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Reliance Sekuritas
Indonesia
Indeks harga saham gabungan (IHSG)
hari ini diprediksikan bergerak mencoba
kembali di atas 6.100 dengan support
resistance 6.065-6.177. Saham-saham yang masih dapat dicermati
diantaranya AALI, WSBP, SMGR, INDF,
BBNI, BBTN, PGAS, JSMR, PTBA,
BSDE, ERAA, ESSA. Secara teknikal
pelemahan IHSG gap down membentuk
pola southern star setelah break out
support MA200 dan tertahan pada support Fibonacci ratio 61.8% yang berada
dikisaran 6.065. Indikator Stochastic
berindikasi golden-cross namun momentum RSI masih terlihat tertekan
pada area oversold.
IHSG (-1.05%) ditutup melemah
kelevel 6071.2 setelah sektor Industri
Dasar (-1.75%) dan Keuangan (-1.37%)
menghantam IHSG. Rupiah (-0.08%)
tertahan dilevel Rp14.434 per dolar
AS setelah rangkaian intervensi dalam
pembelian obligasi sejak awal pekan.
Pesimisme akan adanya pemangkasan
Suku bunga ditengah gejolak tensi
perdagangan global mendorong imbal
hasil obligasi yang kian melonjak. Imbal
hasil obligasi naik 1bps kelevel 8.06%.
Investor asing tercatat net sell cukup
besar dilevel Rp 998,91 miliar.
Indeks saham Asia mayoritas melanjutkan pelemahannya. Indeks Nikkei
(-0.59%), TOPIX (-0.40%), HangSeng
(-1.50%) dan Shanghai (-0.64%)
melemah cenderung signifikan. Investor beralih pada aset haven dan
obligasi selagi menilai prospek perdagangan global pasca awal pekan yang
mencekam antara ancaman tarif dari AS
maupun Tiongkok. Beberapa eksportir
terbesar AS dalam target Tiongkok guna
menanggapi ancaman kenaikan tarif AS
yang baru. Harga minyak WTI (-0.3%)
turun kembali menguji US$ 60 perbarrel
seiring pertimbangan investor akan potensi gangguan yang lebih menyakitkan
terhadap permintaan minyak dari tensi
perdagangan dan geopolitik timur
tengah.
Bursa Eropa dibuka mayoritas
menguat. Indeks Eurostoxx (+0.71%),
FTSE (+0.86%), DAX (+0.42%) dan CAC
(+0.92%) menguat lebih dari setengah
persen yang merupakan kenaikan
terbesar lebih dari seminggu dengan
produsen mobil memimpin penguatan di
Eropa. Euro naik 0,2% menjadi $ 1,124,
terkuat dalam lebih dari tiga minggu.
Sentimen selanjutnya yang akan menjadi
fokus investor diantaranya Produksi
industri dan penjualan ritel China dijadwalkan untuk hari Rabu, hari yang sama
dengan penjualan ritel AS dan produksi
industri. Keputusan kebijakan moneter
Bank Indonesia terhadap suku bunga
dan data neraca perdagangan serta
komponen aktifitas eksport import di
dalam negeri.

Oleh Farid Firdaus

Investor Daily/David Gita Roza

JAKARTA – PT Hotel Fitra
International segera melangsungkan penawaran umum
perdana (initial public offering/
IPO) dengan melepas 220 juta
saham atau setara 36,67%.
Harga IPO perseroan berkisar
Rp 100-105 per saham.
IHSG Melemah
Hotel Fitra mengincar dana Rp 22-23,3 miliar
dari hasil IPO ini. Perseroan menunjuk PT Lotus Andalan Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek (lead underwriter). Direktur
Utama Hotel Fitra International Joni Rizal
mengungkapkan, sekitar 50% dana hasil
IPO akan digunakan untuk mengakuisisi
tambahan land bank oleh anak usahanya,
PT Bumi Majalengka Permai (BMP).
“Sebanyak 50% dana IPO akan digunakan
untuk pembelian lahan, 30% untuk pembangunan convention hall, dan 20% untuk
operasional atau modal kerja,” kata Joni di
Jakarta, Selasa (14/5).
Setelah IPO, perseroan menargetkan
pendapatan tahun ini akan meningkat menjadi
Rp 17 miliar dari tahun lalu Rp 8,07 miliar. Pihaknya menilai prospek bisnis ke depan
semakin positif seiring dengan kehadian
Bandara International Kertajati di Majalengka.
Pada kesempatan sama, Direktur Keuangan
Hotel Fitra International Sukino menambahkan, sepanjang tahun lalu, pihaknya mencatat tingkat okupansi atau keterisian hotel
terus meningkat menjadi 53,85% dibandingkan
tahun sebelumnya hanya 47,77%. “Tahun ini,
kami memperkirakan masih mencatatkan
rugi hingga Rp 472 juta. Namun kami yakni
mampu maraup laba pada 2020 sebanyak Rp
3,2 miliar,” ujar dia.
Selain menawarkan saham, perseroan
juga akan menerbitkan sebanyak-banyaknya
132 juta Waran Seri I dengan rasio 5:3.
Menurut Joni, dengan menjadi perusahaan
terbuka pihaknya berharap kinerja di masa

Karyawan berada di
galeri BEI, Jakarta,
kemarin. Indeks Harga
Saham Gabungan
(IHSG) kembali
melemah mendekati
level 6.000 pada
akhir perdagangan
Selasa (14/5/2019).
Berdasarkan data
Bloomberg, IHSG ditutup melemah 1,05%
atau 64,19 poin ke
level 6.071,20.
mendatang akan lebih transparan dan
akuntabel. Sejalan dengan itu, perseroan
optimistis mampu ber tumbuh ke depan,
seiring dengan prospek bisnis di Kota Majalengka, Jawa Barat.
Sebagai informasi, Hotel Fitra didirkan
pada tahun 2014. Setahun berikutnya per
seroan diminta oleh Bupati Majalengka-Jawa
Barat untuk membangun hotel di wilayah
tersebut. Kemudian, perseroan mulai
membangun hotel dengan 113 kamar pada
2016. Pada 2017, perseroan mlakukan
grand opening Hotel Fitra, dan selanjutnya
di 2018 perseroan mengakuisisi PT Bumi
Majalengka Permai dan PT Fitra Amanah
Wisata di bisnis tour and travel.
Sesuai rencana, perseroan menargetkan
mampu mengantongi pernyataan efektif
dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 23
Mei 2019, sedangkan masa penawaran pada

Marak
Sementara itu, minat perusahaan untuk
menggalang dana melalui IPO saham dan
surat utang tahun ini diyakini bakal lebih
marak dibandingkan 2018. Proyeksi tersebut
mengacu pada asumsi pertumbuhan ekonomi
Indonesia dan indeks harga saham gabungan
(IHSG) yang bisa lebih baik.
Direktur Investment Banking Bahana Sekuritas Nelwin Aldriansyah mengatakan, pihaknya
optimistis penggalangan dana korporasi
melalui IPO saham dan surat utang bisa lebih
ramai tahun ini dibandingkan 2018. Sebab,
posisi IHSG yang lebih baik bikin korporasi
lebih yakin untuk masuk mencari pendanaan
di bursa saham ataupun melalui penerbitan

obligasi.
Nelwin mengemukakan, sejauh ini para
investor menilai prospek ekonomi Indonesia
masih lebih baik dibandingkan tahun lalu.
Dengan asumsi tersebut, ar us investasi
portofolio akan semakin banyak masuk ke
Tanah Air.
“Kondisi tersebut, cukup berpengaruh
positif terhadap rencana korporasi untuk
mencari pendanaan di bursa saham dan surat
utang untuk mendukung keperluan ekspansi
tahun ini. Namun demikian, kami akui, saat ini
investor tengah selektif dalam hal mengoleksi
saham perdana atau IPO,” tutur dia.
Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas
Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Hoesen mengatakan, tahun ini, pihaknya
memprediksi penggalangan dana korporasi
dari IPO saham, rights issue, dan surat utang
bisa mencapai kisaran Rp 200-250 triliun.

layanan konektivitas dalam penerbangan
berupa Wi-Fi, pengelolaan In-Flight Entertaiment dan manajamen konten, selama 15
tahun dengan Mahata.
“Penelaahan yang dilakukan IAPI tersebut
melibatkan para akuntan publik yang menjadi
anggota dari Dewan Reviu Mutu dan Dewan
Pengurus di IAPI yang dilakukan secara
obyektif dan independen untuk menilai apakah
standar profesional akuntan publik (SPAP)
dipatuhi,” tegas Tarkosunaryo.
Meski demikian, IAPI masih akan melaku
kan komunikasi dan diskusi dengan KAP
tersebut untuk mendapatkan informasi atau
fakta tambahan yang sekiranya dimiliki oleh
auditor, sehingga pada saat ini hasil penelaa-

han belum dapat ditentukan.
Terhadap hasil penelaahan tersebut, kata
dia, IAPI akan menyampaikannya kepada KAP
yang mengaudit laporan keuangan Garuda
2018 sebagai bahan masukan, pertimbangan
atau saran untuk menentukan langkah yang
dipandang perlu dan tepat oleh KAP tersebut
untuk menyelesaikan masalah tersebut.
“Dengan demikian KAP dapat melakukan
diskusi secara intens dengan pihak manajemen Garuda selaku pihak penanggung jawab
laporan keuangan, termasuk dewan komisaris,mengingat perbedaan pendapat tersebut
melibatkan pihak-pihak internal Garuda,”
ujar dia.
Selanjutnya sesuai dengan Standar

Audit (SA) 260, auditor dapat melakukan
komunikasi dengan pihak yang bertanggung
jawab atas tata kelola perusahaan yang terkait
dengan laporan keuangan, yaitu termasuk
komite audit yang merupakan organ dari
dewan komisaris.
Tarkosunaryo menuturkan, Berdasarkan
POJK 56/POJK.04/2015, peran komite audit
diantaranya adalah memberikan pendapat
independen dalam hal terjadi perbedaan
pendapat antara manajemen dengan auditor.
Dalam hal ini komite audit juga berwenang
meminta pendapat independen dari eksternal.
Selain itu, jika dipandang perlu, KAP melakukan komunikasi dan konsultasi kepada pihak
lain atau otoritas berwenang. (ely)

24-27 Mei 2019. Adapun pencatatan perdana
saham (listing) di Bursa Efek Indonesia
(BEI) dijadwalkan pada 31 Mei 2019.

Erdikha Elit Sekuritas
Untuk Indeks pada hari ini diperkirakan
masih mencoba koreksi menguji level
support jangka menengah 6037 dan
diperdagangkan pada range 5988-6135.
apabila level ini tertembus tidak menutup
kemungkinan bagi indeks untuk melanjutkan koreksi jangka menengah namun
apabila level ini gagal tertembus indeks
berpotensi rebound jangka menengah.
Saham-saham yang dapat dicermati
pada hari ini meliputi MNCN, JSMR,
PTBA, WEGE.
Secara teknikal indeks kemarin ditutup
melemah di zona merah dengan membentuk pola trend gap down disertai
dengan adanya volume signifikan.
Pelemahan IHSG didorong dari dampak
negatif atas balas-balasan pengenaan
tarif impor dua negara AS-Tiongkok.
sehingga membuat sektor komoditas
ikut melemah seperti sektor kelapa sawit,
batu bara dan metal. sehingga pelaku
pasar banyak melakukan aksi jual sebesar Rp 996 milliar.
Sektor industri dasar dan finance paling menekan IHSG dengan pelemahan
secara persentase 1,74% dan 1,37%.
Indikator stochactic masih bergerak
turun memasuki level jenuh jual (oversold).

RUMOR
SIWANI MAKMUR

Cermati SIMA
Saham PT Siwani Makmur Tbk (SIMA)
dikabarkan bakal menguat ke level
target Rp 125. Perseroan disebut-sebut
akan melaksanakan aksi korporasi dan
mengembangkan bisnis baru. Rencana
penambahan dua bisnis, diharapkan
kinerja ke depan bisa lebih positif, turut
jadi sentimen positif. (ely)
DISCLAiMER
Materi tulisan ini hanya memberikan informasi
dan bukan sebagai ajakan kepada siapapun
untuk membeli atau menjual efek tertentu.
Keputusan melakukan transaksi saham se
penuhnya menjadi tanggung jawab pemodal.

JAKAR TA – Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) selaku wadah bagi profesi
akuntan publik, akan memastikan anggotanya
mematuhi kode etik dan standar profesional
akuntan publik (SPAP) terkait kasus laporan
keuangan PT Garuda Indonesia Tbk (GIIA)
Tahun 2018. Saat ini, IAPI masih dalam proses
menelaah laporan bermasalah tersebut.
Sebagaimana diketahui, laporan keuangan Gar uda Indonesia menjadi polemik
dimasyarakat, karena dua orang anggota
dewan komisaris tidak menyetujui perlakuan
akuntansi dalam laporan keuangan Garuda
2018 atas transaksi pendapatan dari salah satu
mitra bisnisnya yaitu PT Mahata Aero Technologi (“Mahata”) sebesar US$ 239 juta. Menurut
dua orang komisaris tersebut, seharusnya
pendapatan dari mitranya tersebut belum
saatnya diakui dalam laporan keuangan 2018.
Meskipun tidak disetujui oleh dua orang komisaris, laporan keuangan Garuda mengakui
pendapatan dan piutang tersebut dalam
laporan keuangan 2018 dan telah disahkan
dalam RUPS.
Ketua Umum IAPI Tarkosunar yo menjelaskan, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Kantor Akuntan Publik
Tanubrata, Sutanto Fahmi, Bambang & Rekan
member dari BDO International (KAP) yang
melakukan audit atas laporan keuangan tersebut. IAPI meminta keterangan atau informasi
yang relevan dengan permasalahan laporan
keuangan Garuda 2018.
“Kami juga telah mengadakan pertemuan
dengan pihak otoritas untuk menyampaikan
pandangan-pandangan terkait permasalahan
tersebut untuk kiranya dapat digunakan semestinya,” jelas Tarkosunaryo dalam siaran
persnya kepada Investor Daily di Jakarta,
Selasa (14/5).
Selanjutnya, lanjut dia, IAPI juga sedang
melakukan penelaahan terhadap keterbukaan
informasi yang disampaikan oleh manajemen
Garuda terkait dengan laporan keuangan yang
menjadi perhatian publik tersebut. Penelaahan
tersebut dilakukan secara mendalam untuk
mendapatkan fakta-fakta terkait akuntansi
pengakuan dan pengukuran pendapatan sebesar US$ 239 juta atas transaksi penyediaan
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Sesuai dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang
diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada
tanggal 23 April 2019,
PT Trans Digital Media
suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik
Indonesia, telah melakukan pengambilalihan saham yang mengakibatkan
beralihnya pengendalian terhadap:
PT Beautinesia Media Nusantara
suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik
Indonesia.
Pengumuman ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 133 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sesuai dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang
diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada
tanggal 24 April 2019,
PT. Trans Digital Media
suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik
Indonesia, telah melakukan pengambilan saham baru yang mengakibatkan
beralihnya pengendalian terhadap:
PT. Daily Dinamika Kreasi
suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik
Indonesia.
Pengumuman ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 133 ayat (2)
Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
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