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SUMMARY

Harga saham telekomunikasi (MNO) melemah dalam beberapa bulan terakhir.
Namun, penurunan harga seringkali memberikan peluang

Pertumbuhan penggunaan data di Indonesia masih tinggi. Namun, kompetisi yang
intens menahan pertumbuhan. Kami melihat bahwa kompetisi yang lebih rasional,
kehadiran teknologi 5G, dan peluang fixed broadband & inisiatif FMC dapat
mendorong kinerja MNO kedepannya

Kepemilikan spektrum mid-band dapat menjadi keunggulan kompetitif dalam
memenangkan pangsa pasar pelanggan 5G dan monetisasi data. Perusahaan dengan
tingkat utang yang rendah dan arus kas yang besar akan menjadi keuntungan

Pasar fixed broadband masih luas, namun kompetisi semakin intens. Inisiasi fixed
mobile convergence (FMC) menjadi competitive differentiation dan dapat
menguntungkan dari sisi operasional atau capex dan peningkatan ARPU (upselling)

Risiko termasuk kompetisi di pasar mobile wireless yang kembali intens, tingginya
harga spektrum yang dapat membuat monetisasi 5G dan ekspansi jaringan menjadi
lebih sulit, dan perang harga di pasar fixed broadband



GLOSSARY

Average revenue per user (ARPU). Pendapatan layanan dibagi dengan rata-rata
jumlah pelanggan per bulan

Data yield. Pendapatan data dibagi dengan trafik data. Data yield dapat berubah
dengan kenaikan/penurunan harga data atau benefit yang ditawarkan kepada
pelanggan

Fixed-wireless access (FWA). Pengguna dapat terhubung ke internet di dalam
rumah atau gedung dengan jaringan nirkabel alih-alih dengan kabel. Pengguna
biasanya akan menggunakan modem yang disediakan oleh operator

Fixed-mobile convergence (FMC). Inisiatif yang mengintegrasikan fixed dan
mobile broadband yang bertujuan untuk memberikan pengalaman pelanggan
yang lebih baik

Base Transceiver Station (BTS). Stasiun pemancar yang berfungsi untuk
menghubungkan sinyal radio dari perangkat pengguna ke jaringan operator

Fiber-to-the-Home (FTTH). Koneksi internet yang menggunakan kabel fiber optik
secara langsung ke tempat tinggal pengguna

Churn rate. Persentase pelanggan yang berhenti menggunakan layanan dari
operator

Mobile network operator (MNO). Penyedia layanan jaringan nirkabel (wireless)



MOBILE NETWORK OPERATOR DI INDONESIA

PT Telkom Indonesia Tbk (IDX: TLKM) memiliki 65% Telkomsel (TSEL),
sedangkan Singtel memiliki 35%. Per 9M22, TSEL memiliki hampir 160
juta pelanggan

PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk (IDX: ISAT) melakukan merger
dengan PT Hutchison 3 Indonesia (H3I) pada tahun 2022. Ooredoo
Hutchison Asia memiliki lebih dari 65% saham ISAT. Per 9M22, ISAT
memiliki 99 juta pelanggan

Setelah mengakuisisi AXIS pada tahun 2013, PT XL Axiata Tbk (IDX:
EXCL) kembali mengakuisisi 19% saham PT LinkNet Tbk (IDX: LINK).
Tergabung dalam Axiata Group, EXCL memiliki 57 juta pelanggan per
9M22

Tergabung dalam Grup Sinarmas, PT Smartfren Telecom Tbk (IDX:
FREN) meluncurkan 4G pada tahun 2015. Sebelum akuisisi dan
konsolidasi, FREN dikenal sebagai Mobile-8 yang menawarkan layanan
CDMA dengan merek Fren. Per 9M22, FREN memiliki 36 juta
pelanggan



JENIS LAYANAN YANG DITAWARKAN

Perusahaan telekomunikasi (MNO) di Indonesia menawarkan beberapa layanan,
contohnya:

Data. Layanan mobile wireless (nirkabel) broadband

Fixed broadband. Layanan jaringan tetap yang memungkinkan
pelanggan untuk terhubung ke internet menggunakan kabel
coaxial atau fiber optic

Legacy business. Layanan suara (voice) dengan menggunakan
telepon genggam atau telepon rumah dan SMS

Tower leasing. Operator juga menawarkan jasa kolokasi menara
telekomunikasi

Data center. Data center yang dapat disewakan kepada pengguna
lain

Jasa interkoneksi. Operator mendapatkan pendapatan dari
operator lainnya yang menggunakan infrastruktur jaringan untuk
telepon fixed-line maupun telepon selular 



SAHAM TELEKOMUNIKASI (MNO)
UNDERPERFORMED MARKET 

Sources: Yahoo Finance, Vektor Research

Kecuali ISAT yang telah menuntaskan merger dengan Hutchison 3 Indonesia
(H3I), harga saham telekomunikasi (MNO) lebih rendah dari tiga tahun yang lalu

Namun, saham-saham yang kurang baik performanya justru dapat memberikan
peluang. Lewat tulisan kali ini, kami akan membahas lanskap kompetitif di
industri dan faktor-faktor yang dapat mendorong kinerja MNO kedepannya

Sebenarnya, setelah beberapa tahun stagnasi atau bahkan dalam tren bearish
harga sahamnya mulai menunjukkan penguatan pada pertengahan tahun 2021.
Hanya saja, dalam beberapa bulan terakhir kembali mengalami pelemahan

Sources: Yahoo Finance, Vektor ResearchPer 22 Desember 2022



DATA MENJADI PENYUMBANG TERBESAR
PENDAPATAN OPERATOR...

Source: Companies Source: Companies

Dalam periode 2018 hingga 2021, agregat trafik data mobile network operator (MNO)
bertumbuh 50% setiap tahun nya

Data telah menggantikan peran dari bisnis legacy. Contohnya, mengirim pesan atau
menelepon cukup menggunakan aplikasi instant messaging. Data berkontribusi
sebesar 80%-90% pendapatan ISAT, EXCL, dan FREN, sedangkan porsi data TLKM
lebih kecil sekitar 42% per 9M22

Teknologi 4G, yang mulai komersial secara luas tahun 2015, tetap menjadi andalan.
Sebaliknya, operator telah melakukan shutdown 3G secara bertahap dan melakukan
migrasi pelanggan ke 4G

4G mendorong trafik data sekaligus pendapatan. Hanya saja, perpindahan dari bisnis
legacy membatasi pertumbuhan tersebut



...NAMUN, KOMPETISI YANG INTENS MEMICU
TURUNNYA HARGA DATA

Source: BPS Sources: Companies, World Bank

Ditambah lagi, melalui data dari BPS kami menarik kesimpulan bahwa sebagian
besar pengguna telepon seluler telah dapat mengakses internet. Pada tahun
2014, hanya 17% dari penduduk memiliki akses internet. Pertumbuhan trafik data
yang kencang menjadi salah satu bukti akselerasi tingkat adopsi internet

Hingga tahun 2021, jumlah agregat pelanggan lima operator (sebelum ISAT
merger dengan H3I) mencapai 370 juta, sedangkan jumlah penduduk di
Indonesia sebesar 276 juta. Secara rata-rata setiap orang berlangganan lebih
dari satu operator pada tahun 2021

Akibatnya, kompetisi yang intens tidak dapat dihindari. Sebagai contoh, EXCL
memilih untuk fokus kepada pasar di luar Pulau Jawa sejak tahun 2016 dan
mencatatkan "hasil yang sangat kuat," seperti yang dikutip dari info memo
perusahaan

https://www.bps.go.id/publication/2022/09/07/bcc820e694c537ed3ec131b9/statistik-telekomunikasi-indonesia-2021.html
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=ID
https://staticxl.ext.xlaxiata.co.id/s3fs-public/media/documents/Info%20Memo%20FY%2019.pdf


...NAMUN, KOMPETISI YANG INTENS MEMICU
TURUNNYA HARGA DATA

Sources: Companies, Vektor Research

Kompetisi yang intens memicu penurunan harga data. Data yield terus
mengalami penurunan. Hal ini bisa disebabkan antara penurunan harga atau
lebih banyak benefit yang ditawarkan kepada pelanggan

Sources: CompaniesRata-rata TLKM, ISAT, EXCL, dan FREN

Apalagi, biaya data semakin rendah sejalan dengan meningkatnya trafik data.
Perlu diingat, biaya  tetap (fixed cost) cukup signifikan dalam struktur biaya MNO

Memang, M&A telah mengurangi jumlah pemain, seperti EXCL yang
mengakuisisi AXIS pada tahun 2014 dan ISAT yang merger dengan H3I awal
tahun ini. Namun, kompetisi tetap intens. Contohnya, pada tahun 2019-2020,
pemain-pemain mulai menawarkan paket unlimited dan paket dengan masa
aktif lebih singkat (short validity)



...NAMUN, KOMPETISI YANG INTENS MEMICU
TURUNNYA HARGA DATA

Sources: Companies Sources: Companies

Pertumbuhan trafik data memang menunjukkan perlambatan. Per 9M22,
pertumbuhan trafik data TSEL dan EXCL sebesar 21% dan 26% (Y/Y), sedangkan
ISAT melonjak 94% (Y/Y) karena merger dengan H3I. Hal ini wajar karena
pertumbuhan pasti akan melambat saat industri lebih mature

Namun, pendapatan data melambat lebih signifikan dibandingkan trafik data.
Buktinya, pada tahun 2021, TSEL dan EXCL mencatatkan pertumbuhan data
single digit

Akhirnya, pada tahun 2022 saat kompetisi lebih rasional, TSEL mencatatkan
pertumbuhan data flat ~7% vs. FY2021, sedangkan EXCL lebih tinggi ke 9%,
walaupun trafik data melambat ke 20-25% dari 35-40% tahun 2021. Artinya,
perang harga memperlambat pertumbuhan



DINAMIKA KOMPETITIF MNO

Ringkasan dinamika kompetitif MNO:

October 2017: Adanya kebijakan registrasi ulang pengguna kartu SIM
prabayar. Jumlah pelanggan turun drastis namun churn rate lebih rendah

Agustus 2018: Bloomberg melaporkan bahwa TSEL meningkatkan tarif data
pertama kali selama lebih dari dua tahun

EXCL 4Q19 earnings call: manajemen mengatakan bahwa kompetisi yang
mulai intens pada semester II tahun 2019 salah satunya diakibatkan oleh
penawaran unlimited oleh beberapa pemain di industri 

Tahun 2020: Kompetisi semakin intens oleh penawaran unlimited dan short
validity. Manajemen EXCL mengatakan bahwa "incumbent" memasuki
penawaran unlimited dan low-denomination package dengan "very, very
aggressive pricing" 

September 2021: TSEL mulai menghentikan penawaran unlimited pada akhir
1Q21, memberikan sinyal bahwa kompetisi lebih rasional

Saat ini: kompetisi lebih rasional dengan penghentian penawaran unlimited
yang agresif oleh para pemain dan kenaikan harga agar mencapai level yang
lebih sustainable

2015: Teknologi 4G mulai komersialisasi secara luas. FREN beralih dari CDMA
ke 4G. Kompetisi memanas untuk mendapatkan pangsa pasar pelanggan 4G

https://www.kominfo.go.id/content/detail/13618/cara-registrasi-ulang-kartu-seluler-dengan-3-langkah-mudah/0/sorotan_media
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-08-06/telkom-indonesia-says-end-to-price-war-signals-worst-is-over#xj4y7vzkg
https://www.xlaxiata.co.id/en/investor-room/quarterly-financial-result?field_year_value=2019&field_quarter_value=All
https://www.xlaxiata.co.id/en/investor-room/quarterly-financial-result?field_year_value=2020&field_quarter_value=All
https://seekingalpha.com/article/4453076-pt-telekomunikasi-indonesia-tbk-tlk-ceo-ririek-adriansyah-on-q2-2021-results-earnings-call
https://www.kominfo.go.id/content/detail/4316/menkominfo-2015-rakyat-indonesia-akan-rasakan-jaringan-internet-4g/0/berita_satker
https://www.smartfren.com/assets/corporate/img/annual/pdf/ar7-2015.pdf


Perang harga dan perpindahan bisnis legacy menahan pertumbuhan. Tahun
2019 "nampaknya" menjadi tahun kebangkitan dengan porsi bisnis legacy yang
lebih kecil dan trafik data yang tinggi. Namun, kompetisi di industri kembali
intens dengan penawaran unlimited

KESIMPULANNYA...

4G yang komersial secara luas pada tahun 2015 mendorong trafik data

Namun, pertumbuhan ini dibatasi oleh perpindahan dari bisnis legacy dan
kebijakan registrasi kartu SIM prabayar pada tahun 2017-2018 yang menurunkan
jumlah basis pelanggan

Pada paruh kedua tahun 2021, saham-saham MNO mulai menunjukkan
penguatan sejalan dengan kompetisi yang lebih rasional

Kedepannya, kami percaya bahwa kompetisi yang lebih rasional, kehadiran
teknologi 5G, dan peluang fixed broadband & inisiatif FMC akan menjadi
"growth story" bagi MNO

Dengan penetrasi internet yang sudah meningkat dan rata-rata setiap orang
berlangganan lebih dari satu operator, maka kompetisi pun menjadi tidak dapat
dihindari



KEHADIRAN TEKNOLOGI 5G

Sources: Companies Source: Opensignal

Dua tahun tahun setelah operator di Korea Selatan dan AS mengumumkan
launching komersialisasi 5G pada tahun 2019, 5G akhirnya meluncur di Indonesia
walaupun dengan skala terbatas

5G menjanjikan kecepatan unduh yang lebih cepat dan latensi yang lebih
rendah dibandingkan 4G. Buktinya, Opensignal mencatat bahwa pengguna 5G di
Indonesia menikmati kecepatan unduh 3,9x dan 10,8x lebih cepat dibandingkan
4G dan 3G, secara berurutan

Riset Opensignal di beberapa negara juga menunjukkan bahwa konsumsi mobile
data pengguna 5G lebih tinggi hingga 2,7x dari konsumsi mobile data 4G 

Namun, pertanyaan yang paling mendasar adalah: apakah pelanggan memiliki
insentif upgrade ke jaringan 5G, karena 4G dianggap sudah cukup untuk
kebutuhan saat ini?

https://www.opensignal.com/2020/10/21/5g-users-on-average-consume-up-to-27x-more-mobile-data-compared-to-4g-users
https://www.reuters.com/article/us-telecoms-5g-idUSKCN1RH1V1
https://www.kominfo.go.id/content/detail/34812/jaringan-5g-resmi-beroperasi-transformasi-digital-melesat/0/artikel
https://www.opensignal.com/2022/05/31/5g-provides-a-significant-boost-in-indonesias-mobile-speeds-video-streaming-and-multiplayer-mobile
https://www.opensignal.com/2020/10/21/5g-users-on-average-consume-up-to-27x-more-mobile-data-compared-to-4g-users


KEHADIRAN TEKNOLOGI 5G

Sources: Companies Source: Opensignal

Memang, beberapa menilai bahwa use cases yang dapat menggunakan
kapabilitas 5G secara penuh belum ada. Sebagai contoh, ketika 4G meluncur,
sosial media seperti Instagram dan YouTube, aplikasi yang data-intensive, sudah
populer dikalangan pengguna internet

Namun, menurut kami, semakin banyaknya smartphone yang support 5G dan
harga paket yang relatif terjangkau dapat menjadi insentif bagi para pengguna
untuk upgrade ke jaringan 5G. Tentu, 4G masih akan tetap dipergunakan, namun
5G akan menjadi tema baru ditengah persaingan industri

Namun, pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh operator adalah
bagaimana investasi 5G "economically makes sense." Monetisasi data melalui
paket premium akan menjadi poin penting dalam meningkatkan ARPU. Apa
faktor yang dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan dalam
persaingan 5G?

https://www.opensignal.com/2020/10/21/5g-users-on-average-consume-up-to-27x-more-mobile-data-compared-to-4g-users
https://industri.kontan.co.id/news/internet-5g-telkomsel-sudah-bisa-dicoba-ini-harga-paket-data-dan-lokasi-layanan?page=1
https://industri.kontan.co.id/news/internet-5g-telkomsel-sudah-bisa-dicoba-ini-harga-paket-data-dan-lokasi-layanan?page=1


KEHADIRAN TEKNOLOGI 5G

Source: Aurora Insight

Selain membangun BTS, operator juga harus mengikuti lelang spektrum yang
membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Apalagi, setelah akusisi spektrum,
operator harus membayar biaya izin awal (upfront fee) dan biaya tahunan (IPFR)

Secara sederhana, komunikasi nirkabel (wireless) berkerja melalui transmisi
gelombang radio, yang merupakan bagian dari spektrum eletromagnetik.
Frekuensi gelombang radio berkisar antara 3 kHz hingga 300 GHz, dimana "sweet
spot" untuk jaringan wireless biasanya dimulai dari 600 MHz (low band) hingga
39 GHz (high band atau disebut millimeter wave band)

Spektrum merupakan sumber daya yang terbatas dan diregulasi, dan untuk
mendapatkan lisensi penggunaan, operator harus mengikuti lelang

https://f.hubspotusercontent40.net/hubfs/2739497/Infographics/Infographic_Spectrum.pdf


KEHADIRAN TEKNOLOGI 5G

Frekuensi lebih rendah memiliki karakteristik propagasi (perambatan) dan
coverage lebih baik dibandingkan frekuensi lebih tinggi, namun dengan
kecepatan yang lebih rendah

Sesuai dengan kebutuhan masing-masing, spektrum low-band dibutuhkan
untuk memperluas coverage, sedangkan spektrum millimeter wave band lebih
cocok di area dengan densitas tinggi. Namun, spektrum mid-band (1 GHz - 6GHz)
dinilai sebagai "sweet spot" untuk komersialisasi 5G, dengan coverage yang
lebih baik dari milimeter wave band namun memberikan kecepatan lebih tinggi
dibandingkan low-band

Kepemilikan spektrum mid-band dapat menjadi keunggulan kompetitif dalam
memenangkan pangsa pasar pelanggan 5G dan monetisasi data

Source: DIGI Source: T-Mobile

Contohnya, spektrum low-band memiliki jangkauan lebih luas, lebih mudah
menembus bangunan, dan membutuhkan base station yang lebih sedikit,
namun menghasilkan kecepatan yang lebih rendah dibandingkan spektrum
millimeter wave band

https://www.digi.com/blog/post/what-is-c-band-and-why-is-it-important-for-5g
https://www.t-mobile.com/business/trends-insights/5g/benefits-of-the-5g-spectrum-for-businesses


T-Mobile memimpin perolehan penambahan bersih (net adds) pelanggan
pascabayar di industri selama beberapa kuartal

KEHADIRAN TEKNOLOGI 5G

Operator lain pun harus mengakuisisi spektrum mid-band untuk berkompetisi
dengan T-Mobile. Verizon  (NYSE: VZ) menggelontorkan $53 miliar untuk
memenangkan rata-rata 161 MHz spektrum C-band (3.7 GHz) untuk 5G,
sedangkan AT&T (NYSE: T) mengeluarkan $23 miliar

Mengambil contoh industri di Amerika Serikat, T-Mobile (NASDAQ: TMUS)
mengakuisisi lebih dari 100 MHz spektrum di band 2.5 GHz (mid-band) melalui
merger Sprint. Opensignal mencatat peningkatan performa T-Mobile karena
spektrum mid-band

Source: Opensignal

Dengan jaringan yang lebih kuat, pelanggan memiliki insentif untuk upgrade
paket premium (monetisasi data). Pada 4Q20, lebih dari 20% pelanggan Verizon
berlangganan paket premium. Pada 3Q22, angka tersebut naik ke 42%

Source: Opensignal

https://www.verizon.com/about/news/verizon-announces-c-band-auction-results
https://www.fiercewireless.com/operators/at-t-to-spend-up-to-8b-c-band-deployment
https://www.opensignal.com/reports/2021/01/usa/mobile-network-experience-5g
https://www.opensignal.com/reports/2022/07/usa/mobile-network-experience-5g
https://seekingalpha.com/article/4401100-verizon-communications-inc-vz-ceo-hans-vestberg-on-q4-2020-results-earnings-call-transcript
https://seekingalpha.com/article/4548161-verizon-communications-inc-vz-q3-2022-earnings-call-transcript
https://www.opensignal.com/reports/2021/07/usa/mobile-network-experience-5g


Namun, bagaimana dengan industri di Indonesia? TSEL masih memimpin dengan
total frekuensi (paired) 165 MHz, setelah memenangkan lelang spektrum di 2.1
GHz band (2x5 MHz) senilai Rp605 miliar

KEHADIRAN TEKNOLOGI 5G

ISAT mengukuhkan posisinya di urutan kedua setelah merger dengan H3I.
Sebagai catatan, ISAT telah mengembalikan 10 MHz spektrum (paired) di 2.1 GHz
(2x5 MHz) sebagai persyaratan merger

Sources: Companies, Kominfo, Selular.id, Vektor Research

TSEL bersaing dengan ISAT dalam kepemilikan spektrum mid-band. Walaupun
begitu, spektrum yang di alokasikan saat ini pada MNO masih terbatas, apalagi
untuk teknologi 5G yang membutuhkan kapasitas yang besar  

Kedepannya, KemKominfo berencana untuk melelang 700/800/900 MHz (low-
band), 1,8/2,1/2,3/2,6/3,3/3,5 GHz (mid-band), dan 26/28 GHz (millimeter wave
band)

Sources: Companies, Kominfo, Selular.id, Vektor Research

https://www.telkomsel.com/en/about-us/news/telkomsel-optimizes-21ghz-frequency-enhance-equal-digital-connectivity-experience
https://www.kominfo.go.id/content/detail/44755/siaran-pers-no-458hmkominfo102022-tentang-hasil-seleksi-pengguna-pita-frekuensi-radio-21-ghz-untuk-keperluan-penyelenggaraan-jaringan-bergerak-seluler-tahun-2022-untuk-pelaksanaan-lelang-harga/0/siaran_pers
https://selular.id/2021/12/indosat-h3i-telah-sampaikan-kesiapan-pengembalian-spektrum-10mhz-ke-pemerintah/
https://www.kominfo.go.id/content/detail/31345/siaran-pers-no-162hmkominfo122020-tentang-kominfo-siapkan-kebijakan-dorong-akselerasi-jaringan-5g/0/siaran_pers


KEHADIRAN TEKNOLOGI 5G

Menurut kami, operator  akan meningkatkan belanja modal setidaknya mulai
tahun 2023 atau 2024, tergantung ketersediaan spektrum yang akan dilelang.
Ekspansi jaringan 4G masih akan tetap dilakukan

Maka dari itu, rendahnya tingkat utang dan arus kas bebas yang besar menjadi
poin penting dalam akuisisi spektrum dan ekspansi jaringan 5G

Sources: Companies, Vektor Research*9M22 EBITDA menggunakan TTM Sources: Companies, Vektor Research

Ditambah lagi, perusahaan juga harus membayar utang yang akan jatuh tempo
sekaligus deleveraging balance sheet (mengurangi tingkat utang)



KEHADIRAN TEKNOLOGI 5G

Sources: Companies, Vektor Research*9M22 EBITDA menggunakan TTM Sources: Companies, Vektor Research

Kesimpulannya, kami melihat bahwa 5G dapat mendorong penggunaan data
dan meningkatkan ARPU, dengan catatan operator dapat memonetisasi data
melalui paket premium

5G akan menjadi tema baru dalam lanskap kompetitif. Kami percaya bahwa
kepemilikan spektrum mid-band dapat menjadi keunggulan kompetitif dalam
memenangkan pangsa pasar pelanggan 5G dan monetisasi data. Akuisisi
spektrum dan investasi infrastruktur 5G membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Perusahaan dengan tingkat utang yang rendah dan arus kas yang besar dapat
diuntungkan



PELUANG FIXED BROADBAND & INISIATIF FMC

Source:  World Bank Sources: TLKM, Vektor Research

Namun bagaimana dengan fixed broadband? Menurut Ookla, sebagian besar
memperkirakan bahwa penetrasi fixed broadband dibawah 20%

Menurut laporan dari World Bank, IndiHome, salah satu produk TLKM, menguasai
87% pasar Fiber-to-the-home (FTTH). Namun, mengutip dari transkrip 3Q22
earnings call TLKM, manajemen mengatakan bahwa kompetisi semakin intens
di pasar fixed broadband, dimana "sebagian besar kompetitor menawarkan
harga yang sama atau bahkan lebih rendah"

Bahkan, tingkat pertumbuhan pendapatan IndiHome melambat ke single-digit.
Ookla mengatakan bahwa Biznet dan MyRepublic secara aktif meluncurkan
jaringan. Ditambah lagi, akuisisi Linknet (IDX: LINK) oleh Axiata Group menjadi
"bukti lanjutan bahwa penyedia melihat peluang pertumbuhan yang kuat"

https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/beyond-unicorns-harnessing-digital-technologies-for-inclusion-in-indonesia
https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/beyond-unicorns-harnessing-digital-technologies-for-inclusion-in-indonesia
https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/beyond-unicorns-harnessing-digital-technologies-for-inclusion-in-indonesia
https://www.ookla.com/articles/indonesia-fixed-broadband-network-performance-q3-q4-2021-2
https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/beyond-unicorns-harnessing-digital-technologies-for-inclusion-in-indonesia
https://seekingalpha.com/article/4551646-perusahaan-perseroan-persero-pt-telekomunikasi-indonesia-tbk-tlk-q3-2022-earnings-call
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Maka dari itu, operator harus mempunyai competitive differentiation agar dapat
unggul dari kompetitornya. Kami melihat bahwa industri sedang bergerak menuju
layanan fixed-mobile convergence (FMC)

Secara sederhana, FMC mengintergrasikan layanan jaringan fixed dan mobile, mulai
dari diskon bundling, satu tagihan, dan akses konten OTT oleh seluruh perangkat

TLKM dan TSEL meluncurkan Orbit dan Smooa yang memudahkan pelanggan
IndiHome untuk membeli kuota TSEL melalui tagihan yang sama

Sebagai contoh, EXCL, dengan visi untuk menjadi #1 Converged Operator di
Indonesia, memperkenalkan XL SATU Fiber yang menawarkan koneksi fiber optic
dan kuota mobile secara bersamaan dan XL SATU Lite, fixed-wireless yang
menggunakan jaringan nirkabel, yang dapat menjangkau area yang belum tercover
fiber-optic. Kemudian, EXCL juga menawarkan Paket Kuota Bersama, kolaborasi
antara EXCL dan LINK

ISAT baru saja merilis Indosat HiFi, layanan Fiber-to-the-Home. Manajemen
mengatakan pada Earnings Call 3Q22 bahwa perusahaan menargetkan 10% pangsa
pasar di pasar home broadband dalam tiga hingga empat tahun

FREN memiliki 20,5% kepemilikan saham Moratelindo (IDX: MORA), dengan
kehadiran di pasar FTTH dan FTTX melalui brand Oxygen.id

https://seekingalpha.com/article/4528991-perusahaan-perseroan-persero-pt-telekomunikasi-indonesia-tbk-tlk-ceo-ririek-adriansyah-on-q2
https://www.xlaxiata.co.id/id/berita/kesempatan-upgrade-xlhome-ke-xlsatu-fiber
https://www.firstmedia.com/got/deals/paket-kuota-bersama
https://investasi.kontan.co.id/news/indosat-hadirkan-layanan-fiber-to-the-home-jangkauan-lebih-dari-20000-homepass
https://ioh.co.id/portal/en/corpcirlanding
https://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/ListedCompanies/Corporate_Actions/New_Info_JSX/Jenis_Informasi/01_Laporan_Keuangan/02_Soft_Copy_Laporan_Keuangan/Laporan%20Keuangan%20Tahun%202022/TW3/FREN/PT%20Smartfren%20Telecom%20Tbk%20-%2030%20Sept%202022.pdf
https://industri.kontan.co.id/news/moratelindo-mora-menargetkan-pelanggan-aktif-ftth-naik-signifikan
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Source:  TLKM

Sebagai contoh, hal ini sejalan dengan tujuan TLKM menawarkan layanan FMC:
"to provide better customer experience, to have more efficient capex, as well as
to enjoy robust data integration."

Apa keuntungan dari inisitatif FMC? Mengutip white paper Heavy Reading untuk
Intel (NASDAQ: INTC), survei pada 86 penyedia layanan pada 3Q21 menunjukkan
bahwa pendorong implementasi FMC adalah operational savings, enhanced
subscriber experience, dan capex optimization/savings.

Riset dari konsultan Arthur D. Little menunjukkan bahwa churn-rate reduction in
mobile dan ARPU protection/increase dapat menjadi keuntungan

Bahkan, TSEL dan IndiHome berencana merger dan menyediakan produk baru
FMC

Source:  Axiata

https://www.telkom.co.id/data/lampiran/1667374249335_TLKM%209M22%20Corporate%20Presentation.pdf
https://www.intel.com/content/www/us/en/wireless-network/the-state-of-fixed-mobile-convergence.html
https://www.adlittle.com/sites/default/files/viewpoints/ADL_Fixed_Mobile_Convergence.pdf
https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/635f4416163d7/telkomsel-dan-indihome-akan-merger-pengguna-produk-gabungan-naik-300
https://axiata.listedcompany.com/misc/d.%20XL%20-%20Leading%20Indonesia%20Convergence%20Transformation.pdf
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Pasar fixed broadband masih luas dengan tingkat penetrasi yang rendah. Kami
percaya bahwa peluang pertumbuhan fixed broadband di Indonesia masih luas,
namun dengan semakin banyak pemain yang masuk ke dalam lanskap
kompetitif, maka perang harga pun tidak terelakkan

Selain dapat mengurangi mobile churn rate dan potensi kenaikan ARPU melalui
upselling (menjual paket yang nilainya lebih tinggi), FMC dapat menguntungkan
operator dari biaya operasional dan belanja modal

Kompetisi semakin intens mengharuskan operator memiliki competitive
differentiation. Maka dari itu, operator bergerak menuju inisiatif Fixed Mobile
Convergence (FMC) dengan strategi go-to-market alih-alih diskon yang agresif

Kesimpulannya, operator dapat mendapatkan peluang pertumbuhan dari bisnis
fixed broadband. Pemain-pemain mulai condong terhadap inisiatif FMC yang
dapat meningkatkan ARPU, mengurangi mobile churn, dan menghasilkan
efisiensi operasional

https://www.adlittle.com/sites/default/files/viewpoints/ADL_Fixed_Mobile_Convergence.pdf


VALUASI

Multiple EV/EBITDA TLKM berada di 5.3x, lebih tinggi dibandingkan ISAT dan
(4.6x) dan EXCL (4.1x)

Source:  Koyfin

Apabila dibandingkan dengan peers di AS, TMUS diperdagangkan hampir 10x
forward EBITDA, sedangkan VZ dan T sekitar 7x

Beberapa peers di Eropa seperti Deutsche Telekom (6.2x), Vodafone (6.2x), dan
Telefonica (5.6x) juga memiliki valuasi lebih tinggi dibandingkan MNO di
Indonesia

Source:  KoyfinPer 22 Desember 2022



KEY TAKEAWAYS

Dalam beberapa bulan terakhir, saham-saham telekomunikasi (MNO) melemah
dan bahkan underperformed IHSG

5G akan menjadi tema baru. Monetisasi data menjadi poin penting karena biaya
akuisisi spektrum dan ekspansi jaringan yang tidak sedikit. Kepemilikan
spektrum mid-band dapat menjadi keunggulan kompetitif dalam akuisisi
pelanggan 5G dan monetisasi data

Perusahaan dengan tingkat utang yang kecil dan arus kas bebas yang besar
dapat diuntungkan

Dengan valuasi yang menarik bila dibandingkan international peers dan harga
saham yang telah melemah dalam beberapa bulan terakhir, saham-saham
tersebut mungkin dapat dipertimbangkan

Kompetisi yang lebih rasional dapat mendorong tingkat pertumbuhan
pendapatan

Kemudian, kompetisi di pasar fixed broadband semakin intens, walaupun masih
memiliki peluang yang besar. Inisiatif Fixed Mobile Convergence (FMC) dapat
menjadi competitive differentiation dengan potensi operational/capex savings
hingga upselling yang dapat meningkatkan ARPU

Risiko termasuk kompetisi di pasar mobile wireless yang kembali intens,
tingginya harga spektrum yang dapat membuat monetisasi 5G dan ekspansi
jaringan menjadi lebih sulit, dan perang harga di pasar fixed broadband



APPENDIX

Source:  Companies Source:  Companies

Sources:  Companies, Vektor ResearchSources:  Companies, Vektor Research

Source:  Vektor Research Source:  Cable.co.uk

https://www.cable.co.uk/mobiles/worldwide-data-pricing/
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