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SANG PIALANG, sebuah film drama 
dengan latar belakang  pasar modal 
akan tayang perdana pada bulan de-
pan, Januari 2013. Film ini adalah 
film pertama di Indonesia yang 
menggunakan industri keuangan se-
bagai bagian penting dalam sebuah 
tontonan layar lebar. Bagian yang me-
narik di film ini selain kisah percin-
taan dan persahabatan layaknya film 
Indonesia, adalah lakon yang sedikit 
banyak bisa membantu penontonnya mengenal soal 
pasar modal. Menarik atau tidak, silahkan menyak-
sikannya di bioskop mulai 17 Januari 2013.

Yang patut dicatat dari film ini adalah keberanian 
orang-orang dibalik layar, inisiator, pemodal, serta pi-
hak-pihak yang membantu. Mereka mampu menjadi-
kan film ini sebagai kenyataan, bukan lagi sekedar ke-
inginan dan rencana dibalik kertas. Terlepas pula dari 
motif keuntungan atau apapun dibalik keikutsertaan 
mereka, yang pasti film ini adalah sebuah usaha untuk 
mengedukasi masyarakat mengenai pasar modal. 

Film ini adalah bentuk konkrit dari upaya orang-
orang dibalik layar itu untuk ikut membantu meny-
elesaikan masalah klasik jumlah investor di pasar 
modal yang saat ini hanya 0,2% dari populasi. Masa 
depan industri ini bagaimanapun bergantung kepa-
da kuantitas dan kualitas para investor yang berin-
vestasi di saham. 

Mengutip julukan mantan Ketua Bapepam LK 
Ahmad Fuad Rahmany bahwa mereka-mereka itu 
terlepas dari profesi masing-masing adalah aktivis 
pasar modal. Aktivis di pasar modal menurut Fuad 
bukanlah melulu orang-orang yang bekerja di pasar 
modal, melainkan individu yang dalam kapasitas 
masing-masing entah itu jurnalis, birokrat, pen-
gusaha dan publik yang perduli untuk memajukan 
industri ini. Caranya dengan apapun yang bisa di-
lakukan asalkan memberikan nilai tambah positif 
bagi industri.

Pada edisi akhir tahun ini, Pialang Indonesia 

memberikan ruang peliputan cukup 
banyak untuk mengupas Film Sang Pial-
ang, dalam edisi khusus. Harapan kami, 
film ini dapat menginspirasi semua pihak 
untuk sama-sama memajukan industri 
pasar modal. Industri ini perlu mendapat 
dukungan agar lebih banyak memberi 
manfaat bagi perekonomian, bukan 
hanya meninggalkan kekhawatiran bila 
indeks tiba-tiba jatuh.

Sebagai mana di negara maju, pasar 
modal memiliki andil cukup besar bagi kemajuan 
perekonomian. Ini karena cara kerja pasar modal 
sebagai wahana mencari permodalan untuk usaha 
mengikuti prinsip demokrasi. Dari, oleh dan untuk 
rakyat. Sebesar apapun keuntungan yang ditawarkan 
berinvestasi di industri ini, tanpa peran masyarakat 
banyak akan membuatnya sulit berkembang.

Pada bagian lain, kami menyisipkan outlook 
perekonomian tahun 2013. Tahun, dimana banyak 
analis mengatakan gejolak ekonomi masih akan ter-
jadi. Dari peliputan dan analisa kami, perekonomian 
dunia tahun depan masih sangat rentan terhadap 
gejolak. Eropa masih menunggu apakah reforma-
si struktural dan penghematan anggaran mampu 
memulihkan situasi, sementara Amerika Serikat di 
periode kedua kepemimpinan Barack Obama di-
harapkan bisa memulihkan diri tanpa perlu memicu 
efek samping goncangan ekonomi yang terlalu besar. 
Dalam sebuah karikartural mengenai pasar mod-
al, saat ini antara si banteng (bullish) dan si beru-
ang (bearish) sedang berjudi untuk menentukan 
pemenang pada 2013.

Sementara di dalam negeri hampir semua sepa-
ham bila perekonomian nasional akan tumbuh lebih 
baik. Alhasil, pasar modal Indonesia 2013 sudah 
menabung sentimen positif dari domestik, tinggal 
menunggu manakah dominasi sentimen yang akan 
muncul dari luar negeri. 

Muhammad Ma’ruf | muhruf@pialangindonesia.com

Aktivis Pasar Modal

PIALANG INDONESIA
EDISI 4 DESEMBER 2012

4



PIALANG INDONESIA
EDISI 4 DESEMBER 2012

5



PIALANG INDONESIA
EDISI 4 DESEMBER 2012

6

Printed Version :
subscription@pialangindonesia.com
Call: +62 21 5784122 

Berlangganan versi digital melalui aplikasi 
newsstand populer, “SCOOP” dan “WAYANGFORCE”.

Dapat diunduh di Google Play dan App Store

BERMACAM 
KAMI HADIR DI

DEVICE 



PIALANG INDONESIA
EDISI 4 DESEMBER 2012

7

Printed Version :
subscription@pialangindonesia.com
Call: +62 21 5784122 

Berlangganan versi digital melalui aplikasi 
newsstand populer, “SCOOP” dan “WAYANGFORCE”.

Dapat diunduh di Google Play dan App Store

BERMACAM 
KAMI HADIR DI

DEVICE 



PIALANG INDONESIA
EDISI 4 DESEMBER 2012

8

1. Kemang Village
2. Kamome Supermarket
3. Pasar Raya Grade
4. Cilandak Town Squere
5. Archadia
6. Kemang SKY
7. Ratu Prabu
8. Plaza Kampung Kemang
9. Cibubur Junction
10. Tis Square tebet
11. Setiabudi Rsn. Said
12. Oakwood Mega Kuningan
13. Epicentrum Kuningan
14. City Wisma Mulia
15. Mall Kelapa Gading
16. Artha Gading
17. La Plazza
18. Formula 1
19. Emperium pluit
20. Pluit Juntion
21. Pluit Vilage
22. Mall Taman Anggrek
23. Central Park

1. J.W. Marriot Hotel
2. Grand Melia Jkt. Jl. Rsn.Said Kav X10
3. �e Park Line Jl. Casablanca Kav18
4. �e Ritz Carlton
5. Four Seasons Jl. Rsn. Said
6. Manhattan Hotel Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 19
7. Hotel �e Darmawangsa Jl. Brawijaya Raya No. 26
8. Brew & Co Cilandak Town Squere
9. J.C.O  Donuts Cilandak Town Squere
10. �e Excelso Cilandak Town Squere 
11. �e Coffe Bean  Cilandak Town Squere
12. Hotel Seraton Media Jl. Gunung Sahari Raya No 3
13. Hotel Borobudur Jl. Lapangan Banteng Selatan
14. Arya Duta Hotel Jkt Jl Prapatan 44-48
15. Gandaria City
16. Pondok Indah mall II
17. Pondok Indah
18. Hotel Sahid
19. Hotel Shangri la
20. Cafeenen Gandaria City
21. Coffe Bean  Gandaria City
22. Coffe Bean  Grand Indonesia GF
23. Café oh lala Pondok Indah
24. Chater Box Grand Indonesia
25. Hotel Meridien
26. Coffe Bean  Pondok Indah
27. Kupa Restaurant Pondok Indah
28. Rudi Hadi Suwarno Pondok Indah
29. Sausage World Pondok Indah

24. Mall Puri Indah
25. Siloam Hospital Kb.Jeruk
26. City Walk
27. BNI 46
28. Grand Indonesia 2
29. Grand Indonesia 1
30. Pondok Indah
31. EX
32. Hayam Wuruk
33. Sky Line
34. GKBI
35. Senayan City 2 lt. 5
36. Senayan City 2 lt. 2
37. Plaza Senayan II
38. Plaza Senayan
39. Plaza Semanggi
40. Gandaria City
41. Pondok Indah Mall II
42. Pondok Indah
43. City Walk Sudirman
44. FX Life Style X’ Center
45. Strategi Square 
46. Graha Nugraha

STARBUCK COFFE:

HOTEL/GEDUNG :

30. Secret Recipt Pondok Indah
31. Tifani & Co  Pondok Indah
32. Celebrity Fitness EX
33. Fazio Salon EX
34. Hotel Niko
35. Hotel Kompenshi
36. Hotel Pencenongan / Red lop
37. Hotel Sari pan pacific
38. Hotel Grand Hyatt
39. Hotel Continental Mid Plaza
40. Hotel Alila Jakarta
41. Milenium Sirih
42. Coffe Bean Pondok Indah Mall II
43. First & Co Gandaria City
44. Spinelli Coffee Campung Gandaria city
45. Munclties Resto & Bar
46. Secret Recipt Gandaria City
47. Cuppa Caffe Gandaria City
48. Kafé Betawi Gandaria City
49. Café oh lala Gandaria City
50. Dante Coffe Shop Gandaria City
51. Toni Komar  Gandaria City
52. �e Kafe Kartel Pondok Indah Mall II
53. Spinelli Coffee Kampung PIM 2
54. Deli France Café PIM 2
55. Kafé Betawi PIM I
56. Secret Recipe  PIM I
57. Sari Ratu PIM I
58. Bianco Sustainable Salon Lt. 3 FX Plaza

59 Coffee Bean FX Plaza
60. Shabu Tei FX Plaza
61. Celebrity Fitness FX plaza
62. �e Excelso Senayan City 
63. Sushi – Tei Senayan City Lt.4
64. Fitness First Senayan City
65. Cofee Fik tonia Plaza Senayan
66. Cofee Club Plaza Senayan
67. Plaza Semanggi 
68. �e coffee Bean & Tea Leap Leaf P. Semanggi
69. Manajemen  Fitness First Plaza Semanggi
70. Haris FPUD
71. Break Lt.10 Plaza Semanggi
72. �e Coffee & Tea Leaf PIM I & II
73. Coffee Bean Pacific place
74. Coffee Cub Pacific place Lt.3
75. Coffee Betawi Pacific place Lt.4
76. Urban Kitchen Pacific place Lt.5
77. Caffee Betawi Senayan City
78. �e coffee Bean Senayan City
79. Inter-continental Mid Plaza
80. Santika Jakarta Jl. KS. Tubun No.7 Slipi
81. Milenium Sirih Jl. KH. Fakhrudin No.3
82. Hotel Mulia Jl.Asia Afrika
83. Growne Plaza Jl. Gatot Subroto Kav 2-3
84. �e Sultan Hotel Jakarta 
85. Argadatha Jl. Garnisun No.8

subscription@pialangindonesia.com
Call: +62 21 5784122 
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SEPEREMPAT abad lalu, Michael Doug-
las, Charlie Sheen, dan Daryl Hannah be-
rakting untuk film Wall Street. Film yang 
mengangkat kisah kehidupan pialang 
dengan bumbu kisah romantis itu dinilai 
sukses. Kalangan kritikus film mengapre-
asiasi positif Wall Street. Michael Doug-
las pun meraih Academy Award sebagai 
Aktor Terbaik dalam film bertema pasar 
modal itu.

Awal tahun depan, penonton di Indo-
nesia juga dapat menikmati film serupa 
hasil karya anak bangsa. Judulnya, Sang 
Pialang. Film ini berkisah tentang persa-
habatan Mahesa (Abimana  Aryasatya), 
Kevin (Christian Sugiono), dan Analea 
(Kamidia Radisti). Ketiganya bekerja di 
pasar modal.Film ini menawarkan hal 
baru, yaitu dunia pasar modal. Bukan 
menjadi menu utama tapi menjadi latar 
belakang yang cukup menawan. “Drama 
persahabatan, romance, keluarga. Bumbu 
dan bungkusannya, industri finansial,” 

kata sang sutradara, 
Asad Amar. 

Sang Pialang 
mengisahkan persa-
habatan lima pekerja 
industri pasar modal. 
Penulis skenarionya, 
Titien Wattimena 
dan Anggoro Saronto  
membalurkan pelb-
agai macam hal men-
genai pasar modal 
dalam cerita utama, 
tentang konflik pe-
kerjaan, keluarga, 
persahabatan, hingga 

cinta segitiga. Kisahnya adalah persain-
gan antara Mahesa (diperankan Abimana 
Aryasatya) dan Kevin (Christian Sugiono) 
yang bekerja sebagai pialang saham di 
Barata Sekuritas. 

Selain intrik seru memperebutkan 
posisi head of sales di Barata Sekuritas, 

Mahesa dan Kevin juga terlibat cinta se-
gitiga dengan Analea (Kamidia Radisti) 
yang berprofesi sebagai credit analyst. 
Disinilah  perang ketamakan dan kes-
alehan, sosok baik dan buruk beradu. 
Mahesa  yang memerankan sosok pro-
tagonis, dan Kevin antagonis dapat den-
gan baik memerankan peran mereka 
masing-masing. 

Kevin sosok ambisius, lulusan luar 
negeri dan anak pemilik Barata Seku-
ritas, sementara Mahesa adalah sosok 
pialang yang ‘lurus’ dan sahabat Kevin 
sejak kecil. Prestasinya bekerja mem-
buat Mahesa sering mendapat pujian 
dari Rendra (Pierre Gruno)- Ayah Kev-
in, hal itu menimbulkan rasa iri di hati 
Kevin. Persaingan keduanya semakin 

11
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seru ketika Kevin berupaya dengan berbagai 
caranya untuk mengalahkan Mahesa, termasuk 
merebut hati Analea  yang lebih menaruh hati 
kepada Mahesa.

Saat pesta perayaan atas posisi barunya—
Kevin akhirnya menjadi head of sales--Kevin 
sengaja memperkenalkan kepada Sang Ayah 
bahwa Analea adalah kekasihnya. Hal tersebut 
membuat teman-temannya terkejut, termasuk 
Analea sendiri,karna ia jatuh cinta pada Ma-
hesa, namun ketika ia berusaha menerangkan 
apa yang  sebenarnya terjadi, Mahesa menang-
gapinya dengan dingin. Analea berpikir bahwa 
Mahesa tidak mencintainya. 

Jalan pintas Kevin untuk mendapatkan po-
sisi head of sales menggunakan cara-cara cu-
las. Ini diperburuk oleh prilaku hidup glamor 
Kevin yang akhirnya menjerumuskannya pada 
kejahatan di pasar modal. Ingat kasus Sarijaya 
Permana Sekuritas? Nah, Titien dan Anggoro 
nampaknya mengadopsi praktik yang dilaku-
kan Herman Ramli, pemilik Sarijaya meram-
pok uang nasabahnya untuk dimainkan Kevin. 
Ketika praktik itu mulai terungkap, nasib Bara-
ta Sekuritas pun di ujung tanduk. 

Masalah tidak berhenti disitu, Mahesa yang 
diakui sebagai pialang top dan pintar meya-
kinkan klien rupanya tak bisa berbuat apa-apa 
di rumahnya. Bahkan, ia memiliki masalah den-
gan Ayahnya – Hadi (Slamet Rahardjo),yang  
tidak setuju dengan pekerjaan sang anak. Ia 
mengiginkan Mahesa bekerja sesuai dengan 
pendidikannya sebagai seorang arsitek. Di sini, 
Analea menantang Mahesa untuk tidak hanya 
mendapatkan restu dari sang ayah, melainkan 
juga membujuk ayahnya yang kolot untuk ber-
investasi di pasar modal?

Di film ini, Titien menuliskan perlbagai isti-
lah dan kejadian sehari-hari di pasar. Misalkan 
saja, dialog antara investor dan pialang. Ada 
pula, di scene-scene terakhir, Kevin akhirnya 
harus menelan pil pahit karena adanya kartu 
Akses—kartu yang di terbitkan Kustodian Sen-

12
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tral Efek Indonesia—membuat prilaku ter-
celanya sebagai pialang terendus otoritas. 
Izin profesi Kevin terancam dicabut. 

Memang tidak apple to apple memband-
ingkan Wall Street dengan Sang Pialang.  
Apalagi, bila disandingkan dengan Inside 
Job yang merupakan film documenter ten-
tang krisis keuangan yang terjadi akhir ta-
hun 2000-an. Film Inside Job memaparkan 
korupsi sistematis di Amerika Serikat yang 
dilakukan oleh industri jasa keuangan. 

Film garapan Asad ini, lebih berfokus 
pada soal persahabatan. Pasar modal men-
jadi latar yang menjalin cerita. Konflik per-
sahabatan ditambah persoalan keluarga 
dan cinta memang masih menjadi jualan 
yang diminati penonton Indonesia. Dunia 
investasi di pasar modal dikenalkan secara 
halus tanpa memaksa penonton untuk me-
miliki referensi soal saham dan lika-likunya. 
Kelebihannya, sejumlah informasi tentang 
pasar modal bisa didapat penonton tanpa 
harus mengerutkan dahi.

Sebagian besar adegan yang meng-
gambarkan kerja para pialang dilakukan 
di kantor sekuritas sesungguhnya. Memin-
jam kantor pusat Universal Broker Indo-
nesia (UBI), di Menara BCA Lantai 49, 
MH. Thamrin, Jakarta Pusat. Bahkan, para 
pekerja UBI, dan sejumlah pialang dari 
institusi lain ikut dilibatkan. Namun, gam-
bar-gambar yang disajikan kurang bisa me-
nampilkan kepanikan para investor saat ni-
lai sahamnya anjlok. Fluktuasi nilai saham 
tidak digambarkan detail. Tak ada layar 
monitor yang ditonjolkan untuk menunjuk-
kan pergerakan harga saham. Padahal, tak 
semua penonton-apalagi yang awam-tahu 
apa yang dimaksud dengan turunnya harga 
saham. Dialog para pialang dengan investor 
tak cukup kuat menjelaskan fenomena itu.

Sesekali, istilah dalam industri finansial 
muncul lewat dialog para aktor. Fundamen-
tal, sell, buy, insider trading diucapkan be-
berapa kali pada berbagai scene. Tak rumit 
dan ini memang bukan film yang mengung-
kap peliknya dunia kerja para pialang. Pasar 
modal hanya menjadi bumbu. Sehingga, film 
ini bisa dinikmati penonton dengan bera-
gam latar belakang pekerjaan maupun usia. 
Tontonan yang ringan dan menghibur. 

STORY
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LAHIR DENgAN SEJARAH yANg cukuP 
PANJANg, SANg PIALANg MEMBERI 

wARNA BARu DuNIA fILM INDoNESIA

BEHIND THE STORY
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Ide untuk merealisasikan 
film Sang Pialang ditelur-
kan Saidu Solihin, ketua 
umum Asosiasi Profesi 
Pasar Modal Indonesia 
(APPMI). Dia ingin ada film 
Indonesia yang bercerita 
tentang pasar modal. Ide 
itu pun diungkapkannya 
pada Asad yang merupa-
kan sahabatnya sejak 
kuliah di Pascasarjana 
universitas Trisakti. 

WARNA BARU 
FILM 

INDONESIA
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Asad dan Saidu sama-sama memiliki latar be-
lakang pendidikan di bidang Ekonomi. “Setelah lulus 
dari pascasarjana kami tidak bertemu. Tiba-tiba, 
Saidu telepon dan bilang minta dibuatkan film pasar 
modal,” tutur Asad. Sayangnya, komunikasi di tahun 
2007 itu tak berlanjut. Kedua sahabat itu kembali 
dipertemukan melalui anak-anak. Kebetulan, anak 
Saidu dan Asad bersekolah di sekolah yang sama sejak 
taman kanak-kanak. Sekitar 2010, Saidu kembali 
menyatakan mimpinya. “Katanya dia ingin buat film 
dengan judul Sang Pialang. Tapi kami sama-sama ng-
gak punya modal untuk mengerjakannya, nggak ada 
sumber dana,” ujarnya.

Kemudian, cerita pun dirumuskan. Dengan 
berbagai referensi, didapatkan rumusan cerita yang 
dianggap sesuai dengan judul Sang Pialang. Maret 
2011, pokok cerita rampung, penyandang dana sudah 
siap mengucurkan isi pundi-pundinya, dan timeline 
disusun. Saat itu, pemberi dana siap untuk membiayai 
dua judul film yang bertema perjuangan dan pasar 
modal. Ternyata, kenyataan tak seindah rencana. 
Pemodal itu mundur karena film perjuangan tak bisa 
direalisasikan. “Kami harus mulai lagi dari awal, dari 
nol lagi,” kata Asad.

Saidu dan Asad  sepakat untuk membuat cerita 
lebih dulu. Penulis handal dengan kemampuan riset 

Kami harus mulai 
lagi dari awal, dari 
nol lagi,”

BEHIND THE STORY
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kuat dicari. Medio 2011, Asad bertemu Titien 
Wattimena. Penulisan cerita pasar modal 
ternyata tak mudah. Buku dan majalah pasar 
modal dipasok ke Titien sebagai referensi. 
Titien hampir menyerah. Untungnya, suami 
Titien cukup paham pasar modal. “Jadi ka-
lau suami Titien nongkrong sama teman-te-
mannya, dia (Titien) ikut nimbrung. Supaya dia 
paham soal pasar modal,” ujarnya.

Tertulislah cerita dari tangan Titien. Awal-
nya, cerita yang disusun dinilai agak ‘ekstrim.’ 
Cerita itu tidak terlalu tepat dengan visi awal. 
Titien pun merombaknya. Pada Oktober 2011, 
rampunglah cerita yang diinginkan. Proposal 
segera ditebar untuk mendapat sponsor. Selama 

setengah tahun, Saidu dan Asad mendatangi 
relasi-relasi dan teman-temannya. Perjuangan 
pun berbuah manis, “akhirnya kami bertemu 
dengan para sahabat yang all out mendukung 
film Sang Pialang.”

Skenario film pun disusun mulai Februari 
2012. Sebulan kemudian, MP Entertainment 
bersedia bekerja sama. Induk perusahaan 
MP Entertainment juga bergerak di bidang 
investasi. Dalam kerjasama itu, MP Entertain-
ment memiliki porsi besar dalam menentukan 
skenario. Garuda Nusantara Sinema bersama 
MP Entertainment pun menghadirkan film 
pertama yang memberi edukasi tentang in-
vestasi di pasar modal dan mengangkat profesi 

PIALANG INDONESIA
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para pelaku industri finansial tersebut.
Pembuatan film Sang Pialang tak pelak 

membutuhkan dana besar. Lebih dari empat 
miliar rupiah dihabiskan untuk mendanai film 
yang diperankan sejumlah aktor kondang. 
Produksi, kata Asad, dituntut untuk menyaji-
kan sesuatu yang mewah. Warna gambarnya 
pun dipilih yang mewakili kelasnya. Kon-
sekuensinya, produksi menghabiskan biaya 
besar. Karena, ini film dengan latar cerita 
pasar modal. Kehidupan para pialang tak lepas 
dari gelimang uang dan glamour. Dana yang 
tersedia tak mampu menutup seluruh biaya 
produksi. 

Asad yang menjadi produser merangkap 
sutradara tak habis akal. Aksi pinjam memin-
jam pun dilakoni. Mulai dari pinjam kantor 
securitas, apartemen mewah, mobil mewah, 
sampai helikopter. Bayangkan, berapa biaya 
sewa helicopter plus pilot yang digunakan 
untuk mengangkut Ferry Salim yang berperan 
sebagai Gustom salah satu investor besar di 
perusahaan securitas. Lippo Group dengan 
senang hati meminjamkannya untuk produksi 
Sang Pialang. Ada pula dua set apartemen me-
wah untuk kediaman Kevin (Christian Sugiono) 
yang nilainya mencapai Rp 80 juta/set/hari. 

Kantor sekuritas yang digunakan sebagai 
kantor Bharata Securitas juga hasil pinjaman. 
Selama 8 hari shooting, tak ada biaya sewa. 
Tim cukup membayar bea listrik yang menca-
pai Rp 70 juta untuk keperluan pengambilan 
gambar. Tak hanya itu, sejumlah mobil mewah 
yang digunakan para pialang juga pinjaman. 
Jeep Humfee dan sederet mobil lainnya, semua 
bebas bea sewa. Ada pula restoran yang dipin-
jamkan, namun lokasi ini tak jadi digunakan. 
Kebaikan hati dari para sahabat mampu 
mendukung realisasi satu mimpi  “Ini sebuah 
prestasi karena production value film ini luar 
biasa,” ungkap Asad dengan mata berbinar.

Seluruh capaian itu tak mungkin terwujud 
tanpa orang-orang hebat terlibat. Selain Asad 
dan Titien, deretan pekerja film nomor wahid 
dilibatkan. Seperti, Gunung Nusa Pelita seb-
agai Director of photography, Producer Super-
visor Zairin Zain yang merupakan tokoh film 
senior, Sound Designer Adityawan Susanto, 
Thoersi Argeswara sebagai Music Scoring, Film 
Editor Wawan I. Wibowo, Allan Sebastian seb-
agai Art Director, dan Theme Song oleh Denny 

BEHIND THE STORY
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Chasmala yang merupakan sahabat Asad. Executive 
producer Sang Pialang adalah Edy Suwarno dan 
Saidu Solihin. “Kami bekerja bersama orang-orang 
terbaik,” ujarnya.

Sang Pialang juga didukung aktor-aktor handal. 
Selain kemampuan acting,  yang wajib dipenuhi 
adalah pemain mampu menghadirkan penonton. 
Yang terakhir merupakan keniscayaan dalam in-
dustry film. Abimana Aryasatya, Christian Sugiono, 
Kamidia Radisti, Slamet Rahardjo, Tio Pak-
usadewo, Lukman Sardi, dan Ferry Salim mengadu 
kemampuan aktingnya dalam film ini.

Asad mengaku agak kesulitan mencari pemeran 
Analea. Aktor yang memerankannya harus mampu 
mewakili profesi Analea. Cantik, cerdas, dan paling 
bersinar di antara empat lelaki sahabatnya. Kamid-
ia Radisti mampu mewakili sosok itu. Dan ternyata 
tak mudah  menghadirkan sosok Analea pada diri 
Disti. Tak heran, karena Disti adalah sosok yang 
mandiri dan cenderung tomboy. Latar belakang-
nya sebagai perenang yang sejak duduk di bangku 
sekolah mengikuti pelatnas membuat Disty bekerja 
keras mendalami peran. Analea adalah pekerja di 
industry finansial, pengagum cinta, dan manja. 
“Akhirnya, Disti harus ditantang untuk bisa memer-
ankan Analea yang begitu feminine,” ujarnya.

Selama proses reading, Disti diwajibkan me-
makai rok dan berdandan. Selain itu, sepatu hak 

tinggi wajib ada. Seluruh aksesories ‘berbau cowok’ 
yang biasa disandangnya, harus dilepaskan. Tak ada 
lagi celana panjang atau jam tangan G-Shock. Ges-
ture Analea pun 180 derajat berbeda dengan Disti. 
Analea yang kemaju dan manja wajib hadir. 

Asad pun  menghadirkan kolektor tas Hermes 
untuk memperdalam wawasan Disti soal tas impian 
sebagian besar perempuan itu. Para perempuan 
penggemar tas hand made itu bisa histeris ketika 
mendapat tas Hermes. Ada pula, perempuan yang 
sampai menciumi kulit tas itu ketika bisa memiliki 
tas bernilai tinggi itu. “Disti nggak tahu bagaimana 
harus merespon ketika Analea dihadiahi tas 
Hermes. Padahal, ada scene Analea mendapat 
hadiah tas Hermes dari Kevin,” katanya diiring 
tawa. Dengan semua proses itu, Disti pun berubah 
menjadi Analea yang feminin dan mampu menga-
nalisa dengan tajam.

Target market film Sang Pialang adalah dewasa. 
Namun, film ini layak ditonton berbagai kalangan, 
termasuk remaja.  Asad tak berangan jauh soal 
film ini. Ekspektasinya, film ini menjadi tontonan 
ringan yang enak sekaligus memberi manfaat bagi 
penonton. Setidaknya, penonton yang belum tahu 
apa itu pasar modal bisa mendapat pengetahuan 
dunia itu melalui film ini. “Sedikit saja ada man-
faatnya untuk penonton, itu berkah buat kami,” 
pungkasnya. 
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Disti, satu-satunya pemeran utama perem-
puan di Sang Pialang, bertutur soal film 
ini. Memerankan Analea bukan hal sepele 
baginya. Analea yang merupakan pekerja 
di industri finansial digambarkan sebagai 
perempuan modern, cantik, sekaligus cerdas. 
Karakter feminine dan manja Analea juga 
harus menonjol ketika dia bersama para lelaki 
sahabatnya. “Analea karakternya jauh berbeda 
dengan Kamidia Radisti,” ungkapnya.

Karakter Analea tak bisa sekedar diwujud-
kan lewat penampilan fisik. Meskipun men-
genakan penata busana maupun rias sudah 
habis-habisan memoles, gesture pemeran 
tetap menjadi kunci. Keperempuanan Analea 
kadang hilang saat gesture Disti yang khas 
tomboy tiba-tiba keluar. Misalnya, lewat ger-
akan tangan. “Ketika gesture Kamidia keluar, 
langsung hilang Analea,” tuturnya.

Disti pun berupaya keras menekan egonya 
dalam mempersepsikan Analea. Dia berjuang 
untuk bisa memenuhi karakter Analea sesuai 
persepsi sutradara.  Diskusi soal karakter Ana-
lea pun sering digelar bersama Asad. Bahkan, 
Asad mendatangkan seorang kolektor tas 
Hermes agar Disti mendapat pemahaman soal 
tas situ. “Saya bukan orang yang suka koleksi 
tas. Ada scene saya mendapat hadiah tas ma-
hal. Dan itu susah banget,” katanya.

Beberapa scene dianggapnya sangat 
menantang. Misalnya, saat Analea clubbing 
dengan empat sahabatnya. Disti mengaku 
bukan perempuan yang hobi clubbing. Jan-
gankan bergoyang, menonton konser pun dia 
hanya diam. Saat sutradara menuntutnya menari 
di lantai dansa, Disti berupaya keras untuk bisa 
melakukannya tanpa iringan music. “Saya nggak 
suka dansa dilihat orang. Sedangkan, Analea 
tipenya tidak begitu. Ini susah sekali,” ujarnya. 

Mengolah emosi saat beradu peran dengan 
Abimana dan Kevin juga dinilainya menant-
ang. Apalagi, saat Analea mengalami kebim-

bangan. Pada saat Analea lelah berharap 
balasan cinta Mahesa, dia pun memilih Kevin 
yang jelas mencintainya. Analea memasrahkan 
diri pada keadaan. Membawakan Analea yang 
dekat dengan Kevin sementara hatinya meng-
harapkan Mahesa perlu pendalaman karakter 
yang serius. “Itu scene berat,” katanya. Scene-
scene serius Analea dan Mahesa tak mudah 
dilakoninya. Analea yang mencintai Mahesa 
namun selalu menghadapi pria yang diharap-
kannya itu seolah tak peduli. “Itu lebih susah 
emosinya. Kalau Kevin karakternya serius, 
sedangkan Mahesa cengengesan,” ujarnya.

Film Sang Pialang memang berkisah 
persahabatan orang dewasa. Orang yang 
punya pekerjaan menyita waktu dan sering 
mengabaikan keluarga. Disti berharap film 
ini bisa diterima para penonton di Indonesia. 
Bahkan, mendapat apresiasi dan dukungan 
yang positif. “Orang Indonesia suka yang 
ringan-ringan. Kalau film ini dibuat kisahnya 
serius, pasti nanti dibandingin sama Wall 
Street,” katanya. 

Karir dunia entertainment Kamidia Radisti dimulai saat menjadi Miss Indonesia 2007 me-
wakili Propinsi Jawa Barat. Prestasinya inilah yang membawanya melangkah lebih jauh lagi di 
ajang Miss World 2007 di Sanya, RRC dan berhasil masuk dalam 20 besar kompetisi fast track 
Miss World Sport, 15 besar Miss World Talent, dan 5 besar Miss World Beauty with a Purpose. 

Sehabis masa tugasnya sebagai Miss Indonesia 2007, Disti - demikian ia biasa dipanggil - mer-
ambah dunia entertainment. Berakting di layar lebar menjadi salah satu pilihannya. Mantan atlet 
renang yang pernah menjadi wakil Jawa Timur pra PON 2004 ini pertama kali tampil di film The 
Shaman pada 2008. Dari peran kecil, Disti mulai mendapat peran yang lebih penting. 

Seperti di film keduanya yang masih bergenre horor, Hantu Biang Kerok, di sini ia mendapat-
kan karakter yang misterius sebagai Ocha. Menyusul film The Tarix Jabrix 3 (2011). Wajahnya  
juga sering tampil menjadi presenter di program Go Spot (RCTI), Insert (Trans TV), Sport 7 
(Trans 7) dan Galeri Sepakbola Indonesia (Trans 7). 
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ABIMANA punya pengalaman menarik 
saat menjalani pendalaman karakter sebagai 

pialang. Dia bertemu banyak orang yang 
terbiasa menganalisa dengan tepat. Bahkan, 

para broker di kantor yang sama bisa memiliki 
analisa yang berbeda. Menyenangkan, itulah 
kesannya bertemu dengan para pialang. Saat 
ngobrol, setiap pialang memiliki analisa yang 

menarik untuk didalami. 

SELAIN bergaul dengan para pemain pasar 
modal, Abimana tak ragu ikut terjun bermain 

saham.Tujuannya, memahami dinamika di 
pasar modal. Butuh keberanian untuk terjun ke 

pasar modal. “Gue ikut beli. Lumayan, pernah 
dapat empat ratus ribuan,” katanya tersenyum.

THE ACTOR
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ABIMANA ARYASATYA

ABIMANA Aryasatya lahir di Jakarta, pada tanggal 
24 Oktober 1982. Dikenal sebagai aktor Indonesia 
yang pada awal karirnya tenar dengan nama Robertino. 
Abimana memulai karier di dunia hiburan dengan 
tampil di layar kaca dengan nama Robertino. Pada 
2011, dia tampil dalam film Catatan (Harian) Si 
Boy. Dan kembali bermain dalam film layar lebar 
pada tahun 2012, sebagai pemeran utama untuk judul 
Republik Twitter. 

MASIH di tahun 2012,  Abimana membintangi 
Dilema dan Keumala. Perjalanannya di dunia sinema 
berawal pada tahun 1995. Pria yang sempat menjajal 
peruntungan sebagai model ini mengenal industri 
perfilman dari seorang temannya. Saat itu ia diajak 
untuk menjadi kru yang mengurusi wardrobe (kostum) 
untuk salah satu sinetron. Di sinilah sang nasib mulai 
ikut campur tangan. Karena pemeran utama sinetron, 
Ryan Hidayat, meninggal dunia, ia diminta menjadi 
stand-in. Sejak itulah, Abi mulai ditawari menjadi 
figuran di beberapa sinetron, salah satunya yang 
terkenal adalah sinetron remaja Lupus Milenia.
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FILM SANG PIALANG, kata 
Christian, menjadi wahana informasi 
untuk penonton. Mengapa? Dunia pasar 
modal diperkenalkan secara cantik 
melalui kisah persahabatan para broker. 
Drama dengan latar belakang kehidupan 
para pialang memang belum pernah 
diangkat di perfiman Indonesia. Konflik 
persahabatan dan pasar modal menjadi 
inti kisahnya. Berbeda dengan tema-
tema film Indonesia pada umumnya, 
Sang Pialang tidak mengangkat 
kehidupan ABG. Sejalan dengan 

sasarannya, Sang Pialang berkisah 
kehidupan pekerja.  “Film ini soal 
persahabatan yang dibalut capital 

Berharap 
Stigma Pasar 

Modal Itu Judi 
Hilang

CHRISTIAN SUGIONO
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CHRISTIAN Sugiono dikenal publik sekitar tahun 2005 setelah membintangi film Catatan Akhir Sekolah, Cinta 
Silver dan Jomblo. Dalam film Dunia Mereka, Christian masuk nominasi aktor terpuji dalam ajang Ferstival Film 
Bandung 2006. Begitu juga pada Panasonic Award 2007, Christian dinominasikan sebagai aktor terfavorit. 

SARjANA Technische Universität Harburg - Hamburg, ini merupakan orang yang memiliki minat tinggi dalam 
bidang teknologi khususnya teknologi internet dan digital di Indonesia hingga menjadikannya Duta Pengetahuan 
Bebas (2009) yang menjadi program Departemen Komunikasi dan Informatika. Ia juga pernah didaulat oleh 
beberapa brand ternama seperti Microsoft Indonesia dan Samsung Indonesia untuk menjadi Key Opinion Leader 
ketika launching produk mereka. Bersama dengan beberapa teman lainnya, Christian membentuk perusahaan 
online media bernama MBDC Media yang telah menelurkan beberapa produk internet.

market,” katanya.
Christian merasa tertantang untuk 
dapat memerankan Kevin dengan 
optimal. Apalagi, sejumlah pelaku 
pasar modal terlibat dalam pembuatan 
film ini. Para actor memang harus 
beradaptasi dengan dunia pasar 
modal. Apalagi, sejumlah istilah pasar 
modal sering muncul dalam dialog. 
Adaptasi dengan para broker juga 
dibutuhkan untuk bisa memahami 
reaksi-reaksi atas fluktuasi harga 
saham. “Film ini untuk semua 
kalangan, jadi istilah pasar modal 
yang digunakan tidak terlalu rumit,” 
paparnya.
Di samping proses adaptasi untuk 
memperkuat karakter, para pemain 
film wajib mengikuti workshop selama 
sebulan penuh. Pada proses reading, 
para aktor bisa berkonsultasi langsung 
dengan Ketua Umum Asosiasi Profesi 
Pasar Modal Indonesia (APPMI), 
Saidu Solihin, yang juga menjadi 
executive producer. Christian pun 
memperkaya wawasan dengan 
menonton film serupa seperti Margin 
Call dan Wall Street.
Dia berharap semakin banyak orang 
tertarik berinvestasi di pasar modal 
setelah menonton Sang Pialang. Lebih 
jauh, stigma negative tentang dunia 
pasar modal akan terhapus. “Mudah-
mudahan stigma soal judi bisa terkikis 
karena orang semakin tahu dan 
mengapresiasi,” ujarnya.

THE ACTOR
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MARIO IRWINSYAH

26



PIALANG INDONESIA
EDISI 4 DESEMBER 2012

27

MARIO optimistis Film Sang Pialang 
diterima publik. Apalagi, ini film pertama di 

Indonesia yang berlatar belakang kehidupan 
para pialang. Para pekerja seni, imbuhnya, 

memang harus mampu mengubah pola pikir 
masyarakat. Sajian film yang bertema homo-

gen diyakininya kurang memperluas wawasan 
penonton. “Memang pasar modal belum jadi 

menu utama. Tapi penonton yang tahu akan 
semakin tahu dan yang nggak tahu menjadi 

tahu,” ungkapnya.
Dibandingkan dengan Wall Street, Sang 

Pialang hanya mengangkat sedikit soal pasar 
modal. Penonton di Indonesia, umumnya 

enggan menonton film bertema serius seperti 
ekonomi. Kecenderungan itu tak lantas mem-

buat Sang Pialang batal tayang. Tawaran baru 
dalam dunia film ini justru berpeluang men-

arik minat penonton. “Karena penonton itu 
ada yang awam, ada juga yang paham pasar 

modal,” katanya.

Mario mengaku tidak kesulitan memer-
ankan Irfan yang berprofesi sebagai pialang. 

Sejumlah istilah pasar modal yang muncul 
dalam dialog pun tidak menjadi hambatan. 

Justru, kesulitannya adalah harus berkarakter 
ceria. Irfan adalah sosok broker yang berpem-

bawaan riang di setiap kesempatan. Mario 
ditantang untuk bisa memerankan Irfan secara 

optimal meskipun merasa BT atau lelah karena 
shooting sehari penuh. “To be happy all the time 

sulit buat gue. Mario nggak begitu,” ujarnya.
Sang Pialang mengenalkan dunia para 

pialang yang glamour dan penuh tantangan. 
Mario pun berharap film ini mampu men-

stimulasi khalayak untuk terjun ke pasar 
modal. Selama ini, sebagian besar masyarakat 

Indonesia tidak tahu tentang investasi di pasar 
modal. Apalagi, masih banyak orang Indo-

nesia yang kurang berani spekulasi. “Semoga 
setelah menonton film ini, penonton berani 

berinvestasi,” katanya. 

Mario Irwinsyah atau dulu sempat dikenal dengan Mario Pratama adalah anak dari pasangan sutradara kenamaan 
Irwinsyah dan artis Ida Leman yang lahir di Jakarta, pada tanggal 30 Oktober 1982. Mario pertama kali terjun ke 

dunia entertainment pada tahun 1984 saat masih kecil  berakting di film Sebening Kaca , Di Balik Dinding Kelabu 
(1986), dan Sesaat Dalam Pelukan (1989). 

Ia mulai mendapat tawaran bermain sinetron, beberapa diantaranya yakni Lupus Milenia dan Perawan Desa.  
Selain sinetron, Mario juga sempat tampil di beberapa FTV, seperti Dia Juliet, Cinta Milik Kita, dan Mencari Tary. Selain 
berakting di layar kaca, Mario mulai kembali terlibat dalam beberapa film layar lebar, di antaranya Badut-Badut Kota 

(1990), Foto Kotak dan Jendela (2006), My Diary (2007), Jagad X Code (2009), Bebek Belur (2010), Sang Pencerah 
(2010), Azraq (2011) dan Negeri 5 Menara (2012). Ia juga sempat merambah dunia musik dengan membuat band yang 

bernama Sajama Cut dengan mengeluarkan album bertajuk Osaka Journal.
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BERPERAN sebagai broker, 
membuat Alblen mengenal 
banyak pemain pasar modal. 
Sebagian pembawaannya 
kaku, sebagian lainnya tidak 
begitu. Dia memaklumi, para 
broker terbiasa menghadapi 
komputer untuk mendapat in-
formasi akurat sehingga dapat 
membuat analisa yang jitu. 
“Tapi ada (broker) yang seu-
muran gue nggak begitu. Asyik 
orangnya,” tuturnya.

Terlibat dalam film Sang 
Pialang juga menggugahnya ikut 
bermain di pasar modal. Alblen ter-
tantang untuk memahami hal-hal 
yang belum diketahuinya. Meski-
pun resiko yang menanti adalah tak 
selamanya untung bakal diraup. 
“Buat gue, seru bisa masuk ke pasar 
yang ruwet itu,” katanya. Sayangnya, 
Sang Pialang yang dikejarnya justru 
seolah cuek bebek. Mungkin, broker 

ALBLEN FILINDO

Pernah 
Dianggap 
Tak Pantas 
Investasi 
di Saham
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Berbekal kemampuannya dalam berbahasa Inggris, Alblen Filindo 
Fabe terjun ke dunia hiburan secara profesional setelah menjadi juara 
di ajang MTV VJ Hunt pada tahun 2005. Pria kelahiran Sukabumi, Jawa 
Barat, 6 September 1982 ini kemudian terpilih sebagai wakil Indonesia 
untuk bersaing dengan para pemenang dari negara Asia lainnya di Bali. 
Walaupun tidak menjadi pemenang, Alblen mengakui mendapat banyak 
pengalaman berharga dari ajang tersebut. 

Usai ajang tersebut Alblen mendapatkan banyak kesempatan 
melebarkan sayap, mulai dari iklan, sinetron, FTV, hingga layar lebar. 
Alblen merambah dunia akting melalui debut aktingnya dalam sinetron 
berjudul Kawin Muda bersama Agnes Monica. Memasuki tahun 2008, 
Alblen merambah ke layar lebar arahan Iqbal Rais, berjudul The Tarix 
Jabrix yang mencuatkan namanya. Sejak saat itu beberapa judul layar 
lebar telah terisi namanya, seperti Mengaku Rasul (2008), Sang Pialang 
(2012), dan Abdi Negara (2012).

itu mengira dia tak serius berinvestasi. 
Formulir yang diminta tak pernah 
sampai di tangan. Alasannya, terting-
gal di mobil atau lupa. “Buat gue, dia 
sombong. Karena gue yang maksa mau 
investasi, gue tertarik pengen coba.”

Saat berperan sebagai pegawai 
securitas, Alblen betul-betul merasa 
menjadi pialang. Pada suatu adegan, 
Alblen yang berperan sebagai Gilang 
harus memberi petunjuk pada anak 
buahnya. Padahal, orang-orang yang 
berperan sebagai anak buah Gilang 
adalah pekerja sekuritas. “Sotoy abis 
lah. Padahal mereka itu pegawai seku-
ritas yang asli,” ujarnya diiringi tawa. 

THE ACTOR
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DUNIA pasar modal tak asing untuk 
masyarakat yang tinggal di negara maju. Di 
Indonesia dengan penduduk lebih dari 200 juta 
orang, investasi di pasar modal belum terlalu 
diminati. Ferry Salim berharap Film Sang 
Pialang mampu memberi wawasan baru dan 
mengubah persepsi masyarakat yang cenderung 
negative terhadap capital market.”Sang Pialang 
merupakan satu bentuk investasi sebetulnya. 
Film ini bisa memberi pengetahuan untuk 
masyarakat banyak,” katanya. Pemain pasar 
modal di Indonesia masih sedikit jumlahnya. 
Sebagian besar masyarakat Indonesia belum 
mengerti industri finansial secara utuh. “Orang 
masih suka bisnis yang riil,” ujarnya. 

FERRY Salim lahir di Palembang pada 
tanggal 8 Januari 1967. Pria berwajah oriental 
ini memulai karir entertainment-nya sebagai 
model sejak SMA, lalu pada tahun 1996 
Ferry mendapat tawaran dari Marisa Haque 
untuk berperan dalam sinetron Kembang 
Setaman berpasangan dengan Ida Iasha. Tak 
disangka berawal dari sinetron inilah namanya 
mulai dikenal secara luas dan job pun mulai 
membanjirinya. Aktor yang tenar sejak 
membintangi Ca-Bau-Kan (2002) sebagai Tan 
Peng Liang ini, telah menghiasi layar kaca 
dalam kurang lebih 20 judul sinetron. 

Debut pertamanya ini langsung mengan-
tarkan Ferry sebagai nominasi Festival Film 
Asia Pasifik kategori The Best Actor, dan 
mendapat gelar Aktor Favorit versi Festival 
Film Bali. Pada tahun 2004, Ferry ditunjuk 
oleh UNICEF (United Nations Children’s 
Fund) sebagai duta nasional untuk Indone-
sia. Dipercaya sebagai duta, Ferry kian sibuk 
mengkampanyekan kesehatan balita dan 
urusan imunisasi. Kemampuannya dalam 
berakting bisa kita lihat di beberapa judul 
layar lebar seperti Semesta Mendukung 
(2011) dan Xia Aimei (2012). 

FERRY SALIM

Belum Banyak 
Yang Suka 
Pasar Modal

THE ACTOR
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THE ACTOR

PIERRE GRUNO
Pierre Sadaq Hamid lahir di Jakarta, 29 Agustus 
1958. Memulai karir di jagad hiburan tanah air lewat 
dunia catwalk sejak1971. Dia memulai kembali debut 
aktingnya setelah sekian lama rehat, melalui film layar 
lebar Ekspedisi Madewa (2006). Dilanjutkan dengan 
beberapa judul layar lebar seperti The Maling Kuburans 
(2009), London Virginia (2010), Witness (2012), dan 
Serbuan Maut atau The Raid (2012). Dalam lakon 
Sang Pialang, Pierre memerankan Renda, ayah Kevin 
(Christian Sugiono) pemilik Barata Sekuritas. 

TIO PAKUSADEWO
Tio Pakusadewo bernama lengkap Irwan Susetyo 
Pakusadewo lahir di Jakarta, 2 September 1963. 
Dia mulai dikenal oleh publik setelah berperan 
dalam film layar lebar arahan Garin Nugroho 
berjudul Cinta Dalam Sepotong Roti (1990). Dia 
pernah meraih Piala Citra kategori Aktor Terbaik 
di Festival Film Indonesia pada tahun 2009 lewat 
film Identitas arahan sutradara Aria Kusumadewa. 
Tio hanya tampil dalam satu scene di Sang Pialang, 
ia memerankan seorang nasabah yang suka risiko 
tinggi.
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jOE P-PROjECT
Juhana Sutisna, pria kelahiran Bandung, 
6 Mei 1967 ini sekarang dikenal sebagai 
aktor, pelawak, dan presenter televisi 
Indonesia. Sebelum terjun ke dunia akting, 
Joe – begitu ia disapa -  dikenal luas 
melalui grup nyanyi parodi asal Bandung 
bernama Project P. Joe memerankan salah 
satu nasabah Mahesa. 

SLAMET RAHARDjO
Slamet Rahardjo Djarot yang lebih 
dikenal dengan Slamet Rahardjo lahir 
di Serang, Jawa Barat, 21 Januari 1949. 
Tahun ini, selain Sang Pialang, Slamet 
juga bermain dalam film Dilema. Dia 
memanikan sosok Hadi, ayah Mahesa 
(Abimana Aryasatya) yang anti terhadap 
pasar modal, dan memiliki pengalaman 
buruk berinvestasi di saham.

MERIZA FEBRIANI
Meriza Febriani adalah salah satu 
finalis Gadis Sampul tahun 2005.
Dara manis yang akrab dipanggil 
Icha ini  membintangi sejumlah 
iklan-iklan komersil, video klip dan 
juga beberapa film layar lebar.
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THE ACTOR

LUKMAN SARDI
Dikenal publik secara luas sejak 
perannya dalam film Gie (2005), 
Lukman Sardi terkenal sebagai 
seorang pemain watak dalam 
setiap film-filmnya. Ia hanya 
tampil sebentar sebagai sosok 
yang membantu Gustom (Ferry 
Salim). 

RAY THOMPSON

jAjA MIHARjA
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BERLATAR belakang pendidikan tinggi di bidang eko-
nomi tidak serta merta mendorong Hafid Asad Amar 
menggarap film bertema ekonomi. Namun, seorang 
sahabat mampu menggerakkan Asad—begitu dia biasa 
dipanggil—menghasilkan film pertama di Indonesia 
yang mengangkat kehidupan para pekerja industri 
finansial. 

Langkah berani dan cukup nekat. Tapi, persa-
habatan membuat lelaki yang lahir 24 April 1974 
bertekad mewujudkan mimpi insan di pasar modal. 
Mimpi dikalangan pialang saham bahwa suatu hari ha-
rus ada film seperti Wall Street (1987) di Indonesia. Ini 
juga mimpi sahabatnya, Saidu Solihin yang kemudian 
realisasikan pada 2007. Dan awal 2013, Asad akan 
membagi perwujudan mimpi sahabatnya itu kepada 
masyarakat Indonesia: Sang Pialang. 

Berani Mati demi
Wujudkan  Mimpi Sahabat

ASAD AMAR

THE DIRECTOR
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Setidaknya, ada tiga alasan Asad meng-
garap Sang Pialang. Pertama, film bertema 
pasar modal adalah mimpi sahabatnya, Saidu 
Solihin yang saat ini menjabat Ketua Asosiasi 
Profesi Pasar Modal Indonesia. Kedua, cerita 
kehidupan para pialang sangat menarik. 
Ketiga, Saidu dan Asad sama-sama memiliki 
pemahaman tentang capital market. “Ada satu 
warna baru yang unik di film ini. Dan, saya 
ingin menjadikannya film pertama yang saya 
kerjakan sendiri,” kata Asad.

Asad bukan anak kemarin sore di du-

nia film. Dia melahirkan berbagai  program 
televisi, bahkan membangun stasiun televisi. 
Selain itu, dia pernah menjadi line produser 
film Pocong 3 (2007), Otomatis Romantis 
(2008), dan Dilema Cinta 2 Hati (2010). Me-
nonton film adalah hobi Asad sejak di bangku 
sekolah. Dia bisa mengingat dialog dan detail 
adegan film-film yang ditontonnya. Berangkat 
dari hobi, pria lulusan Pascasarjana Universi-
tas Trisakti itu pun nyemplung di dunia yang 
disenanginya. 

Sebelum menyandang gelar sarjana, Asad 

THE DIRECTOR
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bekerja di bidang perminyakan. Namun, tidak 
betah. Dia pun berhenti bekerja. Rencananya 
studi pascasarjana di Amerika Serikat kandas 
karena ayahnya mengalami kebangkrutan. Asad 
pun melanjutkan kuliah di almamater sebel-
umnya dan tetap di jalur ekonomi. Saat itu, dia 
diajak seorang kawan bekerja di sebuah produc-
tion house. 

Pada tahun 1999, Asad bekerja dengan 
Richard Buntario. Kemampuan manajerialnya 
terasah, jaringannya juga semakin luas. Mak-
lum, Asad menjadi ujung tombak untuk ber-
temu banyak pihak. Dia pun menjadi bumper 
bila PH menghadapi masalah. Bekerja dengan 

SAIDU SOLIHIN
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Richard, membuatnya tahu persis bagaimana 
memproduksi karya audio visual dengan biaya 
murah. 

Pada 2004, Asad memutuskan mendirikan 
PH sendiri. Atmosphere namanya. Selain itu, dia 
mengelola bisnis event organizer. Saat itulah, dia 
pertama kali bertemu Monty Tiwa yang akhirnya 
menjadi sahabat. “Kami sama gilanya, sama ba-
dungnya. Jadi, cocoklah,” tuturnya.

Monty Tiwa, penulis naskah film, adalah sosok 
yang memperkenalkan Asad pada dunia film. 
Monty juga yang membawanya bertemu dengan 
para dedengkot film. Salah satunya, Rudi Soed-
jarwo.  Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat 
diraih. Atmosphere tak lagi beroperasi karena 
bangkrut. Asad terpaksa merumahkan 5 karyawa-
nnya.  Di satu bar di kawasan Kemang, dia pun 
mengungkapkan keinginannya pada Monty untuk 
terlibat di dunia film. Gayung bersambut.

Asad bersama Monty pernah mengerjakan 13 

judul film. Dengan latar belakang pendidikan 
dan pekerjaannya, Asad lagi-lagi tak banyak  
terlibat pada proses kreatif. Namun, justru itulah 
kesempatannya untuk melihat sungguh alur 
kerja dan proses kreatif. Ditambah, ilmu yang se-
tiap kali ditimba dari Zairin Zain-seorang tokoh 
film senior. Kebetulan, kantor Zairin dekat den-
gan tempat tinggal Asad di Kebon Jeruk, Jakarta 
Barat. Setiap ada waktu luang, Asad mampir ke 
kantor Zairin. Obrolan ngalor-ngidul soal film 
memperkaya wawasannya. “Semua omongan Pak 
Zairin jadi tambahan ilmu. Saya seperti sekolah 
film,” ujarnya.

Persahabatannya dengan Monty Tiwa juga 
menghasilkan sebuah perusahaan bersama. 
Pada akhirnya, perusahaan itu diserahkan untuk 
dikelola Monty sepenuhnya. Peristiwa demi 
peristiwa seolah menuntunnya semakin dekat 
dengan pembuatan film. Beberapa kali, Zairin 
memberinya kesempatan untuk menangani iklan 
dari sejumlah klien.

Manakala proses pencarian sumber dana 
untuk produksi Sang Pialang menemukan titik 
terang, Asad pun berkomitmen merampungkan 
proses produksinya. Fokus untuk mewujudkan 
mimpi sahabatnya.  Tawaran job lain, tak digu-
bris. Padahal, setengah mati upaya dilakukan 
untuk memenuhi pembiayaan  film itu. 

Bukan tanpa alasan. Sang Pialang mengang-
kat cerita persahabatan para pialang dengan 
kehidupan yang glamour. Apartemen mewah, 
mobil mewah, helicopter, dan kantor securitas 
menjadi bagian dari pengambilan gambar. Lebih 
dari empat miliar rupiah habis untuk mem-
produksi film itu. Dan itu belum cukup! Asad 
yang juga menjadi produser mencari sponsor 
kesana-kemari bersama Saidu. Keberuntun-
gan memang menggayutinya. Sejumlah pihak 
dengan sukarela meminjami berbagai kebutuhan 
shooting. “Gila-gilaan banget. Keringat kalau 
bisa dijual, dijual deh,” katanya.

Asad kini boleh bernapas lega. Filmnya siap 
tayang awal tahun depan. Bahkan, Kedutaan 
Besar RI di Amerika Serikat siap memfasilitasi 
penayangan perdana film itu di Negeri Paman 
Sam. Sang sutradara tetap merendah dengan 
segala apresiasi atas film itu. Menurut dia, setiap 
karya pasti tak lepas dari kekurangan. Namun, 
Asad puas telah melahirkan karya dengan tema 
baru di dunia film Indonesia. “Karena melibat-
kan orang-orang terbaik, secara tehnis, saya 
bisa tidur nyenyak di rumah. Itu semua adalah 
tim terbaik dalam karya yang pernah saya buat,” 
ujarnya. 

THE DIRECTOR
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NORMAN
PENGARAH GAYA

NITA YANUARTI

CAST DIRECTOR

THE CREW
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OKE RAHADIAN

NOVI DWI RN

STILL PHOTOGRAPHER

FELLAROZE

CO DIRECTOR

SOUND RECORDIST

THE CREW
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GUNUNG NUSA PELITA
DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY

NOTJE MOUSES
MAKE UP

ALDIEHARRAUPAY

WARDROBE STYLIST

ART DIRECTOR

ALLAN SEBASTIAN
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SPORTSTER adalah salah satu varian Harley-
Davidson yang dirilis sejak 1957, dengan kode 
produk XL. Dalam cerita Sang Pialang motor 
ini ditunggangi oleh Gilang (Alblen Filindo) 
dan muncul di scene-scene akhir film. Dalam 
ceritanya, motor ini digunakan Gilang untuk 
balapan dengan Kevin yang mengendarai Hum-
mer H3. 

HD Sportster yang dipakai Gilang adalah 
model XL Roadster 1200 tahun 2006. Sport-
ster XLR ini berbentuk compact ala sportster, 

hanya saja memiliki kelebihan memiliki double 
cakram pada rem depan. Rem dobel mengako-
modasi ‘keliaran’ model ini yang dikenal oleh 
para pengguna HD lincah dan berlari kencang 
karena di dukung body kecil namun dibekali 
kapasitas mesin 1200 cc. HD jenis ini pernah 
digunakan dalam film Harley Davidson and 
The Marlboro Man (1991). Di Sang Pialang, 
HD Sportster XLR ini pinjaman dari salah satu 
anggota club motor HD, Freedom Gading Com-
munity. 

HD SportSter roaDSter

PROPERTY
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MOBIL bongsor super gagah ini menjadi kendaraan termahal dalam 
lakon Sang Pialang. Di film itu, Hummer H3 dimiliki oleh Kevin 
(Christian Sugiono) yang dibelinya lewat ‘duit haram’ menggelapkan 
uang nasabahnya, Gultom. Entah sengaja atau tidak, namun mobil 
yang sama dalam kehidupan nyata juga dimiliki Malinda Dee, ter-
sangka kasus penilepan dana nasabah Citibank beberapa waktu lalu. 
Melinda juga membelinya dari hasil menilep uang nasabah. 

Mobil keluaran Hummer asal di Detroit, Amerika Serikat itu 
memang cukup mahal, harga bekasnya saja saat ini dikisaran Rp2 
miliar. Hummer tidak memiliki agen tunggal pemegang merek 
(ATPM) di Indonesia sehingga harus dibeli dari importir umum. Vari-
annya beragam, mulai dari H1, H2, H3. Namun, varian paling laris di 
Indonesia adalah H3.

Mobil SUV berpenggerak roda 4×4  dengan teknologi baru ini 
tangguh dipakai di segala medan. Mobil ini juga cocok dipakai di 
dalam kota untuk aktivitas sehari-hari, dan mampu menampilkan 
identitas kesuksesan diri. Namun, mobil ini tidak diproduksi lagi 
sejak April 2010 menyusul kesulitan keuangan General Motors (GM), 
induk usaha Hummer. GM pernah bernegoisasi untuk menjual Hum-
mer kepada Sichuan Tengzhong Heavy Industrial Machinery Com-
pany pada 2009 namun gagal ditengah jalan. 

Hummer H3, dibekali mesinnya 3.500 cc, 5 silinder segaris DOHC 
20 valves. Kapasitas H3 diturunkan dari seri sebelumnya untuk 
menghemat bahan bakar. Kira-kira konsumsinya sebanyak 1 liter 
untuk berjalan 6,5 km.  

HUMMer H-3

PIALANG INDONESIA
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TAS seharga antara US$9 ribu-US$150 
ribu ini dipakai Analea (Kamidia Radisti). 
Dalam cerita Sang Pialang, tas Hermes 
Birkin ini oleh Kevin diberikan kepada 
Analea untuk mendapatkan hatinya. Asad 
Amar, sutradara film ini sampai-sampai 
harus menghadirkan kolektor tas Hermes 
untuk memperdalam wawasan Disti soal 
tas impian sebagian besar perempuan 
itu. “Disti nggak tahu bagaimana harus 
merespon ketika Analea dihadiahi tas 
Hermes. Padahal, ada scene Analea 
mendapat hadiah tas Hermes dari Kevin,” 
katanya.
Birkin adalah salah satu produk 
handmade berbahan kulit dari Hermes. 
Namanya, diambil dari aktris Jane Birkin 
dan menurut cerita terinspirasi oleh 
pertemuan Chief Executive Hermes 
Jean-Louis Dumas dengan Jane Birkin 
dalam sebuah penerbangan dari Paris ke 
London pada tahun 1981. Sesuai dengan 
keinginan Birkin, Dumas membuat tas itu 
untuk perempuan yang super sibuk, dan 
melambangkan status kekayaan. 

HerMeS 
     Birkin

PROPERTY
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KEBERADAAN helikopter amat 
jarang dalam film-film lokal. Di Sang 
Pialang, muncul adegan yang Gustom 
(Ferry Salim) yang memerankan 
nasabah saham kaya raya. Dalam 
scene menggunakan helikopter jenis 
Bell 407 itu, Gustom dikisahkan 
datang dari luar negeri, dan hendak 
bertemu dengan Kevin yang mengelola 
dananya. Sayangnya dana Gustom 
diselewengkan oleh Kevin.
Pengambilan gambar helikopter ini 
berlangsung cukup singkat. Hanya 
dua kali terbang di sebuah helipad 
di daerah Kemang Village, Jakarta 
Selatan. Helikopter ini pinjaman 
dari pengusaha James Riyadi, yang 
memang memiliki bidang usaha 
persewaan helikopter melalui anak 
usaha Grup Lippo, Air Pacific Utama 
(APU). APU memiliki dua unit 
helikopter jenis Bell 407 dengan harga 
sewa US$1.700 dollar per jam. 

Helikopter 
Bell 407

PROPERTY
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Wall Street (1987)
 126 menit  -  Crime | Drama

Film ini cukup diakui sebagai tontonan ‘wajib’ 
para pelaku pasar modal, memotret gaya hidup 
trading floor Amerika 80-an. Seorang pialang 
muda, Bud Fox (Charlie Sheen)  rela melaku-
kan apa saja demi gairah materialistik dan 
kesuksesan. Termasuk mendapatkan informasi 
perdagangan secara  ilegal (Insider).  Highly 
recommended!

Sutradara :  Oliver Stone
Penulis  :  Stanley Weiser, Oliver Stone
Pemain  :  Charlie Sheen, Michael Douglas

 117 menit  -  Biografi | Drama  

Kisah menyentuh seorang salesman yang ber-
juang mati-matian demi perubahan nasib seka-
ligus kebahagiaan anaknya. Merupakan Biopic 
dari judul buku yang sama.

Sutradara :  Gabriele Muccino
Penulis :  Steve Conrad
Pemain :  Will Smith,  Jaden Smith

The Pursuit of 
Happyness (2006)

WALL STREET 
MONEY NEVER 
SLEEPS(2006)

 133 menit  -  Drama  

Setelah sukses di tahun 
1987, Oliver Stone kem-
bali merilis drama Wall 
Street dengan nuansa  
baru yang lebih segar.

Sutradara  :  Oliver Stone
Penulis :  Allan Loeb,
  S. Schiff, 
Pemain : Shia LaBeouf, 
  M. Douglas 

MOVIE REVIEW

46



PIALANG INDONESIA
EDISI 4 DESEMBER 2012

47

Boiler Room (2000)
 120 menit  -  Thriller | Drama | Crime  

Berkisah tentang pemuda putus sekolah yang  
mendapatkan pekerjaan sebagai pialang  perusahaan 
investasi di kota suburban. Pekerjaan tersebut men-
janjikan kesuksesan instan, namun dengan cara-cara 
yang bertentangan dengan nurani.

Sutradara :  Ben Younger
Penulis  :  Ben Younger
Pemain  :  Giovanni Ribisi, Vin Diesel dan  
  Nia Long 

Margin Call 
(2011)
 107 menit  -  Drama | Thriller 

Cerita seputar orang-orang 
yang memainkan peranan 
penting di sebuah bank 
investasi pada 24-jam awal 
krisis keuangan yang melanda 
Amerika dan Eropa 2008.

Sutradara/Penulis  
J.C. Chandor
Pemain 
Zachary Quinto, Stanley    
Tucci dan Kevin Spacey

Inside Job (2010)
 120 menit  -  Dokumenter |  Crime  

Dokumentasi berbentuk wawancara tokoh tokoh sentral 
seputar awal mula krisis finansial di negara-negara 
eropa tahun 2008. Turut dikemukakan juga  konflik ke-
pentingan para akademisi yang seharusnya independen. 

Sutradara :  Charles Ferguson
Penulis :  Charles Ferguson, Chad Beck
Narator  :  Matt Damon

GIOVANNI RIBISI
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EROPA OUTLOOk ABU-ABU UNTUk EROPA

AMERIkA SERIkAT  PEMULIHAN  DI TENGAH DRAMA POLITIk

ASIA HALLO ASIA 

INDONESIA BERTUMPU PADA kONSUMSI DOMESTIk

IHSG  BUkAN SIARAN ULANG, TETAPI SEqUEL
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DI BULAN Desember ada keper-
cayaan dan terkadang berupa mitos 
dikalangan pelaku pasar saham Indo-
nesia akan adanya window dressing di 
penghujung tahun untuk memperbai-
ki buku investasi.  Kepercayaan itu ti-
dak sepenuhnya salah, namun belum 
tentu juga pasti akurat karena kondisi 
ekonomi dunia yang kita hadapi saat 
ini sungguh sangat spesifik dan ber-
beda sekali dari krisis global ekonomi 
10 tahunan (1998 dan 2008). 

Kabar terakhir mengenai penu-
runan peringkat hutang Pemerintah 
Perancis dapat dijadikan justifikasi 
bahwa kondisi perekonomian di Eropa 
masih jauh dari pemulihan yang sifat-
nya struktural. Sementara itu, masalah 
kebijakan fiskal di Amerika Serikat, wa-
lau kami yakin  akan terselesaikan me-
lalui jalur politik, akan tetap menjadi 
sentimen negatif sampai detik terakhir 
pengumuman persetujuan kongres ter-
hadap pemotongan anggaran belanja 
dan kenaikan pajak orang berduit dis-
ana senilai US$500 miliar. 

Menghangatnya suhu politik di 
Timur Tengah yang di minggu ketiga 
November mengangkat harga minyak 
mentah ke kisaran US$89 per barrel 
dari kisaran US$84 per barrel juga bisa 

mengganjal program biaya penghema-
tan di Amerika Serikat. 

Kedua peristiwa diatas dapat men-
jadi baru sandungan untuk pasar 
manapun untuk meraih kenaikan in-
deks yang berarti. Walau demikian per-
lu diingat bahwa pasar juga berharap 
banyak terhadap laporan keuangan 
akjhir tahun dari beberapa perusahaan 
yang tampaknya akan baik mengingat 
pertumbuhan ekonomi yang cukup 
solid di 2012. 

Pertumbuhan ekonomi yang juga 
menggambarkan kemampuan beli ma-
syarakat yang lebih baik tentunya san-
gat menunjang perusahaan berbasis 
konsumsi, perbankan dan telekomuni-
kasi untuk terus melaporkan pertum-
buhan pendapatan yang lebih baik.  
Kami menilai juga dana asing akan mu-
lai masuk lagi di minggu pertama De-
sember untuk mengantisipasi adanya 
perbaikan dan solusi masalah kebijakan 
fiskal di AS dan masalah hutang di Spa-
nyol, Portugal dan Yunani.

Beberapa saham dengan kapitalisasi 
kecil namun memiliki prospek pertumbu-
han yang baik dimasa mendatang patut 
mendapat perhatian khusus.  Saham Sugih 
Energy Tbk (SUGI) tampaknya masih ber-
potensi untuk memberikan keuntungan 

yang baik mengingat tingginya tingkat 
keberhasilan eksplorasi minyak dan gas 
nya di daerah Sumatra. Kami merlihat 
SUGI berpotensi menyentuh harga diatas 
Rp300. 

Saham Benakat Petroleum Tbk 
(BIPI) mempunyai potensi kenaikan 
yang cukup signifikan sehubungan 
dengan rencana perusahaan untuk am-
bil alih PT Astrindo Mahakarya. Kami 
menilai saham BIPI mempunyai poten-
si untuk dihargai diatas Rp500 setelah 
proses akuisisi dilakukan. Untuk saham 
blue chips seperti pada Astra Interna-
tional Tbk (ASII), kami tetap menilai 
ASII tetap mempunyai potensi yang 
sangat tinggi untuk mencapai harga 
diatas Rp8.500 mengingat tetap kuat-
nya daya beli masyarakat untuk produk 
otomotifnya dan perkiraan membai-
knya harga-harga komoditas yang akan 
menunjang kinerja anak perusahaan 
seperti United Tractors Tbk (UNTR) 
dan Astra Agro Lestari Tbk (AALI).

Saham unggulan lain yang mem-
punyai prospek baik adalah saham 
Malindo Feedmil Tbk (MAIN) yang 
sekarang diperdagangkan diharga dis-
kon dibanding saingannya Charoen 
Pokphand Tbk (CPIN). Kami menilai 
saham MAIN bisa berpotensi menem-
bus angka Rp2.300 di kuartal pertama 
tahun depan. IHSG di akhir tahun 
kami harapkan tutup dikisaran 4404 
atau naik sekitar 15.2% dari penutupan 
IHSG tahun 2011 pada 3822. 

HAPPY ENDING 2O12

Persis seperti yang kami utarakan di edisi sebelumnya, IHSg selama No-
vember mengalami konsolidasi dan bergerak dalam rentang yang 
cukup lebar antara 4270-4375. Namun pertanyaannya kemudian 
apakah periode konsolidasi tersebut akan berlanjut dibulan Desember?
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PADA 7 November lalu, Komisi Eropa 
merilis outlook ekonomi musim gugur 
2012. Dalam jangka pendek kondisi 
perekonomian Zona Eropa dan uni 
Eropa masih rentan, namun diproyek-
sikan perlahan-lahan membaik pada 
tahun depan, dan menguat pada 2014. 
Laju produk domestik bruto  (PDB) riil 
17 negara anggota Zona Eropa tahun 
ini akan ditutup dengan kontraksi 0,4% 
sementara kawasan uni Eropa 0,3%. Se-

Eropa 2013 masih akan bergulat untuk menyelesaikan 
episentrum krisis yang berpusat di PIgS. Namun, Jer-
man yang diprediksi stagnan, mengkhawatirkan Prancis 
yang berpotensi menjadi masalah baru.  Prospek ekonomi 
benua biru ini akan sedikit lebih baik dari 2012, bergantung 
kepada hasil reformasi struktural dan pengetatan angga-
ran yang dilakukan secara bersamaan.

OUTLOOK ABU-ABU 
UNTUK EROPA

OUTLOOk EROPA    2013

“MERCKELonomics?” 

poster konfiderasi 

buruh perdagang an 

Eropa yang ditujukan 

kepada Angela Merkel 

dalam demonstrasi 

tanggal 14 November 

2012. Mereka menen-

tang kebijakan kanselir 

Jerman itu yang selalu 

memaksakan agenda 

pengetatan dan 

kenaikan tarif pajak di 

negara-negara Eropa. 
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baliknya, pada 2013 PDB diproyek-
sikan masing-masing tumbuh 0,1% 
dan 0,4%.

Proyeksi ini lebih suram dari 
outlook yang diterbitkan pada bulan 
Mei lalu,menyusul pesimistisme ter-
hadap perekonomian Jerman yang 
semula diprediksi 1,6% pada 2013, 
namun belakangan direvisi menjadi 
0,8%. Uni Eropa menilai ekonomi 
Jerman akan stagnan karena per-
tumbuhan ekonomi tahun ini juga 
diproyeksikan tumbuh 0,8%. Sebe-
lumnya, Komisi yakin dengan ber-
tumpu pada Jerman, Zona Eropa 
dapat tumbuh lebih tinggi. 

Olli Reh, Komisioner Uni Ero-
pa bidang Ekonomi dan Moneter 
mengatakan ada prospek perbai-
kan secara bertahap pada awal ta-
hun depan, namun hal itu tidak 
merata. Laporan Komisi mempre-
diksi potret ekonomi yang terbelah 
di Eropa, menjadi dua Utara yang 
sedikit membaik dan Selatan yang 
di dominasi Yunani, Italia, Spanyol 
dan Portugal tetap mengalami kon-
traksi ekonomi. Tekanan terhadap 
pasar keuangan mulai mengendur, 
namun pengangguran masih dalam 
level amat tinggi. “Eropa harus terus 
menggabungkan kebijakan fiskal 
yang sehat dengan reformasi struk-
tural untuk menciptakan kondisi 
untuk pertumbuhan,” ujar dia.

Negera-negara Eropa sedang 
menyembuhkan dirinya masing-
masing. Inggris, sejak 2010 men-
gumumkan austerity plan atau 
rencana pemotongan belanja 
pemerintah besar-besaran dalam 
empat tahun ke depan, disertai ke-
naikan tarif pajak. Hingga 2015, 
pemerintah akan memotong 83 
miliar pound sterling atau setara 
US$130 miliar. Rencana ini sedikit 
berubah setelah Menteri Keuangan 
Inggris George Osborne Maret lalu 
berencana menurunkan tarif pa-
jak penghasilan (PPh) orang-orang 
kaya sebesar 5% menjadi 45%, dan 
mengurangi tarif PPh wajib pajak 
badan dari 28% ke 24%, dan berta-
hap menjadi 22% pada 2014. 

Pemerintah Inggris juga menaik-
kan Pendapatan Tidak Kena Pajak 
(PTKP) sehingga mampu membebas-
kan 2 juta lebih warga dari membayar 
pajak. Hanya saja, Osborne tetap 
memotong belanja anggaran 2013 
hingga 2 miliar pound sterling, dan 
menaikkan tarif bank levy. Ini adalah 
pajak yang dikenakan terhadap aset 
maupun kewajiban perbankan di 
sana. 

Dalam pidato di depan parlemen 
Inggris, Osborne mengatakan upaya 
ini ditempuh agar perekonomian In-
ggris tidak kembali resesi pada 2013. 
“Italia, Belanda dan Belgia sekarang 
resesi, dan perekonomian Jerman 
turun di kuartal akhir ini,” ujar dia 
Marel lalu. Saat itu, Osborne berjanji 
Inggris akan tetap mempertahankan 
suku bunga rendah, dan merilis pro-
gram semacam Kredit Usaha Rakyat 
bagi usaha kecil menengah melalui 
bank-bank seperti Barclays, Lloyds, 

dan RBS. Nilai total plafon KUR dari 
bank-bank itu mencapai 20 miliar 
pound sterling.

Sementara itu, Jerman sedang 
menanti kapan laju pertumbuhan PDB 
nya melambat pada level terendah. Ke-
menterian Ekonomi merilis proyeksi 
ekonomi mereka pada 2013 hanya akan 
tumbuh 1% dari estimasi awal 1.6%. 
PDB negara berperekonomian terbesar 
di Uni Eropa ini berangsur melambat 
dari 4% pada 2010, menjadi 3,1% ta-
hun lalu dan diperkirakan hanya 0,8% 
pada tahun ini. Momentum pertum-
buhan ekonomi Jerman pada tahun 
depan terganjal oleh krisis utang Eropa 
dan melemahnya kinerja ekspor, se-
hingga diyakini baik oleh pemerintah 
maupun sejumlah lembaga riset global 
PDB Jerman hanya mampu naik 0,1 
sampai 0,2% dari pencapaian tahun 
2012. “Kabar bagusnya,ekonomi Jer-
man masih naik, dan masih dalam jalur 
pertumbuhan,” ujar Menteri Ekonomi 
Jerman Philipp Roesler.

Kinerja perdagangan internasi-
onal Jerman sedang lesu. Impor pada 
September lalu turun 1,6% sementara 
ekspor merosot 2,5% (mtm). Data yang 
dilansir badan statistik setempat men-
catat ekspor September turun 3,4% 
(yoy). Sementara itu, rakyat Jerman 
khawatir oleh posisi negaranya yang 
dijadikan sebagai tulang punggung 
pemulihan krisis utang negara lain. 
Jerman memiliki tanggungan membi-
ayai 27% dari US$460 miliar anggaran 
European Stability Mechanism (ESM) 
untuk dana bailout utang Eropa. Fak-
tanya, tidak semua negara yang dibantu 
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serta merta tunduk dengan aturan 
pengetatan anggaran yang selalu di-
inginkan Jerman. 

Tekanan terhadap ekonomi Jer-
man datang dari Prancis, negara 
terdekat sekaligus ekonomi terbe-
sar kedua di Eropa. Laporan terbaru 
Dana Moneter Internasional (IMF) 
menyoroti daya saing industri pran-
cis terus menurun, akibat kekakuan 
ketentuan ketenagakerjaan yang 
membuat posisi pengusaha terjepit. 
Sementara besarnya eksposure per-
bankan Prancis dari surat utang be-
lahan selatan Eropa (PIGS-Portugal, 
Italia, Yunani dan Spanyol) membuat 
IMF menyematkan risiko infeksi kri-
sis bisa menjalar melalui Prancis.

Kekhawatiran para pejabat Jer-
man terhadap Prancis beralasan 
mengingat negara itu merupakan 
pasar terbesar ekspor mereka, menca-
pai 10% dari nilai ekspor nasional. Di 
sisi lain, agak susah mengharapkan 
Presiden Prancis Francois Hollande 
yang berasal dari partai sosialis un-
tuk mengubah kekakuan peraturan 
ketenagakerjaan yang membuat kor-
porasi di sana sulit merekrut tenaga 
kerja, akibat sulitnya proses pemu-
tusan hubungan kerja. Dampaknya, 
saat ini angka pengangguran di sana 
mencapai 10%, dimana seperempat 
diantaranya merupakan usia produk-
tif.

September lalu, Hollande mengu-
mumkan pemangkasan proyeksi per-
tumbuhan ekonomi pada 2013. Dari 
1,2% menjadi 0,8% akibat goyahnya 
perekonomian. “Ini akan berada 
di bawah 1%, kemungkinan besar 
0,8%,” kata Hollande dalam sebuah 
wawancara dengan televisi lokal. Dia 
juga berjanji akan menaikkan peneri-
maan pajak hingga US$38 miliar, di-
antaranya dari rencana kenaikan tarif 
PPh menjadi 75% untuk wajib pajak 
berpenghasilan di atas US$1,2 juta. 
“Pengangguran tinggi, daya saing 
jatuh dan defisit cukup serius,” kata 
Hollande. Catatan The Economist, 
rasio utang terhadap PDB Prancis 
mencapai 89,3% dan diproyesikan 
naik menjadi 93,3% pada 2013.

Komisi Uni Eropa memprediksi, 
tahun depan tantangan berat yang 

masih akan dihadapi adalah lam-
batnya pertumbuhan ekonomi dan 
tingkat pengangguran yang masih 
tinggi. Mario Buti, Direktur Jender-
al bidang Ekonomi dan Keuangan 
Komisi Eropa mengatakan sebagian 
besar data ekonomi awal tahun ini 
memang mengecewakan. Hal itu 
menurutnya adalah dampak dari ke-
hawatiran pasar terhadap masa de-
pan Eropa akibat krisis utang, serta 
melemahnya aktivitas perdagangan di 
Eropa.

Namun ada dua hal yang bisa di-
jadikan pijakan untuk lebih optimis 
menatap 2013. Pertama, adanya kese-
pakatan pemimpin Eropa mengambil 
keputusan bersama untuk menangani 
krisis, seperti membentuk ESM, dan 
merilis Outright Monetary Trans-
actions (OMTs) yang memfasilitasi 
pembelian obligasi negara yang ber-
masalah di Eropa. “Kebijakan utama 
ini memiliki dampak signifikan men-

gurangi risiko dan tekanan dari pasar,’ 
ujar dia.

Kedua, sinyal perbaikan masih terus 
berlanjut. Ini tampak pada berkurang-
nya defisit transaksi berjalan yang tidak 
hanya didorong oleh melemahnya akti-
vitas perdagangan, melainkan juga ada 
dampak dari sisi kenaikan upah, dan 
mulai pulihnya permintaan domestik. 
Untuk mempercepatnya, kata Mario, 
tergantung dari kebijakan masing-ma-
sing negara mengalokasikan sumber 
daya yang terbatas secara tepat untuk 
meningkatkan daya beli masyarakat. 

“Reformasi struktural dalam de-
fisit anggaran, dan mengalihkan oren-
tasi pertumbuhan pada konsumsi 
domestik akan berkontribusi cukup 
banyak bagi kawasan,” ujar dia. Satu 
hal lagi, negara-negara Eropa perlu 
mendorong investasi asing langsung 
dengan berbagai macam insentif agar 
mempercepat proses keseimbangan 
baru ekonomi. 

PERTUMBUHAN EKONOMI INFLASI PENGANGGURAN

Riil Proyeksi Riil Proyeksi Riil Proyeksi

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

Belgia 1.8 -0.2 0.7 1.6 3.5 2.6 1.8 1.6 7.2 7.5 7.7 7.8

Jerman 3.0 0.8 0.8 2.0 2.5 2.1 1.9 1.8 5.9 5.5 5.6 5.5

Estonia 8.3 2.5 3.1 4.0 5.1 4.3 4.1 3.3 12.5 10.5 9.8 9.0

Irlandia 1.4 0.4 1.1 2.2 1.2 2.0 1.3 1.4 14.4 14.8 14.7 14.2

yunani -.7.1 -6.0 -4.2 0.6 3.1 1.1 -0.8 -0.4 17.7 23.6 24.0 22.2

Spanyol 0.4 -1.4 -1.4 0.8 3.1 2.5 2.1 1.3 21.7 25.1 26.6 26.1

Prancis 1.7 0.2 0.4 1.2 2.3 2.3 1.7 1.7 9.6 10.2 10.7 10.7

Italia 0.4 -2.3 -0.5 0.8 2.9 3.3 2.0 1.7 8.4 10.6 11.5 11.8

Siprus 0.5 -2.3 -1.7 -0.7 3.5 3.2 1.5 1.3 7.9 12.1 13.1 13.9

Luksemburg 1.7 0.4 0.7 1.5 3.7 2.9 1.9 1.8 4.8 5.4 6.4 6.4

Malta 1.9 1.0 1.6 2.1 2.5 2.9 2.2 2.2 6.5 6.3 6.3 6.2

Belanda 1.0 -0.3 0.3 1.4 2.5 2.8 2.4 1.6 4.4 5.4 6.1 6.2

Austria 2.7 0.8 0.9 2.1 3.6 2.4 1.8 1.9 4.2 4.5 4.7 4.2

Portugal -1.7 -3.0 -1.0 0.8 3.6 2.9 0.9 1.3 12.9 15.5 16.4 15.9

Slovenia 0.6 -2.3 -1.6 0.9 2.1 2.8 2.2 1.6 8.2 8.5 9.3 9.6

Slovakia 3.2 2.6 2.0 3.0 4.1 3.7 1.9 2.0 13.6 13.5 13.5 13.1

Zone Euro 1.4 -0.4 0.1 1.4 2.7 2.5 1.8 1.6 10.1 11.3 11.8 11.7

Bulgaria 1.7 0.8 1.4 2.0 3.4 2.5 2.6 2.7 11.3 12.7 12.7 12.5

Republik ceko 1.9 -1.3 0.8 2.0 2.1 3.6 1.1 1.1 6.7 7.0 7.3 7.1

Denmark 0.8 0.6 1.6 1.3 2.7 2.4 2.0 1.7 7.6 7.7 7.7 7.6

Latvia 5.5 4.3 3.6 3.9 4.2 2.4 2.1 2.3 16.2 15.2 14.3 12.7

Lituania 5.9 2.9 3.1 3.6 4.1 3.4 3.1 3.0 15.4 13.5 12.4 10.9

Polandia 4.3 2.4 1.8 2.6 3.9 3.8 2.6 2.4 9.7 10.1 10.5 10.3

Rumania 2.5 0.8 2.2 2.7 5.8 3.5 4.9 3.3 7.4 7.4 7.3 7.3

Swedia 3.9 1.1 1.9 2.5 1.4 1.0 1.3 1.8 7.5 7.5 7.4 7.3

Inggris 0.9 -0.3 0.9 2.0 4.5 2.7 2.1 1.9 8.0 7.9 8.0 7.8

uni Eropa 1.5 -0.3 0.4 1.6 3.1 2.7 2.0 1.8 9.7 10.5 10.9 10.7

kroasia 0.0 -1.9 0.0 1.4 2.2 3.4 3.2 2.1 13.5 14.2 13.9 12.9

Dunia 3.8 3.1 3.3 3.9 - - - - - - - -

PROYEKSI MUSIM GUGUR 2012 KOMISI UNI EROPA

SUMBER : EUROPIAN ECONOMIC FORECAST, AUTUMN 2012
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GEGAP gempita pemilu AS yang menu-
rut data Center for Responsive Politics 
menelan dana hingga US$6 miliar 
telah berakhir. Barack Obama dari Par-
tai Demokrat kembali terpilih sebagai 
Presiden. Namun, Partai Republik ma-
sih mempertahankan kendali di DPR, 
sementara Demokrat tetap menguasai 
Senat. Tak ada yang berbeda memang. 
Meski demikian, ini mengindikasikan 
political paralysis atau kelumpuhan 
politik bisa terus terjadi.

Belum luput dari ingatan, sepan-
jang tahun lalu, pemerintah AS 
berkali-kali terancam berhenti operasi 
(shutdown) akibat kebuntuan politik 
di Kongres mengenai perpanjangan 
belanja pemerintah federal tahun fiskal 
2012. Saya yang ketika itu bekerja pada 
salah satu lembaga pemerintah AS, 
bersama sekitar 2 juta pegawai pemer-
intah federal lainnya, sempat ketar-ke-
tir dibuatnya. 

Peringatan untuk siap-siap tidak 
terima gaji atau tidak masuk kantor 
menjadi pemandangan rutin di inbox 
email, meski pada akhirnya, ‘cekcok’ 
antara fraksi Republik dan Demokrat 
di Kongres terbukti hanyalah drama 
politik belaka. Kedua kubu pada menit-

menit terakhir selalu berujung pada 
kesepakatan bipartisan ‘separuh hati’ 
dengan menyetujui anggaran secara 
sementara. 

Kalau lumpuhnya politik tahun 
lalu hanya mengancam kelangsungan 
operasional lembaga-lembaga federal 
AS, kelumpuhan politik pasca pemilu 

6 November bisa berdampak lebih 
luas bagi ekonomi AS dan bahkan 
ekonomi global. Pasalnya, yang men-
jadi sumber risiko kali ini adalah fis-
cal cliff, yang mencakup bagian besar 
sendi ekonomi AS.

Fiscal cliff kini mengalihkan per-
hatian dari kekhawatiran mengenai 

PEMULIHAN 
DI TENGAH 
DRAMA POLITIk 

OUTLOOk EkONOMI AS   2013

Dampak fiscal cliff bisa beragam. PDB china dan sejumlah 
negara maju turun sebanyak 0,25%, ekonomi Amerika Seri-
kat kontraksi 1%, dan harga komoditas energi turun 6-12%, 
sementara non energi 3-6%. Implikasinya, eksportir komo-
ditas terkait, termasuk Indonesia, akan terimbas. Seberapa 
besar peluang fiscal cliff di AS benar-benar terjadi?
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krisis zona euro, dan bahkan dari 
dampak topan Sandy yang meny-
isakan emosi ratusan ribu penduduk 
di sebagian wilayah Pantai Timur, 
seperti New Jersey, karena listrik be-
lum mampu dihidupkan oleh otoritas 
terkait setelah hampir 2 pekan la-
manya.

Fiscal cliff adalah situasi fiskal 
yang mencerminkan sejumlah pen-
ingkatan pajak dan pengurangan be-
lanja, yang mulai berlaku akhir tahun 
ini dan awal tahun 2013. Komponen-
nya antara lain: insentif pengurangan 
pajak jaring pengaman sosial dan 
dana pensiun (social security) akan 
berakhir 31 Desember 2012, sehing-
ga tarifnya naik dari 4,2% menjadi 
6,2%. Bush tax cuts yang berakhir 31 
Desember, akan meningkatkan tarif 

pajak penghasilan (penghasilan ter-
tinggi dari 35% menjadi 39,6%), tarif 
pajak properti dan pajak atas laba 
pasar modal. 

Selain itu, Budget Control Act 
(UU Pengendalian Anggaran) mulai 
berlaku 2 Januari, berisi penguran-
gan belanja tahunan otomatis sebesar 
US$109 miliar dari anggaran per-
tahanan dan non-pertahanan. Secara 
keseluruhan, fiscal cliff otomatis akan 
memangkas defisit anggaran seban-
yak US$607 miliar, atau sekitar 4% 
dari PDB antara tahun fiskal 2012 dan 
2013. 

Di satu sisi, seperti dilontarkan 
dalam pidato paska memenangkan 
pemilu, Obama menginginkan in-
sentif pengurangan pajak bagi pen-
duduk berpenghasilan di bawah 

US$250.000 (per tahun) diperpan-
jang, sedangkan kelompok berpeng-
hasilan di atas US$250.000 mem-
bayar pajak lebih tinggi. Di sisi lain, 
Ketua DPR, dari Partai Republik, 
John Boehner meminta tarif pajak ti-
dak dinaikkan.

Kalau para pembuat kebijakan ini 
tidak mampu mencapai kesepakatan 
untuk mencegah fiscal cliff, AS teran-
cam terjerumus ke dalam resesi tahun 
2013. Dampaknya cukup serius kare-
na dapat mengakibatkan spillover ke 
mitra-mitra dagang utama Amerika, 
dan pada negara-negara eksportir ko-
moditas, karena resesi berimplikasi 
pada berkurangnya permintaan dan 
turunnya harga komoditas.

Dalam Spillover Report 2012, 
Dana Internasional Moneter (IMF) 
memprediksi spillover dari fiscal cliff 
AS akan terjadi melalui jalur dagang. 
PDB China dan sejumlah negara 
maju akan terkena imbas penurunan 
sebanyak 0,25% bila ekonomi AS ter-
kontraksi 1% . Harga komoditas ener-
gi diperkirakan turun sebesar 6-12%, 
dan turun 3-6% untuk komoditas 
non-energi. Implikasinya, eksportir 
komoditas terkait, termasuk Indone-
sia, akan terimbas.

Pada skala domestik, menurut 
David J. Stockton, ekonom Peterson 
Institute for International Economics 
di Washington, kontraksi fiskal akan 
memberi efek lebih besar terhadap 
ekonomi karena suku bunga sudah 
berada di level 0%, sehingga bank 
sentral tidak punya ruang banyak un-
tuk mengimbangi dampak ekonomi 
pasca-fiscal cliff. Apalagi, pemulihan 
ekonomi AS berjalan lambat sehingga 
masih membutuhkan stimulasi fiskal.

Ia juga memperingatkan efek leb-
ih luas di tengah sistem keuangan AS 
yang masih dalam proses perbaikan. 
Penciutan anggaran dalam skala be-
sar-besaran dan dalam waktu singkat 
akan memperburuk proses tersebut, 
di mana potensi lonjakan penganggu-
ran dan penurunan pendapatan akan 
memicu gagal bayar.

Council on Foreign Affairs meng-
ingatkan pengaruh negatif pemoton-
gan belanja pertahanan pada pro-
gram persenjataan AS. Kontraktor 
bidang pertahanan akan terpengaruh. 
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Berdasarkan kalkulasi Komite Jasa 
Pertahanan di DPR, fiscal cliff bisa 
memicu lenyapnya satu juta lapangan 
kerja sektor swasta bidang pertah-
anan.

Apakah fiscal cliff bisa dihindari? 
Mengingat rekam jejak Kongres 

yang cenderung berkompromi pada 
menit-menit terakhir, hal itu bukan-
lah mustahil. Bipartisan Policy Center 
mengusulkan empat opsi kompromi 
untuk Kongres dalam sesi lame-duck 
(pasca pemilu dan sebelum Kongres 
yang baru dilantik 3 Januari) mulai 13 
November agar fiscal cliff terhindari.

Pertama, berbagai komponen fis-
cal cliff ditunda selama enam bulan 
dan pagu utang dinaikkan. Kedua, 
mengikuti prosedur rutin Kongres, 
yakni Kongres diberi waktu hingga 
1 Juni 2013 untuk menghasilkan ta-
waran besar berupa pengurangan 
defisit sekitar US$5 triliun untuk 10 
tahun mendatang. Ketentuan-keten-
tuan dari sejumlah komite Kongres 
terkait dimasukkan ke dalam satu 
RUU yang mesti dipertimbangkan 
Kongres dalam voting dan tanpa 
amandemen. 

Ketiga, kompromi mencakup 
rencana cadangan otomatis, dengan 
penaikan pajak dan pemotongan 
belanja yang cukup untuk meng-
hasilkan penghematan defisit US$5 
triliun bila Kongres gagal memenuhi 
tenggat waktu 1 Juni. Opsi terakhir, 
kompromi mencakup pemotongan 
belanja selama 10 tahun mendatang 
sekitar US$500 miliar, dan di-UU-
kan dalam sesi lame-duck.

Obama dan Boehner telah mem-
beri sinyal kesediaan berkompromi 
dan bertindak cepat, meski belum ada 
konsensus antara keduanya. Obama 
bersedia menaikkan penerimaan 
dan pemotongan belanja, sementara 
Boehner terbuka untuk membatasi 
penerima insentif pajak. Obama bah-
kan berupaya menggalang dukungan 
dari serikat buruh dan petinggi bisnis 
sebelum negosiasi dengan pimpinan 
Kongres digelar 16 November lalu.

Tahun 2013 telah di depan mata. 
Kedua kubu nampaknya tidak akan 
rela membiarkan ekonomi masuk ke 
jurang resesi lagi dan menjadi pihak 
yang disalahkan tidak hanya oleh 
publik AS, tapi juga komunitas global. 
Mereka juga tidak patut menyia-ny-
iakan kinerja ekonomi tahun ini yang 
mulai menunjukkan perbaikan.

Berdasarkan data Biro Analisis 
Ekonomi Gedung Putih, PDB tum-
buh sebesar 2% secara tahunan pada 
kuartal III/2012, lebih tinggi dari 
kuartal sebelumnya yang 1,3%. Se-
jumlah indikator lain juga menunjuk-
kan tanda-tanda yang memberi po-
tensi pertumbuhan lebih kuat. Posisi 
kas korporasi AS sangat kuat secara 
keseluruhan, sekitar US$1,7 triliun. 
Ini artinya kalangan bisnis punya 
banyak dana untuk berinvestasi ke-
tika kepercayaan kembali membaik.  

Kepercayaan konsumen pun bera-
da pada level tertinggi sejak Septem-
ber 2007, seperti tercermin dalam in-
deks kepercayaan Thomson Reuters/
University of Michigan bulan Oktober 
yang naik dari 78,3 menjadi 83,1, ter-
tinggi sejak September 2007. Sektor 

perumahan juga mulai bergeliat. Biro 
Sensus AS mencatat pembangunan 
rumah baru melonjak sebesar 15% 
bulan September, tertinggi sejak Juli 
2008. Sektor perumahan merupakan 
indikator penting bagi kesehatan eko-
nomi AS.

National Association of Business 
Economics (NABE), asosiasi ekonom 
bisnis AS, memperkirakan pulihnya 
pasar perumahan akan menjadi salah 
satu penggerak ekonomi tahun 2013. 
Pembangunan perumahan baru dipre-
diksi akan tumbuh 13% tahun depan, 
setelah tumbuh 23% tahun ini, seiring 
meningkatnya jumlah populasi.

Bila indikator lain seperti penge-
luaran konsumen, investasi bisnis, 
ekspor dan belanja pemerintah 
terus tumbuh pada laju yang sama 
tahun 2012, pertumbuhan sektor 
perumahan diperkirakan bisa men-
dongkrak PDB tahun depan men-
jadi sekitar 3,25%. Faktor pendu-
kung lainnya adalah pasar mobil. 
Penjualan mobil akan naik karena 
banyak penduduk Amerika kini 
mengendarai mobil lawas dan perlu 
menggantinya. 

Adapun, dengan mempertim-
bangkan ketidakpastian dan pelema-
han permintaan global, IMF mem-
proyeksi pemulihan ekonomi AS 
tahun depan akan berjalan moderat, 
dengan laju PDB sekitar 2,1%, tak 
jauh berbeda dengan tahun ini sebe-
sar 2,2% . Tentunya, asumsi yang ter-
hitung lemah ini bisa terealisasi kalau 
tidak ada aral melintang dari pembu-
rukan krisis zona euro dan kelumpu-
han politik AS terkait fiscal cliff. 

Sumber : Spillover report 2012, (imF)
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HALLO ASIA

MELAMBATNYA perekonomian du-
nia telah mendorong pembaruan 
ekspansi moneter. Resesi yang masih 
berlanjut di wilayah Euro, ditambah 
lemahnya pemulihan ekonomi AS, 
dan perlambatan ekonomi negara 
berkembang, terutama China, telah 
berkontribusi kepada perlemahan 
ekonomi dunia.

Kecenderungan memburuknya 
situasi perekonomian dunia ter-
cermin dari pertumbuhan Produk 
Domestik Bruto (PDB) dunia yang 
prediksinya menunjukkan potensi 
melambat. Dalam laporan World 
Economy Outlook terbaru, Dana 
Moneter Internasional (IMF) meng-
koreksi proyeksi pertumbuhan eko-
nomi global 2013 dari 3,9% menjadi 
3,6%. Selain itu, IMF memprediksi 
pertumbuhan ekonomi global ta-

Di tengah pergulatan negara-negara Eropa dan Amerika Seri-
kat melawan krisis, Asia khususnya negara angggota ASEAN 
diprediksi menjadi salah satu pusat pertumbuhan dunia pada 
2013.

hun ini hanya tumbuh sebesar 3,3%. 
Atau lebih rendah dari proyeksi IMF 
pada April yaitu sebesar 3,6%. 

IMF menyatakan perekonomian 
global ternyata lebih buruk daripada 
yang diperkirakan sebelumnya. Lapo-
ran itu menjelaskan, perekonomian 
negara maju praktis mengalami sta-
gnasi. Perlambatan ekonomi tersebut 
tentu tidak lepas dari lambatnya per-
ekonomian AS dan  Zona Euro  yang 
mulai diikuti oleh China, India, 
Jepang, dan Korea.  

Ekonomi China, India, Jepang, 
dan Korea Selatan menunjukkan ad-
anya pelemahan sebagai efek lalu lin-
tas barang dan uang yang terkait den-
gan negara-negara krisis. Sementara 
Korea mulai membaik, sedangkan Je-
pang masih berjuang melawan krisis. 
Jepang, tahun depan diperkirakan 

hanya mampu mencapai pertumbuhan 
ekonomi 1,2%. Hingga akhir tahun ini, 
negeri Sakura itu diperkirakan mem-
bukukan pertumbuhan ekonomi 2,2 
%. Capaian itu sebagian karena upaya 
pemulihan gempa bumi dan tsunami di 
Fukushima. 

Laporan tersebut menggambarkan 
kondisi ekonomi global tahun depan 
tak banyak berubah dibanding saat 
ini. Bambang Prijambodo, Staf Ahli 
Bidang Ekonomi dan Pembiayaan 
Pembangunan Menteri PPN/Kepala 
Bappenas menyatakan ekonomi dunia 
diprediksi melambat pada 2013. Apa-
lagi, prediksi pertumbuhan ekonomi 
3,6% itu di bawah long term trend 
yaitu 4,0%. “Pada 2013, Eropa masih 
dalam pemulihan. Sehingga, besar ke-
mungkinan tidak ada pertumbuhan 
ekonomi yang meyakinkan,” katanya.

Bahkan, dia mengestimasi per-
tumbuhan Jepang tahun depan tak 
sampai 1%. Tidak ada recovery luar 
biasa di Jepang pascatsunami yang 
melanda negara itu. Selama beberapa 
waktu terakhir, ujar dia, pertumbuhan 
ekonomi Jepang memang mengalami 
stagnasi. “Diberi stimulus berapa pun, 
tidak akan berpengaruh,” imbuhnya.

China, berdasarkan laporan IMF, 
diperkirakan mengalami pertumbu-
han ekonomi lebih rendah, yaitu hanya 
7,8% pada tahun ini. Namun, ekonomi 
negeri Tirai Bambu itu akan mening-
kat menjadi 8,2% pada 2013. Bambang 
menyatakan sulit bagi Cina untuk men-
capai pertumbuhan double digit. China 
merupakan salah satu negara yang ter-
dampak krisis global. Oleh karena itu, 
tahun depan China akan focus untuk 
memulihkan perekonomian domes-
tiknya.

Sementara itu, India yang di tahun-
tahun lalu sempat mengalami pertum-
buhan double digit (yaitu di atas 10 %), 
pada 2012 ini mengalami penurunan 
pertumbuhan sehingga hanya akan 
mencapai 4,9%. Kendati demikian, den-
gan berbagai langkah yang dilakukan 
Pemerintah India, pertumbuhan eko-
nomi mereka pada 2013 diprediksi IMF 
akan meningkat sehingga mencapai 6%. 

Dalam keadaan seperti itu, negara 
berkembang justru menjadi peny-
elamat perekonomian global. Meski-

M
A

RkET o
u

TLo
o

k

56



PIALANG INDONESIA
EDISI 4 DESEMBER 2012

57

pun, kondisi perekonomian negara 
berkembang juga terdampak krisis 
global tersebut. Salah satu kawasan 
yang dianggap sangat potensial yaitu 
ASEAN. Pertumbuhan ekonomi rata-
rata 5 negara di ASEAN ( Indonesia, 
Thailand, Malaysia, Filipina, dan Viet-
nam) tahun ini diperkirakan mencapai 
5,4 %. Pertumbuhan ini pun diperki-
rakan meningkat tahun depan men-
jadi 5,8 %. Dalam World Economic 
Outlook tersebut, diperkirakan terjadi 
kenaikan pertumbuhan sebesar 0,4 %.

Dari kelima negara ASEAN terse-
but, Indonesia menempati urutan 
teratas dengan tingkat pertumbuhan 
sebesar 6% pada 2012. Angka itu di-
perkirakan meningkat pada 2013 
menjadi 6,3%. Kondisi ekonomi In-
donesia yang terus tumbuh mendapat 
respon positif dari berbagai kalangan, 
seperti lembaga internasional, eko-
nom dunia, maupun pengusaha. Apa-
lagi, pertumbuhan ekonomi Indo-
nesia dapat tumbuh tinggi di tengah 
melambatnya pertumbuhan ekonomi 
global. Khususnya, perlambatan yang 

terjadi di negara maju seperti Ameri-
ka Serikat dan Eropa.

Dalam satu dekade terakhir 
(2000-2010), rata-rata pertumbu-
han ekonomi Indonesia mencapai 
5,2%. Soros menilai pertumbuhan 
ekonomi Indonesia luar biasa. Dia 
memproyeksikan Indonesia menjadi 
salah satu kekuatan ekonomi dunia. 
IMF merekomendasikan beberapa 
langkah untuk mengatasi dampak 
perlambatan ekonomi global. Per-
tama, negara-negara berkembang 
termasuk Indonesia harus menjaga 
stabilitas ekonomi makro. Kedua, 
memperbaiki dan menyempurnakan 
regulasi. Ketiga, meningkatkan ke-
dalaman pasar modal.

Bank Dunia juga menyatakan 
ekonomi di Asia Pasifik melambat. 
Namun, permintaan domestik men-
jadi kunci pemulihan pertumbuhan 
ekonomi China dari 7,7% tahun ini 
menjadi 8,1% pada 2013. Pertumbu-
han di Asia diperkirakan akan terang-
kat menjadi 7,6% pada 2013. Pertum-
buhan ekonomi di negara maju akan 

tetap stagnan. Pemulihan ekonomi di  
negara-negara itu didorong terutama 
oleh permintaan domestic negara 
berkembang.” Pengaruh kawasan Asia 
Timur dan Pasifik dalam ekonomi 
global telah meningkat tiga kali lipat 
dalam dua dekade terakhir, dari 6% 
menjadi hampir 18%. Ini memper-
lihatkan pentingnya pertumbuhan 
yang berkelanjutan di kawasan ini 
bagi perekonomian dunia,” kata Pres-
iden Bank Dunia, Jim Yong Kim.

Dalam keadaan ekonomi global 
yang sulit, angka kemiskinan di ka-
wasan Asia Timur dan Pasifik tetap 
akan turun. Masyarakat berpenghasi-
lan di bawah US$ 2/hari akan turun 
24,5% pada akhir tahun depan dari 
28,8% pada 2010. Bank Dunia juga 
menggarisbawahi rekonstruksi Thai-
land pascabanjir yang meningkatkan 
permintaan domestik di negara itu. 
Selain itu, negara Indonesia saat ini 
tengah menggenjot pengeluaran baik 
di sektor swasta maupun pemerintah 
untuk belanja modal ikut meningkat-
kan pertumbuhan ekonomi. 
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TAHUN depan, kondisi perekonomian 
global dibayangi ketidakpastian. Kri-
sis utang negara-negara maju teru-
tama Eropa, ketegangan politik di 
Timur Tengah dan Afrika Utara yang 
belum mereda, konflik Semenanjung 
Korea, serta perubahan iklim dan po-
tensi bencana alam di tingkat global. 
Konflik kepulauan Senkaku/Diaoyu 
dikhawatirkan mempertajam kon-
flik dua raksasa ekonomi dunia, yaitu 
Jepang dan China. Konflik tersebut 
meningkatkan kekhawatiran mem-
buruknya kondisi ekonomi global 
menjelang berakhirnya 2012 dan mu-
lai membaiknya perekonomian dunia 
tahun 2013. 

Situasi tersebut berpotensi me-
ningkatkan proteksi pada banyak 
negara serta langkah tidak sehat un-
tuk mempertahankan pasar domestik 
dan ekspornya. Persaingan antarneg-
ara di dalam pasar perdagangan dan 
investasi semakin ketat. Perkemban-
gan ini menuntut penguatan pereko-
nomian domestik serta peningka-
tan daya saing baik di tingkat global 
maupun di dalam negeri. Jalan keluar 
dari krisis ekonomi dunia yang diku-
mandangkan pakar ekonomi yaitu 
penguatan ekonomi domestik dan 
investasi menjadi kunci di tengah 
pelemahan ekonomi global. Namun 
tetap menghindarkan dari close econ-
omy oleh masing-masing negara. 

Prospek ekonomi Indonesia di-
perkirakan lebih baik tahun 2013. Se-
dangkan, tahun ini Indonesia diper-
kirakan IMF tumbuh sebesar 6,0%. 
Namun dengan tren pertumbuhan 
semester I 2012 sebesar 6,3%, serta 
aliran investasi dan terjaganya kon-
sumsi pada semester II 2012, maka 
pertumbuhan ekonomi Indonesia di-
perkirakan tumbuh sebesar 6,3 hing-
ga 6,5%. 

Dengan Kondisi ekonomi glob-
al yang melambat, Indonesia sulit 
mengharapkan negara-negara maju 
dapat menyerap produk ekspor Indo-
nesia. Dukungan eksternal terhadap 
Indonesia membaik tapi tidak signifi-
kan. Ekspor Indonesia terkait dengan 
China. Karena, China merupakan 
salah satu pasar tradisional ekspor 
Indonesia selain Amerika Serikat dan 

krisis membuat setiap negara menambah hambatan pada impor, 
sehingga berpotensi memunculkan close economy, seperti per-
nah terjadi pasca krisis global 2008. Prospek ekonomi Indonesia 
tahun depan, lebih ditentukan oleh seberapa besar masyarakat 
mampu menyerap produk dalam negeri. 

Jepang. Sementara, ekonomi China 
terkait dengan proses pemulihan 
ekonomi Eropa dan Amerika Utara. 
Penerimaan ekspor tahun depan tak 
bisa lagi diandalkan karena kondisi 
ekonomi global yang melambat.

Dengan kondisi itu, Indonesia 
mesti meningkatkan permintaan do-
mestik. Langkahnya, investasi harus 
didorong untuk menggerakkan per-
ekonomian. Termasuk, investasi dari 
pemerintah melalui belanja modal. 
Untuk itu, daya beli masyarakat harus 
dijaga. Sehingga, tingkat konsumsi 
masyarakat tetap tinggi. Semuanya 
itu, kata dia, hanya bisa dicapai bila 
stabilitas ekonomi terjaga. Belanja 
negara harus dioptimalkan. Khusus-
nya belanja untuk sosial (kemiski-
nan), infrastruktur. Penyerapan ang-
garan juga harus optimal. 

Bank Dunia memperkirakan per-
tumbuhan ekonomi Indonesia 2013 
sebesar 6,3%. Sedangkan, asumsi 
ekonomi makro dalam APBN 2013 
menargetkan pertumbuhan ekonomi 
6,8%. Pemerintah optimistis target 
tersebut masih bisa dicapai Indonesia. 
Apalagi, kelas menengah di Indonesia 
jumlahnya cukup besar. Daya beli ke-
las menengah Indonesia masih dapat 
diandalkan. Sehingga, potensi per-
mintaan domestik masih cukup besar. 

Investasi tahun depan juga masih 

cemerlang baik di pasar modal maupun 
sektor riil. Investasi di sektor riil dipre-
diksi akan menggerakkan perekono-
mian. Apalagi, pemerintah berkomit-
men membangun infrastruktur untuk 
menunjang iklim investasi yang kon-
dusif. Di sisi produksi, kata dia, terjadi 
relokasi sejumlah industri ke Indonesia. 
Pemerintah memang gencar mengejar 
investor potensial untuk membangun 
pusat produksinya di Indonesia dalam 
dua tahun ini. Relokasi pusat produksi 
itu akan menyerap tenaga kerja di In-
donesia.

Pengamat ekonomi Cyrillus Hari-
nowo mengatakan menguatnya per-
tumbuhan ekonomi domestik memiliki 
efek domino pada jenis produksi. Pen-
gusaha di Indonesia akan memperkuat 
produksi yang dapat memenuhi kebu-
tuhan dan selera masyarakat Indone-
sia. Dia meyakini industri  otomotif, 
alat-alat keperluan rumah tangga sep-
erti lemari es, pendingin ruang, televisi 
maupun furnitur akan mengalami pen-
guatan. 

Begitu juga produksi fast moving 
consumer goods seperti yang diproduksi 
Unilever, Wings, Indofood, ABC, May-
ora dan lain sebagainya masih akan 
mengalami peningkatan permintaan 
yang kuat. Selain itu, industi pariwisata 
dan perjalanan juga meningkat. Dam-
pak peningkatannya akan mendorong 

BERTUMPU 
PADA kONSUMSI 
DOMESTIk
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pertumbuhan industry perhotelan, 
penerbangan, transportasi darat, dan 
penunjang pariwisata lainnya. Mal dan 
peritel ikut terdampak penguatan itu. 
Karena, berbagai produk tersebut sam-
pai ke tangan konsumen melalui jarin-
gan ritel, termasuk mal.

Hindari Gangguan Politik
Pemerintah merevisi ke bawah 

proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 
2013 dari kisaran 6,8%-7,2% menjadi 
6,4%-6,8%. Penyebabnya, perlambatan 
ekonomi dunia yang semakin serius 
dan pemulihan ekonomi dunia yang ti-
dak sesuai perkiraan. Dalam Anggaran 
Pendapatan Belanja Negara (APBN) 
2013, pemerintah memproyeksikan 
pertumbuhan ekonomi berada pada 
kisaran 6,8%-7,2%. Dari proyeksi terse-
but, pertumbuhan ekonomi akan dito-
pang oleh konsumsi rumah tangga (5%), 
pengeluaran pemerintah (6,8%), pem-
bentukan modal tetap bruto (12,1%), 
ekspor (11,7%), dan impor (13,7%). 

Pada kuartal III 2012, pertumbuhan 
ekonomi Indonesia melorot menjadi 
6,17%. Bahkan, pertumbuhan ekonomi 
hingga akhir tahun meleset dari target 

dari 6,5% menjadi 6,3%. Pertumbuhan 
ekonomi perlu disesuaikan terutama 
pada sisi ekspor yaitu turun 1,8% menjadi 
8,5%. Sehingga, pertumbuhan ekonomi 
tahun depan hanya mencapai 6,6%. 

Pengamat ekonomi dari Universi-
tas Gadjah Mada, Sri Adiningsih, men-
gatakan revisi tersebut menunjukkan 
kurangnya usaha pemerintah. Pemerin-
tah tidak berupaya penuh dalam men-
dorong pembangunan yang berkuali-
tas.  Sri menjelaskan bahwa dalam 
beberapa tahun terakhir pertumbuhan 
ekonomi Indonesia tetap berada di 
kisaran 6% meski negara-negara Eropa 
dan Amerika Serikat terjadi krisis. Pen-
dorong pertumbuhan tersebut hanya 
didukung konsumsi domestik.

Ekonom dari Universitas Gadjah 
Mada, Tony Prasetiantono, mengim-
bau suhu politik menjelang pemilihan 
umum betul-betul dijaga. Sehingga, 
tidak memanas. Peningkatan suhu pol-
tik dipastikan mengganggu kestabilan 
ekonomi yang sangat diapresiasi para 
investor asing. “Jangan ribut soal politik. 
Investor asing melihat Indonesia tum-
buh di kepala 6%, itu kuncinya jangan 
ribut di politik. Jadi kestabilan politik 

ini sangat menentukan untuk bisa tum-
buh lebih baik,” kata Tony.

Selain Pemilu, isu pemberantasan 
korupsi yang saat ini naik ke publik 
seperti pernyataan pemerasan BUMN 
oleh oknum anggota DPR dapat me-
manaskan suhu politik. “2013 dekat 
dengan pemilu, jadi agak khawatir. 
Untuk tahun depan kita punya ban-
yak modal untuk bisa tumbuh tinggi. 
Terlebih sekarang ini dengan kinerja 
India yang tidak baik, pun di China 
yang sedang melambat,” paparnya.

Menurutnya, Indonesia sendiri 
tetap menjadi tujuan yang sangat 
menarik bagi para investor asing. Dia 
memerkirakan dengan perkemban-
gan perekonomian saat ini, per-
tumbuhan kredit tahun depan bisa 
mencapai 24%. “Selain itu, rupiah 
juga akan menguat seiring dengan 
neraca pembayaran yang mem-
baik karena perbaikan  current ac-
count (neraca berjalan). Inflow (arus 
masuk modal asing) juga terus ma-
suk. Sehingga FDI (penanaman 
modal asing) bisa US$25 miliar, 
cadangan devisa bisa US$120 miliar 
tahun depan,” katanya. 

59



PIALANG INDONESIA
EDISI 4 DESEMBER 2012

60

M
A

RkET o
u

TLo
o

k

PIALANG INDONESIA
EDISI 4 DESEMBER 2012

60



PIALANG INDONESIA
EDISI 4 DESEMBER 2012

61

LEVEL resistance tertinggi yang pernah ter-
cipta pada 14 Januari 2008, ditembus pada 
Juni 2010—level 2.800 an—dan setelahnya 
IHSG terus merangkak naik hingga dikisa-
ran saat ini 4.300. 

IHSG jauh lebih menguntungkan 
dibandingkan Dow Jones Industrial Aver-
age (DJI) yang sejak 2008 tidak pernah naik 
lebih dari 20%. Hanya indeks Nasdaq yang 
bisa menyentuh kenaikan 40%, itupun baru 
terjadi pada tahun ini, September lalu. Ta-
hun ini, pola pergerakan IHSG, DJI, Nasdaq 
dan S&P hampir sama. Indeks sama sama 
naik hingga Mei dan kemudian tertekan 
pada Juni akibat memburuknya krisis utang 
di Eropa. Indeks lantas naik, namun sejak 
Oktober lalu, IHSG bergerak melawan arus 
tiga indeks utama dunia itu. 

Terutama sejak awal bulan lalu IHSG 
bergerak lebih stabil. Sementara di bursa 
Amerika terus menurun menyusul kemenan-
gan Barack Obama yang diprediksi oleh 
analis dapat memperparah fiscal cliff . Bila 
merujuk pada pergerakan bursa saham In-
donesia sepanjang tahun ini, pola yang sama 
bisa terjadi lagi pada tahun depan. Perger-
akan IHSG akan lebih banyak mendapat 
tekanan dari kabar gejolak pemulihan krisis 
di Eropa dan AS, sementara kabar domestik 
akan menjadi penopang indeks.

Analis Henan Putihrai, Felix Sindhunata 
optimistis IHSG mampu menembus level 
5000, dengan asumsi paling konservartif 
tumbuh 10%. “Big picture-nya situasinya 
relatif lebih baik. Tahun ini saja saya perki-
rakan di 4425,” ujar dia. Tumbuh 10% bu-
kanlah asumsi yang sulit dicapai, mengingat 
sisi fundamental Indonesia terbilang kokoh, 
dan itu diakui oleh tidak hanya pengamat lo-
kal, namun juga lembaga seperti Bank Du-
nia, dan IMF. “Itu saya pikir itu target yang 
sangat konservatif,” jelas Felix.

Hal yang sama juga dikemukakan ana-
lis dari Kresna Securities, Jimmy Dimas 
Wahyu. Kemungkinan indeks menembus 
level 5000 cukup kuat. Gambaran market 
pada 2013, secara sederhana bisa dilihat 
dari pola-pola pergerakan pasar yang ter-
bentuk pada tahun sebelumnya. Khususnya 
pada tahun 2010, dimana pasar pada saat 
itu memasuki fase recovery dari krisis 2008. 
“Kalau kita lihat 2008 kita ada krisis, yang 
kedua 2011 krisis Eropa. Itu Jaraknya tiga 
tahun,” katanya.

BUkAN SIARAN 
ULANG, TETAPI 
SEqUEL

Krisis yang terjadi pada 2008 baru ber-
dampak serius pada 2009, setelah itu tahun 
2010 mulai pulih. Siklus selanjutnya adalah 
tekanan krisis pada 2011. “Kalau meng-
gunakan matematika sederhana, 2011 ada 
krisis, 2012 dampaknya, dan 2013 mulai 
ada recovery. Saya melihat ada tanda-tanda 
recovery,” jelas Jimmy. Menurut Jimmy, tren 
tumbuh pasar saham akan berlanjut sampai 
penutupan akhir tahun.” Indeks ini berpelu-
ang untuk menembus level 4500.”

Kepala Ekonom Samuel Sekuritas In-
donesia Lana Soelistyaningsih mengatakan 
dampak terberat bagi Indonesia dari mem-
buruknya ekonomi global adalah ekspor. 
Namun, bila berkaca pada kondisi ekonomi 
tahun ini, komponen konsumsi dan investa-
si—hingga kuartal II 2012 telah menyum-
bang sekitar 88% pertumbuhan ekonomi, 
plus konsumsi pemerintah menyumbang 
sekitar 4 -5%, maka apapun yang terjadi 
pada ekspor sudah hampir pasti bisa dikom-
pensasi. 

Hanya saja efek lanjutan dari melemahn-
ya ekspor adalah depresiasi rupiah. Meski-
pun begitu, Direktur Eksekutif Departe-
men Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter 
Bank Indonesia, Perry Warjiyo menilai nilai 
tukar rupiah ke depan akan lebih stabil, dan 
memasuki tingkat keseimbangan. “Depr-
esiasi rupiah akan semakin kecil dan akan 
lebih stabil mengingat defisit transaksi ber-
jalan yang terus membaik,” katanya kepada 
Wartawan di Bandung bulan lalu.

Data masa lalu tidak pernah bohong. Bursa Indonesia 
adalah salah satu yang paling menguntungkan di dunia. 
Sejak Lehman Brothers dinyatakan bangkrut pada 15 
September 2008, sampai dengan pekan ketiga Novem-
ber lalu indeks harga saham gabungan (IHSg) naik 120%. 
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Pelemahan nilai tukar rupiah beberapa 
waktu belakangan  terjadi sebagai imbas 
tingginya defisit transaksi berjalan yang 
mencapai 3,1% dari PDB hingga semester 
I-2012. Perry memperkirakan defisit tran-
saksi berjalan akan terus membaik seperti 
yang terjadi pada kuartal III 2012 lalu yang 
mengecil menjadi 2,4 %. Bahkan, bank 
sentral optimistis defisit transaksi berja-
lan kuartal IV 2012 diperkirakan membaik 
menjadi 2,2% PDB. 

OUTLOOk SEkTORAL
Dengan gambaran prospek ekonomi 

global yang tak cukup cemerlang, Ada po-
tensi kuat investasi portofolio akan mengalir 
deras ke Indonesia. John Bollinger dan Tom 
Dorsey, dua analis teknikal top asal Amerika 
Serikat, termasuk yang yakin hal itu akan 
terjadi, dalam wawancara dengan Pialang 
Indonesia Oktober silam. “Saya rasa Indone-
sia akan mampu meraih capital in flow. Ala-
sannya sederhana saja. Amerika, Canada, 
Jerman, Perancis, Inggris, mereka adalah 
negara-negara yang sudah matang,” ujar 
Jhon, penemu indikator bollinger bands.

“Peluang itu adanya di sini, di Indonesia. 
Bahkan sekalipun pasar uang di sini relatif 
lebih kecil,” imbuh Tom, yang mengelola 
dana US$3 miliar dengan pendekatan point 
and figures. Keduanya yakin, Indonesia den-
gan tawaran imbal hasil investasi di pasar 
modal sudah masuk radar investor global. 

“Saya bilang kepada mer-
eka (investor di AS), “Kalau 
Anda memiliki Indonesia 
setidak-tidaknya 10 tahun 
ke depan. Anda akan maju. 
Singkatnya di sinilah tem-
patnya peluang kalau anda 
melihatnya dari pendapatan 
per kapita,” ujar Tom yang 
sudah investasi di bursa sa-
ham Indonesia sejak 10 ta-
hun lalu ini.

Soal kemana larinya da-
na-dana itu, Felix memiliki 
analisa menarik. Investor 
pada 2013 memiliki strate-
gi penempatan yang lebih 
hati-hati. “Kalau kita pe-
cah secara sektoral, valuasi 
yang sangat murah itu sek-

tor tambang dan perkebunan,” ujar dia. Ad-
anya potensi naik saham-saham perkebunan 
dan pertambangan pada 2013 ditopang oleh 
valuasi murah, dan risiko global yang cend-
erung lebih rendah dari 2012. “Ini good story 
sebetulnya buat kedua sektor di 2013. Aku-
mulasi beli bisa dilakukan pada 2013,” jelas 
Felix.

Sebagian dana, kata Felix, akan dialo-
kasikan pada sektor-sektor yang memiliki 
valuasi asset dan sebagian lagi dapat dialo-
kasikan pada sektor-sektor yang cukup kebal 
terhadap sentimen negatif global. Ini sebagai 
antisipasi bila perkebunan dan pertamban-
gan tak juga membaik. Sementara Jimmy 
Dimas menilai untuk rasa aman, investor 
pada 2013 adalah tetap mengalokasikan 
dana investasi saham-saham LQ45. Sek-
tor keuangan diprediksi akan tetap menjadi 
sektor primadona, sementara infrastruktur 
masih memiliki prospek bagus karena du-
kungan dari pemerintah melalui program 
MP3EI. “Alangkah baiknya bagi investor 
untuk menambahkan portofolio consumer. 
Karena sektor konsumer ini terbukti ha-
rus ada di portofolio karena kalau misalnya 
market turun, dia terbukti sektor yang defen-
sive,” ujar Jimmy.

Dari beberapa indeks sektoral itu, pros-
pek yang tampak paling terang adalah infra-
struktur. Sektor ini sudah jelas akan ditopang 
oleh fokus pemerintah yang mengalokasikan 
Rp 213 triliun untuk pembangunan infra-
struktur, atau naik 20% dibanding tahun 
ini. Adanya Undang-undang Pengadaan 
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Lahan dan Pembebasan Lahan untuk 
Kepentingan Umum, serta proyek-
proyek matang yang siap ditawarkan 
Masterplan Percepatan dan Perluasan 
Pembangunan Ekonomi Indonesia 
(MP3EI) merupakan bahan bakar 
aksi korporasi emiten infrastruktur, 
dan yang terkait dengannya.

Analis JP Morgan Indonesia, Lili-
ana Bambang menyatakan dengan 
asumsi itu kenaikan harga saham 
emiten semen berpotensi melebihi 
IHSG, sehingga menjadikannya pri-
madona pada tahun depan. Harga 
saham emiten semen tahun ini men-
capai 20%, dimana IHSG hanya 15%. 
Liliana merekomendasikan saham 
Semen Gresik Tbk (SMGR) dan Indo-
cement Tunggal Prakasa Tbk (INTP). 

Optimistisme serupa dikemuka-
kan Dwi Soetjipto, Direktur Utama 
Semen Gresik Tbk (persero). Tahun 
depan SMGR akan meneruskan pro-
gram pembangunan pabrik baru, 
untuk memenuhi kebutuhan domes-
tik dan regional. “Memang ada yang 
menanyakan, mengapa kami terus 
membangun pabrik baru. Ini karena 
kita ingin mengejar pangsa pasar do-
mestik kita mencapai 45% tahun de-
pan,’ ujar dia.  

Emiten sektor konstruksi juga 
berpotensi tumbuh. Potensi kenai-
kan harga emiten sektor ini menu-
rut JP Morgan akan jauh lebih baik 
dibandingkan nasib pengelola jalan 
tol. Sektor konstruksi rata-rata sudah 
tumbuh 22% (yoy) dalam tiga tahun 
terakhir. Namun, JP Morgan melihat 
potensi peningkatan marjin perusa-
haan konstruksi tidak optimal karena 
meningkatnya kebutuhan pekerja 
yang berkapasitas. Sehingga, potensi 
kenaikan pendapatan perusahaan 
konstruksi juga berpotensi terhambat. 

Faktor lain yang wajib diwaspadai 
adalah terhambatnya proyek infra-
struktur terutama di Jakarta. Saat ini 
Gubernur Jakarta, Joko Widodo, ten-
gah mengkaji ulang sejumlah proyek 
infrastruktur seperti Mass Rapid 
Transit dan pembangunan 6 ruas ja-
lan tol dalam kota. Risiko lain yang 
perlu diperhatikan adalah akuisisi 
tanah yang molor. Gubernur populis 

ini sudah menyatakan lebih pro trans-
portasi masal dibandingkan pribadi.

Selain saham semen dan kon-
struksi, saham asuransi juga dinilai 
stabil. Fitch memperkirakan pertum-
buhan premi stabil pada tahun 2013. 
Hal itu didorong oleh kesejahteraan 
di Indonesia meningkat, pasarnya 
sangat kurang ditembus, dan kes-
adaran bencana meningkat. Saat ini, 
penetrasi asuransi Indonesia masih 
rendah sebesar 1,7% dibandingkan 
dengan Amerika Serikat yang menca-
pai 8,1%, Inggris 11,8% dan di atas 4% 
untuk pasar tetangga seperti Singapu-
ra dan Malaysia. Sektor asuransi Indo-
nesia tumbuh 15,5% yoy premi untuk 
Rp68.9 pada paruh pertama 2012.

Sementara untuk perbankan, 
Fitch Ratings’ Report 2013 Outlook 
menyatakan agar direksi bisa menge-
lola performanya tahun depan dengan 
lebih baik. Fitch menilai permodalan 
perlu dijaga untuk mengantisipasi 
goncangan ekonomi makro, dan men-
cari peluang dari sehatnya kondisi 
ekonomi dalam negeri. “Bank-bank 
besar perlu menjaga performa mer-
eka di 2013,” ujar Julita Wikana, Di-
rektur Fitch’s Financial Institutions. 
Fitch memprediksi non-performing 
loans (NPLs) pada 2013 akan naik.

Sementara itu, Bursa Efek Indo-
nesia (BEI) menargetkan 30 peru-
sahaan bisa mencatatkan sahamnya 
di pasar modal pada 2013. Jumlah 

itu meningkat dibandingkan tahun 
ini yang hanya 25 emiten. Pengamat 
pasar modal, Edwin Sinaga, me-
minta BEI memperhatikan secara 
serius kualitas calon emiten guna 
meningkatkan pasar modal menjadi 
lebih baik lagi. “Perlu peningkatkan 
peraturan dan keterbukaan emiten. 
Bagaimana menertibkan dan menin-
gkatkan emiten berkualitas dengan 
keterbukaan emiten, “ujarnya.

Sementara Dirut BEI Ito Warsito 
mengatakan masih banyak tantangan 
yang akan dihadapi BEI untuk bisa 
menjaring perusahaan-perusahaan 
untuk melakukan IPO. Salah satu-
nya, hambatan kultural. Para pemilik 
perusahaan swasta masih berat men-
catatkan perusahaannya di BEI se-
bagai perusahaan terbuka. “Terlalu 
berat bagi mereka, baik mengenai 
adanya aturan keterbukaan maupun 
dari sisi perpajakan,” ujarnya.

Perlu upaya keras untuk terus 
melakukan sosialisasi dan meyakink-
an investor dan perusahaan mengenai 
besarnya manfaat pencatatan saham 
di pasar modal. Untuk meningkatkan 
pertumbuhan pasar modal sendiri, 
Ito pun menyarankan agar perusa-
haan BUMN melakukan IPO tahun 
depan. Meskipun demikian, Ito opti-
mis tahun 2013 bursa Indonesia bisa 
menunjukkan kinerja yang optimal 
untuk mendorong pertumbuhan pa-
sar modal. 
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KINERjA Semen Gresik Grup (SG) 
seperti melawan arus situasi pereko-
nomian. Sejak 2008 emiten semen 
milik pemerintah ini terus mencatat-
kan hasil memuaskan. Tak heran, 
beberapa trader mengeluhkan harga 
saham emiten berkode SMGR ini 
sudah mahal. Harganya naik 30% se-
jak awal tahun ini, di kisaran 14.000 
dengan PE ratio 18 kali,.

 Namun, Direktur Utama Semen 
Gresik, Tbk (Persero) Dwi Soetji-
pto menyatakan bahwa itu sepadan 
dengan nilai perusahaan yang dip-
impinnya. Bahkan, dengan berbagai 

strategi pengembangan jaringan 
produksi yang merata di Indonesia, 
dan ekspansi di regional bisa membuat 
nilai SMGR lebih dari itu. Kepada 
Pialang Indonesia, akhir bulan lalu 
Soetjipto menuturkan apa yang sedang 
dan akan dilakukan SG Grup.

Bagaimana kinerja perusahaan tahun 
ini? 

Kalau tahun ini masih bagus. 
Volume penjualan meningkat di atas 
16%, sedangkan permintaan tumbuh 
13-14%, jadi bisa di atas industri. Dan 
revenue saya kira juga akan tumbuh 
sekitar 18%, sedangkan EBITDA 
(Kontribusi laba sebelum biaya bunga, 
pajak, depresiasi, dan amortisasi) akan 
tumbuh cukup bagus di atas 20%. Dan 
laba akan sekitar 15-20%. 

Bagaimana bila dibandingkan 
dengan 5 tahun ke belakang?

Ada beberapa hal yang bisa kita 
lihat dari aspek efisiensi. Margin-
nya membaik. Pasar global itu masih  
melemah, dan mestinya kita meng-
alami tekanan. Tapi karena efisiensi 
bisa jalan dan didukung market yang 
bagus, kita membaik. Kalau tahun lalu 
kita bisa menjual 19,8 juta ton tahun 
ini kita berharap bisa mencapai 22,5 
juta ton. 

Mengapa Anda begitu yakin akan ada 
kelangkaan semen di tahun-tahun 
mendatang?

Hampir semua pemain global 
mengalami krisis, mereka mengalami 
masalah finansial, sehingga kesulitan 
untuk membuka pabrik baru. Kare-
nanya, sejak 2008 kita sudah memper-
siapkan pabrik barunya, sebab tidak 
mudah berinvestasi di industri semen 
(lama, red). Saya kira someday, gradu-
atly, akan ada posisi balance. Dan 
pada saat ini itu terjadi, Semen Gresik 
sudah mengambil posisi. Tahun ini 
Semen Gresik bisa menambah 6 juta 
ketika yang lain belum. Ketika kondisi 
sulit seperti sekarang, justru kita harus 
siap dengan good calculation. Dengan 
risiko yang sudah kita masukan justru 

kITA BERTAHAN, 
TAPI JUGA MENyERANG

DWI SOETjIPTO 
DIREKTUR UTAMA SEMEN GRESIK, Tbk (Persero)
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kita sudah harus berancang-ancang 
untuk masuk. 

Apa rencana Anda?
Pertama domestik. Kita amankan 

karena pertumbuhan ekonomi bagus. 
Kita lihat infrastruktur kurang, se-
hingga siapapun yang akan menjadi 
pemimpin negara ini akan mengga-
rapnya dengan lebih serius. Mungkin 
sekarang ada kesulitan-kesulitan, 
tapi apapun sulitnya harus diper-
juangkan. Semen Gresik harus ambil 
posisi untuk mengamankan market 
share dengan tantangan-tantangan 
adanya pemain-pemain baru. 

Yang sekarang harus tetap dia-
mankan adalah kebutuhan Jawa, 
next Sumatera, karena sebagaimana 
MP3EI, koridor Jawa dan Sumatera 
itu akan nyambung. Dan nyambung-
nya Sumatera bagian timur itu pasti 
butuh semen. Yang kedua harus dia-
mankan adalah Kalimantan, karena 
itu the next generation. 

Kita juga beri perhatian kawasan 
timur Indonesia. Kita berharap 
2013 dan 2014 sudah bisa berop-
erasi pabrik baru. Sekarang Semen 
Gresik sudah membangun dermaga 
dan in plant, di Sorong, dan selesai 
insya allah bulan depan (Desember 
2012). Buat port untuk masuk di sana 
dalam bentuk curah dengan harapan 
distribusi bisa lancar, sehingga biaya 
transportasi bisa ditekan. Next-nya 
bisa bikin integrasi  pabrik di sana. 
Itu butuh 3 tahun.

Bagaimana dengan target regional?
Ini target kedua. Tanggal 14 

November lalu kita menandatangani 
perjanjian persyaratan jual beli di 
Vietnam. Itu adalah upaya untuk 
menangkap pasar regional di masa 
depan. Kita tahu pasar regional 
masih belum bagus. Vietnam sendiri 
masih dalam krisis ekonomi. Sep-
erti halnya ketika tahun 1998 orang 
masuk di Indonesia, maka di sini 
kita harus mulai memanfaatkan itu 
untuk bisa eksis di regional dan itu 
juga antisipasi kita ketika nanti 2015 
ASEAN menjadi pasar bersama. 

Kemudian Myanmar kemungki-
nannya kita bangun pabrik baru di 

sana karena di sana belum ada pabrik 
semen yang teknologinya bagus. Saat 
ini kita sedang mencari mitra yang 
sesuai sehingga harapanya tahun 
depan kajiannya kita lanjutkan. 

Apa strategi dibalik pembangunan 
pabrik-pabrik baru di dalam dan luar 
negeri ini?

Yang kita amankan adalah posisi 
leader di Indonesia. Posisi yang sudah 
dimiliki adalah between 42%, kita 
targetkan 45% tahun depan. Ini saya 
sebut angka yang accepted. Kita tahu 
pasar semen Indonesia prospektif, 
maka semua bisa masuk ke Indonesia 
dan posisi player di Indonesia bisa 
tertekan, sehingga Semen Gresik 
harus mengambil posisi untuk tidak 
hanya di Indonesia. Karena kami 
akan menjadi perusahaan yang pal-
ing tertekan dengan masuknya new 
comer. 

Sebagaimana sepak bola, ada 
bertahan, tapi kita juga harus meny-
erang. Kalau ada yang mengganggu 
di sini, kita juga harus sedikit meng-
ganggu yang di sana. Harapannya 
kita juga akan lebih kuat. 

Seperti apa hasil dari strategui ini?
Yang kami coba lakukan adalah 

membikin mapping jangka panjang. 
Karena semen itu biaya distribusinya 
besar, maka perusahaan ini harus 
mengambil posisi untuk berada 
relativly di berbagai titik sehingga 
sistem distribusinya optimum. Sistem 
distribusi optimum itu yang biaya 
distribusinya minimum. 

Contoh, kenapa kami bisa im-
prove dari tahun 2004 sampai saat 
ini. Pada 2004 untung hanya Rp500 
miliar, dan tahun yang lalu Rp3,9 
triliun, tahun ini kita bisa improve 
more than 15%, jadi bisa masuk di 
atas Rp4, sekian triliun. Ini karena 
yang bertiga ini (Semen Padang, Se-
men Gresik, dan Semen Tonasa) kita 
bangun sinerginya sehingga kita bisa 
mendesain sistem distribusinya yang 
paling efisien. 

Semen Padang berada di barat 
harus dialokasikan kirim barangnya 
ke arah barat. Sedangkan Semen 
Gresik di tengah haruslah mengisi 

Indonesia di bagian tengah. Semen 
Tonasa di bagian timur, haruslah bisa 
diarahkan barangnya ke arah timur. 
Sehingga optimum distribustion 
system harus menghasilkan the lowest 
cost of transportation. Sehingga dari 
sini kita bisa improve, kita dari sini 
bisa dapat efisiensi. 

Nah nanti ketika kita punya 
Vietnam, Myanmar, maka terbuka 
sebuah oportunity mana-mana yang 
utilisasi belum maksimum bila pasar 
kurang bagus. Misalnya dengan me-
lihat kita punya produksi di Vietnam, 
barangkali kita perlu backing plant 
di Brunei, kita mungkin bisa buat 
backing plant di Malaysia bagian 
timur. Kita punya silo (penampun-
gan), inventory, kemudian kita 
bangun pengepakan. Pengepakan di 
tempat pasar itu akan mengurangi 
pemakaian kertas. Kalau perlu dijual 
curah. Jadi mengurangi kebutuhan 
kertas. Mapping seperti ini yang 
harus dipikirkan. 

Mengapa upaya ini seperti terlambat 
dilakukan?

Semen Gresik diperlambat bukan 
karena manajemennya tapi karena 
pertama adanya konflik antar peme-
gang saham. Waktu Indonesia sama 
Cemex (Cemex Asian Invesment 
N.V)), kemudian Rajawali (Rajawali 
Corporation, perusahaan investasi 
milik Peter Sondakh) masuk men-
gambil alih Cemex, tapi karena baru 
masuk belum bersedia mengijinkan 
projek baru. Sampai akhirnya kita 
2008 bisa dapat persetujuan, jadi 
tertunda. Harusnya sejak 2006 kita 
sudah bisa growing. 
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Eksekutif ini lebih suka memainkan gitar kopong di ruang kerjanya, untuk menung-
gu Jakarta yang macet di sore hari. Seperti tindakan manajerial yang sering ia 

lakukan. Tidak hantam kromo terhadap suatu masalah yang datang, tetapi lebih 
memilih kalkulasi yang baik. Berdiam diri sejenak, mencari cara yang efektif me-

nyelesaikannya. Ia melakukannya dengan sabar, penuh perhitungan sehingga 
mendapatkan hasil yang memuaskan
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“DOA SAYA dulu kepada Tuhan, keti-
ka saya masih sekolah, ya Allah, kalau 
engkau berikan aku umur panjang, 
jadikanlah aku ini orang yang bergu-
na bagi orang lain. Kalau seandainya 
aku sudah tidak bisa berguna bagi 
orang lain, lebih baik ambil saja saya. 
Artinya saya mau jadi status apa, saya 
mengikuti saja, mengalir saja, saya 
sekarang enjoy untuk berbuat yang 
sebaik-baiknya,” aku Direktur Utama 
PT Semen Gresik (Persero)Tbk ini.

Ketika diangkat sebagai dirut 
pada Rapat Umum Pemegang Saham 
Luar Biasa (RUPSLB) Juni 2005, 
Soetjipto menjanjikan konsolidasi 
anak-anak usaha (Semen Padang dan 
Semen Tonasa). Janji itu terpenuhi, 
dan lebih dari dari itu ia adalah sosok 
dibalik kesuksesan Semen Gresik 
mencetak laba dari bilangan miliar 
menjadi triliunan pertahun. Padahal 
ketika ketika ia didapuk menjadi 
pimpinan banyak sekali yang mera-
gukannya. 

“Waktu itu saya bekas dirut anak 
usaha (Semen Padang) yang kiner-
janya jauh di bawah induk usaha.
Tetapi dalam hidup saya, banyak 
hal terjadi diluar kuasa saya.” Kunci 
rahasia Soetjipto seolah membuka 
teka-teki pameo ‘orang bodoh kalah 
sama orang pintar, orang pintar 
kalah sama orang bejo’ yaitu dengan 
kebaikan. “Berbuat baik apa saja, 
mulai dari yang kecil, itu membuat 
hidup kita dimudahkan,” ujarnya. 

Apa yang membuat dirinya bisa 
bertahan cukup lama di kursi panas 
direksi perusahaan pelat merah 
rupanya bukan semata kepiawaian 
manajerial. Namun muncul dari 
kisah luar biasa hidupnya. Masa kecil 
Pria kelahiran Surabaya, 10 Novem-

ber 1955 ini penuh dengan keterba-
tasan, bahkan hampir sulit dibedakan 
antara keterbatasan dan kesederhaan 
dalam hidupnya. Sejak kecil ia tinggal 
bersama dengan kedua orang tuanya 
di Desa Ngampel, Kecamatan Papar, 
Kediri, Jawa Timur. 

Sejak kecil, dia bersama adik laki-
laki dan kedua orang tuanya tinggal 
dari satu kontrakan ke kontrakan 
yang lain. Ibunya buruh serabutan 
sehingga hanya mampu menyewa 
emperan rumah (elevasi dari bagian 
rumah). “Di tengah itu tempat tamu 
dan sambil saya belajar, belakangnya 
sekat untuk ibu dan bapak saya. Di 
belakanngya saya, dan di luarnya itu 
untuk masak,” kenangnya. “Setiap 
malam, jam 10.10 saya harus ngangsu 
(angkut) air.”

Untuk memperjuangkan keingi-
nan bersekolah, Soetjipto mengurus 
sendiri persyaratan untuk mendapat-
kan beasiswa. “Kerjaan saya adalah 
tiap awal tahun harus berusaha 
mencari mendapatkan keringanan 
SPP sekolah dengan mengurus surat 
keterangan miskin. Dan itu ngu-
rus sendiri, ke RT, RW, Kelurahan, 

Kecamatan. Nanti di kasih ke sekolah 
terus dapat potongan 50%,” ujarnya. 

Usai sekolah, PR hidup Dwi cu-
kup banyak. “Di sela-sela saya seko-
lah itu sore hari saya biasanya jualan 
koran, keliling kampung. Terus 
jualan es apolo. Dibungkus plastik 
diikat ujung-ujungnya. Dibawa pakai 
termos,” cerita Dwi.  Ketika duduk di 
bangku SMP ia membantu sang Ibu 
untuk berjualan kue. Ia bersama den-
gan ibunya menjajakan kue di pasar 
setiap subuh. 

Tugasnya mengantarkan sang Ibu 
pergi ke pasar pada sepertiga malam, 
dan menjemputnya pada saat ma-
tahari sudah mulai nongol, sebelum 
ia pergi sekolah. “Kalau matahari 
sudah terbit kan harus sudah pulang 
karena itu tokonya orang,” ujarnya. 
Di rumah, ia mengerjakan apa saja, 
mengambil alih pekerjaan yang dit-
inggalkan ibunya sebagai pembantu 
rumah tangga. “Termasuk mencuci 
apa saja. Termasuk pakaian dalam,” 
ujarnya. 

Himpitan ekonomi yang mem-
belitnya tak lantas membuatnya 
memandang negatif kepada hidup. Ia 
memang prihatin dengan hidupnya, 
tapi tidak menyerah. Prinsipnya ia 
hanya perlu berusaha semakmimal 
mungkin. Perkara hasil, ia percaya 
sepenuhnya kepada Tuhan. “Saya 
tidak merasa susah, biasa saja. Kita 
harus menghadapi kesulitan dengan 
usaha yang maksimum termasuk 
dengan yang spiritual. Dan hal-hal 
kecil, kebaikan-kebaikan yang kecil 
itu tidak boleh diremehkan, karena 
itu adalah sebuah investasi. Ternyata 
hal-hal kecil itu someday bisa men-
jadi kekuatan,” katanya. 

KEBAIKAN ADALAH 
INvESTASI UNTUK 
MASA DEPAN

DWI SOETjIPTO 

BERBUAT BAIK APA 
SAjA, MULAI DARI 

YANG KECIL, 
ITU MEMBUAT HIDUP 
KITA DIMUDAHKAN,”
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Kebaikan akan menjadi in-
vestasi, nasehat itu yang ia ingat 
hingga saat ini. Menjadi pribadi yang 
berprilaku baik dengan harapan 
akan mendapati hidup yang lebih 
baik pula. Seperti pepatah Jawa 
yang selalu ia ingat “Becik ketitik ala 
ketara”. “Ada banyak hal-hal di luar 
kemampuan kita dalam hidup yang 
membantu kita, yang nggak tahu itu 
datang dari mana,” katanya. 

Seperti yang ia rasakan pada saat 
menghadapi tes masuk perguruan 
tinggi, kebaikan itu pun datang. 
Dwi yang tak pernah disangka 
orang untuk bisa kuliah, berhasil 
menembus ujian masuk kuliah di 
Institut Teknologi Sepuluh Novem-
ber (ITS), Surabaya. Ia lolos berkat 
bantuan seorang penjaga ujian yang 
tak pernah ia kenal sebelumnya. Dwi 
diberi jawaban pada soal yang tak 
bisa dijawabnya. “Saya tes di Pergu-
ruan Tinggi, nggak ngerti kenapa, 
yang menjaga waktu itu ibu-ibu, dan 
saya nggak kenal, saya ditunjukin 
jawaban yang saya nggak tahu. Ada 
tiga jawaban yang dikasih tahu,” 
ceritanya. 

  Dan ia juga pernah hampir gagal 
pada matakuliah tertentu Karena 
saking sibuknya berorganisasi. Ia tak 
belajar saat akan ujian. Dan ia tak 
tahu harus berbuat apa karena buku-
nya sangat tebal, berbahasa Inggris, 
dan belum pernah ia baca sebelum-
nya. “Saya berdoa sama Tuhan supaya 
ditunjukkin soalnya seperti apa. Saya 
baca-baca dan nggak tahu kenapa 
saya berhenti di dua halaman contoh 
soal. Dan besoknya keluar dua soal, 
tidak persis tapi bener-bener mirip 
soalnya. Saya bilang Allahu Akbar, 
dengan belajar sebentar dengan 
kekuatan di luar kemampuan kita, 
saya dapat nilai A,” ulasnya. 

Bahkan pada saat ia ditugaskan 
untuk menjabat sebagai Dirut Semen 
Padang, ia terpaksa harus berkantor 
di hotel selama empat bulan. Lan-
taran perusahaan tersebut diambil 
alih oleh masyarakat setempat. Ia 
mendapatkan perlawanan yang cukup 
keras dari masyarakat setempat. “Saya 
didemo selama empat bulan. Dan 
selama 4 bulan harus berkantor di 
hotel. Foto saya ditempelin di pohon-

pohon tertulis penghianat,” ujar dia. 
Namun, ia membalas perlakuan 

itu dengan pendekatan interper-
sonal. “Saya latih silat anak-anak 
karyawan, kemudian saya diminta 
mulai dari Camat sampai Walikota 
untuk mengurusi kegiatan sosial, 
dan saya senang melakukan itu. 
Dan itulah yang membantu in the 
end bagaimana saya di-support oleh 
masyarakat di sana. Mereka pelan-
pelan bisa memahami saya,” ujar 
lelaki yang menyukai tokoh wayang 
Hanoman ini. 

Yang tak jauh beda ia alami 
ketika pada masa-masa awal duduk 
sebagai dirut induk usaha. Tiga 
bulan pertama adalah masa dimana 
ia lebih banyak menghabiskan 
waktu untuk larut dalam kegiatan 
sosial karyawan, dan masyarakat 

sekitar dibandingkan bicara bisnis. 
“Yang gampang-gampang, syukuran di 
kampung, malam tujuh belasan, ikut 
lomba sepak bola sarung. Kemudian 
ada tukang buat kopi mantu, tinggal 
di kampung, saya datangi. Banyak 
orang nggak sadar betapa efek dengan 
gerakan seperti itu,” kenangnya.

Setelah kedekatan secara personal 
itu terjalin, maka  visi dan misinya 
sebagai pimpinan akan dapat lebih 
mudah dilaksanakan. “Ketika ko-
mentar mengenai saya sudah mulai 
bagus, baru saya ceritakan, baru saya 
cerita change itu apa? cerita life cycle 
itu apa.” Kini, berkat kerja keras, dan 
kepiawaiannya perusahaan yang dip-
impinnya sudah go regional. Selama 
kurun waktu lima tahun terakhir, ia 
mampu mendorong perusahan semen 
itu kembali berjaya. 
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kita tak pernah bisa menerawang masa depan. Perubahan dari buruk menjadi baik 
atau sebaliknya, susah untuk ditelisik. Seperti jalan hidup Mona Nizar, equity sales di 
AAA Securities yang cukup sukses meniti karir di Pasar Modal. Berbekal kecerdasan, 
pengalaman dan relasi yang luas ia mampu mencatatkan diri sebagai pialang yang 
disegani, dengan rekor-rekor transaksi. Dibalik itu semua, Mona memiliki segudang 
cerita yang menarik disimak.

69
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MONA kecil memiliki karakter yang 
keras. Layaknya anak laki-laki, 
Mona kecil tak takut pada siapapun. 
Karena seringnya bergaul dengan 
laki-laki, Mona menjadi anak yang 
‘bandel’ dan berkelahi baginya sudah 
menjadi kegiatan rutin sehari-hari. 
Ia tak pernah takut dengan anak 
laki-laki. Anak kedua dari empat 
bersaudara ini semasa kecil sangat 
berbeda dengan anak perempuan 
seusianya. 

Ia tak suka bermain boneka 
layaknya anak perempuan seusianya 
pada waktu itu. Justru ia lebih suka 
memainkan mainan kakaknya 
(Muhammad Nizar). “Masa ke-
cilnya, saya tomboi banget yang 
pasti. Pokoknya seneng mainan laki, 
layangan, gundu, dan nggak seneng 
mainan boneka. Saya laki banget,” 
ujarnya malu-malu. “Hobinya juga 
berantem, sama laki-laki nggak 
pernah takut. Dicolek dikit bales, 
dipukul dikit bales. Senengnya saya 
ngerebut mainan anak-anak, gundu, 
layangan. Kejar-kejaran sama anak 
laki,” cerita Mona sambil tertawa.

Saking nakalnya, Mona sering 
mendapat teguran dari gurunya. 
Bahkan ketika ia masih duduk di 
bangku Sekolah Dasar Argentina. Ia 

ditegur karena seringkali merebut 
mainan teman-temannya dan sering 
berkelahi. “Dari SD Argentina, dari 
situ kecilnya emang kerjaanya beran-
tem terus,” kata wanita yang masih 
berstatus single ini. 

Ketika di SMU pun demikian, 
Mona tak luput dari sorotan para 
guru karena ulahnya yang sangat 
‘lelaki’. Kenakalannya di SMU ber-
tambah. Tak hanya suka berkelahi, 
tapi juga dia sering meninggalkan 
pelajaran alias ‘bolos’. Bahkan orang 
tuanya pun mau tak mau turut 
menerima konsekuensinya. Fahria 
Bajebeir (sang ibu) sempat dipanggil 
oleh kepala sekolah, lantaran Mona 
berulah.  

“Saya kebanyakan bolos. Saya 
suka angot-angotan, saya nggak 
suka sama gurunya, ya saya nggak 
masuk. Waktu itu pelajaran sejarah, 
yang saya nggak suka, saya nggak 
seneng pelajaran yang menghafal. 
Dulu dipanggil karena saya bolos. 
Dipanggil guru karena dijailin sama 
temen terus berantem,” kata Mona 
menceritakan masa lalunya di SMU 
yang tidak pernah mau ia sebut. 

Itulah salah satu sisi cerita dari 
Mona. Cerita lainnya adalah ia ses-
ungguhnya anak yang pintar. Selalu 

berpikir rasional. Berkeinginan keras 
untuk maju. Dan pantang baginya untuk 
meminta. Ia tangguh dan mandiri. 
Meskipun ia nakal, tapi otaknya encer. Ia 
menyukai pelajaran berhitung sejak SD. 
Nilainya selalu tinggi. Mona tidak per-
nah mendapatkan nilai dibawah 8 untuk 
pelajaran Matematika. “Dari SD suka 
matematika, lebih seneng menghitung 
daripada menghafal,” ujarnya. 

Di SMU, Mona berhasil masuk juru-
san A1 atau jurusan fisika. Bahkan, Mona 
juga pernah didaulat untuk mewakili 
sekolahnya pada ajang bergengsi. Ia 
dengan satu teman laki-lakinya, menjadi 
wakil pada kejuaraan olimpiade Matema-
tika SMU tingkat Nasional. “Saya pernah 
ikutan kompetisi matematika. Saya 
mewakili SMU, tapi nggak menang. Tapi 
paling tidak ada prestasi,” jelasnya. 

Kepandaiannya dalam berhitung, 
mengantarkan Mona mengenal bidang 
keuangan saat ia memilih jurusan di 
STEKPI, Jakarta. Meskipun ia sempat 
menyayangkan karena tak bisa mem-
perdalam ilmu matematika. “Kan nggak 
ada bidang matematika dan nggak 
boleh ngambil yang itu. Dan sempat 
saya diarahin masuk perhotelan, tapi 
saya kurang suka. Saya disuruh masuk 
perhotelan karena om saya punya hotel, 
tapi saya nggak suka. Jadi ya sudah, saya 
dikasih kesempatan untuk ambil eko-
nomi,” ceritanya sedikit menyesal. 

Namun lambat laun, Mona mulai 
menyukai bidang keuangan. Ia merasa 
kegemarannya untuk menghitung dapat 
ia aplikasikan pada bidang keuangan. 
Ia pun menyadari kalau nantinya ilmu 
yang ia pelajari akan sangat berguna. 
Pada waktu itu Mona hanya berpikir 
kalau mau bekerja keras pasti akan ada 
hasilnya. “Kita jadi mikir, kayaknya 
enak juga ya di keuangan, semua bidang 
butuh keuangannya. Kalau masuk ke 
perbankan kan itu saja. Itu aja yang 
saya pikirin, lebih gampang untuk cari 
kerjaan,” ujarnya. 

Dan benar saja, belum tuntas ia 
menuntut ilmu ekonomi di perguruan 
tinggi, tawaran untuk bekerja sudah 
datang. Dan itu kesempatan emas 
baginya yang sangat sayang untuk dile-
watkan. Meskipun belum lulus, Mona 
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tetap mengambil kesempatan untuk 
menerima tawaran kerja di Danarek-
sa Sekuritas. Dan ini sekaligus ger-
bang baginya ke dunia pasar modal. 
“Ketertarikan di capital market itu 
dulu nggak terpikir. Waktu itu ada 
teman yang nawarin. Dan saya masih 
sambil skripsi. Skripsi sebenarnya 
pending, nah pas masuk Danareksa 
kebetulan skripsi saya tentang reksa 
dana,” cerita Mona. 

Sejak 1997 ia bekerja di Danarek-
sa dan semenjak itulah Mona mulai 
mengenal dunia pasar modal. Awal 
karirnya di industri ini ia lakoni seb-
agai pialang saham. Perlahan namun 
pasti, nasabahnya kian bertambah 
dari tahun ke tahun. “Dulu sih sam-
pai banyak. Paling banyak dulu bisa 
sampai 50-an nasabah. Tapi itu kan 
ada nasabah yang aktif dan ada yang 
nggak. Sekarang saya nggak mau 
banyak-banyak. Nggak kepegang 
juga. Sedikit tapi aktif transaksi,” 
ulasnya. 

Prestasinya di dunia pasar modal 
pun meroket dalam waktu sekejap. 
Mona berhasil mengukir prestasi 
yang mungkin belum pernah dilaku-
kan oleh broker lainnya pada masa 
itu. Ya, untuk sekelas pendatang baru, 
Mona terbilang cukup berhasil. Ia 
pernah mencatatkan total transaksi 
sampai Rp3 triliun dalam waktu 
satu tahun. “Saya kebetulan megang 
nasabah, ya saya pernah transaksi 
3 triliunan dalam setahun. Itu total 
transaksi dalam setahun. Ya lumayan 
sih. Dulu saya masih pegang ritel, 
saya berpikir enak banget yah pegang 
institusi, dan sekarang udah dapet. 
Dan itu suatu kebanggaan, dimana 
semua orang pengen banget pegang 
institusi dana pensiun ini sebagai 
institusi yang paling besar. Dan saya 
pegang itu,” jelasnya. 

Tak heran, ia pun lantas jadi soro-
tan di kalangan pelaku pasar modal. 
Eksistensinya cukup diperhitungkan. 
Ia termasuk ke dalam jajaran nama-
nama pialang besar di pasar modal. 
Ia dengan mudah berpindah dari satu 
sekuritas ke sekuritas lainnya. Mulai 
dari Danareksa selama 6,5 tahun, 

Sucor Invest Central Gani selama 3 
tahun, Mandiri Sekuritas selama 1 
tahun, dan AAA Securities sampai 
dengan sekarang. Tak hanya itu, bah-
kan dalam waktu singkat, beberapa 
tawaran jabatan tinggi pun mampir 
padanya. Namun ia tolak. 

“Dari dulu ditawarin suruh jadi 
direktur di sana-sini, tapi saya nggak 
mau. Saya cuma mikir, kalau saya 
jadi direktur, porsi berpikir saya 
berkurang, saya nggak bisa dapat 
terima komisi lagi, kerjaan juga lebih 
banyak lagi. Saya nggak butuh tuh 
jabatan itu, yang saya butuh uang 
kok. Justru banyak orang mikir dulu 
ngapain jadi sales, tapi sekarang 
justru saya nggak mau terima gaji. Ya 
saya punya nasabah, saya transaksi, 
saya untung ya kita feenya bagi dua” 
jelasnya. 

Mona kini lebih feminine, suka 
berdandan dan tampil cantik. 
Perubahan karakternya ia rasakan se-
menjak mengenal dunia pasar modal. 
Sebagai sales, ia dituntut profe-
sional. Bertemu dengan banyak klien, 
mempresentasikan produk dengan 
semenarik mungkin. Dari situ ia mu-
lai sadar kalau ia harus aware dengan 
penampilan. Tak boleh asal berpak-
aian, tapi juga menarik dan ‘enak dili-
hat’. “Pada saat bertemu klien, kalau 
nggak imut-imut nanti kalah saing.  
Nanti kesannya berantakan banget, 
orang jadi males,” ujarnya. 

Awalnya, Mona mengaku cukup 
bingung dengan tuntutan perubahan 
ini. Bersolek yang sudah menjadi 
kewajaran kaum hawa adalah hal 
yang cukup sulit ia lakukan. Kesuli-
tan yang banyak ia rasakan terutama 
ketika harus memadupadankan pak-
aian. Ia sulit menentukan warna yang 
cocok untuk pakaian atas dan bawah. 

Namun begitu, Mona juga sadar 
kalau penampilan bukanlah segalan-
ya. Meskipun banyak nasabah yang 
tertarik pada penampilannya, Mona 
tetap mengutamakan pengetahuan 
produk sebagai nilai jual. Sedangkan 
penampilan adalah pendukung saja. 
”Karena kita kan bawa ilmu, bukan 
bawa badan. Kita di capital market 

jualan  produk. Kita mesti punya ses-
uatu yang memang orang butuh, mis-
alnya informasi dan segala macemnya 
yang klien butuhin,” katanya. 

Kini Mona sudah mendulang suk-
ses. Sukses mengubah karakternya 
menjadi perempuan yang anggun. 
Dan juga sukses di pasar modal. 
Sekarang Mona dipercaya oleh 9 
klien besar. Yang terdiri dari 5 insti-
tusi baik pemerintah maupun swasta 
dan juga 4 klien ritel dengan total 
dana investasi mencapai miliyaran 
rupiah.  “Terus terang saya nggak 
mau nambah. Karena nggak mung-
kin kepegang juga,” pungkasnya. 

Sukses sebagai pialang di pasar 
modal bukan perkara gampang. Sen-
gitnya persaingan mencari nasabah 
menuntut setiap pelaku pasar untuk 
berkerja sebaik mungkin. Salah satu 
yang menjadi kunci sukses Mona 
di pasar modal adalah kejujuran. 
Bekerja dengan jujur, menurutnya 
akan lebih memberikan rasa ten-
ang dan menghindarkan diri dari 
perasaan tamak atau rakus untuk 
mengeruk keuntungan. Terlebih 
kesempatan untuk berbuat curang itu 
sangat terbuka.

Misalnya, mengganti transaksi 
nasabah yang untung pada akun fiktif 
untuk mendapatkan keuntungan. Hal 
ini mudah dilakukan karena setiap 
pialang memiliki beberapa klien yang 
tidak saling diketahui oleh kliennya. 
“Itu kan bisa saya ganti nama. Dan 
hari itu juga saya jual, saya netting, 
saya nggak pakai apa-apa, nggak 
pakai modal, saya untung. Nah, yang 
kaya gitu jangan dilakuin. Jadi kita 
harus jujur sama klien,” ulas Mona. 

Selain itu, bersikap sewajarnya 
juga diperlukan supaya eksis di 
komunitas pasar modal. Menurut 
Mona, sikap yang berlebihan justru 
akan merugikan dirinya sendiri. 
“Temen di sini adalah asset. Untuk 
tuker-tukeran informasi, karenanya 
harus jujur, dan nggak usah lebay, 
nggak usah nganggep diri kita hebat. 
Nggak usah ngerasa gw pintar nih, 
gw cantik nih, nggak usah, low pro-
file aja,” jelasnya. 
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TRADER4SHARE, sebuah ko-
munitas edukasi pasar modal 
menyelenggarakan acara amal, 
workshop dua hari di  Menara 
Peninsula Hotel, Jakarta Barat 
tanggal 10-11 November lalu. 
Workshop ini diisi oleh 10 analis 
ternama, seperti Muhamad 
Alfatih, CFTe (Samuel Sekuritas 
Indonesia), MM Dandytra, CFTe 
(Trimegah Securities), Sathy-
aPras (pengelola situs centralsa-
ham.com), dan Dendo Valentino 
Makadada  ( CEO Integrity 
Bussiness Solution/distributor 
Amibroker Indonesia).

Peserta yang mendaftar sekitar 
25 orang dari pelbagai daerah. 
Ketua pelaksana workshop 
bertajuk Great Moment For 
Great Traders ini, Wijaya Lak-
sana mengatakan kegiatan ini 
merupakan acara amal. Did-
edikasikan untuk rekan analis 
yang sedang berjuang melawan 
Kanker akut sejak setahun lalu. 
Namanya, T. Aditya Kurniawan. 
“Beliau adalah salah satu analis 
yang peduli akan pendidikan 
di pasar modal. Beliau dikenal 
sebagai inspirator sesama analis 
untuk berbagi ilmu kepada 
investor pemula,’ ujar Wijaya.

T. Aditya adalah pendiri Trend 
Traders yang sudah sejak lama 
menghimpun sejumlah analis 
untuk memberikan seminar 
gratis, atau dengan biaya murah 
kepada investor pemula. Dia 
banyak mengajarkan mengenai 
analisa Elliot Wave. Menurut 
Wijaya, acara November lalu 
adalah even pertama dan akan 
diselenggarakan lagi pada Janu-
ari mendatang.

Trader4share 2012
“GREAT MOMENT FOR 
GREAT TRADERS”

coMMuNITy LIfESTyLE



PIALANG INDONESIA
EDISI 4 DESEMBER 2012

74

SETELAH banyak gempuran produk PC tablet den-

gan ukuran dibawah 10 inchi di pasaran, akhirnya 

Apple.Inc menyerah juga. Namun, untuk tidak 

melanggar sumpah mendiang Steve Jobs dan janji 

CEO Apple Tim Cook, Apple mengeluarkan tablet 

ukuran 7,9 inci yang diberi nama iPad Mini. Jobs 

pernah berujar  “dead on arrival” atau mati setelah 

diterbitkan, untuk mengomentari Samsung yang 

pertama kali merilis Samsung Galaxy Tab pada 

September 2010 yang seukuran 7 inci. 

Faktanya, Samsung sukses dengan ukuran itu, 

dan karena tidak mau mengakui ukuran ‘keluarga’ 

7 inci, Apple menambah 35% luas iPad Mini dari 

pesaing.  Apple mengeluarkan dua versi iPad Mini. 

Yaitu iPad Mini yang hanya dilengkapi dengan fitur 

jaringan Wifi (iPad Mini Wifi Only) dan iPad Mini 

dengan fitur jaringan 4G LTE. Dengan tiga versi 

kapasitas penyimpan data yaitu versi 16 GB, 32 GB, 

dan 64 GB.  Dari segi tampilan, iPad Mini memiliki 

ukuran bentang layar 7,9 inchi. Sedikit lebih lebar 

bila dibandingkan dengan produk tablet di kelas 

7 inch seperti Samsung Galaxy Tab 7,0.  iPad Mini 

memiliki ketebalan 7,2 mm atau 23 persen lebih 

tipis dibandingkan dengan iPad. 

Berbeda dengan iPad 10 inci, iPad Mini belum 

dilengkapi teknologi Retina Display, dan hanya 

dibekali dengan resolusi 1024 x 768. Ketajaman 

gambar setara dengan iPhone 3GS. Inilah lubang 

produk yang langsung menjadi kritik para pengge-

mar produk Apple. Meski begitu, layar iPad Mini 

masih cukup memberikan kenyamanan kendati 

terekspose sinar matahari sekalipun. Karena layar 

iPad Mini sudah menggunakan layar dengan 

teknologi LCD IPS.   

iPad Mini dibalut dengan casing bermaterial 

alumunium. Warnanya sama dengan warna casing 

pada iPhone 5. Material alumunium yang digu-

nakan, memberikan kesan solid pada saat digeng-

gam. Sementara itu, beratnya kurang lebih dua kali 

lipat dari berat iPhone 5. Namun masih termasuk 

kedalam kategori ringan untuk sekelas tablet. iPad 

Mini memiliki berat 300 gram. Setengah kali lebih 

ringan bila dibandingkan dengan new iPad. 

Produk pertama untuk kelas tablet mini dari 

Apple ini menggunakan prosesor dual core Apple 

A5. Tablet ini juga dilengkapi dengan dua kamera. 

Kamera pada bagian depan menggunakan kamera 

HD, sedangkan kamera utama pada bagian belakang 

memiliki resolusi 5 megapiksel. Dan sudah dileng-

kapi dengan dock konektor baru berukuran 8 pin. 

Rentang harga iPad Mini ini antara US$329 

untuk yang paling murah yaitu iPad Mini Wifi Only 

16 GB. Dan yang paling mahal adalah iPad Mini 

Wifi + Celullar 64 GB seharga US$ 659. Adapun 

perinciannya sebagai berikut. 

WiFi Only:
    16 GB: 329 dollar AS

    32 GB: 429 dollar AS

    64 GB: 529 dollar AS
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WiFi+LTE:
    16GB: 459 dollar AS

    32GB: 559 dollar AS

    64 GB: 659 dollar AS

Dibandingkan dengan iPad, iPad Mini 

lebih unggul dari sisi dimensi. Memiliki 

ukuran yang lebih kecil sehingga terasa 

nyaman pada saat dibawa-bawa. Sedangkan 

untuk fitur, tidak banyak perbedaan. Malah 

bisa dikatakan sedikit lebih turun kualitasnya 

karena layar tidak dilengkapi retina display. 

Namun bila dibandingkan dengan 

produk tablet sejenisnya, iPad Mini masih 

tergolong lebih canggih. Dapat dibuktikan 

pada saat memutar film. iPad Mini dapat 

dengan lancar memutar film dengan tampi-

lan yang lebih tajam dibandingkan dengan 

Google Nexus 7.  Untuk merespon kekece-

waan pasar terhadap kekurangan yang ter-

dapat pada iPad Mini terutama menyangkut 

teknologi retina display yang tidak terpa-

sang, kabarnya Apple akan menambahkan 

retina display pada produk selanjutnya 

yaitu, iPad Mini 2. 

Berdasarkan salah satu situs berita 

teknologi di China, pengerjaan teknologi 

retina display untuk iPad Mini 2 sudah ram-

pung. Selain itu, Apple juga dikabarkan akan 

memakai teknologi IGZO milik Sharp untuk 

iPad mini generasi kedua. Teknologi tersebut 

memungkinkan tampilan display yang lebih 

tipis. Dan lebih efisien terhadap power ketika 

tablet harus menampilkan warna dengan 

tingkat kecerahan yang cukup tinggi. Hanya 

saja, iPad mini 2 ini dikabarkan baru akan 

memasuki tahap produksi akhir tahun ini, 

dan rencananya akan dirilis ke pasaran pada 

musim gugur tahun 2013 mendatang.  

jENIS PABRIKAN
Tablet
OPERATING SYSTEM
iOS (6)
UKURAN LAYAR
7.9 inches
jENIS PENYIMPANAN
Internal storage (16 GB, Flash)
DAYA TAHAN BATERAI
Sampai 10 Jam
DIMENSI
7.87 x 5.3 x 0.28 in
BERAT
0.68 lb
RILIS
2 November 2012 (USA)
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VICToRy motorcycle sampai saat ini 
menghadirkan dua varian utama dari 
Victory motorcycles  yaitu, untuk kelas 
Touring dan Cruiser. Dan semua jenis 
Victory motorcycle, menggunakan mesin 
dengan kapasitas sama, sebesar 1731 cc. 
Dengan mengusung lima kelebihan dari 
motor gede lain sebagai nilai jualnya. Yaitu 
performance, comfort, reliable, style, storage. 

Harley Davidson di Indonesia mendapat saingan 
anyar. Baru-baru ini, victory motorcycle, motor 
berkapasitas mesin besar asal Amerika, hadir di 
pasar motor gede Indonesia. Sebagai pendatang 
baru, victory motorcycle cukup menarik perhatian, 
terutama oleh tampilannya yang unik, performa 
apik, dan harga yang cukup kompetitif. 

VICToRy MoToRCyCLE
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MOGE BERBALUT BATIk.
Salah satu varian yang menarik 

adalah Cross Country Batik. Motor 
ini adalah satu custom dari varian 
Cross Country yang memadukan mo-
tif batik ‘parangrusak’ pada body mo-
tor. “Idenya memang ingin mencamp-
urkan Victory AS dengan budaya kita. 
Budaya lokal yang bisa masuk dan 
menunjukan kalau budaya kita itu 
sangat bisa satukan dengan inovasi 
itu. Jadi American product di mixed 
dengan kultur Indonesia,” kata Boyke. 

Untuk pembuatan batiknya, 
dilakukan di dalam negeri. Meski-
pun cat yang digunakan, termasuk 
cat khusus, namun material tersebut 
tetap diperoleh di dalam negeri. 
Harga yang dibandrol untuk tipe 
Cross Country Batik ini jelas berbeda. 
Ada tambahan harga untuk biaya 
membatik. Kalau untuk tipe Cross 
Country, normalnya dibandrol mulai 
dari Rp 410 juta sampai Rp 490 juta. 
“Biaya untuk catnya itu kurang lebih 
30 juta. Beda harganya ya itu tinggal 
ditambahkan,” ujar Boyke. 

Dari kualitas mesin, Cross Coun-
try Batik memiliki spesifikasi mesin 
yang sama seperti pada tipe Cross 

Country di kelas Touring. Mengusung 
tipe mesin 4-stroke 50 0 V- Twin. 
Dengan kapasitas sebesar 1731 cc. 
Transmisi sebanyak 6-speed.  Be-
berapa fitur yang diunggulkan pada 
model ini antara lain New Victory 
Comfort System, yaitu alat untuk 
mengatur alur dan volume angin 
yang menerpa ke bagian atas dan 
bawah pengendara. 

Specially Equipped Hard Lov-
ers, yang merupakan kompartemen 
tambahan yang terpasang di engine 
guard/ highway bar dengan kapa-
sitas 1 galon sebagai tempat peny-
impanan Ipod cord. Dan terhubung 
langsung dengan sistem Audio, dan 
12 volt power outlet sebagai sumber 
listrik untuk aksesori seperti GPS atau 
charger untuk telepon seluler New Tall 
Windshield, berfungsi untuk menga-
lihkan atau menahan terpaan angin, 
hujan, dan kotoran terhadap wajah 
dan tubuh pada saat berkendara. 

Lock & Ride Trunk yang meru-
pakan aksesori standar. Berupa 
kompartemen tahan air pada bagian 
belakang. Dengan kapasitas sebesar 
67 liter atau cukup untuk menam-
pung 2 helm full face. Kompartemen 

bagasi ini juga dilengkapi dengan 
dua audio speaker dan bantalan 
untuk sandaran. Teknologi lock & 
ride trunk ini akan mempermudah 
pengendara untuk melepas atau me-
masang kompartemen tanpa harus 
menggunakan kunci. 

Anti lock Braking System (ABS) 
yang memberikan kepercayaan diri 
bagi pengendara dalam pengereman. 
Sensor yang terpasang pada setiap 
roda dapat  memonitor kecepatan roda 
dan bila terjadi slip atau roda terkunci, 
sistem ini dapat secara langsung aktif 
dan efektif membantu pengendara 
mengontrol pengendalian. 

Heated grips & heated set, fitur 
ini memungkinkan pengendara 
untuk mengatur temparetur pada 
bagian jok dan hand grip, sesuai 
dengan yang diinginkan.  

Di Negara asalnya, Amerika 
Serikat, Victory motorcycle mulai 
diperkenalkan ke publik pada tahun 
1997. Sebagai pendatang baru di kelas 
motor bermesin V-Twin. Setahun 
berselang, pabrikan motor gede asal 
Spiril Lake, Lowa, Amerika Serikat 
ini, terus berinovasi. Pada tahun 1998 
Victory motorcycles tipe Antares Red 
V92  resmi di produksi. 

Perkembangan Victory mo-
torcycles dari tahun 1998 sampai 
sekarang, terus menghadirkan 
inovasi produk. Pasarannya Vic-
tory di Amerika pun sudah semakin 
meningkat dari tahun ke tahun. 
Di Negara asalnya, Victory sudah 
mampu menduduki posisi nomor 
dua setelah Harley Davidson, sebagai 
motor hobi lifestyle yang paling 
banyak digunakan. Tak hanya itu, 
dalam kurun waktu yang sangat 

“Responnya di Indonesia sangat 
bagus. Dari bulan Juni sampai Ok-
tober itu sudah laku 20 unit, 15 unit 
sudah delivery dan 5 unit lagi sedang 
dalam proses pengiriman. Dan pada 
2013 kita targetkan penjualan sampai 
dengan 100 unit,” kata GM Sales & 
Marketing PT Arya Motor Indonesia, 
Boyke Nitipradja. 

Boyke mengaku optimis, kalau 
kedepan Victory motorcycle masih 
bisa mendapatkan pangsa pasar di 
Indonesia. Pasalnya, peluang untuk 
mendapatkan potongan kue yang 
selama ini hanya di dominasi oleh 
beberapa pemain (Harley Davidson, 
BMW, Ducati), masih terbuka lebar. 
Dari sisi penjualan sampai dengan 
bulan Oktober 2012, tipe Touring 
lebih disukai oleh customer daripada 
tipe Cuisers.  

singkat, Victory motorcycle juga 
sudah mampu menyabet beberapa 
penghargaan seperti “Cruise of the 
year 2008”. 

Sementara di Indonesia, penye-
baran Victory motorcycle berada 
di bawah kendali  agen tunggal PT 
Arya Motor Indonesia (AMI)-Vic-
tory Motorcycles Indonesia. Victory 
motorcycle mulai diperkenalkan 
6 Juni 2012 lalu. Dan mendapat 
respon cukup positif di pasaran. 
Sampai dengan akhir bulan Oktober 
2012, 20 unit Victory motorcycle 
sudah laku terjual. 

Dan sampai akhir tahun ini, 
penjualan di targetkan menembus 
50 unit. Bahkan dalam waktu tiga 
tahun kedepan, PT Arya Motor Indo-
nesia, yakin kalau Victory motorcy-
cles mampu menduduki posisi kedua 
setelah Harley Davidson. 
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SUARA dentuman musik DJ malam itu dari luar ruangan 
cukup mendebarkan jantung, seolah menyulut adrenalin 
untuk segera melantai. Namun begitu memasuki ruangan, 
semuanya terasa berbeda. Meskipun bertuliskan ‘bar & 
lounge’, suasana yang dirasakan lain. 

Suara itu berasal dari 999 (Triple Nine) yang berada di 
kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Konsep bar ini kesan-
nya friendly dan homey. Ini tampak pada susunan interior 
yang dibuat sedemikian rupa sehingga dari pertama kali 
memasuki ruangan hingga pada saat mau memesan minu-
man, semua membaur tanpa jarak. Malah tak jarang, staf 
dan tamu tampak asyik menikmati musik sambil nge-dance 
bareng.  

Konsep ini bertujuan supaya tamu yang datang merasa 
lebih nyaman layaknya di rumah. Supaya suasana menjadi 
lebih hidup. Salah satunya adalah bentuk ruangan square. 
Baik untuk meja bar dan juga tempat duduk pengunjung. 
Tata letak meja bar yang berada di tengah-tengah ruangan 
dengan bentuk square. Sedangkan tempat pengunjung 
mengelilingi meja bar. Tatanan ini yang kemudian memu-
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dahkan kontak antara pengunjung 
dengan crew. 

“Untuk order kita cepat karena 
mereka bisa order dari semua sisi. 
Mereka bisa langsung memesan 
minum dengan jaraknya dekat ke 
meja bar, tanpa harus ke bar station. 
Dan mereka bisa langsung dilayani 
karena bartender ada di semua sisi,” 
ujar marketing Triple Nine, Danny 
Perdana.

Bentuk square cukup meman-
jakan pengunjung. Mereka dengan 
gampang memilih space, seperti 
tempat duduk yang dekat dengan 
deck DJ supaya dentuman musik 
lebih memacu andrenalin. Bisa 
juga di dekat dance floor bagi yang 
suka nge-dance. Bahkan bisa juga 
memilih tempat yang lebih privat, 
tidak terlalu dekat dengan crowded 
namun masih bisa menikmati 
hiburan. 

Triple Nine selalu membuat spe-

cial event yang disesuaikan dengan 
tema. Diadakan sekali dalam satu 
bulan. Dua special event bulan ini 
adalah christmas dan perayaan ta-
hun baru 2013. Biasanya selain dari 
konsep interiornya yang disesuai-
kan dengan tema, Triple Nine juga 
seringkali meng-create minuman 
sendiri sesuai event tersebut. Seperti 
pada saat perayaan Halloween bulan 
Oktober lalu, Triple Nine menyu-
guhkan special cocktail yang mereka 
sebut dengan nama ‘tusuk jaelang-
kung’. 

“Kita purely bar and lounge, tapi 
dengan berbagai macam konsep 
event dan entertainment yang 
bertema. Pada saat halloween, kita 
membuat minuman tusuk jaelang-
kung. Teksturnya lebih seperti 
darah, tapi lebih fresh, dan juga un-
tuk garnish-nya juga seperti tusuk 
jaelangkung,” jelas Danny. 

Bagi pengunjung baru, diber-

lakukan pembayaran first drink 
sebesar Rp 75 ribu pada hari-hari 
biasa. Namun kalau ada special 
event pengunjung akan dikenakan 
harga lebih mahal yaitu Rp 100 
ribu. Adapun untuk range harga 
minumannya per gelas, untuk jenis 
spirit dan liquor dihargai mulai dari 
Rp 50 ribu per gelas. Sedangkan 
untuk cocktail mulai dari Rp 75 ribu 
per gelas. 

Kalau untuk sekadar nongk-
rong, menikmati musik, dan minum 
minuman yang standar (3 sampai 
4 kali minum), per orang rata-rata 
akan menghabiskan Rp 300 sampai 
Rp 500 .ribu Pengunjung bebas me-
nikmati suasana yang ada dari mulai 
pukul 20.00 sampai pukul 03.00 
WIB pada hari-hari biasa. Sedang-
kan pada akhir pekan, Triple Nine 
dibuka sampai dengan subuh. 

Tidak sembarangan pengunjung 
bisa masuk. Triple Nine member-
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lakukan batasan pengunjung. Hanya 
bagi mereka yang tergolong kelas 
menengah ke atas yang bisa masuk. 
Baik dari segi kemampuan ekonomi 
maupun usianya. Minimal usia bagi 
pengujung adalah 23 tahun, baik un-
tuk laki-laki maupun perempuan. 

“Kelasnya kita pengen benar-benar 
tamu yang datang itu mereka yang 
capable ataupun spend-nya bagus. 
Dalam artian daya beli atau mungkin 
uang jajannya mereka,” ujar Danny.

Salah satu yang menjadi nilai plus 
dan bisa menjadi rekomendasi dari 
tempat ini untuk para broker adalah 
keramah-tamahan suasana. Konsep 
flexible by request memungkinkan 
pengunjung khusus seperti broker, 
untuk mendapatkan jenis hiburan 
seperti yang mereka inginkan. 
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SAYA memimpin dengan jiwa seperti 
pejuang. Ada hero spirit. Saya berjuang 
demi rakyat saya, yaitu keluarga besar 
Kresna Securities. Dalam memimpin, 
saya selalu merasa bahwa saya adalah 
tentara. Dan sebagai tentara, saya men-
gabdi pada atasan saya. Saya akan sep-
erti tentara-tentara yang profesional,  
membela tujuan kita mati-matian, dan 
juga akan mendukung atasan habis-
habisan. Saya tunduk dengan mereka. 
Prinsip kemiliteran itu yang menjiwai 
saya dalam memimpin.

MICHAEL STEVEN

BEST ADvIcE

GAyA MILITER
yANG TIDAk OTORITER

cEo kRESNA gRAHA SEkuRINDo TBk

Ketika kita menguasai perusahaan 
yang besar, bayangkan berapa jumlah 
pasukan yang kita miliki. Kalau pa-
sukannya sedikit, nggak perlu pakai 
sistem militer. Tetapi kalau besar, 
akan sulit menggerakkan pasukan un-
tuk itu bisa  bergerak pada satu tujuan 
dengan efektif. Karena apa? Karena 
tidak terkoordinasi. Dan untuk bisa 
menggerakkan seperti itu, harus pun-
ya karakter tegas, disiplin, kerja keras, 
dan salah satu karakter yang penting 
adalah nasionalisme tinggi. 

Tetapi, cara saya memimpin itu 
bukan otoriter. Karena kalau saya 
begitu, saya nggak akan dengar lagi 
omongan mereka (karyawan). Mung-
kin saya cuma akan bilang ‘kerja’’, tapi 
kalau sekarang saya bilang “coba usu-
lin ke saya”. Saya lebih bijak. Karena 
saya tahu beberapa hal daripada 
karya wan. Dalam hal ini, saya kasih 
tahu mereka baiknya seperti apa. Jadi 
kita diskusi, dan ini bukan suatu yang 
otoriter. Orang yang nggak ngerti saya 
mungkin bilang saya otoriter. 

Buat saya bekerja itu yang penting 
happy. Banyak orang berpikir kerja 
itu untuk kerja. Saya inginnya orang 
itu bekerja untuk happy. Mereka ha-
rus berpikir, kalau kita kerja itu bukan 
kerja. Sebab, kalau kita kerja itu kita 
seharusnya seperti melakukan sport 
yang kita suka, atau makan makanan 
yang enak. Jadi kerja itu kita tidak 
merasa berat, karena kita happy. 

Katakanlah seperti pada waktu 
bermain bola. Kita serasa mau main 
terus, kalau kita benar-benar fisiknya 
sanggup, karena kita senang. Nah, 
kerja itu seperti main bola yang saya 
suka.  Ada rasa senang saat tendang-
tendangan bola, senang pada saat ada 
yang nge-goalin. Pada saat tendang-
tendangan bola itu sama seperti saat 
kita kerja, dan goal itu gambaran 
pada saat kita berhasil. Kalau kita be-
lum melihat orang yang kerja seperti 
gambaran bermain bola ini, itu belum 
akan sukses. 

Dengan adanya semangat seperti 
ini, bisa membuat hidup kita berarti 
dan berbeda dengan yang lain. Ibarat-
nya ketika kita menjual sesuatu, kalau 
kita nggak semangat saya yakin yang 
beli juga nggak akan berminat. Basic-
ly orang itu senang deket-deket sama 
orang yang berenergi. Dan saya ng-
gak bisa deket-deket orang yang selalu 
berpikir negatif. Jadi kalau ada anak 
buah saya yang berpikir negatif, mer-
eka salah kamar. Nah ini yang sedang 
kita ciptakan. Yang saya minta itu ti-
dak lebih dan tidak kurang dari yang 
saya lakukan seperti saat saya men-
jadi karyawan kok. --Seperti dicerita-
kan kepada Pialang Indonesia. 

cEo kresna graha Sekurindo Tbk, dan kresna Securities ini menceritakan gaya 
kepemimpinannya. Sebagai pemimpin, berarti mampu mengarahkan massa 
untuk menjadi satu dan menuju pada satu tujuan yaitu menang. Dan kalau ingin 
memenangkan pertarungan dia mengatakan, “you have to know yourself and 
you have to know the enemy”
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