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Laba XL Melonjak
IMAM SUKAMTO (TEMPO)

Saham penyedia telekomunikasi tidak semoncer saham
pertambangan dan saham
barang konsumsi.
JAKARTA — Presiden Direktur PT XL
Axiata Tbk Hasnul Suhaimi menyatakan, selama semester pertama tahun
ini laba bersih perusahaan yang dipimpinnya melonjak 87 persen menjadi Rp 1,3 triliun dibanding periode
yang sama tahun lalu. “Pendapatan
usaha kami meningkat sebesar 35 persen menjadi Rp 8,5 triliun dan jumlah
pelanggan meningkat menjadi 35,2 juta pelanggan,”katanya seperti dikutip
dari siaran pers kemarin.
XL, kata Hasnul, merevisi target
2010 kedua kalinya dengan pertumbuhan pendapatan usaha lebih dari 20
persen dan selisih laba kotor sekitar 50
persen. Pendapatan dari pelayanan data memberi kontribusi 7 persen dari
total pendapatan usaha, melompat 271
persen ketimbang pada periode serupa
tahun lalu. Tak mau ketinggalan, XL
juga menurunkan tarif bulanan layanan BlackBerry dari Rp 150 ribu per bulan menjadi Rp 99 ribu per bulan.
Sementara itu, anak perusahaan PT
Telkom Tbk, PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), mencatatkan penurunan laba 4 persen selama paruh pertama tahun ini menjadi Rp 5,93 triliun. Namun hingga akhir Juni tahun
ini Telkomsel masih memiliki utang
senilai Rp 9,14 triliun.
Meski begitu, Telkomsel tetap berkomitmen menguasai pasar hingga 50

Sejumlah pengunjung memilih nomor cantik kartu perdana gratis oleh XL di Jakarta
beberapa waktu lalu.
persen dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan operasional pada
level satu digit. “Dengan EBITDA
margin yang turun perlahan dan belanja modal sekitar US$ 1,3 miliar,”
seperti dikutip dari siaran pers.
Kepala Riset dari PT Bhakti Securities Edwin Sebayang menilai tingginya utang penyedia jasa telekomunikasi ini membuat pendapatannya tersedot untuk membayar utang dan bunga. Sedangkan lonjakan pendapatan
XL Axiata, selain karena tingginya
inovasi layanan, ditopang oleh keuntungan selisih kurs seiring dengan menguatnya rupiah.
Kalaupun pada semester kedua volume lalu lintas SMS dan panggilan
telepon biasanya meningkat berkaitan
dengan momen hari keagamaan dan

tahun baru, menurut dia, hal itu belum akan mendorong pendapatan
perusahaan telekomunikasi. Ketatnya
persaingan, terbatasnya pangsa pasar
baru, dan tingginya utang membuat
prospek sektor telekomunikasi tidak
akan banyak mengalami perubahan.
“Tidak semoncer saham pertambangan dan consumer goods.”
Managing Director Audience Measurement Nielsen Irawaty Pratignyo
memprediksi belanja iklan terbesar
selama semester kedua tahun ini masih didominasi oleh produsen telekomunikasi. Nielsen mencatat, Telkomsel selama semester pertama membelanjakan Rp 260 miliar atau naik 174
persen, sedangkan belanja iklan XL
mencapai Rp 250 miliar.
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Layanan Satu Pintu
Investasi di BKPM
JAKARTA — Menteri Koordina-

tor Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan realisasi pelayanan investasi satu pintu di
Badan Koordinasi Penanaman
Modal sudah bisa dilaksanakan pada akhir Agustus ini.
“Ini sudah jadi keputusan,
tinggal administrasinya saja,”
kata Hatta kemarin.
Sebelumnya, pemerintah sudah memutuskan menyederhanakan kategori dan proses
investasi. Investasi diserahkan
ke Badan Koordinasi Penanaman Modal, sedangkan koordinasi masalah ekspor ditangani Menteri Perdagangan.
Hatta mengatakan hal itu
sudah dibahas dalam rapat
kabinet pekan lalu. Pemerintah menginginkan cukup 1
hingga 3 proyek yang betulbetul dipastikan berjalan lewat mekanisme public private
partnership atau kerja sama
swasta-pemerintah.
Ia berharap implementasi
skema kerja sama pemerintahswasta ini bisa menghasilkan
proyek yang sukses.“Ini membuat kita confident bahwa
proyek itu jalan,”katanya.
Menurut Hatta, proyek-proyek yang akan dikerjakan bisa
berasal dari
pemerintah maupun calon
investor. Setidaknya, kata dia,
ada beberapa proyek menarik
yang bisa masuk public pri-

vate partnership, seperti infrastruktur pelabuhan dan kereta
api.
Ketua Umum (pergantian
antarwaktu) Kamar Dagang
dan Industri Indonesia Adi
Putra Tahir pernah menyebutkan, kendala utama berinvestasi adalah koordinasi perizinan usaha antara pemerintah
pusat dan daerah. Ia menilai
izin usaha lebih baik dikeluarkan pemerintah daerah tanpa
melibatkan pemerintah pusat.
Namun keputusan itu tetap
harus mengacu pada aturan
tata ruang yang jelas.
Kepala BKPM Gita Wirjawan menyatakan pemerintah
juga tengah menyiapkan pemberian insentif sektor industri
agro. Insentif ini rencananya
disatukan dalam paket peraturan tentang tax holiday,
yang tengah dibahas antara
Menteri Keuangan, Menteri
Perindustrian, dan Kepala
BKPM.
Gita optimistis target realisasi nilai investasi bisa melebihi target yang dipatok pemerintah tahun ini sebesar Rp
163 triliun. Hingga separuh
pertama pertama 2010, nilainya sudah mencapai Rp 92,9
triliun, yang dibenamkan oleh
investor asing sebesar Rp 71
triliun dan investor lokal sebesar Rp 21,9 triliun.
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