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Laju penjualan semen ditopang permintaan 
industri properti yang mulai tumbuh.
Anissa Septiwijaya, Analis Reliance 
Sekuritas

Terhalang Pembatasan Kegiatan
Analis memprediksi penjualan semen di kuartal III bakal kembali melandai karena PPKM level 3-4

JAKARTA. Industri semen na-
sional menunjukkan sinyal 
pemulihan dari perbaikan vo-
lume penjualan. Namun, ki-
nerja emiten semen pada ta-
hun 2021 ini belum akan me-
lampaui kinerja sebelum 
pandemi, yakni tahun 2019.

Menurut Analis Samuel Seku-
ritas Yosua Zisokhi, secara in-
dustri penjualan semen memang 
membaik dibanding tahun lalu. 
Sepanjang semester I-2021, pen-
jualan semen naik 7,3% secara 
year on year (yoy). Sementara 
secara regional, seluruh daerah 
sudah mencetak pertumbuhan 
penjualan, kecuali DKI Jakarta 
dan Jawa Timur yang terdam-
pak kasus Covid-19 tinggi.

Namun, Yosua melihat, 
pemberlakuan PPKM Darurat 
yang bersulih ke PPKM level 
3-4 akan menjadi katalis nega-
tif bagi industri semen. "Hal 
tersebut membuat penurunan 
konsumsi semen di kuartal 

III-2021. Sehingga jika diaku-
mulasikan, pertumbuhan kon-
sumsi semen nasional dapat 
tertahan hingga akhir tahun,” 
kata Yosua, Jumat (30/7).

Prospek penjualan semen 
dari segmen pasar perumahan 
dan ritel yang membeli semen 
sak (bagged cement) masih 
tertekan daya beli masyara-
kat. Padahal, daya beli masya-
rakat poin utama dalam per-
tumbuhan konsumsi semen.

Lalu, pada segmen semen 
curah (bulk cement) untuk 
keperluan infrastruktur ter-
gantung anggaran pemerintah. 
Oleh sebab itu, rencana pem-
bangunan ada yang diundur, 
maka konsumsi semen pada 
sektor ini ikut berkurang.

Analis Reliance Sekuritas 
Anissa Septiwijaya berpenda-
pat, kenaikan penjualan se-
men ditopang dari permintaan 
industri properti yang mulai 
tumbuh tercermin dari hasil 
marketing sales yang naik.

Namun, semen curah cen-
derung masih kontraksi. Ka-

sus positif Covid-19 dalam 
negeri masih tinggi dan PPKM 
Darurat menghambat pemuli-
han industri semen. Sebab 
meski sektor konstruksi boleh 
beroperasi, tapi ternyata tidak 
berdampak besar pada penju-
alan semen. Belum lagi, indus-
tri semen masih menghadapi 
kondisi kelebihan pasokan 
industri semen.

Sepanjang tahun ini, Anissa 
memproyeksikan penjualan 
semen nasional tumbuh 4%-
5% secara tahunan. Sepanjang 
2020 penjualan semen seba-
nyak 62,7 juta ton.

Kalau menurut Analis RHB 
Sekuritas Andrey Wijaya, emi-
ten semen akan terbantu dari 
penjualan semen sak karena 
perpanjangan kebijakan PPN 
untuk pembelian rumah hing-
ga akhir tahun. Sementara 
penjualan semen curah akan 
sedikit terangkat jika vaksina-
si berjalan dengan lancar dan 
berdampak pada berkurang-
nya kasus positif Covid-19.

Tapi Yosua memperkirakan, 

penjualan semen akan terko-
reksi di kuartal III-2021. Kare-
na itu dia menyarankan meng-

hindari dulu saham-saham 
semen. Sebab pandemi cukup 
terasa bagi industri semen. 

Ketiga analis menjadikan 
PT Indocement Tunggal Pra-
karsa Tbk (INTP) sebagai top 

pick saham sektor semen. 
Kata mereka, INTP mempu-
nyai strategi zero leverage.  ■

Rekomendasi

Hikma Dirgantara

CREDIT DEFAULT SWAP■

Kasus Covid-19 Tinggi, Persepsi 
Risiko Investasi Meningkat Lagi
JAKARTA. Persepsi risiko in-
vestasi Indonesia kembali 
naik pada bulan Juli 2021. Ri-
siko investasi yang tercermin 
dalam credit default swap 
(CDS) untuk tenor lima dan 
10 tahun kompak menguat di 
pekan terakhir bulan Juli.

Pada Jumat (30/7), CDS In-
donesia tenor lima tahun ditu-
tup di 81,13 lebih tinggi dari 
akhir pekan lalu di 78,05. Ang-
ka tersebut juga naik diban-
ding akhir Juni 2021 yang ma-
sih di 74,31. 

Sementara CDS Indonesia 
tenor 10 tahun di akhir pekan 
lalu ditutup di 145,96 lebih 
tinggi dari akhir pekan lalu di 
141,4. Di akhir Juni 2021 pun 
level CDS tenor 10 tahun ma-
sih di 138,36.

Head of Fixed Income Bank 
Negara Indonesia Fayadri me-
nilai angka tersebut mulai 
bergerak naik seiring dengan 
naiknya kembali angka Covid-
19 di Indonesia dan diikuti 
dengan kebijakan pemberla-
kuan pembatasan kebijakan 
masyarakat (PPKM) Level 4. 
"Peningkatan Covid-19 di In-
donesia ini sedang jadi perha-
tian, tak hanya dari dalam ne-
geri, tetapi juga asing," kata 
dia, Jumat (30/7).

Menurut Associate Director 
Head of Fixed Income Anuge-
rah Sekuritas Indonesia, Ram-
dhan Ario Maruto, risiko in-
vestasi tak hanya di Indonesia, 
kenaikan kasus Covid-19 juga 
terjadi di negara lain.

Akan tetapi, Ramdhan meli-
hat likuiditas di sektor per-
bankan masih cukup baik se-
hingga, pasar Indonesia masih 
stabil. Ke depan, ia melihat isu 
Covid-19 yang masih mempe-
ngaruhi. Sementara itu, dari 
luar negeri, rencana tapering 
AS menjadi pengaruh lanjut-
an. Tapi menurut Ramdhan 
efek tapering mulai mereda 
dan pasar mulai melupakan. 

Ramdhan bilang, kondisi 
makro ekonomi Indonesia 
memang masih stabil, tetapi 
Indonesia masih membutuh-
kan biaya pemulihan yang cu-
kup tinggi. "Pasar dalam nege-
ri menurut dia didukung dari 

likuiditas domestik yang ma-
sih tinggi. "Ini terlihat dari le-
lang SBN atau pasar sekunder 
dengan peminatnya masih 
tinggi," ujar Ramdhan.

Tapi investor asing saat ini 
menurut Ramdhan masih hati-
hati untuk masuk ke pasar Indo-
nesia. Kondisi ini tampak dari 

kepemilikan asing SBN per 27 
Juli 2021 turun ke 22,56%, lebih 
rendah dari akhir Juni 2021 yang 
sebesar 22,82%. Fayadri melihat, 
peran investor domestik lebih 
banyak menopang pasar saham 
dalam negeri.

Achmad Nurjaman Jatnika

Rekomendasi: Buy Target harga: Rp 14.000
Andrey Wijaya, RHB Sekuritas

 30/06/2020 30/06/2021
Pendapatan  6.175,24 6.666,94 
Laba Bersih 470,03 586,58
Earning per Share (EPS) 127,68 159,34

Keterangan: dalam miliar rupiah kecuali EPS

Indocement Tunggal Prakarsa (INTP)
INTP mampu menjaga margin operasional setelah pengembangan pabrik yang 
memiliki emisi rendah lantaran menggunakan bahan bakar alternatif. Hal ini akan 
menjaga INTP dari risiko kenaikan biaya saat harga batubara naik. Jika INTP bisa 
mengoptimalkan level utilisasi 70%, maka margin operasional akan dapat terjaga. 
Sepanjang semester I-2021, volume penjualan semen INTP tercatat sebanyak 7,6 
juta ton atau naik 6% secara year on year

Rekomendasi: Buy Target harga: Rp 12.275
Ajeng Kartika, NH Korindo Sekuritas

 31/03/2020 31/03/2021
Pendapatan  8.580,03 8.076,72
Laba Bersih 446,46 450,36
Earning per Share (EPS) 75 76

Keterangan: dalam miliar rupiah kecuali EPS

Semen Indonesia (SMGR)
SMGR melalui anak usahanya, PT Mitra Kiara Indonesia (MKI) merilis produk baru 
yaitu Mortar Indonesia dan merilis semen PwrPro, yang merupakan semen hidrolik 
HE (High Early) pertama di Indonesia. Strategi tersebut diharapkan bisa mengerek 
volume penjualan SMGR di tahun ini tumbuh sekitar 6%. Pada tahun lalu, SMGR 
mencatatkan penjualan sebanyak 39,84 juta ton semen (termasuk penjualan 
klinker domestik).

Rekomendasi: Spekulatif Buy  Target harga: Rp 740
Herditya Wicaksana, MNC Sekuritas

 30/06/2020 30/06/2021
Pendapatan  671,83 763,63 
Laba (Rugi) Bersih (137,62) 2,65
Earning per Share (EPS) (14) 0,27

Keterangan: dalam miliar rupiah kecuali EPS

Semen Baturaja (SMBR)
SMBR optimistis volume penjualan semen pada tahun 2021 ini mampu tumbuh 
11% dari realisasi tahun lalu. Sepanjang 2020, volume penjualan semen SMBR 
sebanyak 1,93 juta ton. Pada tahun ini SMBR merambah pasar e-commerce untuk 
mempermudah konsumen mendapatkan produk Semen Baturaja. Tak hanya itu, 
SMBR juga meluncurkan market place bernama Bangun Sumatera dengan konsep 
online shopping. 
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