendapatan
dapat mencapai USD3,04 miliar (-12,06%
YoY) dengan volume penjualan batu
bara sebesar 58,36 juta ton pada FY20E.
Sementara laba bersih kami estimasikan
akan mencapai USD330,27 juta (-18,29%
YoY). Saat ini, ADRO diperdagangkan
pada level -1,67 STD (3 Years Average)
dengan dengan PBV 0,62x.

Stripping Ratio (x)

4,61

5,06

4,69

4,30

4,21

FY17

FY18

FY19

FY20F

FY21F

2%

42%

15%

Sumber: ADRO, MNCS
Diversifikasi Bisnis ADRO Power dan ADRO Water

29%

Revenue Breakdown
Export

Domestic

24,84%

25,18%

26,28%

32,48%

33,84%

75,16%

74,82%

73,72%

67,52%

66,16%

FY17

FY18

FY19

FY20F

FY21F

Sumber: ADRO, MNCS

Sumber: ADRO, MNCS, Google
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Finding Another Way From The Pressure
PT Astra International Tbk (ASII)

“MNCS merekomendasikan
BUY untuk BBRI dengan
Target Harga Rp4.400”

Sumber: Pexels

E

arning Was Relatively Flat
ASII membukukan kinerja yang relatif
flat pada FY19 dengan pendapatan
mencapai Rp237,17 triliun (-0,85%
YoY). Penurunan berasal dari segmen
otomotif sebesar -2,31% YoY menjadi
Rp104,84 triliun dimana penjualan
mobil (four wheelers/4W) menurun
sebesar 8% YoY meskipun penjualan
motor (two wheelers/2W) mengalami
kenaikan sebesar 3% YoY. Penurunan
pendapatan juga terjadi pada segmen
alat berat dan pertambangan sebesar
-0,23% YoY. Di sisi lain, segmen jasa
keuangan dan infrastruktur mengalami
kenaikan pendapatan masing-masing
5,10% YoY dan 9,25% YoY. Peningkatan

tersebut berkontribusi dalam menjaga
pendapatan konsolidasi ASII agar tidak
tertekan lebih dalam pada FY19. Gross
Profit tercatat menurun -1,04% YoY di level
Rp50,24 triliun dengan gross profit margin
menurun 4bps pada FY19. Sementara
itu, ASII mencatatkan net profit senilai
Rp21,71 triliun atau flat sebesar 0,16% YoY
dengan net profit margin di level 9,15%
pada FY19.
Ke g i at a n
E ks p o r
Berpotensi
Mendorong Pertumbuhan Top-line
yang Lebih Baik di FY20E
Dalam rangka mengurangi current deficit
account, pemerintah menargetkan ekspor
otomotif mencapai 1 juta unit atau 5%

Pendapatan ASII Setiap Segmen
Otomotif

Jasa Keuangan

Alat Berat & Tambang

Infrastruktur & Logistik

Teknologi Informasi

Properti

Agribisnis

250.000

Rp Miliar

200.000

Sentimen positif juga datang dari
pemerintah yang memberlakukan
penetapan tax harmonization tentang
pengurangan pajak untuk kendaraan
berjenis sedan dari 30% menjadi 15%.
Pengurangan pajak ini dapat mengurangi

150.000

“MNCS merekomendasikan
BUY untuk ASII dengan
TP: Rp4.900”

100.000
50.000
-

2015

2016

2017

2018

2019

Sumber: ASII
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dari total ekspor negara setiap tahunnya
dimulai pada FY24F. Adapun pada FY19,
ekspor 4W mencapai 843.448 unit
(+143,36% YoY vs 346.581 unit pada FY18).
Adapun, pada Des-2019, ASII melalui PT
Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) telah
mengekspor pick-up Traga yang menjadi
flagship merek tersebut sebanyak 6.000
unit ke pasar ASEAN dan 20 negara lain
baik Asia Timur, Timur Tengah, hingga
Afrika. Selain itu, pemerintah juga
memberlakukan pelarangan impor truk
bekas demi memaksimalkan utilisasi
produksi kendaraan komersial dalam
negeri dimana pada FY19 produksi
kendaraan komersial domestik mencapai
146.150 unit.
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Dengan demikian, kebijakan-kebijakan
ini berpotensi meningkatkan pendapatan
ASII di sektor otomotif melalui kenaikan
jumlah ekspor sedan dan kendaraan
komersial pada FY20E.
Tahun Yang Berat Bagi Industri Alat
Berat
Pelemahan harga komoditas terutama
batu bara sebesar -33,95% YoY sepanjang
FY19 diperkirakan akan berlanjut selama
FY20E. Hal ini mengakibatkan penurunan
pendapatan yang cukup signifikan bagi
kinerja ASII yang bergerak di bidang
alat berat melalui anak usahanya,
UNTR, sebesar -0,23% YoY menjadi
Rp84,43 triliun pada FY19 (vs Rp84,62
triliun pada FY18). Pelemahan harga

batubara disebabkan oleh oversupply
yang melebihi target produksi FY19
sebanyak 490 juta ton dengan realisasi
produksi hingga 610 juta ton. Kami
menilai, pada 1H20E pendapatan segmen
bisnis alat berat ASII tidak meningkat
signifikan akibat wabah virus Covid-19
yang menurunkan ekspor batu bara ke
Tiongkok karena terhambatnya kegiatan
ekonomi di negara tersebut.
ASII’s Performance Amid Covid-19
Manajemen ASII menyatakan bahwa
wabah pandemik Covid-19 yang ada di
Indonesia sejak Mar-2020 tidak terlalu
berdampak signifikan terhadap rantai
pasokan karena sebanyak 20-30 supplier
tidak langsung terkena dampak dan
dipastikan telah melanjutkan aktivitas
operasionalnya mulai Mar-2020. Target
revenue MNCS pada ASII FY20E sebesar
Rp241,45 triliun dimana penjualan
kendaraan 4W akan mengalami
penurunan sebesar -4,55% YoY dengan
estimasi bahwa penjualan kendaraan
4W nasional sebanyak 1.004.000 unit
dan market share ASII sebesar 51% pada
FY20E. Penurunan penjualan juga terjadi

Indonesia 4W Production vs Export FY19
CKD Export (LHS)

Production (RHS)

120.000

140.000

100.000

120.000

Rekomendasi BUY dengan Target
Harga Rp4.900
Kami meyakini prospek ASII ke depan
masih menarik meskipun pada 1Q20
perekonomian Indonesia menunjukkan
tren pelemahan yang dimana GDP
diperkirakan turun di bawah 5%. Adapun
risiko yang dihadapi perseroan adalah
persaingan yang semakin ketat pada
jenis kendaraan 4W LMPV maupun
LSUV serta dampak dari penyebaran
Covid-19. Kami merekomendasikan BUY
untuk ASII dengan TP: Rp4.900 yang
mengimplikasikan PER FY20E/FY21F
sebesar 9,01x/8,71x dan PBV FY20E/FY21
sebesar 0,99x/0,93x.
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Toyota Rush
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Fortuner
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pada kendaraan 2W sebesar -1,12%
YoY dengan market share ASII 74,94%.
Sedangkan untuk FY21F, penjualan
kendaraan 4W akan bertumbuh 4%
YoY yang sejalan dengan prediksi
pertumbuhan ekonomi yang lebih baik
dari FY20E. Kami menilai, himbauan
pemerintah untuk menunda arus ‘mudik’
lebaran akibat penyebaran Covid-19
menjadi tantangan ASII di sepanjang
tahun ini.

The Best Selling Export FY19 vs Their Domestic Sales

Unit

harga jual sedan sebesar 8% pada Okt2021 dengan tujuan agar jumlah ekspor
sedan dapat meningkat akibat harga
yang lebih kompetitif. Adapun, produk
kendaraan 4W jenis sedan memang lebih
digemari oleh masyarakat luar negeri
dimana jumlah ekspor sedan dari ASII
pada FY19 sebanyak 30.736 unit yang
didominasi oleh Toyota Vios.

-

Mitsubishi
Xpander

Sumber: Gaikindo

Toyota Vios
Sedan

Toyota
Avanza

Sumber: Google, Gaikindo

ASII saat ini diperdagangkan pada -2,80STD (3-year average) dengan PE 7,27x
ASII PE

Mean

STD-1

STD-2

STD+1

STD+2

23
21
19
17
15
13
11
9
7
5

Sumber: Bloomberg, MNCS
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Road to Micro-Business Sustainable Growth
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI)

Sumber: sageglass.com

N

o Surprises from the FY19 Result
BBRI mencatatkan laba bersih senilai Rp34,37 triliun atau
meningkat 6,25% YoY pada FY19, sedikit lebih rendah dari
estimasi kami, mewakili 94,19% dari estimasi tahunan MNCS,
sedangkan pendapatan bunga bersih cenderung stabil di
level 5,20% YoY. Pertumbuhan pinjaman menurun menjadi
7,00% pada FY19 (vs 14,05% pada FY18) dikarenakan
pertumbuhan consumer loan dan small commercial yang
lebih rendah di level 7,42%/8,58% YoY, sementara itu segmen
kredit mikro menurun di level 12,18% YoY (vs 14,53% YoY
pada FY18). Oleh karena itu, NIM menurun menjadi 6,85%
pada FY19 (vs 7,31% di FY18) sejalan dengan kondisi industri
yang juga mengalami tekanan. Pihak manajemen merevisi
target NIM FY20E menjadi sekitar 7%, yang mana prediksi
kami untuk FY20E berada di 6,77%.

“MNCS merekomendasikan BUY untuk
BBRI dengan Target Harga Rp3.200”
Ketiga sebesar 5,52% YoY. Manajemen telah mempersiapkan
tambahan CKPN senilai Rp13 triliun-Rp15 triliun pada FY20E
sebagai upaya persiapan dalam penerapan IFRS 9.

Tren Pertumbuhan Pinjaman, Dana Pihak Ketiga, dan LDR
BBRI
Loans (LHS)

(IDR bn)

Third Party Fund (LHS)

LDR (RHS)

(%)

1.400.000

Asset Quality Remain Stable
Gross NPL tercatat meningkat di level 2,62% pada FY19 (+46
bps) dari 2,16% pada FY18 dengan net NPL sebesar 0,92%
yang disebabkan oleh implementasi strategi penurunan
beberapa stress loan dari segmen mikro, segmen consumer
dan korporat (KRAS, Duniatex) yang telah sepenuhnya diatur
pada FY19. Oleh karena itu, coverage ratio berada pada level
167% di FY19 (vs 198% pada FY18). Manajemen menargetkan
NPL sekitar 2,5% dengan coverage ratio di atas 170% pada
FY20E. Selain itu, total aset meningkat 9,24% YoY menjadi
Rp1.416,76 triliun pada FY19, didukung oleh pertumbuhan
pinjaman sebesar 7,00% YoY serta pertumbuhan Dana Pihak
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Perubahan KUR pada Tahun 2020

Tren Pertumbuhan NIM, Pinjaman, dan Cost of Fund
NIM
16,6%

Loan Growth
15,5%

Cost of Fund

16,5%
14,1%

11,5%

11,4%

7,8%

8,0%

3,7%

3,4%

3,5%

1Q17

2Q17

3Q17

8,0%

12,4%

11,2%

10,0%
7,9%

11,8%

11,6%

6,6%

6,8%

6,8%

7,6%

7,3%

7,5%

7,4%

7,2%

3,3%

3,3%

3,3%

3,4%

3,5%

3,7%

3,6%

3,6%

3,6%

4Q17

1Q18

2Q18

3Q18

4Q18

1Q19

2Q19

3Q19

4Q19

7,0%

Sumber: BBRI

Sumber: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

suku bunga KUR dari 7% menjadi 6%; 2)
Peningkatan total plafon KUR dari Rp140
triliun menjadi Rp190 triliun pada FY20E
dan akan ditingkatkan bertahap hingga
Rp325 triliun pada FY24F; 3) Peningkatan
plafon KUR Mikro dari Rp25 juta menjadi
Rp50 juta per debitur.

Strengthening Loan Quality to Maintain
Market Leadership in Micro Segment
Pihak manajemen mengestimasi
pertumbuhan pinjaman sebesar 10%12% pada FY20E sejalan dengan
perkiraan BI dan OJK, serta berfokus
pada pengembangan segmen mikro.
Maka dari itu, kami memperkirakan
pertumbuhan pinjaman mencapai
~10,5% pada FY20E/FY21F. BBRI juga
berencana untuk meningkatkan kontribusi
segmen mikro hingga 40% pada FY22F
sementara porsi segmen korporasi akan
dikurangi maksimum hingga 20%. Hal
ini sejalan dengan strategisnya peranan
UMKM dalam perekonomian nasional.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian memutuskan untuk
merubah kebijakan KUR yang diterapkan
pada 1 Januari 2020 seperti: 1) Penurunan

Hoping for BBRI New Management and
Higher Dividend Yield
Pemegang saham utama BBRI menunjuk
Kartika Wirjoatmodjo sebagai Presiden
Komisaris yang baru dan menaruh
harapan besar bahwa Beliau akan
membimbing perusahaan ke tingkat
pertumbuhan yang lebih tinggi. Di sisi
lain, BBRI juga menawarkan dividend
yield yang cukup menarik kepada
pemegang saham dengan Dividend
Payout Ratio sekitar ~60%. Dengan

harga saham saat ini, BBRI menawarkan
dividend yield yang cukup tinggi ratarata sebesar 4,07%.
Va l u a s i
dan
R e ko m e n d a s i :
Mempertahankan BUY dengan Target
Harga Rp3.200
Kami mempertahankan rekomendasi
kami: BUY untuk BBRI dengan TP:
Rp3.200 mengimplikasikan PBV
FY20E/FY21F di 2,53x/2,28x dan saat
ini diperdagangkan di -1,5STD (3-year
average PBV band). Kami percaya
dengan strategi perusahaan yang
berfokus pada kualitas aset dan likuiditas
yang dapat dikelola akan mendorong
kinerja BBRI, dengan beberapa resiko
penurunan: implementasi IFRS 9,
pelemahan ekonomi domestik, dan
tekanan NIM.

BBRI saat ini diperdagangkan pada level -1,5 STD PBV Ratio (Rata-rata 3 tahun)
BBRI PBV

Mean
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STD-2
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Sumber: Bloomberg, MNCS per 10 Maret 2020
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Dividend Delight!

PT HM Sampoerna Tbk (HMSP)
pencairan APBN yang telah terserap
sebesar Rp2.310,2 triliun atau 93,9%
dari pagu anggaran senilai Rp2.461,1
triliun. Sementara itu, pemerintah juga
berusaha melakukan akselerasi belanja
pemerintah melalui program bansos yang
telah terjadwal seperti Program Keluarga
Harapan (PKH), Beras Sejahtera (Rastra),
dan penyaluran dana desa dipercepat
pada 1Q20 dengan total nilai Rp102,9
triliun atau 6,1% dari anggaran belanja
pemerintah pusat. Melalui kebijakan ini,
kami meyakini dapat berpengaruh positif
terhadap konsumsi masyarakat Indonesia
terutama pada industri rokok.

Sumber: Google

S

teady Bottom Line in 9M19
HMSP membukukan pendapatan
senilai Rp77,51 triliun (-0,04% YoY;
-0,47% QoQ) di 9M19. Pencapaian ini
masih sejalan dengan estimasi MNCS/
Konsensus sebesar 72,24%/71,94%.
Adapun penyebab tertekannya penjualan
berasal dari divisi SKT sebesar -5,43%
YoY. Sementara itu, divisi SKM menjadi
kontributor utama pendapatan dengan
kontribusi 70,52% mencatat pertumbuhan
yang positif (+1,24% YoY) dan divisi SPM
juga bertumbuh sebesar +1,98% YoY.
Di sisi lain, EBITDA margin perusahaan
meningkat 87 bps menjadi 17,38%
pada 9M19 (vs 16,51% di 9M18) melalui

keberhasilan strategi cost efficiency.
Keberhasilan efisiensi juga terefleksikan
pada peningkatan net profit mencapai
Rp10,20 triliun (+5,26% YoY) dengan Net
Profit Margin (NPM) meningkat 66 bps di
level 13,16% (vs 12,50% di 9M18).
Potential Increase in Consumer’s
Purchasing Power
Tingkat konsumsi masyarakat Indonesia
mulai mengalami pemulihan yang terlihat
dari meningkatnya Indeks Keyakinan
Konsumen per 4Q19 mencapai 369 (vs
368,9 per 4Q18). Hal ini disebabkan
dengan terealisasinya beberapa program
pemerintah sepanjang FY19 di antaranya

Strong Balance Sheet with Decent
Dividend Yield
Selama 5 tahun terakhir, HMSP secara
rutin membayar dividen dengan rata-rata
DPR ~99% dengan dividend yield ~4,91%.
Sementara itu, tidak adanya kenaikan
tarif cukai rokok pada FY19 berpotensi
meningkatkan net profit margin hingga ke
level 13,13%. Didukung dengan pemulihan
daya beli masyarakat, kami mengestimasi
HMSP dapat mempertahankan kinerjanya
dengan net profit mencapai Rp14,08
triliun/Rp12,80 triliun pada FY19E/FY20F
dengan EPS senilai Rp121/Rp110 per
lembar saham pada FY19E/FY20F. Kami
menilai kenaikan dari bottom-line pada
FY19E berpotensi meningkatkan dividend
yield hingga mencapai 5,38% di FY20F.
Selain itu, HMSP juga memiliki neraca
keuangan yang sehat dengan tingkat
hutang mendekati zero debt level.

Tren Pertumbuhan Revenue dan Net Profit FY15-FY20F
Revenue (LHS)

IDR Billion

120.000,00

12.762,23

100.000,00
80.000,00
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60.000,00
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Sumber: HMSP, MNCS
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Pergerakan Dividend Yield dan DPS HMSP
Dividend Yield (LHS)

DPS (RHS)

IDR/Share
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5,23%
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“MNCS merekomendasikan
BUY untuk HMSP dengan
Target Harga Rp2.500”

40

1,00%

20

0,00%
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What if excise impact can be faced?
Berlakunya tarif cukai rokok baru pada
1 Januari 2020 dengan rerata tarif CHT
Sigaret Kretek Mesin (SKM) meningkat
sebesar 23,29%, Sigaret Putih Mesin
(SPM) menjadi 29,95%, dan Sigaret
Kretek Tangan (SKT) menjadi 12,84%,
berpotensi menekan volume penjualan
di industri rokok terutama HMSP. Kami
mengestimasikan penurunan volume
yang terjadi sekitar -10,66% YoY namun
di sisi lain diikuti dengan kenaikan
average selling price mencapai 15,62%
YoY. Adapun HMSP secara bertahap
meningkatkan ASP dengan rata-rata
sebesar 4,48% YoY per Desember

2019E

0

2020F

Sumber: MNCS
2019 agar mampu mempertahankan
pertumbuhan yang stabil khususnya
dalam operating profit margin (OPM) yang
diekspektasikan dapat mencapai 12,85%
di FY20F. Sebagai tambahan, pemerintah
juga memberlakukan peningkatan harga
jual eceran (HJE) hingga 35% yang bisa
menjadi peluang untuk rokok merek
premium dengan price gap yang semakin
kecil.
Valuation and Recommendation: BUY
at Target Price Rp2.500
Kami merekomendasikan BUY untuk
HMSP dengan TP: Rp2.500 yang
mengimplikasikan PE/PBV sebesar

17,01x/6,69x di FY19E dan 18,73x/6,71x
di FY20F. Penilaian ini didasarkan
oleh potensi pertumbuhan konsumsi
masyarakat melalui berbagai kebijakan
pemerintah di FY20E serta penurunan
volume penjualan HMSP dapat teratasi
melalui kenaikan ASP. Selain itu, HMSP
juga memiliki fundamental keuangan
yang baik dan dividend payout ratio
yang tinggi, sehingga berpotensi untuk
menghasilkan return yang menarik. Saat
ini, perusahaan diperdagangkan pada -2
STD (rata-rata 3 tahun) dengan PE senilai
17,65x.

Pergerakan Harga Produk HMSP dari Des 2018 - Des 2019
In IDR Rupiah

Des 2018

Des 2019

35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0

A Mild Merah 16

A Mild Merah 12

DSS 12

Magnum Mild

DSS Magnum Filter Sampoerna Kretek
12
(Hijau) 12

U Mild

Philip Morris Bold (U Marlboro Filter Black Marlboro Filter Black
Bold)
12

Marlboro Red 20

Marlboro Ice Burst

Sumber: MNCS
HMSP saat ini diperdagangkan pada -2 STD dengan PE di 17,65x (rata-rata 3 tahun)
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Efficiency as Top Priority
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP)

Sumber: Google

P

enurunan Sales Volume Menjadi Tantangan Utama
Kinerja FY19
Pada FY19, INTP membukukan pendapatan mencapai Rp15,93
triliun (+4,93% YoY) dan gross profit bertumbuh 25,89% YoY
didukung oleh kesuksesan efisiensi yang dilakukan Perseroan.
Di sisi lain, laba bersih tercatat sebesar Rp1,83 triliun (+60,16%
YoY) meningkat signifikan dibandingkan FY18 yang hanya
sebesar Rp1,14 triliun diikuti dengan kenaikan margin laba
bersih di level 11,51% pada FY19 (vs 7,54% di FY18). Perseroan
telah mengeluarkan data penjualan bulanan hingga Feb-2020,
dimana volume penjualan terpantau menurun di level 1,28 juta
ton (-1,54% YoY) dibandingkan dengan Feb-2019 sebesar 1,30
juta ton. Penurunan penjualan ini sejalan dengan penurunan
volume penjualan nasional di level 4,87 juta ton (-0,94% YoY)
pada Feb-2020 (vs 4,92 juta ton pada Feb-2019) akibat cuaca
ekstrem disertai bencana banjir di beberapa daerah.
Efisiensi dan Inovasi dibutuhkan untuk Mempertahankan
Margin
Dari sisi bahan bakar produksi, batu bara berkontribusi
sekitar 40% dari total COGS INTP. Berdasarkan pada outlook
komoditas yang dikeluarkan oleh World Bank, harga batubara
akan cenderung bergerak moderat dan berada di level USD71/
mt pada FY20E, namun akan menurun pada level USD69/
mt pada FY21E. Hal ini seiring dengan adanya perlambatan
ekonomi global yang akan menurunkan konsumsi dunia.
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Tentunya, potensi penurunan harga batu bara tersebut dapat
dimanfaatkan oleh INTP untuk meningkatkan margin.
Dari sisi teknologi, INTP menggunakan program Toko
Care dan Tiga Roda Go Digital! (TIRO SYSTEM). Toko Care
merupakan program pelatihan singkat yang dilakukan oleh
INTP baik kepada pelanggan ataupun calon pelanggan yang
menargetkan tukang atau mandor di wilayah sekitar toko
bangunan. Sedangkan TIRO SYSTEM, merupakan sebuah sistem
digital untuk mengintegrasikan seluruh proses penjualan INTP,
mulai dari supply, distribusi, warehousing, hingga pelayanan
pelanggan Indocement dan seluruh jaringan distributor.
Melalui sistem ini, kami meyakini INTP mampu meningkatkan
kepuasan pelanggan dan market share.
A more Conservative Outlook in FY20E….
Manajemen INTP merevisi pertumbuhan penjualan semen
menjadi cenderung stagnan (flat) hingga 2% pada FY20E,
dimana sebelumnya diproyeksikan pertumbuhan penjualan
semen dapat mencapai 3%-4%. Hal tersebut disebabkan
oleh: 1) Munculnya pandemi COVID-19 yang menyebabkan
perlambatan pertumbuhan ekonomi global pada FY20E
dan diproyeksikan hanya bertumbuh ~3,3%; 2) Berlanjutnya
kondisi oversupply yang diperkirakan mencapai ~40juta ton
dan masuknya dua produsen semen baru ke Indonesia yakni
HongShi dan Semen Grobogan yang akan menambah ketat
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Tren Pertumbuhan Volume Penjualan dan Kinerja INTP
Revenue in IDR bn (LHS)

Net Profit in IDR bn (LHS)

Sales Volume Growth (RHS)

Tiga Roda Go Digital Interface
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Sumber: Perseroan
persaingan industri semen terutama di daerah timur Jawa.
Dengan demikian kami memproyeksikan volume penjualan
INTP akan flat (+0,68% YoY) mencapai 18,27 juta ton. Di sisi
lain, kami melihat strategi efisiensi tetap perlu dilakukan untuk
meningkatkan marjin Perseroan.

Sumber: Play Store

diberikan batas toleransi kelebihan muatan hingga 40%,
apabila ditemukan pelanggaran melebihi batasan tersebut
maka kendaraan dilarang untuk melanjutkan perjalanan. Hal
ini berpotensi menghambat distribusi dan akan meningkatkan
beban logistik, sehingga pada akhirnya akan menekan marjin
produsen semen. Pada perkembangan terbarunya, pemerintah
akan menerapkan kebijakan ODOL pada Apr-2020 pada ruas
tol Tanjung Priok – Bandung, namun pengecualian untuk
angkutan semen hingga FY23E.

….Due to Tightening in ODOL regulation
Sebagai usaha untuk mengurangi infrastruktur jalan yang
rusak, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan secara
berkesinambungan dan bertahap telah menerapkan kebijakan
ODOL (Over Dimension Over Load) untuk kendaraan (truk).
Pemerintah pun sudah mengimplementasikan kebijakan
tersebut pada bulan Agustus 2018 dan akan berlaku secara
penuh (Zero ODOL) pada FY23E. Kebijakan ODOL tersebut
diterapkan bagi kendaraan (truk) yang melebihi batas
ketentuan maksimal sebesar 100% pada setiap jembatan
timbang, namun untuk industri semen, pupuk, dan baja

Valuasi dan Rekomendasi: BUY dengan Target Harga
Rp13.900
Kami merekomendasikan BUY untuk INTP dengan target
harga pada level Rp13.900 yang mengimplikasikan PE/PBV
24,20x/2.18x di FY20E. Saat ini, INTP diperdagangkan pada
level -1 STD (average 3-years P/E) dengan P/E 20.75x dan PBV
1.65x.

INTP saat ini diperdagangkan pada level -1 STD PE Ratio (Rata-rata 3 tahun)
INTP PE
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Sumber: Bloomberg
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Keeping the Country’s Networks Up
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM)

EBITDA 9M19 mencapai Rp50,71 triliun (+11,91% YoY) dengan
EBITDA margin meningkat pada level 49,41% (vs 45,68%
pada 9M18). Sementara itu Net Profit bertumbuh double digit
mencapai Rp16,46 triliun (+15,64% YoY) dengan Net Profit
Margin meningkat di level 16,03% (vs 14,34% pada 9M18).
Kami memperkirakan strategi efisiensi di tengah pendapatan
yang bertumbuh stabil mampu dalam mempertahankan marjin
di sepanjang FY19E/FY20E.
A Prolonged Covid-19 Pandemic over the Next Two Quarters:
a Blessing in Disguise?
Pada akhir Maret 2020, pemerintah Indonesia memberlakukan
pembatasan aktivitas sosial berskala besar sebagai upaya
menekan penyebaran wabah Covid-19. Hal ini direspon oleh
TLKM ikut berkontribusi memberikan jaringan dan produk
terbaik di tengah wabah Covid-19

Sumber: Pexels

S

trong Margin Expansion…
Pendapatan TLKM mencapai Rp102,63 triliun (+3,45%
YoY) pada 9M19. Pertumbuhan pendapatan didukung oleh
peningkatan layanan data sebesar 12,78% YoY yang berkontribusi
~65% terhadap total pendapatan. Sementara itu, Telkomsel (Tsel)
berhasil membukukan pendapatan mencapai Rp68,31 triliun
(+3,9% YoY/+1,2% QoQ) pada 9M19 didukung oleh peningkatan
segmen Digital Business sebesar 27,9% YoY mencapai Rp43,10
triliun (vs Rp33,70 triliun pada 9M18). Peningkatan segmen ini
didorong oleh kenaikan layanan data (+27,4% YoY) dan digital
services (+31,2% YoY). Data traffic terpantau meningkat 55,2%
YoY dari 112,1 juta data user, dimana konsumsi layanan bulanan
meningkat signifikan (+57,1% YoY) menjadi 5,1 GB/user. Namun
di sisi lain, secara industri, data yield TLKM masih menurun
dibandingkan dengan EXCL yang mulai berhasil mencatatkan
kenaikan data yield pada 3Q19.
…..Thanks to Cost Saving Drive!
Sejalan dengan target perusahaan yang akan mengembangkan
infrastruktur digital, Tsel telah menyediakan jaringan terutama
di luar Pulau Jawa dengan jumlah BTS 4G baru sebesar 20.829
unit hingga 9M19. Saat ini Tsel memiliki 209.910 unit BTS per
9M19 (+14,5% YoY) dimana ~76% merupakan BTS 3G/4G. Selain
itu, efisiensi pada biaya operasional mampu meningkatkan
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Konsolidasi Anak Usaha Menjadi Salah Satu Strategi Efisiensi
TLKM menargetkan konsolidasi atas 20 anak perusahaan pada
FY20E hingga FY21F. Kami meyakini, aksi konsolidasi ini akan
meningkatkan kinerja Perseroan dalam jangka menengah dan
jangka panjang sejalan dengan fokus TLKM untuk memberikan
layanan terbaik melalui pemanfaatan sumber daya secara
bersama pada portofolio bisnis sejenis yang sebelumnya
dikelola secara terpisah. Terlebih lagi, upaya restrukturisasi
dan konsolidasi sangat dibutuhkan untuk
meningkatkan efisiensi operasional
Perseroan di tengah situasi ekonomi yang
tertekan akibat pandemi Covid-19. Saat ini
“MNCS
manajemen belum terbuka akan informasi
mengenai anak usaha mana saja yang
merekomendasikan BUY
akan dikenakan aksi ini.

para operator telekomunikasi seperti TLKM dimana Tsel ikut
berpartisipasi untuk mengingatkan pelanggannya tetap di
rumah dengan memunculkan kampanye kecil di pojok atas layar
ponsel “Tsel-DiRumahAja”. Seperti halnya operator lain, sejak
diberlakukannya himbauan belajar dan bekerja dari rumah, Tsel
mencatat terjadi lonjakan trafik data sekitar 5% dibandingkan
dengan periode sebelum diberlakukannya himbauan tersebut.

Tsel mencatat kenaikan trafik komunikasi
layanan berbasis data dan digital
dikontribusi oleh pertumbuhan payload
layanan sistem belajar berbasis daring
(e-learning) mencapai 236%, komunikasi
pesan instan sebesar 19%, games online
sebesar 13% dan layanan digital berbasis
untuk TLKM dengan Target
cloud storage yang umumnya juga
Harga Rp3.600”
digunakan sebagai penunjang sistem
Rekomendasi BUY dengan Target Harga
layanan aplikasi bekerja secara daring,
Rp3.600
meningkat hingga 10,4%. Sedangkan
Kami merekomendasikan BUY untuk
trafik payload lainnya yang meningkat
TLKM dengan TP: Rp3.600 yang
antara lain pemanfaatan layanan content
mengimplikasikan EV/EBITDA sebesar
provider (8,2%), digital advertising (7,5%), video streaming 5,65x dan PE sebesar 15,79x pada FY20E. Kami percaya
(7,3%), dan browsing (5,2%). Tsel juga memaksimalkan fungsi transformasi pada aplikasi digital payment dan peningkatan
seluruh spektrum yang dimiliki antara lain frekuensi 900, 1.800, data yield mampu mendorong kinerja yang lebih baik. Selain
2.100, dan 2.300 Mhz untuk mengantisipasi lonjakan trafik itu, buyback saham yang dijadwalkan secara bertahap sejak 30
komunikasi, terutama trafik layanan berbasis data dan digital. Maret 2020 hingga 29 Juni 2020 senilai Rp1,5 triliun diharapkan
Secara keseluruhan, kami memperkirakan trafik data TLKM akan mampu menopang kinerja saham.
meningkat sebesar 33,08% YoY di sepanjang FY20E sehingga
total pendapatan mampu bertumbuh 13,85% YoY.

TLKM saat ini diperdagangkan pada level Mean STD EV/EBITDA Ratio (5 years average EV/EBITDA)
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Enjoying the Winning Leap

PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR)

Sumber: asset.ey.com

M

argins Slightly Lower as
Depreciation Cost Arise
TOWR mencatatkan pendapatan sebesar
Rp4,65 triliun, atau meningkat 7,13%
YoY pada 9M19 (vs Rp4,34 triliun di
9M18). Hal ini disebabkan meningkatnya
pendapatan dari jasa penyewaan menara
dan VSAT (Very Small Aperture Terminal)
yang meningkat 2,66%/16,52% YoY dan
berkontribusi masing-masing sebesar
88,38%/5,13% pada 9M19. Gross profit
tercatat stagnan di level 0,83% YoY atau
senilai Rp3,28 triliun pada 9M19 (vs Rp3,5
triliun pada 9M18), yang disebabkan
meningkatnya beban depresiasi dan
amortisasi sebesar 30,19% YoY sehingga
GPM menurun 439 bps di level 70,43%
pada 9M19 (vs 74,82% pada 9M18).
EBITDA bertumbuh 1,31% YoY atau senilai
Rp3,80 triliun dengan EBITDA marjin
di level 81,77%. Net income tercatat
melemah 6,39% YoY yang disebabkan
meningkatnya finance cost sebesar
18,73% YoY pada 9M19.

Excellence in Gaining its Market
Share, didukung oleh Value Added
Kemampuan Integrasi Fiber Optik
Akuisisi menara milik ISAT dan EXCL
dengan total 2.728 menara (1.000 menara
ISAT, 1.728 menara EXCL) menjadikan
jumlah menara TOWR meningkat
menjadi 20.951 menara atau 22,46% dari
seluruh menara yang ada di Indonesia
menjadikan TOWR market leader untuk
segmen infrastruktur telekomunikasi

di Indonesia. Dengan bertumbuhnya
jumlah menara yang dimiliki, TOWR akan
memiliki daya saing yang kuat dimana
manajemen meyakini dapat memperoleh
pendapatan berulang mencapai Rp340
miliar setiap tahun. Selain itu kebutuhan
menara akan semakin meningkat dari
perkembangan teknologi 5G dimana
membutuhkan menara yang lebih untuk
dapat meningkatkan bandwith untuk
menjaga kualitas dan meningkatkan

Komposisi pendapatan TOWR berdasarkan Penyewa (%)
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Sumber: Bloomberg, MNCS
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Pergerakan Tenancy Ratio TOWR

ini didukung oleh masuknya TOWR
ke dalam list MSCI Emerging Index
dan LQ45 indeks. Selain itu harapan
dari adanya ekspansi pengembangan
bisnis dan kinerja yang stabil di bidang
infrastruktur telekomunikasi, akan
didukung dengan adanya konsolidasi
yang kuat dukungan dari Djarum Group
sebagai induk perusahaan TOWR.
Djarum Group sendiri saat ini sedang
mengembangkan digitilisasi di seluruh
unit bisnis untuk dapat bersaing. Selain itu
TOWR merupakan salah satu perusahaan
dengan rata-rata dividend payout di level
40%-50%.
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Sumber: Bloomberg, MNCS
kecepatan sinyal di tengah terbatasnya
menara yang dimiliki perusahaan MNO
(Mobile Network Operator). Selain itu
kolokasi dinilai memiliki nilai efisiensi
terhadap cost perusahaan MNO, sehingga
hal ini memberikan dampak positif
terhadap perusahaan menara. Tercatat
pada 9M19 tenancy TOWR meningkat
8,24% YoY menjadi 30.430 tenant pada
9M19 (vs 28.113 tenant pada 9M18),
namun kami menilai TOWR akan cukup
bergantung terhadap ekspansi yang
akan dikembangkan oleh Hutchison 3
Indonesia, ISAT dan EXCL.

dengan perkembangan satelit Palapa
yang juga akan memiliki 36.000 km serat
optik yang tersebar di seluruh Indonesia.
Kami menilai dengan penambahan
jumlah menara dan pengembangan
berkelanjutan dari fiber optik berpotensi
mendorong peningkatan tenancy
TOWR yang berpotensi meningkat pada
FY21F-FY22F. Selain itu EXCL juga akan
menambah penyewaan terhadap 3.000
menara yang telah diakusisi dalam jangka
waktu 3 tahun ke depan, dengan tarif
Rp10 juta/bulan pada FY20E. Sementara,
ISAT juga akan meningkatkan jumlah
penyewaan yang diestimasikan ~7.000
menara hingga FY22F.

Ekspansi TOWR melalui penambahan
jumlah menara juga diikuti dengan
peningkatan kapasitas melalui fiber optik,
dimana hal ini menjadi nilai tawar lebih
terhadap bisnis menara TOWR. Saat ini
TOWR telah menambah ~17.000 km fiber
optik yang ke depan diharapkan menjadi
salah satu revenue stream pada beberapa
tahun ke depan. Hal ini juga didukung

Valuasi dan Rekomendasi: BUY dengan
Target Harga Rp800
Kami merekomendasikan BUY untuk
TOWR, dengan TP: Rp800 yang
mengimplikasikan EV/EBITDA di level
7,39x/6,86x pada FY20E/FY21F. Saat ini
TOWR diperdagangkan pada level -1 STD
(rata-rata PE 3-tahun) dengan EV/EBITDA
di 8,65x. Kami memproyeksikan penjualan
hingga FY20E mampu mencapai Rp6,82
triliun (+7,28% YoY) dengan net profit
mencapai Rp2,56 triliun (+8,78% YoY).
Di sisi lain kami juga masih melihat
adanya risiko terhadap TOWR, meliputi:
1) Perubahan regulasi yang berpotensi
menekan pengembangan bisnis TOWR;
2) Penurunan dari bisnis seluler; 3)
Perkembangan teknologi.

Konglomerasi Group yang Solid serta
Indexing MSCI dan LQ45
Dengan adanya pelemahan indeks global
dan domestik yang terjadi pada 1Q20,
kami menilai TOWR memiliki competitive
advantage terhadap pembentukan
portofolio global dan domestik, hal

“MNCS
merekomendasikan BUY
untuk TOWR dengan
Target Harga Rp800”

Average EV/EBITDA band TOWR 3 years
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Growing by Innovating

PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR)
“MNCS merekomendasikan
BUY untuk UNVR dengan
Target Harga Rp8.400”
adjusted (tanpa penjualan produk spread)
mengalami peningkatan hingga 9,3% YoY
di FY19.

Sumber: Unilever

F

inancial Highlight: Managing to
Perform Well
UNVR berhasil meningkatkan pendapatan
sebesar 2,68% YoY atau senilai Rp42,92
triliun di FY19 (vs Rp41,80 triliun di
FY18). Salah satu faktor peningkatan
ini berasal dari kontribusi dalam negeri
yang meningkat dari 94,48% menjadi
95,23%, terutama penjualan dari divisi
Home and Personal Care (HPC) yang
mencapai Rp29,86 triliun (+3,97% YoY)
meskipun terjadi penurunan pada divisi
Foods and Beverages sebesar -0,19%
YoY. Sebaliknya, net profit perusahaan

mengalami penurunan hingga Rp7,39
triliun (vs Rp9,08 triliun di FY18) akibat
penurunan other income dari Rp2,82
triliun menjadi Rp3,08 miliar dengan Net
Profit Margin (NPM) mencapai 17,22% di
FY19. Penurunan ini terjadi akibat aksi
korporasi perusahaan melalui penjualan
kategori spreads (olesan) berupa
hak pendistribusian produk dengan
merk global frytol, Blue Band, minyak
samin beserta sejumlah aset produksi,
perlengkapan dan persediaan yang
menghasilkan tambahan laba sebesar
Rp2,80 triliun. Dengan demikian, net profit

Pergerakan Pendapatan Divisi HPC dan F&B serta Net Profit Margin UNVR
(In IDR Billion)
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Sumber: UNVR, Bloomberg
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Stock Split with Ratio 1:5
Memasuki awal tahun 2020, UNVR
melakukan aksi stock-split dengan rasio
1:5 dengan nilai nominal saham Rp10
menjadi Rp2 per 2 Januari 2020. Adapun
jumlah saham yang dicatatkan di Bursa
Efek Indonesia juga berubah menjadi
38,15 miliar saham dari 7,63 miliar
saham. Peningkatan likuiditas khususnya
bagi investor retail menjadi alasan utama
perusahaan melakukan aksi ini, dimana
harga saham UNVR pada saat cumdate (31 Desember 2020) berada pada
kisaran Rp42.000 dengan PE senilai
43,36x. Di sisi lain, perusahaan juga
memiliki rata-rata dividend payout ratio
(DPR) pada ~96% (rata-rata 5 tahun).
Hal ini diharapkan dapat meningkatkan
keyakinan investor serta memberikan
dampak positif terhadap kinerja UNVR
sebagai salah satu perusahaan yang
memiliki kapitalisasi yang besar dan
reputasi yang baik khususnya di industri
fast-moving consumer goods (FMCG).
Keep Innovating to Stay Ahead
UNVR terus melakukan upaya inovasi
dengan mengeluarkan berbagai
produk baru sepanjang FY19. Setelah
meluncurkan rangkaian produk perawatan
kecantikan wanita dengan brand Nameera
Aquatic Botanical di 2Q18, UNVR kembali
meluncurkan produk terbaru berupa
rangkaian produk perawatan tubuh khusus
pria dengan brand AXE Men’s Grooming
di 3Q19 agar terus bisa memimpin
pasar (market leader). UNVR juga turut
mendorong penjualan pada kategori
food and beverage yang menargetkan
konsumen dengan kategori low income
melalui brand Es Krim Seru dengan
kisaran harga Rp2.000-Rp3.000/pcs. Akan
tetapi, es krim ini hanya didistribusikan
kepada UMKM dengan sebutan “Juragan
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Inovasi Produk UNVR di FY19

Sumber: Google
Refill Station Produk UNVR di Bintaro

Sumber: UNVR
Focus in Purpose-Led and Future-Fit
Strategy
Dalam melakukan diversifikasi produk,
UNVR memastikan bahwa produk yang
dijual harus berlandaskan tujuan mulia
(purpose-led) serta relevan dan mampu
bersaing di masa depan (future-fit). Melalui
strategi ini, UNVR berhasil menciptakan

Seru” yang akan difasilitasi serta diawasi
oleh UNVR, sehingga memberikan
kesempatan bagi UMKM Indonesia untuk
terus berkembang terutama dari sisi F&B.
Selain itu, UNVR juga berencana merilis
dua produk baru untuk melengkapi brand
yang sudah ada dalam berbagai format
packaging di FY20E.

UNVR saat ini diperdagangkan pada level -2 STD PE Ratio (Rata-rata 3 tahun)
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berbagai produk yang tidak hanya unik
melainkan juga ramah lingkungan, seperti:
sikat gigi pepsodent yang terbuat dari
100% bambu (pepsodent natural bamboo)
dan produk kecantikan dengan brand
“Love Beauty and Planet” yang dilengkapi
dengan fast rinse technology (menghemat
air saat keramas). UNVR juga bekerja sama
melalui program #smallactsoflove dengan
berbagai mitra (Givaudan, Farmers
Market, Waste4Change, XSProject) untuk
memastikan bahan alami yang digunakan
terjaga kelestariannya dan memenuhi
standar sustainability yang tinggi. Pada
Feb-2020, UNVR memperkenalkan
refill station pertama di Bintaro untuk
mengurangi penggunaan virgin plastic
dan mempercepat penggunaan plastik
daur ulang. Kami meyakini hal ini
berpotensi menjadi salah satu strategi
efisiensi UNVR di masa mendatang.
Bitter Potion in Sweetened drinks
Pemerintah berencana menerapkan tarif
cukai baru pada plastik serta minuman
berpemanis di FY20E. Adapun usulan
tarif dari Kementerian Keuangan untuk
minuman berpemanis sebagai berikut:
1) Teh kemasan sebesar Rp1.500/liter
yang berpotensi menambah pendapatan
negara hingga Rp2,7 triliun dengan
produksi hingga 2,19 juta liter/tahun; 2)
Minuman Berkarbonasi sebesar Rp2.500/
liter dengan potensi penambahan
pendapatan negara hingga Rp1,7 triliun
dengan rata-rata produksi 747 juta liter;
3) Minuman Berpemanis lainnya seperti
energy drink, kopi, konsentrat dan lainnya
sebesar Rp2.500/liter dengan rata-rata
produksi mencapai 808 juta liter dengan
potensi penerimaan negara hingga
Rp1,85 triliun. Kami memperkirakan hal
ini tidak berdampak signifikan terhadap
pendapatan UNVR mengingat kontribusi
Foods and Beverages sebesar ~5%.
Rekomendasi BUY dengan Target
Harga Rp8.400
Melalui berbagai strategi inovasi
produk, kami meyakini performa UNVR
akan semakin membaik di FY20E.
Kami memproyeksikan pendapatan
UNVR meningkat sebesar 4,77%/4,81%
YoY pada FY20E/FY21F dengan net
profit bertumbuh 5,06%/4,62% YoY.
Kami merekomendasikan BUY untuk
UNVR dengan Target Price Rp8.400
yang mengimplikasikan PE di level
41,26x/39,44x pada FY20E/FY21F.

Sumber: Bloomberg, MNCS per 10 Maret 2020
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Industri 4.0, SDM di Indonesia Perlu Kuasai
Data Science!

I

mplementasi Industri 4.0 di Indonesia
Sejak roadmap Industri 4.0 digaungkan
oleh pemerintah Indonesia, teknologi
yang menjadi pilar Industri 4.0 seperti
Internet of Things (IoT), Big Data, Cloud
Computing, Robotik, Machine Learning,
hingga Artificial Intelligence (AI) pun mulai
banyak diminati oleh berbagai sektor
bisnis.

Dengan perkembangan teknologi dan
dukungan pemerintah di era industri 4.0
ini, diharapkan Indonesia akan dapat bersaing dalam bidang teknologi di kancah
global. Untuk menuju cita-cita tersebut,
tentu sumber daya manusia juga memegang peranan penting agar Industri 4.0
dapat berkembang dengan matang di
Indonesia.

Ada empat faktor yang menggerakan
implementasi industri 4.0, yaitu:
1. Peningkatan volume data, daya
komputasi dan konektivitas
2. Kemampuan analitis dan bisnis
intelijen
3. Bentuk baru dari interaksi humanmachine, seperti touch interface dan
sistem augmented-reality;
4. Pengembangan transfer instruksi
digital ke dalam bentuk fisik, seperti
robotik dan cetak 3D.
Data-Aware Human Resource
Apabila kita tarik lebih jauh lagi, Industri
4.0 ini sangat berbeda dengan revolusi
industri yang sebelumnya. Bukan lagi
digerakkan oleh mesin uap atau minyak
bumi, “bahan bakar” industri 4.0 adalah

data yang melimpah. Oleh karena itu,
SDM di era industri 4.0 perlu memiliki
keterampilan di bidang Data Science
agar dapat mengelola, menganalisis, dan
mengolah data hingga menghasilkan
informasi yang bermanfaat. Selain itu
juga, agar dapat menciptakan solusi
dan teknologi berbasis data untuk
menyelesaikan permasalahan dengan
menggunakan data.
Untuk membantu kesiapan SDM yang ada
di Indonesia dalam menghadapi Industri
4.0, Algoritma Data Science Education
Center menyediakan pelatihan dan
workshop Data Science yang ditujukan
bagi pemula. Sehingga, stigma bahwa
data science adalah hal teknis yang
rumit dan hanya perlu dipelajari oleh

Sumber: Algoritma
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orang-orang dengan latar belakang ilmu
komputer, statistika, atau matematika saja
dapat berubah.
Algoritma: Data Science Learning
Solution
Data Science akan menjadi sebuah
keterampilan yang sangat bermanfaat dan
perlu dimiliki oleh banyak orang, apapun
profesi dan latar belakang pendidikannya.
Maka, Algoritma Data Science Education
Centre menyediakan beberapa pilihan
program workshop Data Science, dengan
durasi dan kurikulum yang bervariasi.

Beberapa program Algoritma di antaranya
adalah:
Data Science Academy: bootcamp
Data Science selama 4 bulan
menggunakan bahasa pemrograman
R, Python, dan SQL.
Corporate Training: pelatihan
Data Science untuk korporat yang
kurikulumnya dapat disesuaikan
dengan kebutuhan perusahaan.
Data Science Series: training Data
Science yang diadakan selama dua
hari dengan topik yang spesifik.
Kickstart Series: workshop Data
Science dengan durasi selama 3 jam

berisi materi perkenalan data science
untuk pemula.
Dengan program yang dihadirkan,
Algoritma ingin membantu masyarakat
untuk meningkatkan kesadaran akan
pentingnya kemampuan Data Science
pada era Industri 4.0. Kami juga ingin
memastikan alumni Algoritma Academy
dapat terserap di berbagai perusahaan
yang menjadi rekanan Hiring Partner
Algoritma. Sehingga, kebutuhan industri
akan Data Scientist juga dapat terpenuhi.

Sumber: Algoritma

Tentang Algoritma:
Algoritma Data Science Education Center
adalah perusahaan yang bergerak dalam
pendidikan non formal yang mengajarkan
kemampuan pemrograman dan statistik
spesifik untuk pembuatan model Artificial
Intelligence, pengolahan dan visualisasi
data. Selepas menempuh pendidikan
Data Science Academy selama tiga
bulan, peserta yang lulus dengan nilai
kualifikasi 85 akan mendapatkan bantuan
penempatan kerja di perusahaan rekanan
sebagai Data Scientist.

Hubungi Algoritma:
Website		
Email		
WhatsApp
Instagram

: www.algorit.ma
: community@algorit.ma
: 08777.8353.007
: @teamalgoritma
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Still Open and Forever Helpful!
PT ACE Hardware Tbk (ACES)
“MNCS
merekomendasikan BUY
saham ACES dengan
Target Harga Rp1.400”

Sumber: Perseroan

P

enjualan pada 9M19 bertumbuh
Double Digit meskipun Bottomline
sedikit tertekan
Sebagai pionir dan pusat perlengkapan
rumah serta gaya hidup terlengkap,
ACES mencatatkan pertumbuhan
pendapatan usaha yang solid sebesar
15,27% YoY menjadi Rp5,86 triliun pada
9M19 (vs Rp5,08 triliun pada 9M18) yang
merepresentasikan 72,73% dari estimasi
MNCS FY19E. Produk penjualan home
improvement mendominasi peningkatan
pendapatan sebesar 13,61% YoY diikuti
dengan lifestyle product yang meningkat
sebesar 16,68% YoY. Sementara itu
kenaikan COGS dan beban usaha
membuat laba bersih ACES hanya
bertumbuh 4,27% YoY atau mencapai
Rp727,16 miliar dengan net profit margin
sedikit tertekan 133bps. Adapun SSSG
diperkirakan akan berada single digit di
level 5,5% pada FY19E.
Strategi Penjualan Online Menjadi
Penyelamat di tengah Penurunan
Aktivitas Ritel
Data terkini pada Feb-2020, SSSG
ACES sedikit meningkat di level 6,8%
(vs 5,4% pada Jan-2020) di tengah

musim penghujan dan pandemik
Covid-19. Kami melihat bahwa strategi
penjualan online melalui ruparupa.com
yang menjual lebih dari 64.000 jenis
produk membawa keberuntungan bagi
ACES. Portofolio produk yang beragam
menjadi keunggulan ACES, terlebih

lagi Perseroan menyediakan berbagai
produk survival kit di tengah pandemik
Covid-19. Kami memperkirakan trafik
penjualan ACES secara konvensional di
dalam area toko berpotensi mengalami
penurunan akibat pandemik ini, dimana
aktivitas luar ruangan masyarakat telah
dibatasi oleh pemerintah. Namun
demikian, kami meyakini penurunan
tersebut dapat sedikit terbantu oleh
berbagai penjualan produk melalui sistem
online dan agresifnya strategi promosi
yang dijalankan. Kami memperkirakan
penjualan ACES bertumbuh single digit
mencapai Rp8,86 triliun (+7,84% YoY)
pada FY20E dan akan membaik pada
FY21F yang bertumbuh 8,52% YoY sesuai
dengan target manajemen. Sementara itu,
margin laba bersih akan sedikit tertekan
di level 10,97% pada FY20E (vs 12,12%
pada FY19) dikarenakan peningkatan
biaya bahan baku di tengah tantangan
penurunan trafik penjualan.

Tren Pergerakan Pendapatan, Gross Profit Margin dan Net Profit Margin pada
FY15-FY21F
Revenue in IDR bn (LHS)
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ACES menyediakan berbagai produk survival kit dalam menghadapi pandemi
Covid-19 melalui Penjualan Online ruparupa.com

Alokasi Capex senilai Rp250 miliar
untuk Memperluas Jaringan 10-15
Gerai pada FY20E
ACES berhasil membuka 23 gerai baru
pada FY19 dengan total 197 gerai yang
tersebar di 46 kota besar Indonesia.
Pada FY20E, ACES menargetkan untuk
dapat memperluas jaringan dengan
pembukaan gerai sebanyak 10-15 gerai.
Adapun total alokasi belanja modal
untuk pembangunan tersebut mencapai
Rp250 miliar. Berbagai program promosi
yang dijalankan Perseroan dalam rangka
menyambut pembukaan toko ke-200
di Living Plaza Perintis Kemerdekaan,
Makassar pada 12 Maret 2020 diharapkan
mampu membantu trafik penjualan pada
1H19 di tengah ketakutan pandemik
Covid-19. Selain itu, konsep ACE Xpress
yang dirilis pada tahun 2018 semakin
mempermudah konsumen dalam
menjangkau gerai karena berlokasi di
daerah perumahan dengan menawarkan
produk kebutuhan sehari-hari.
Risiko Ketersediaan Inventory dan Nilai
Tukar Masih menjadi Fokus Utama
Kekhawatiran pada stok inventory
produk akibat penutupan sementara
aktivitas manufaktur menjadi sentimen
negatif bagi ACES mengingat sekitar
80% merupakan produk impor dengan
kontribusi terbesar berasal dari Tiongkok.
Selain itu pelemahan nilai tukar rupiah
terhadap USD di level Rp16.000 menjadi
tantangan tersendiri. Namun demikian,
kami meyakini bahwa peningkatan
aktivitas manufaktur yang kembali normal
pada Maret 2020 di Tiongkok mampu

Sumber: ruparupa.com
mendorong pemenuhan ketersediaan
produk. Di sisi lain, pelemahan nilai
tukar perlahan akan diturunkan (pass-on)
kepada konsumen didukung berbagai
paket promosi dan value-added yang
menarik.
Rekomendasi BUY untuk ACES dengan
Target Price Rp1.400
Dari beberapa risiko dan katalis yang
ada, kami meyakini kinerja ACES pada

FY20E masih dapat bertumbuh positif
dibandingkan dengan emiten ritel lainnya,
didukung oleh keunggulan portofolio
produk dan penjualan online yang masif.
Maka, kami merekomendasikan BUY
untuk ACES pada TP: Rp1.400, dengan
PE 24,67x/ 21,02x dan PBV 3,43x/ 2,79x
pada FY20E/FY21F. Saat ini, ACES
diperdagangkan pada level -2 STD (3
Years Average) dengan dengan PE di
level 22,35x.

ACES diperdagangkan pada level -2 STD (3 Years Average) dengan dengan PE di level 22,35x.
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Compact House for Millennials
PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE)

Sumber: BSDE

F

Y19 Highlights: Better Performance Driven by Residential
Sales
BSDE mencatatkan marketing sales sebesar Rp6,48 triliun
atau meningkat 4,20% YoY melebihi target yang direncanakan
senilai Rp6,2 triliun pada FY19. Hal ini didorong oleh penjualan
perumahan sebesar Rp3 triliun dari beberapa kluster, di
antaranya kluster Mozia, Savia, Greenwich, Vanya Park, FleekHauz,
Fleekhauz-R, Imajihaus, Nava Park dan The Zora di BSD City,
serta penambahan penjualan dari Taman Banjar Wijaya dan
Grand City Balikpapan. Adapun Fleekhauz meraih popularitas
sebagai kluster “most wanted”, yang telah terjual habis dalam
waktu 2 minggu setelah diluncurkan pada 9M19. Selain itu BSDE
membukukan pendapatan FY19 sebesar Rp7,8 triliun, meningkat
6,85% YoY (vs Rp6,63 triliun di FY18) yang merefleksikan
97,86%/97,31% dari konsensus/target MNCS pada FY19E.
Pertumbuhan tersebut ditopang oleh penjualan perumahan
dan sewa yang masing-masing meningkat 4,82%/7,16% YoY
pada FY19.

Advertisement Fleek Hauz dan Imaji Hauz

Looking for Better Outlook in FY20E: Compact Houses is
getting the Hype!
Kami meyakini kinerja positif BSDE akan berlanjut pada FY20E,
didukung oleh beberapa katalis, seperti: 1) Keberhasilan
peluncuran “the new compact houses project” dengan sistem
smart home dan desain modern seperti Fleekhauz, Tabebuya
dan Imaji Haus dengan kisaran harga rata-rata Rp800 juta hingga
Rp1,5 miliar per unit, selain itu Fleekhauz Tahap II dan Provence
Suite akan diluncurkan di FY20E; 2) Pengembangan proyek
unggulan dengan ekosistem bisnis terintegrasi meliputi kantor,
fasilitas pendidikan, dan gedung pertemuan; 3) Pengembangan
BSD City Tahap III yang mencakup luas ± 2.500 ha di FY20ESumber: BSDE
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FY35F; 4) Infrastruktur terintegrasi melalui jalan tol KunciranSerpong (11 km) yang akan terhubung dengan jalan tol JORR II,
serta pengembangan MRT di wilayah Tangerang Selatan.

dari sisi developer dan pembiayaan KPR dari sisi customer; 3)
Berdasarkan data Kementerian PUPR adanya pertumbuhan ±81
juta milenial dengan estimasi 76% membutuhkan rumah baru.

Regulasi Pemerintah diharapkan dapat Meningkatkan
Marketing Sales
Kami mengestimasikan marketing sales BSDE akan bertumbuh
moderat di level 2,65% YoY atau senilai Rp6,65 triliun pada FY20E,
yang didukung oleh katalis positif di sektor properti seperti:
1) Insentif LTV melalui Peraturan BI nomor 21/13/PBI/2019
yang mulai di implementasikan pada FY19. Implementasi
tersebut melengkapi insentif LTV untuk hunian pertama pada
8M18; 2) Suku bunga acuan 7DRR yang berpotensi menurun
25-50bps di FY20E sehingga akan menurunkan cost of fund

Valuasi dan Rekomendasi: BUY dengan Target Harga
Rp1.110
Kami merekomendasikan BUY untuk BSDE, dengan TP: Rp1.110
dan PE/PBV 8,19x/0,59x di FY20E. Saat ini BSDE diperdagangkan
pada level –1 STD (rata-rata PE 3-tahun) dengan P/E di 8,06x dan
PBV di 0,84x. Di sisi lain kami juga masih melihat adanya risiko
terhadap BSDE, meliputi: 1) Penerapan PSAK 72 yang berpotensi
mempengaruhi pendapatan BSDE; 2) Daya beli rendah yang
akan menekan pencapaian marketing sales pada FY20E.

Compact House Design

Tren Marketing Sales BSDE FY15-FY20E
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One Step Further!
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP)

Sumber: The Star

F

inancial Performance: Lower Bottom
line, but Succeed to Expand!
LSIP mencatatkan penjualan sebesar
Rp3,70 triliun atau menurun sebesar
-7,97% YoY di FY19 (vs Rp4,02 triliun
di FY18). Hal ini terjadi seiring dengan
penurunan volume penjualan khususnya
CPO dan produk PK (palm kernel) sebesar
-4,22% YoY. Akan tetapi, perusahaan
berhasil meningkatkan penjualannya
ke pasar luar negeri (ekspor) hingga
119,61% YoY atau senilai Rp220,72
miliar dari Rp100,50 miliar di FY18. Di
sisi lain, LSIP mampu menekan COGS
mencapai -5,96% YoY sehingga menahan
penurunan lebih dalam pada gross profit
yang mencapai Rp561,56 miliar (-17,78%
YoY) dengan gross profit margin di level
15,18%. Sementara itu, laba bersih
perusahaan melemah hingga -23,31%
YoY atau senilai Rp252,63 miliar di FY19.
Positive Impulse from Domestic
Consumption
Pergerakan ASP CPO terus mengalami
penurunan sejak 2017 hingga 2018
sebesar -18% YoY akibat kondisi

oversupply. Dalam menghadapi hal
tersebut, pemerintah telah mengambil
langkah antisipasi melalui upaya
percepatan realisasi program biodiesel,
dimana program biodiesel 30% (B30) telah
di implementasikan sejak 1 Januari 2020
dengan target 9,59 juta kiloliter di FY20E
yang akan dilanjutkan dengan program
uji coba B40 pada 3Q20E. Sebelumnya,

melalui realisasi B20 turut mendorong
pertumbuhan penjualan perusahaan yang
mencapai Rp1,11 triliun (+12,40% QoQ)
akibat peningkatan ASP CPO sebesar
46,34% QoQ di 4Q19. Dengan demikian,
kami percaya kebijakan ini berpotensi
mendorong harga CPO pada FY20E, yang
diproyeksikan mencapai level RM2.788/
mt.

Pergerakan Revenue dan Net Profit LSIP FY15-FY19
(Dalam Miliar Rupiah)
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Strategy in FY20E: Increasing
Productivity and Cost Efficiency
Sebagai salah satu anak usaha dari
PT. Salim Ivomas Pratama (SIMP), LSIP
memproduki Tandan Buah Segar (TBS)
inti yang mengalami penurunan -3,30%
YoY atau mencapai 1,47 juta MT (vs 1,52
juta MT di FY18) yang diikuti dengan
penurunan volume produksi CPO sebesar
-12,13% YoY akibat kegiatan penanaman
kembali. Sehingga, perusahaan berusaha
meningkatkan produktivitas dan efesiensi
biaya di tengah potensi penguatan
harga CPO di FY20E. Hal ini didukung
dengan keberhasilan perusahaan dalam
mempertahankan extraction rate CPO dan
PK tetap stabil di level 22,92% dan 6,41%.

Oleh sebab itu, kami memproyeksikan
volume penjualan CPO pada FY20E dan
FY21F masing-masing mencapai 426.851
MT dan 435.751 MT, sedangkan volume
penjualan PK pada FY20E dan FY21F
masing-masing menjadi 127.695 MT dan
130.358 MT.

“MNCS
merekomendasikan
BUY untuk LSIP dengan
Target Harga Rp1.000”

Recommendation: BUY dengan Target
Price Rp1.000
Pergerakan harga CPO yang semakin
membaik akibat penerapan biodiesel dan
potensi peningkatan volume produksi
LSIP di FY20E, kami merekomendasikan
BUY untuk LSIP dengan target harga di
Rp1.000 dengan implied PBV FY20E/
FY21F pada 0,76x/0,72x. Di sisi lain,

potensi perekonomian yang tidak stabil
akan meluasnya virus corona dapat
mempengaruhi kinerja perusahaan,
namun kami meyakini perusahaan dapat
bertahan akibat fundamental keuangan
yang baik dan tidak memiliki pendanaan
hutang (zero debt). Saat ini, LSIP sedang
diperdagangkan dalam STD-2 pada ratarata perdagangan PBV 3 tahun.
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LSIP saat ini diperdagangkan pada -2 STD PBV (rata - rata 3 tahun)
PBV LSIP

MEAN

STD+1

STD+2

STD-1

STD-2

1,6
1,4
1,2
1
0,8

Feb-20

Mar-20

Jan-20

Dec-19

Oct-19

Nov-19

Sep-19

Jul-19

Aug-19

Jun-19

May-19

Apr-19

Feb-19

Mar-19

Jan-19

Dec-18

Oct-18

Nov-18

Sep-18

Jul-18

Aug-18

Jun-18

May-18

Apr-18

Feb-18

Mar-18

Jan-18

Dec-17

Oct-17

Nov-17

Sep-17

Jul-17

Aug-17

Jun-17

May-17

Apr-17

0,4

Mar-17

0,6

Sumber: Bloomberg

68

Company Update

MNCS Compendium / VI / April 2020

Standing in the Midst of Storm
PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA)
di level 200.000 troy ounce. Adapun
manajemen menargetkan produksi emas
di rentang 165.000 – 185.000 troy ounce
pada FY20E.

Sumber: Google

F

Y19 Performance: Solid Performance
backed by Strong Volume
MDKA mencatatkan performa yang
solid pada FY19 dengan pendapatan
yang meningkat 36,80% YoY menjadi
USD402,04 juta. Peningkatan ini didukung
oleh peningkatan ASP emas ke level
USD1.398/ troy ounce (+10,28% YoY)
selain itu volume penjualan emas juga
meningkat menjadi 219.410 troy ounce
(+19,26% YoY), diikuti oleh perak menjadi

357.516 troy ounce (+152,44% YoY) dan
tembaga menjadi 16.753 ton (+89,54%
YoY) mengingat kontribusi pendapatan
berasal dari 74,23% penjualan emas,
1,39% perak dan 24,38% tembaga.
Sementara laba bersih juga meningkat
34,95% YoY menjadi USD70,83 juta
dengan net profit margin di 17,62%
pada FY19. Di sisi lain, produksi emas
mencapai 223.042 troy ounce (+33,15%
YoY) melampaui target manajemen

Tren Pendapatan dan Laba Bersih MDKA
Revenue (LHS)
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Expanding through Partnership
MDKA terus mengeksplorasi berbagai cara
untuk meningkatkan nilai dari kegiatan
pertambangannya. Beberapa proyek
yang akan dijalankan oleh MDKA adalah
sebagai berikut: 1) Perjanjian kerjasama
( joint venture) dengan J-Resources
(PSAB) untuk menggabungkan Proyek
Pani milik PSAB dengan tambang emas
Pani (IUP) MDKA yang ada di Gorontalo,
Sulawesi. Proyek ini bertujuan untuk
mengoptimalkan pengembangan
sumber daya, di mana penggabungan
dari kedua proyek akan meningkatkan
cadangan jumlah cadangan sumber
daya serta keuntungan economic of scale
dari pengolahan yang lebih besar pada
satu pabrik. Kami menilai kerjasama ini
berpotensi menurunkan beban pokok
dan meningkatkan efisiensi, sejalan
dengan tujuan MDKA untuk menjadikan
Pani sebagai tambang emas dengan
biaya rendah; 2) Perjanjian kerjasama
(joint venture) dengan Tsingshan untuk
melakukan uji metalurgi bijih dari Wetar
pada pabrik di Taman Industri Morowali
Indonesia (IMIP). Kerja sama ini didasarkan
oleh kurangnya efisiensi dari proses yang
telah dilakukan MDKA, di mana hanya
sebagian sumber daya tembaga yang
dapat diolah sementara emas, perak,
seng dan belerang yang terkandung
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dalam bijih tidak dapat diproses. Maka
melalui kerjasama ini, MDKA bertujuan
untuk memonetisasi komponen yang
terkandung tersebut di mana usaha
kerjasama akan membeli bahan baku
dari tambang Wetar. Kami menilai kerja
sama ini dapat meningkatkan potensi nilai
tambah yang sangat besar untuk kinerja
keuangan perusahaan. Proyek ini dinilai
akan meningkatkan penghasilan MDKA
dalam beberapa tahun ke depan karena
kedua proyek tersebut masih dalam
proses feasibility study.
Strong Position amidst Uncertain Market
Kekhawatiran investor atas ketidakpastian
global yang disebabkan oleh pandemik
virus corona, perang dagang dan perang

geopolitik berdampak terhadap fluktuasi
harga pasar. Hal ini juga didukung oleh
turunnya permintaan global khususnya
dari Tiongkok yang masih memegang
posisi sebagai salah satu importir terbesar.
Impor perak Tiongkok mencapai USD2,72
triliun (-1,95% YoY) sementara impor
tembaga menurun 14,40% YoY menjadi
USD40,8 miliar pada FY19. Di sisi lain, isu
tersebut mendorong harga emas ke level
USD1.616/ troy ounce (+22,32% YoY per
26 Maret 2020) yang disebabkan oleh
meningkatnya permintaan terhadap aset
rendah risiko seperti emas. Peningkatan
ini dapat mendorong penjualan emas
MDKA yang kami perkirakan akan
mencapai 198 ribu troy ounce atau senilai
USD314,52 juta yang akan mendorong

peningkatan pendapatan MDKA menjadi
USD420 juta (+4,36% YoY) pada FY20E,
mengingat emas berkontribusi sebesar
74,23% terhadap pendapatan di FY19.
Rekomendasi HOLD untuk MDKA
dengan Target Price Rp1.280
Dari beberapa risiko dan katalis yang
ada, kami meyakini kinerja MDKA pada
FY20E akan ditopang oleh penguatan
harga emas yang kami estimasikan akan
mencapai USD1.590/troy ounce. Maka,
kami merekomendasikan HOLD untuk
MDKA pada TP: Rp1.280, dengan PE/
PBV 28,83X/3,78x pada FY20E. Saat
ini, MDKA diperdagangkan pada level
-0,98STD (3 Years Average) dengan
dengan PBV 2,74x.

MDKA saat ini diperdagangkan pada -0,98STD (rata – rata 3 tahun) dengan PBV di level 2,74x
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Acquisition and Diversification to be more
Competitive
PT PP Presisi Tbk (PPRE)

P

endapatan Bertumbuh Double Digit
ditopang Pendapatan Konstruksi
dan Readymix
PPRE berhasil mencatatkan new contract
sebesar Rp5,9 triliun, meningkat 13,46%
YoY pada FY19, atau melebihi target
yang direncanakan sebesar Rp5,8 triliun.
Kontrak yang didapatkan 48,2% berasal
dari induk Perseroan yaitu PTPP dan
51,8% berasal dari eksternal, dengan
97,8% kontrak untuk jasa pengerjaan
konstruksi. Lebih lanjut PPRE juga
mencatatkan pertumbuhan pendapatan
sebesar 26,27% YoY menjadi Rp3,85
triliun pada FY19 (vs Rp3,05 triliun pada
FY18). Gross profit meningkat 14,40% YoY
menjadi Rp850,36 miliar (vs Rp743,32
miliar pada FY18) dengan gross profit
margin (GPM) 22,07% pada FY19. EBITDA
tercatat meningkat 37,08% YoY menjadi
Rp1,18 triliun pada FY19 (vs Rp864,55
miliar pada FY18) dengan EBITDA margin
di level 30,76%, sementara net profit
meningkat sebesar 1,48% YoY di level
Rp331,27 miliar pada FY19.
Meningkatkan Kemampuan sebagai
Kontraktor Utama yang Terintegrasi
Sebagai perusahaan konstruksi, PPRE
berupaya berinovasi dan meningkatkan
kapabilitasnya, dengan berperan sebagai
kontraktor utama dalam membangun
infrastruktur. Tercatat, pada FY19 PPRE
menjadi peran kontraktor utama dalam

Sumber: Perseroan
4 proyek, yaitu: 1) Trans Jawa Selatan
Lot 9 : Balekambang Kedungsalam,
Malang; 2) Overlay runway Bandara
International Minangkabau; 3) Jembatan
Balangan, Adaro; dan 4) Jalan Angkut
batubara Kalteng Kaltim. Selain itu,
PPRE juga meningkatkan kapabilitas
dengan mengakuisisi perusahaan soil
improvement sebagai cement deep
mixing pertama di Indonesia dengan
harapan dapat mengerjakan beberapa
konstruksi geotech yang dibutuhkan

Integrasi Konstruksi PPRE
Civil Work

dalam pembangunan infrastruktur
seperti bandara dan pelabuhan yang
memiliki kontur tanah yang tidak stabil.
Proyek pertama dari soil improvement
ini adalah pengerjaan proyek di
pelabuhan Patimban. Saat ini PPRE
mampu mengintegrasikan jenis pekerjaan
konstruksi seperti: 1) Foundation; 2) Civil
work; 3) Ready mix; 4) Formwork; dan
5) Erector. Selain itu PPRE juga memiliki
diversifikasi bisnis lain di jasa mining
services dan rental.
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Sumber: Perusahaan

Sumber: Perusahaan
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Rata-rata Pergerakan Harga Saham PPRE
Last Price
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Sumber: Bloomberg
Outlook FY20E: Diversification in the
Mining Business
Selain fokus dalam jasa konstruksi
infrastruktur sebagai main business , pada
FY20E PPRE juga akan mendiversifikasi
unit bisnis dalam pengerjaan kontrak
proyek-proyek
pembangunan
infrastruktur pertambangan. Pada FY19
PPRE telah berhasil mendapatkan kontrak
proyek infrastruktur jalan pengangkutan
batubara oleh PT Inti Pancar Dinamika
sepanjang ±60 Km dengan nilai
USD160 juta. Diversifikasi bisnis ini akan
menggunakan anak usaha PPRE yang
bernama PT Lancarjaya Mandiri Abadi
(LMA) yang akan fokus dalam mencari
bisnis di jasa pertambangan. Pada
FY19 LMA telah berkontribusi 32,6%
terhadap new contract PPRE, dimana
salah satunya adalah mendapatkan
kontrak Proyek Internasional Kediri
dan akan memimpin konsorsium untuk
melakukan pembersihan lokasi, pekerjaan
tanah, pengalihan & drainase selama 1,5
tahun. Dengan strategi tersebut, PPRE
menargetkan dapat memperoleh new
contract senilai Rp7 triliun pada FY20E,
dengan capex senilai Rp1 triliun.
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Gambaran Valuasi PPRE
Berdasarkan data Bloomberg Perseroan
saat ini diperdagangkan pada P/E 6,44x
(as of 7 Februari 2020). Kami melihat
valuasi yang ditawarkan oleh Perseroan
menarik karena saat ini diperdagangkan
di bawah rata-rata sektor konstruksi yang
berada pada level P/E 7,93x.

14

0,02%

Koperasi KPS PT PP

lembar saham, maka adanya potensi dari
peningkatan EPS dan juga dividen yang
akan dibagikan pada FY21F. Sebagai
informasi, dividend payout ratio PPRE
pada FY18-FY19 sebesar 30%, dengan
rata-rata dividend yield di level ±2%. Kami
mencoba untuk mengkalkulasi dari jumlah
dan nilai maksimal dari skema buyback
PPRE dengan perhitungan tersebut
maka didapatkan perhitungan sebesar
Rp311/lembar saham, dimana rata-rata 3
bulan terakhir harga PPRE berada di level
Rp219/lembar saham.

PE Band PPRE
PE

PT PP

Feb-20

Sumber: Bloomberg, MNCS

Corporate Action: Buyback untuk
Meningkatkan Likuiditas serta
Pertumbuhan EPS yang lebih Tinggi
PPRE saat ini tengah fokus untuk
melakukan pembelian kembali saham
yang beredar. Manajemen berharap
buyback tersebut mampu untuk menjaga
stabilitas harga dan juga likuidasi hingga
berakhirnya masa buyback tersebut.
Selain itu manajemen juga berharap
buyback tersebut dapat meningkatkan
efisiensi struktur permodalan perseroan,
menurunkan biaya modal secara
keseluruhan, serta meningkatkan
fleksibilitas dalam pengelolaan modal
jangka panjang. Skema buyback akan
berlangsung selama 6 Februari 2020
hingga 30 Juli 2021, dengan jumlah
sebanyak-banyaknya 941.116.400
lembar saham atau 9,20% dari modal
ditempatkan dan disetor penuh. PPRE
menyatakan akan melakukan buyback
dengan maksimal nilai sebesar Rp293
miliar yang berasal dari kas PPRE. Implikasi
dari corporate action ini akan mengurangi
jumlah lembar saham yang berkurang
menjadi 9,28 miliar lembar saham,
dari sebelumnya 10,22 miliar lembar
saham. Dengan berkurangnya jumlah

Komposisi Pemegang Saham Sebelum dan Sesudah Buyback
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Geliat Equity Crowdfunding dan Dampak Positifnya
bagi Bisnis UMKM di Indonesia

E

quity crowdfunding mulai dikenal oleh masyarakat
luas pada awal tahun 2019 setelah POJK nya keluar di
akhir Desember 2018. Equity Crowdfunding merupakan
gebrakan dan inovasi terdepan dalam industri pasar
modal di tanah air, berupa layanan urun dana dari
sejumlah pemodal untuk mendanai bisnis atau usaha
melalui penawaran saham berbasis Teknologi Informasi.
Equity Crowdfunding menjadi solusi mutakhir bagi
UMKM yang mengalami keterbatasan modal untuk bisa
mengembangkan usaha. Equity Crowdfunding juga
menjadi wadah dan instrumen yang revolusioner bagi
para investor yang ingin menginvestasikan sejumlah uang
dalam sebuah bisnis UKM, dengan berbagi kepemilikan
dengan seluruh masyarakat Indonesia dari seluruh penjuru
negeri. Konsep Equity Crowdfunding diterima dengan
sangat baik oleh masyarakat Indonesia, karena selain
mempermudah proses investasi bisnis, para investor bisa
merasakan kepemilikan dalam sebuah bisnis tersebut.
Bizhare merupakan platform Equity Crowdfunding pertama
dan terbesar di Indonesia. Bizhare lahir dari ide CEO dan
Co-Founder Bizhare, Heinrich Vincent untuk bisa membantu
masyarakat Indonesia bisa bebas finansial. Bizhare sendiri
terbentuk pada tahun 2017 pada Gerakan Nasional 1000
Startup Digital yang diadakan oleh KOMINFO, dimana ia
bertemu dengan 3 co-founder lainnya. Perjalanan Bizhare
yang dimulai dari hanya ide kemudian dituangkan dalam aksi
nyata berupa website Bizhare.id , bahkan di awal perjalanan
Bizhare menjadi salah satu startup fintech yang ikut serta dalam
penyusunan POJK 37 tentang Equity Crowdfunding. Setelah
POJK 37 tersebut keluar, Bizhare mendaftarkan perizinan
ke OJK, dan pada bulan November 2019 lalu Bizhare resmi
mendapatkan izin dari OJK sebagai penyelenggara Layanan
Urun Dana (Equity Crowdfunding).
Equity Crowdfunding sendiri merupakan hal baru dalam dunia
finansial dan investasi di tanah air, sehingga belum banyak
perusahaan yang menawarkan jasa ini. Sejak berdiri dari
tahun 2017, Bizhare menjadi bukti perkembangan antusiasme
masyarakat dari tahun ke tahun terhadap dunia investasi di
bisnis riil dan sistem urun dana. Hal ini terbukti dari data yang
dimiliki bahwa pengguna yang terdaftar dalam sistem Bizhare
bertambah sekitar lebih dari 400% dalam kurun waktu 1 tahun
dari tahun 2018-2019. Memasuki tahun 2020 investor ECF
Bizhare bertambah hingga 135% dari tahun sebelumnya hingga
mencapai 35.000 investor yang tersebar di 34 provinsi di
seluruh Indonesia. Jumlah pengaju pendanaan juga meningkat
100 kali lipat dari tahun 2018 ke tahun 2019. Pada tahun 2020 ini
total pengajuan ada sekitar 2.000 yang sudah masuk ke sistem
kami. Bizhare melakukan Feasibility Study terhadap bisnis yang
akan dibuka penawarannya melalui website Bizhare. Pada saat
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ini Bizhare fokus untuk membantu bisnis Waralaba dan UKM
untuk mengembangkan bisnis mereka.
Tak heran, kehadiran Equity Crowdfunding mewujudkan
banyak pemilik bisnis untuk mengembangkan bisnis mereka
dalam bidang F&B, Agrikultur, Retail hingga jasa. Berdasarkan
data Bizhare (per Maret 2020) bisnis food and beverage masih
mendominasi minat investor dalam berinvestasi karena lebih
dari 60% investor memilih untuk berinvestasi dalam bisnis F&B.
Geliat bisnis kuliner tanah air cukup mempengaruhi perilaku
masyarakat dalam berinvestasi. Sedangkan bisnis perikanan
dan jasa sukses menarik lebih dari 10% investor sedangkan
sisanya investor memilih bisnis retail dan fashion.
Selain itu, teknologi juga berperan penting dalam
perkembangan Equity Crowdfunding karena sistem yang
berjalan seluruhnya diakses secara online. Mulai dari
pembukaan investasi, pembagian dividen hingga penerimaan
laporan keuangan yang dilakukan melalui teknologi digital.
Belum lagi, fitur pasar sekunder dimana para investor bisa
melakukan perdagangan saham selayaknya di Bursa Efek, serta
teknologi Machine Learning dan Artificial Intelligence (AI) yang
akan dikembangkan lebih lanjut. Hal tersebut mendorong
para investor di usia produktif mendominasi jumlah investor
dalam Equity Crowdfunding. Sekitar 58% dari total user yang
terdaftar dalam sistem Bizhare adalah mereka yang berusia 1630 tahun dan sekitar 36% di usia 31-45 tahun. Pertanyaannya
adalah mengapa di usia mereka yang masih produktif
bekerja mendominasi jumlah investor Equity Crowdfunding?
Jawabannya adalah sistem urun dana menawarkan para
penggunanya untuk mendapatkan passive income tanpa harus
meninggalkan pekerjaan utama mereka. Dengan sistem yang
mudah, mereka dapat bergabung bersama orang lain untuk
memiliki bisnis dan mengerjakan pekerjaan mereka dalam
waktu yang sama.
Data membuktikan bahwa sekitar 46% investor Equity
Crowdfunding dalam sistem Bizhare merupakan karyawan
swasta, 26% wiraswasta, dan sisanya merupakan pegawai
negeri sipil, BUMN dan profesi lainnya. Variasi latar belakang
masyarakat yang terjun dalam berinvestasi melalui Equity
Crowdfunding membuktikan bahwa dengan modal yang tidak
terlalu besar, sistem investasi urun dana merupakan instrumen
investasi baru yang bisa dinikmati oleh semua kalangan dan
umur.
Hingga saat ini, Bizhare telah membuka investasi untuk berbagai
ragam bisnis mulai dari Alfamart, Chir Chir, Donburi Ichiya, Flip
Burger, Padang Sederhana Lintau 88, Odysen Barbershop,
Foresthree dan masih banyak lagi yang tersebar di berbagai
lokasi strategis Jakarta hingga pulau Sumatera. Hal tersebut
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Bizhare

Sumber: Bizhare
menjadi langkah yang baik bagi Bizhare mengawali tahun 2020
mengingat sampai dengan bulan Januari ini, bisnis-bisnis yang
dibuka melalui Bizhare telah menghasilkan omset sebesar Rp15
miliar dan dividen bagi investor sejumlah hampir Rp2 miliar,
yang dibagikan sesuai persentase kepemilikan saham, untuk
beberapa penerbit. Ke depannya Bizhare berharap untuk terus

mengembangkan bisnis yang telah berjalan dan memberikan
profit yang baik bagi investor.
*Data yang disajikan berdasarkan dari database internal Bizhare
per Maret 2020

Bizhare Business List

Sumber: Bizhare
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Menemukan Tujuan Hidup melalui Pembelajaran

Jonathan Barki, SVP, Head of Corporate Strategy Gojek – Decacorn pertama
di Indonesia
lebih mendalami minatnya di bidang
teknologi. Di sana ia berkesempatan
untuk menjadi saksi gelombang pertama
teknologi sebagai seorang pengguna,
serta menyadari bahwa teknologi
benar-benar dapat diterapkan dan
memecahkan banyak permasalahan di
Indonesia. Dalam pergumulannya ketika
merasa hanya sebagai bagian kecil dari
korporasi raksasa Amazon, kemudian
dia pun memutuskan untuk membawa
impian besarnya kembali ke Indonesia.
Namun demikian, kondisi pasar Indonesia
sangat berbeda dari AS dan penetrasi
ponsel pintar juga masih sangat rendah;
peluang yang diharapkan belum tiba.
Sementara itu, Jonathan melanjutkan
karirnya di Northstar Group, private equity
fund terbesar di Indonesia, dimana ia
belajar banyak tentang Indonesia dengan
mengamati tren berbagai sektor bisnis
dan perusahaan.

Sumber: MNCS

“K

eberuntungan adalah kombinasi
peluang dan persiapan. Peluang
memiliki empat kaki, sedangkan kita
hanya memiliki dua, jadi kita harus
selalu siap untuk menangkapnya.”

Minat yang Mencuat Sejak Belia
Jonathan Barki, pria kelahiran Singapura
yang besar di Jakarta, mulai menyadari
ketertarikannya akan teknologi sewaktu
di bangku SMA ketika mempelajari
dampak teknologi terhadap masyarakat
melalui kelas Information Technology in a
Global Society (ITGS). Dia menganggap
bahwa teknologi itu unik, dan melihat ke

depannya akan memiliki dampak yang
besar; dimana kenyataannya, pada tahun
2006 teknologi masih hanya terbatas pada
bidang ilmu komputer dan pemrograman.
Memutuskan untuk menjajaki bidang yang
lain, Jonathan kemudian mengambil mata
kuliah Finance di University of Illinois, AS.
Di luar kelas, dia senang mengembangkan
financial model saat waktu luang, serta
menerapkan apa yang dipelajarinya di
kelas dalam kehidupannya sehari-hari.
Setelah lulus dengan gelar sarjana
di tahun 2012, Jonathan bekerja di
Amazon selama 1 tahun, dimana ia

Pionir Teknologi Indonesia: Awal Mula
Gojek
Jonathan Barki termasuk salah satu dari
orang-orang pertama yang menyadari
bahwa Indonesia berpeluang untuk
mengambil peran dalam pengembangan
teknologi global, yang didorong
adanya kebutuhan untuk meningkatkan
sektor jasa. Di antara 3 pilar utama
pengembangan platform digital; (1)
Media sosial, (2) E-commerce, (3) O2O
(Online to Offline) Hyperlocal Services,
Indonesia memiliki peluang untuk
penetrasi pada sektor digital melalui
pilar ketiga karena dua pilar lainnya sudah
dikuasai oleh pemain global, antara lain
seperti Alibaba, Tencent, Amazon dan
Facebook Group. Permintaan sudah
besar, namun terkendala dibutuhkannya
ponsel pintar sebagai kunci utama untuk
membuka kantong populasi yang belum
disentuh dan dilayani.
Pertanyaan besarnya adalah: Kapan?
Ponsel pintar meledak pada periode
2012-2014 yang didukung oleh
berkembangnya perangkat elektronik
dengan harga terjangkau, dimana akhir
2014 menandai awal perubahan ketika
Gojek pertama kalinya menerima Investasi
Seri A di bawah kepemimpinan Cofounder Nadiem Makarim dan Kevin Aluwi.
Selanjutnya, tahun 2015 merupakan tahun
77
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bersejarah dalam perkembangan aplikasi
mobile di Indonesia ketika Gojek bersama
Tokopedia pertama kali meluncurkan
aplikasi mereka yang berkembang sampai
saat ini.
Dan selama ini, ternyata perjalanan hidup
mempersiapkannya untuk menerima
peluang emas yang jauh lebih besar di
depan.
Setelah 4 tahun bekerja di Northstar
Group, Jonathan bergabung dengan
Gojek pada tahun 2017 sebagai Head of
Corporate Strategy sebelum menginjak
usia 30 tahun. Dia merasa seperti pindah
dari satu keluarga ke keluarga lain, dari
sebelumnya bekerja sebagai salah satu
investor utama Gojek menjadi bekerja
langsung di Gojek itu sendiri.
Mengantar Gojek dari 100 ke 1000
Jika 2015 adalah tahun perkembangan
yang luar biasa saat Gojek beranjak dari
0 ke 1, sementara 2016 adalah tahun
dimana Gojek mendapatkan status
Unicorn yang membawanya dari 1 ke
100, dan selanjutnya 2017 adalah tahun
bergabungnya Jonathan Barki di Gojek,
“Saat itulah saya menemukan tujuan
dan panggilan hidup saya, yaitu
membawa Gojek dari 100 ke 1.000,”
ujarnya.
Sebagai seseorang yang mempunyai visi
strategis, dia tertantang untuk membawa
Gojek dari perusahaan start-up menjadi
perusahaan teknologi berkelanjutan,
yang berperan membentuk ekonomi
digital Indonesia. Di tahun pertamanya
bekerja, dia telah memimpin akuisisi 3
perusahaan start-up Fintech; Kartuku,
Ruma dan Midtrans, guna mendukung
pengembangan GoPay yang merupakan
pilar pembayaran bagi Gojek. Karena
GoPay, Gojek mampu untuk lebih
memahami penggunanya melalui
segmentasi, profiling dan analisa perilaku
pengguna secara lebih mendalam. Gopay
juga terus dikembangkan mengikuti
tren global perkembangan platform
perbankan digital. Sejak saat itu, Jonathan
membentuk tim Corporate Strategy yang
bertanggung jawab atas perencanaan
strategis, pengelolaan keuangan dengan
prinsip kehati-hatian, dan analisis data
secara mendalam untuk mendukung
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pencapaian indikator keuangan dan target
bisnis, serta kinerja manajemen demi
keberlangsungan bisnis dan keuangan.
Kehidupan di Gojek: Antara Waktu
Kerja dan Waktu Luang
Berbicara soal keberlanjutan, hal yang
paling sering ditanyakan adalah “Kapan
era ‘bakar uang’ akan berhenti?”
Jonathan lebih memilih ‘investasi pada
platform’ daripada sekedar ‘membakar
uang’. Pada platform Trifecta Gojek; (1)
Mitra Pengemudi, (2) Pengguna, (3) Mitra
merchant, ketiganya harus bersinergi
dalam skema yang saling menguntungkan
dan berkelanjutan. Bagaimana caranya?
Dengan memastikan tiga nilai utama yang
dianut perusahaan yaitu: Kepercayaan,
Kehandalan dan Kepuasan Pengguna
dijalankan dalam tiap kesempatan oleh
mitra pengemudi, pengguna dan mitra
merchant. Langkah selanjutnya adalah
mengoptimalkan efisiensi. Sebagai
contoh nyata, melalui GoPay, Gojek telah
mengurangi waktu pengiriman GoFood
secara signifikan hingga 30-40% karena
Gojek dapat secara langsung mendebit
wallet pelanggan dan mengkreditkannya
pada wallet pedagang tanpa memerlukan
jasa mitra pengemudi sebagai perantara
transaksi tersebut. Peningkatan efisiensi
dilakukan melalui proses bertahap dan
terus menerus, bukan dengan cara
sekedar ‘set and forget’.
Berbicara soal persaingan, Jonathan
menyadari bahwa ‘It’s never a one
player takes all’. Menurutnya, menjaga
persaingan yang sehat dapat mendorong
munculnya inovasi dan upaya untuk terus
mengembangkan platform itu sendiri
lebih jauh; hal tersebut adalah esensi
keberlanjutan jangka panjang.
Selain menjalankan perusahaan dan
memimpin tim yang terdiri dari 30
orang, Jonathan juga terlibat dalam
kegiatan filantropis – komitmen lain yang
dilakukannya di luar waktu kerjanya.
Dia mendukung penuh sebuah Yayasan
yang memberikan bantuan di bidang
pendidikan, penempatan kerja dan
pengasuhan pada berbagai panti asuhan.
“Bukan bagaimana kita menghabiskan
waktu selama jam kerja yang akan

membedakan kita dari yang lain,
melainkan bagaimana cara kita
menghabiskan waktu luanglah yang
terpenting!”, katanya.
Kesempatan berbagi kebahagiaan dengan
lingkungan sekitarnya telah membantunya
menemukan keseimbangan dan makna
hidup.
Mengambil Peluang: Tips Meraih Mimpi
dan Membangun Karir bagi Milenial
Meskipun Jonathan telah menemukan
minatnya di bidang teknologi sejak usia
muda, namun butuh waktu lebih dari 1
dekade untuk mengembangkan minat
tersebut dan akhirnya membuahkan
hasil. Jalan yang dilaluinya pun tidak
mudah, mengalami banyak tantangan
dan juga harus berpindah dari satu
industri ke industri lainnya. Pelajaran
yang bisa diambil dari hal tersebut
adalah untuk tetap fokus pada satu hal
tapi tidak menutup diri dari hal lainnya.
Waktu sangatlah berharga. Oleh sebab
itu, seseorang yang tidak berhenti saat
mengalami kegagalan di awal, akan
menemukan tujuan hidupnya lebih awal
pula.
Jonathan juga mengungkapkan
pentingnya kerendahan hati, ia berkata
“Kerendahan hati adalah pola pikir,
sesuatu yang kita terapkan setiap
hari. Bangun rutinitas yang membantu
untuk mengingatkan kita akan hal
ini, dan selalu memberikan perhatian
kepada orang-orang di sekitar kita. Ini
akan membantu kita selalu memiliki
pandangan positif dan membuka
banyak peluang yang mungkin
terlewatkan.”
Menjalani Hidup Penuh Makna
“Pekerjaan telah menjadi perjalanan yang
membuat saya belajar lebih dalam tentang
diri saya dan orang-orang di sekitar
saya. Pekerjaan juga telah memberikan
tujuan dan makna bagi hidup saya, dan
memungkinkan saya untuk menjadi
manusia yang lebih baik. Saya juga tidak
pernah membatasi bekerja selama di
kantor saja, energi dan perilaku yang
sama selalu saya bawa dalam segala hal
yang saya lakukan,” katanya.
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Creativity + Execution = Innovation

Yoris Sebastian, Creativepreneur, Penulis Buku & Pembicara

Sumber: Narasumber

“K

reativitas lahir dalam pikiran, tapi ide kreatif yang
keren dan berhasil dijalankan dengan baik akan
melahirkan inovasi.”
Yoris Sebastian telah berkecimpung di dunia kreatif lebih
dari 20 tahun. Selain dikenal sebagai creativepreneur yang
menahkodai OMG Creative Consulting dan Creative Junkies,
dia juga merupakan Co-founder Inspigo.id, platform podcast
yang dibentuk tangan dinginnya bersama dua sahabatnya sejak
dua tahun silam. Menariknya, sebelum terjun ke dunia kreatif, dia
mengasah pola pikir kritis dan membentuk networking melalui
pengalamannya sebagai wartawan di Majalah Hai.
Karir gemilang Yoris di industri kreatif saat itu melesat berkat
gebrakan out of the box yang dibuatnya. Salah satunya adalah

Program “I Like Monday” yang menghadirkan musisi lokal di Hard
Rock Café Jakarta. Meskipun awalnya mengalami penolakan,
program ini berhasil direalisasikan dan membawa Yoris meraih
Penghargaan “Indonesia Young Marketer Award” (2003) dan
“International Young Creative Entrepreneur of the Year – Music
Award” dari British Council (2006).
Pepatah “kecil-kecil cabe rawit” mungkin cocok untuk
menggambarkan Yoris muda. Bagaimana tidak, dia berhasil
menjadi General Manager (GM) Hard Rock Café termuda seAsia dan termuda kedua di dunia pada usia 26 tahun. Pencapaian
itu tidak membuatnya berhenti berkreasi. Pada April 2007, dia
mendirikan perusahaan creative consulting yang bernama Oh
My Goodness (OMG) untuk membantu perusahaan melakukan
inovasi bisnis di tengah ketatnya persaingan.
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Huge Power in Creativity
Revolusi industri 4.0 muncul sepaket dengan disrupsi. Disrupsi
ini membawa tantangan sekaligus peluang secara global, tak
terkecuali Indonesia. Tren yang muncul di industri kreatif Tanah
Air cukup positif. Berdasarkan data BEKRAF, kontribusi ekonomi
kreatif terus meningkat hingga mencapai sekitar Rp1.200 triliun
di 2019 dibandingkan Rp1.105 triliun di 2018.
Yoris sendiri meyakini Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
akan menjadi penopang ekonomi Indonesia, bahkan bisa
mengalahkan pendapatan dari komoditas seperti minyak.
Menurutnya, komoditas jumlahnya terbatas, sementara
kemampuan kreativitas manusia tidak pernah ada batasnya.
Inspigo: Inspiration Platform for Indonesia
Inspigo (Inspiration on the Go) lahir bukan sebagai produk
marketing, tapi cerita tentang karya-karya anak bangsa untuk
menjawab kebutuhan Indonesia akan media belajar. Pengalaman
Yoris sebagai pembicara publik dan penulis buku selama belasan
tahun menyadarkannya bahwa yang terdampak dari tulisan atau
seminarnya baru ratusan ribu orang “saja” karena keterbatasan
jarak dan waktu.
Terlebih lagi ada kesulitan untuk memperoleh konten yang positif
dan mendidik di tengah kebebasan penggunaan internet. Oleh
sebab itu, Yoris bersama dengan Tyo Guritno dan Eva Ditasari
menciptakan aplikasi Inspigo, sebuah platform audio podcast
yang mengusung konsep inspirasi on-demand dari berbagai
narasumber yang telah dikurasi (professional-generated content).
Meskipun bukan menjadi aplikasi podcast pertama di Indonesia,
keunikan serta pemahaman akan kebutuhan masyarakat
Indonesia membuat Inspigo lari lebih cepat daripada podcast
lainnya, di antaranya:
1. Durasi konten yang singkat dengan rata-rata sekitar 7 menit,
sehingga memungkinkan pendengar untuk multi-tasking
2. Narasumber yang bervariasi dan expertise di bidangnya,
serta menggunakan data analytical dan experience untuk
tracking kebiasaan pendengar
3. Podcast dikemas dalam bentuk talk show maupun monolog
4. Memiliki fitur offline download, sehingga memudahkan
akses terutama saat tidak ada jaringan internet
5. Akun freemium dengan harga terjangkau
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common practice di dunia start up. Di fase pertama, pihaknya
menyelenggarakan offline event seperti seminar dan talk show.
Dengan keterbatasan kapasitas peserta dalam acara, pendaftar
yang tidak dapat mengikuti acara tetap memperoleh akses untuk
mendengarkan isi seminar melalui podcast di Inspigo.
Di fase kedua, saat mencapai 100.000 pendengar, Inspigo mulai
melakukan kolaborasi dengan berbagai perusahaan ternama,
seperti BCA, Astra, Jouska dan sebagainya. Di fase ketiga,
potensi pendapatan Inspigo semakin besar dengan menjual
Audio Playbook. Selain konten yang dapat diakses secara
gratis, ada beberapa konten yang berbayar dan hanya dapat
diakses dengan akun premium. Untuk memperluas jaringan
pendengarnya secara organik, Inspigo menerapkan konsep
Freemium yaitu gratis akun premium selama dua minggu hanya
dengan membagikan kode referral kepada orang lain.
Untuk semakin mendorong pertumbuhan, Inspigo sedang
menggodok versi baru Audio Playbook yang bersifat omnichannel. Pendengar bukan hanya dapat mendengar konten
audio, tapi juga bisa diarahkan membuka video atau diarahkan
ke platform lainnya untuk memperoleh pembahasan materi yang
lebih rinci terkait tema yang diangkat.
Tak hanya itu, Inspigo juga sedang meracik resep yang pas untuk
Inspibot, yaitu Inspiration Robot yang mampu mengubah teks
menjadi speech dengan teknologi Artificial Intelligence (AI).
Bersinergi dengan Jawa Pos, Inspigo akan menghadirkan beritaberita yang awalnya berbentuk tulisan menjadi audio podcast,
sehingga semakin memperkaya wawasan pendengarnya dengan
berita terkini. Target yang dipasang Yoris untuk Inspigo adalah 1
juta pendengar, serta penyerahan royalti untuk content creator.
Dream Achievable Dreams and Always Be Grateful!
Yoris bukan tipe pemimpi besar. Dia lebih senang membuat
target-target jangka pendek yang dapat dijangkau. Sebagai
orang kreatif, ada banyak tantangan yang dia hadapi layaknya
mendaki gunung. Ada kalanya dia harus mengalami kegagalan.
Contohnya, saat coworking space pertama di Jakarta yang
didirikannya yaitu Comma Coworking harus ditutup. Meskipun
sempat gagal, pada akhirnya Yoris ditunjuk sebagai konsultan
untuk salah satu brand coworking space.

Keep Growing without Burning Money
Sejak pertama kali diluncurkan pada 2018, Inspigo
memegang konsep triple win bagi stakeholder yaitu
Company, Pendengar (Inspigoers) dan Brand Partner. Konsep
ini yang terus mendorong Inspigo untuk melakukan upaya
pengembangan tanpa adanya venture capital. Meskipun
tergolong start up yang baru seumur jagung, Inspigo
berhasil mencatatkan keuntungan sejak tahun pertama.

Banyak tokoh telah menginspirasi Yoris dalam perjalanannya
hingga saat ini. Disney dengan karyanya yang sukses dan
menjalankan wisdom yang sama meskipun pendirinya Walt
Disney telah tiada. Einstein yang membuat sesuatu yang rumit
menjadi sederhana. Dari Indonesia, sosok Tino Sidin menjadi
guru kreatifnya yang pertama. Dia meyakini hidup adalah
petualangan untuk terus belajar, berpikir secara berbeda, dan
menghasilkan dampak yang positif.

Yoris juga meyakini masyarakat mau investasi untuk konten
yang bagus. Itu sebabnya Inspigo telah melewati tiga fase
untuk bertumbuh tanpa harus “bakar uang” seperti halnya

“In life you cannot win everything, either you win something
or lose something. Never stop learning. Always be grateful.”
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MNC Filantopi
Zakat, Infak, dan Wakaf Saham tinggal klik!
sama pengelolaan, sosialisasi, dan
edukasi wakaf, infak, dan zakat saham
ini ditandai dengan Opening Bell
pembukaan perdagangan di Bursa Efek
Indonesia pada Januari 2020, serta
penandatanganan nota kesepahaman
dengan Rumah Zakat Indonesia pada
Februari 2020.
Investasi Dunia dan Akhirat Semakin
Praktis dan Mudah
Masyarakat modern tentunya ingin
menjadikan hidup semakin praktis
dan mudah. Saat berinvestasi saham
berdasarkan prinsip syariah, investasi
yang dilakukan bukan hanya dapat
membawa manfaat di dunia, tapi juga
di akhirat. Nasabah dapat memilih
peruntukan zakat, infak, dan wakaf saham,
di antaranya: Pemberdayaan Ekonomi,
Kemaslahatan
Umat,
Pembiayaan
Pendidikan, Pelayanan Kesehatan, dan
Dakwah Islamiyah.
Penandatanganan Nota Kesepahaman antara MNC Sekuritas dan Rumah Zakat
Indonesia tentang Kerjasama Sosialisasi dan Edukasi Produk Zakat dan Infak
Saham (06/02/2020).
Sumber: MNCS

“S

ekarang bukan hanya berwakaf
saham yang kami fasilitasi.
Bahkan, berzakat dan berinfak pun
ada di dalam genggaman. Kami
menyadari Indonesia memiliki potensi
pengembangan pasar modal syariah
yang luar biasa besar. Itulah sebabnya
kami menyediakan wadah untuk
berinvestasi sekaligus beribadah.”
– Susy Meilina
MNC Filantropi: MNC Zakatku, MNC
Wakafku, dan MNC Infakku
Menjawab kebutuhan masyarakat di
Indonesia yang mayoritas Muslim, PT
MNC Sekuritas menyediakan layanan
bagi nasabahnya untuk berzakat,
berwakaf, dan berinfak saham secara
digital. Portofolio saham yang dimiliki
nasabah bisa menjadi berkah bagi yang
membutuhkan. Tak hanya itu, dana yang
tersedia di Rekening Dana Nasabah
(RDN) bisa juga menjadi objek filantropi.
Nasabah hanya perlu mengakses
aplikasi MNC Trade untuk menunaikan
ibadahnya, baik berupa pemberian
zakat, wakaf, maupun infak saham.
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MNC Sekuritas telah bekerja sama
dengan Badan Wakaf Indonesia untuk
penyaluran wakaf saham sejak 2019.
Tahun ini, Perseroan kembali menjalin
kerja sama dengan lembaga filantropi
yang namanya sudah tidak asing lagi
yaitu Rumah Zakat Indonesia. Kerja

CEO Rumah Zakat Indonesia Nur
Efendi menuturkan Rumah Zakat
secara aktif berkolaborasi dengan
berbagai institusi di Indonesia untuk
memaksimalkan potensi wakaf, zakat,
dan infak. Dalam rangkaian peluncuran
campaign
Kebahagiaan
Indonesia
#DimulaiDariKita, Rumah Zakat akan
semakin aktif di tahun 2020 ini untuk
mengajak masyarakat Indonesia dan
dunia untuk berbagi dengan sesama.

Opening Bell dalam rangka Kerja Sama MNC Wakafku dengan Rumah Zakat
Indonesia (21/01/2020)
Sumber: MNCS

MNC Group

MNCS Compendium / VI / April 2020

Growing Stronger
PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN)

B

eyond the Largest FTA and Content
PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN)
merupakan bagian dari bisnis media
di bawah naungan MNC Group yang
memiliki dan mengoperasikan 4 stasiun TV
free to air (FTA), yaitu: 1) RCTI; 2) MNCTV;
3) GTV; dan 4) iNews. Hingga kini 4 stasiun
TV tersebut memiliki pangsa pemirsa
yang terbesar secara nasional dengan
porsi lebih dari 40%, serta memiliki
pangsa belanja iklan sebesar 45%. Selain
itu MNCN juga memiliki RCTI + sebagai
layanan streaming OTT yang merupakan
aplikasi all-in-one entertainment and
media. Selain live streaming RCTI+ juga
menyediakan akses content library serta
fitur lainnya seperti portal berita dan radio
streaming, sementara RCTI+ berencana
untuk launching UGC talent search dan
games aggregator pada FY20E. MNCN
juga mengoperasikan 3 portal berita,
yaitu: 1) Okezone; 2) Sindonews; dan
3) iNews.id. Okezone saat ini memiliki
pengunjung harian terbesar lebih dari
20 juta, sedangkan Sindonews lebih dari
4 juta. Di sisi lain, MNCN memproduksi
23.000 jam konten setahun dari segala
jenis program seperti drama, reality
dan infotainment untuk memenuhi
kebutuhan FTA, pihak ketiga, bioskop
dan platform digital dengan lebih dari
300.000 jam content library. MNCN juga
memiliki manajemen artis (talent search)
dan animasi terbesar yang memiliki
pangsa pasar 90%. Selanjutnya, Youtube
Channel milik MNCN juga merupakan
yang terbesar di Indonesia, hingga kini
memiliki lebih dari 70 juta subscribers dan
24 miliar views. Selain itu, MNCN memiliki
fasilitas broadcasting terbesar di Asia.
Adapun, manajemen memperkirakan
pendapatan digital dan konten akan
memberikan kontribusi sebesar 50%
terhadap pendapatan perusahaan pada
FY24F.
Financial Performance FY19: Beating
the Consensus!
MNCN membukukan peningkatan
pendapatan sebesar 12,23% YoY menjadi
Rp8,35 triliun pada FY19 (vs Rp7,44 triliun
pada FY18) dan melampaui konsensus
sebesar 101,60%. Peningkatan ini

Sumber: MNCN
didukung oleh pendapatan iklan sebesar
Rp8,06 triliun (+11,36% YoY) yang terdiri
atas digital advertising, yang meningkat
signifikan (+167,10% YoY) dan nondigital (+5,53% YoY). Pendapatan konten
sebesar Rp1,74 triliun (+14,62% YoY) turut
mendukung peningkatan pendapatan.
Sehingga MNCN berhasil mencatatkan
peningkatan laba yang signifikan sebesar
46,54% YoY menjadi Rp2,35 triliun (vs
Rp1,65 triliun pada FY18) yang melampaui
konsensus sebesar 114,90%. Performa ini
terus menunjukkan posisi MNCN yang
kuat sebagai pemegang pangsa pemirsa
terbesar se-Indonesia.
Opportunity in the Face of Adversity
Indonesia menjadi salah satu negara yang
terjangkit pandemi Covid-19, di mana
pandemi ini berdampak secara ekonomi
dan sosial. Pemerintah telah menghimbau
kepada masyarakat untuk bekerja, belajar
dan beribadah di rumah. Meningkatnya
aktivitas di rumah turut mendorong
peningkatan jumlah penonton TV
hingga 50% beserta peningkatan
waktu menonton, menurut data Komisi
Penyiaran Indonesia (KPI). Sementara,
layanan streaming juga mengalami
tren kenaikan walaupun tidak sebesar
peningkatan FTA TV. Hal ini diharapkan
dapat meningkatkan pendapatan melalui
iklan, konten dan layanan streaming
milik MNCN seperti RCTI+, yang kini
telah menunjukkan peningkatan yang

signifikan dalam pendapatan iklan dan
telah berhasil menghasilkan 9 juta MAU
(monthly active users). Walaupun pandemi
ini juga menyebabkan banyak pengiklan
membatalkan siaran, namun pengeluaran
iklan untuk FTA dan layanan streaming
gratis masih berjalan lancar. Adapun,
MNCN telah meningkatkan tarif TV FTAnya sebesar 10% per Jan-2020.
Disclaimer
PT MNC Sekuritas terafiliasi dengan PT
Media Nusantara Citra Tbk, oleh karena
itu Tim Riset Institusi MNC Sekuritas
tidak merekomendasikan apapun terkait
prospek Perseroan-NOT RATED.
RCTI+ Mengajak Masyarakat untuk
Menikmati Hiburan di Rumah

Sumber: MNCN
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MNCS Stock Universe
Code

Company Name

Mkt Cap
(Rp bn)

Index
Price
Rating
Weight (%)
Target (Rp)

EPS Growth (%)
FY20E

FY21F

PER (x)
FY20E

PBV (x)

FY21F

FY20E

EV/EBITDA (x)

ROE (%)

FY21F FY20E FY21F FY20E

FY21F

Automotive
ASII

Astra International Tbk PT

165.578

3,19

BUY

4.900

1,49

3,45

7,52

7,27

0,83

0,78

BBCA

Bank Central Asia Tbk PT

689.724

13,17 HOLD

BBNI

Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT

74.408

1,42 HOLD

BBRI

Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT

344.135

6,57

BMRI

Bank Mandiri Persero Tbk PT

217.933

4,16 HOLD

BNGA

Bank CIMB Niaga Tbk PT

BBTN

Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT

9.743

0,19 HOLD

BRIS

Bank Brisyariah Tbk PT

1.875

0,04

BUY

230

6,00

28.400

7,00

9,09

22,56

20,68

3,55

3,15

N/A

4.300

(2,68)

5,97

4,97

4,69

0,64

0,59

N/A

3.200

0,80

7,16

9,84

9,18

1,61

1,47

5.100

(4,62)

9,13

8,31

7,62

0,99

850

2,43

9,99

4,41

4,01

(24,98) 497,17

61,32

(32,21)

9,83

5,56

11,01

10,66

N/A

16,61

16,15

N/A

12,57

13,10

N/A

N/A

16,56

16,74

0,90

N/A

N/A

11,87

11,88

0,39

0,38

N/A

N/A

8,85

9,51

10,27

0,57

0,55

N/A

N/A

0,09

5,31

37,36

34,02

0,37

0,36

N/A

N/A

1,00

1,10
20,48

Banking

16.587

0,32

BUY
BUY

1.000

Telco
TLKM

Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT

309.074

5,96

BUY

3.600

4,61

13,65

14,29

12,57

2,69

2,47

4,56

3,87

19,53

EXCL

XL Axiata Tbk PT

23.018

0,44

BUY

2.700

21,73

5,39

26,36

25,01

1,15

1,10

4,26

3,91

4,36

4,39

TOWR

Sarana Menara Nusantara Tbk PT

35.710

0,69

BUY

800

13,11

8,81

13,84

12,72

3,37

2,98

8,41

7,80

24,38

23,42

Toll Road & Utilities
JSMR

Jasa Marga Persero Tbk PT

20.612

0,40

BUY

3.450

6,41

13,25

9,52

8,40

0,83

0,75

8,92

8,53

8,74

8,93

PGAS*

Perusahaan Gas Negara Tbk PT

20.242

0,39

BUY

1.200

83,33

27,27

10,69

8,40

0,37

0,36

2,97

2,99

8,76

7,64

Consumer
UNVR

Unilever Indonesia Tbk PT

276.588

5,34

BUY

8.400

1,60

6,48

36,82

34,58

32,21

30,26

26,12

24,32

87,48

87,51

ICBP

Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT

117.785

2,27

BUY

11.500

6,31

9,52

21,95

20,04

4,31

3,89

12,70

11,29

19,70

19,35

INDF

Indofood Sukses Makmur Tbk PT

55.975

1,08

BUY

8.500

3,50

11,05

11,02

9,92

1,38

1,27

5,17

4,72

12,09

12,79

HOKI

Buyung Poetra Sembada PT

1.140

0,03

BUY

990

20,45

3,77

13,58

13,09

2,34

2,07

6,00

5,70

18,20

16,80

SIDO

Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT

18.525

0,36

BUY

1.400

9,01

13,34

20,86

18,41

5,63

5,28

15,29

13,63

26,49

27,79

TBLA

Tunas Baru Lampung Tbk PT

2.778

0,05

BUY

790

21,14

14,60

3,19

2,78

0,46

0,41

1,12

1,08

15,60

15,35

Kalbe Farma Tbk PT

53.438

1,03

BUY

1.280

4,28

7,25

20,44

19,06

3,03

2,78

13,27

12,44

15,53

15,09
17,22

Pharmacy
KLBF
Retail
ACES

Ace Hardware Indonesia Tbk PT

20.409

0,39

BUY

1.400

(6,76)

6,90

21,05

19,69

3,74

3,42

15,51

14,15

17,67

ERAA

Erajaya Swasembada Tbk PT

3.493

0,07

BUY

1.280

13,54

66,00

10,48

6,31

0,63

0,56

5,18

3,44

6,49

9,31

MAPI

Mitra Adiperkasa Tbk PT

9.047

0,17 HOLD

580

4,92

5,28

9,50

9,03

1,20

1,05

4,49

4,42

12,66

11,64

RALS

Ramayana Lestari Sentosa Tbk PT

4.293

0,08 SELL

500

(32,91)

25,56

9,32

7,42

0,96

0,91

2,53

1,70

13,38

13,78

PZZA

Sarimelati Kencana PT

1.662

0,03

BUY

840

4,23

20,53

8,00

6,63

1,05

0,91

3,47

3,04

13,16

13,69

ADHI

Adhi Karya Persero Tbk PT

2.101

0,04

BUY

755

(74,40)

99,60

11,73

5,88

0,31

0,30

3,29

3,85

2,63

5,03

PTPP

PP Persero Tbk PT

4.309

0,08

BUY

1.040

40,73

28,86

3,29

2,55

0,23

0,22

2,43

3,07

7,10

8,49

WIKA

Wijaya Karya Persero Tbk PT

9.777

0,19

BUY

1.225

17,35

20,10

3,65

3,04

0,52

0,45

3,57

3,44

14,21

14,83

WSBP

Waskita Beton Precast Tbk PT

4.165

0,08

BUY

262

(29,90)

18,70

6,86

5,78

0,47

0,45

3,13

4,16

6,80

7,87

WSKT

Waskita Karya Persero Tbk PT

8.280

0,16

BUY

880

8,47 137,68

8,14

3,42

0,28

0,28

12,71

9,95

3,48

8,19

WEGE

Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk PT

1.800

0,03

BUY

300

4,17

20,85

3,82

3,16

0,64

0,55

1,23

1,04

16,78

17,45

Bumi Serpong Damai Tbk PT

16.263

0,31

BUY

1.110

(7,75)

12,60

6,23

5,53

0,45

0,42

5,51

5,35

7,17

7,50

Pakuwon Jati Tbk PT

19.456

0,38

BUY

520

(9,02)

(3,70)

8,13

8,44

1,12

1,00

6,51

6,20

13,72

11,80

18,80

15,30

11,79

10,23

0,91

0,84

8,83

8,43

7,71

8,24

7,90 (11,20)

9,14

10,29

0,69

0,66

8,19

8,48

7,60

6,38

Construction

Property
BSDE
PWON
SMRA

Summarecon Agung Tbk PT

7.213

0,14

BUY

610

CTRA

Ciputra Development Tbk PT

11.415

0,22

BUY

880

DMAS

Puradelta Lestari Tbk PT

8.290

0,16

BUY

228

(30,89)

31,52

8,98

6,83

1,38

1,54

8,98

7,86

15,34

22,51

0,24 SELL

6.620

(1,86)

(5,89)

59,45

63,17

0,66

0,65

9,04

8,19

1,11

1,03

0,11

1.000

27,51

22,68

18,02

14,69

1,03

0,89

4,92

4,67

3,69

4,40

Agriculture
AALI
LSIP

Astra Agro Lestari Tbk PT
Perusahaan Perkebunan London Sumatra
Indonesia
Tbk PT

12.318
5.799

BUY

Coal Mining
ADRO*

Adaro Energy Tbk PT

33.265

0,64 HOLD

1.100

(18,31)

0,59

7,09

7,05

0,57

0,54

3,33

3,67

7,99

7,72

PTBA

Bukit Asam Tbk PT

22.811

0,44

BUY

2.310

(3,33)

(6,24)

5,52

5,89

1,21

1,20

3,75

4,25

21,99

20,30

ITMG*

Indo Tambangraya Megah Tbk PT

8.729

0,17

BUY

10.625

(39,96) (18,30)

7,55

9,24

0,55

0,48

1,79

1,73

7,33

5,17

BUY

7,17

Metal Mining
ANTM

Aneka Tambang Tbk

12.496

0,24

42,23

10,44

7,34

0,57

0,53

3,66

2,79

5,43

INCO*

Vale Indonesia Tbk PT

22.555

0,44 HOLD

2.300

920

(20,63) (33,21)

26,09

22,85

34,21

0,79

0,77

5,34

5,50

3,46

2,26

MDKA*

Merdeka Copper Gold Tbk PT

26.496

0,51 HOLD

1.280

(19,26)

10,41

21,65

19,61

2,84

2,24

9,20

7,23

13,11

11,43

CPIN

Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT

71.659

1,38 HOLD

4.150

9,82

15,94

18,70

16,13

2,97

2,64

11,40

9,65

17,05

17,01

JPFA

Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT

10.788

0,21

BUY

1.060

2,99

15,17

5,92

5,14

0,88

0,80

4,21

3,46

15,60

15,50

Poultry

Cigarette
GGRM

Gudang Garam Tbk PT

92.020

1,78

BUY

55.450

(16,02)

8,63

10,07

9,27

1,72

1,58

7,05

6,53

17,14

17,39

HMSP

Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT

193.088

3,73

BUY

2.500

(6,78)

3,44

15,09

14,59

5,40

5,42

10,96

10,74

35,82

37,14

Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT

42.702

0,82

BUY

13.900

19,34

Semen Indonesia Persero Tbk PT

48.045

0,93

BUY

9.000

2.570

0,05

BUY

63.879

1,23

BUY

Cement
INTP
SMGR

12,44

19,50

17,34

1,82

1,78

9,95

8,85

9,31

10,26

30,77 (33,40)

15,37

23,08

1,42

1,38

6,80

7,32

9,27

5,99

450

18,73

7,01

10,02

9,37

1,65

1,30

4,31

3,25

16,47

18,36

19.930

(18,84)

13,03

6,96

6,15

0,95

0,82

3,52

2,94

13,62

13,35

Basic Industry and Chemical
ARNA

Arwana Citramulia Tbk PT

Heavy Equipment
UNTR

United Tractors Tbk PT

Source : MNCS Research Team
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