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Sell in May and Go Away mungkin terbukti, 

itu terjadi pada asing. Angkanya cukup besar, 

sepanjang bulan lalu mencapai Rp4,3 triliun, 

seperempat net sell asing year to date Mei. 

Berkembang analisis IHSG di angka 5250 

pada Mei lalu adalah level tertinggi yang bisa 

dicapai tahun ini. Selebihnya, tim riset seku-

ritas, analis independen dan beberapa yang 

pro skenario pesimistis, percaya pemberhen-

tian IHSG selanjutnya adalah 4.500 atau pal-

ing buruk 4.000. 

Demonstrasi net sell asing pada bulan Mei 

yang meningkat di ujung bulan semakin men-

guatkan asumsi itu. Kalaupun market tidak 

crash ya minimal turun pelan-pelan. Indeks 

LQ45 yang sempat memberi gain 5,5 persen 

dalam tiga pekan Mei tiba-tiba menutup diri 

di ujung bulan dengan hanya naik 0,7 persen, 

tergerus habis pada pekan terakhir. 

Pembenaran dari net sell asing ini adalah 

penyataan Ben Bernanke, Gubernur Fed 

bahwa ada indikasi pembelian aset akan di-

kurangi bila data ekonomi Amerika Serikat 

membaik. Data manufaktur China memburuk, 

Prancis resesi, dan Gubernur Bank of Japan 

yang rupanya kurang memiliki kemampuan 

komunikasi dengan investor sehingga mem-

berikan sinyal salah kepada pasar. Satu lagi, 

bila proyek nasional Jepang menginflasikan 

negaranya minimal 2 persen berhasil, maka 

yen carry trade pastinya segera berakhir.

Di dalam negeri fundamental emiten ru-

panya jauh di bawah ekspektasi. Kinerja 

fundamnetal Saham-saham blue chips gagal 

memenuhi ekspektasi asing. Pada level pal-

ing medioker, dari 21 emiten yang bangkit dari 

kerugian pada 2012, diriset majalah ini edisi 

lalu, 10 diantaranya memulai start bisnis kuar-

tal pertama 2013 dengan buruk. Paling bagus 

laba bersihnya menurun, dan terburuk kem-

bali merugi secara kuartalan.

Di luar itu, bila kenaikan harga BBM ber-

subsidi dinaikkan bulan ini, maka roket pen-

dorong IHSG kemungkinan akan terpukul 

oleh inflasi yang mengikis kemampuan daya 

beli masyarakat. Yaitu, consumer, dan properti 

yang terpukul oleh inflasi dan kenaikan suku 

bunga kredit. Sebaliknya efek samping seb-

agai ‘fiskal yang lebih kokoh’ sebagai rebate 

dari ongkos inflasi tampaknya sulit diperoleh, 

karena isu itu sekarang milik AS, Jepang, dan 

lebih-lebih itu marak tahun lalu. Hanya kon-

struksi yang mungkin netral.

Sebegitu buruk kah bulan Juni ini? Orang-

orang memang mengawali bulan lahir hari 

Kesaktian Pancasila ini dengan muka tipikal 

wajah bearish, namun catatan IHSG tiga ta-

hun terakhir berkata lain. Pergerakan Juni 

2010, 2011, dan 2012 selalu sama. Pada awal 

bulan mengikuti aura negatif indeks di akhir 

Mei, tetapi kemudian membukan tren bullish 

hingga akhir bulan. Ini adalah data yang pal-

ing sahih menganalisa bulan ini, sayangnya, 

data pasar di masa lalu sungguh sulit dijadi-

kan pegangan. 

Muhammad ma’ruf

Kemana Uang Pergi?

MEMO
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JHON VETER & KISWOYO ADI JOE.
Keduanya adalah pengelola dan periset Investa Sarana Mandiri , 
sebuah lembaga penasehat investasi di pasar modal. Majalah Pialang 
Indonesia bekerjasama dengan Investa untuk menyediakan saham-
saham pilihan berdasarkan riset fundamental setiap bulan. 

IWAN FIRMANSYAH
Iwan pernah bekerja di beberapa sekuritas ternama dan kini memilih 
solo karier sebagai trader di Surabaya. Ia juga pendiri dan pengasuh 
komunitas Smart Trader di Surabaya, dan mulai edisi ini mengisi kolom 
rekomendasi teknikal saham. 

BUDIYANTO DWI PRASETYO
Adalah lulusan Sosiologi FISIP Universitas Lampung. Mantan aktivis pers 
mahasiswa Teknokra Unila ini sekarang sedang menempuh pendidikan 
S-2 di Australia. Disana, dia menyempatkan diri untuk menulis masalah 
sosial ekonomi, dan perjalanan untuk Pialang Indonesia.

DISCLAIMER: Artikel berita di Majalah Pialang Indonesia disusun berdasarkan kaidah jurnalistik yang berlaku. Dampak dari keputusan investasi setelah 
membaca berita tersebut bukan merupakan tanggungjawab kami. Artikel rekomendasi saham, reksa dana, obligasi dan produk lain juga dibuat ber-
dasarkan data-data yang diperoleh dari pihak ketiga, dan disusun berdasarkan asumsi dan metodologi tertentu. Kami tidak bertanggungjawab terhadap 
dampak dari keputusan investasi yang diambil berdasarkan riset tersebut. 

CONTRIBUTORS

APRIDA
Ahli perencana keuangan ini 
adalah lulusan Executive Educa-
tion Certified Financial Planner 
Program dari Universitas Bina 
Nusantara dan mendapatkan 
gelar CFP®. Kini bekerja di 
Tatadana, sebuah perencana 
keuangan Independen dan 
sebelumnya pernah berkarir di 
sejumlah sekuritas dan asset 
management. 

HANS KWEE
Professional fund manager, 
research, analyst, investor, 
trader dan trainer
Ia adalah Direktur di EMCO 
Asset Management dan juga 
tercatat sebagai Chairman  
JSX Trader Community, Partner 
MetaStock Thomson Reuters 
Indonesia dan  PT. Bumianyar 
Futuria. 

HINSA SIAHAAN
Alumni  Graduate School of 
Management Boston University 
ini adalah Kepala Bagian Riset 
Badan Pengawas Pasar Modal 
dan Lembaga Keuangan (Bape-
pam-LK) periode 1993-1996. Se-
jak 1982 aktif sebagai lektor luar 
biasa pada berbagai perguruan 
tinggi swasta Jakarta. 

ELLEN MAY
Ibu rumah tangga ini populer 
sebagai pakar saham, dan telah 
memiliki ribuan pengikut di twit-
ter melalui akunnya @pakarsa-
ham. Penulis buku Smart Trad-
ers Not Gamblers ini juga sering 
mengelar seminar dan pelatihan 
serta menulis di pelbagai media 
cetak, dan online serta nara-
sumber di televisi.
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Sebulan, Saham 
Ini Naik 328,5 
Persen
SAHAM emiten properti  milik 

Grup Lippo, Gowa Makassar 

Tourism Development (GMTD) 

pada bulan Mei mencatat ke-

naikan luar  biasa sebesar 

328,5 persen. Kenaikan ini 

terjadi setelah BEI membuka 

suspen GMTD sejak 18 Febru-

ari 2011 di harga Rp660 pada 

24 April lalu. Sesaat dibuka, 

harga langsung melonjak dan 

memasuki 1 Mei, naik menjadi 

Rp1970. Pada akhir bulan lalu 

berada di harga Rp10,500 

setelah sempat menyentuh 

angka Rp14.500. Namun, sa-

ham ini tercatat tidak likuid dan 

rata-rata transaksi yang terjadi 

hanya dalam puluhan lot. 

GMTD adalah perusahaan 

pengelola kota mandiri Tan-

jung Bunga, Makassar, Seu-

lawesi Selatan. Tanjung Bunga 

merupakan satu-satunya kota 

mandiri di kawasan Indone-

sia Timur.  Penjualan terbesar 

mereka berasal dari rumah 

dan kaveling, sisanya dari 

kontribusi fasilitas komersial. 

Pada kuartal I 2013, laba ber-

sih GMTD naik hampir dua kali 

lipat dari periode yang sama 

2012 menjadi Rp26 miliar. 

BEI Bolehkan 
Apexindo 
Relisting 

MAYORITAS kepemilikan Indomobil Sukses 

International Tbk (IMAS), agen tunggal peme-

gang merek (ATPM) Suzuki, Nissan, Volvo resmi 

dimiliki oleh Gallant Venture Ltd, perusahaan 

investasi asal Singapura. Perusahaan yang list-

ing ini di bursa Singapura ini dimiliki taipan asal 

Indonesia almarhum Sudono Salim atau dikenal 

sebagai Liem Sioe liong. Salim melepas IMAS 

karena krisis moneter 1997.

Kepastian itu setelah PT Cipta Sarana Duta 

Perkasa penjualan saham IMAS sebanyak 1,44 

miliar atau 52,3 persen kepada Gallant Venture 

Ltd  dituntaskan pada 2 Mei 2013. Harga akusisi 

sebesar Rp5.420 per saham, atau mencapai 

Rp7,84 triliun. Sebelumnya transaksi ini saham 

IMAS dimiliki PT Cipta Sarana Duta Perkasa 

52,35 persen, PT Tritunggal Intipermata sebe-

sar 18,05 persen, dan publik di bawah 5 persen 

sekitar 29,60 persen. 

Grup Salim 
Kuasai 
Indomobil Lagi

HOT NEWS
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BURSA Efek Indonesia (BEI) 

membuka izin PT Apexindo 

Pratama Duta untuk akan 

mencatatkan kembali sa-

hamnya atau relisting, yang 

kemungkinan dilaksanakan 

pada semester II 2013. Emiten 

jasa gas ini delisting pada 13 

April 2009. Direktur Penilaian 

Perusahaan BEI, Hoesen 

mengatakan pertimbangan 

izin relisting setelah melihat 

kinerja perusahaan yang terus 

membaik.

Bila Apexindo jadi relisting, 

prosesnya dipastikan tidak 

perlu memakai jasa penjamin 

emisi. Karena perseroan juga 

tidak akan menerbitkan saham 

baru, maka porsi kepemilikan 

sahamnya masih sama ke-

tika perseroan delisting. Pada 

2009, PT Mitra Internasional 

Resources Tbk (MIRA) selaku 

induk usaha Apexindo men-

gajukan delisting Apexindo 

karena terkena aturan chain 

listing, karena pendapatannya 

disumbang lebih dari 50% dari 

Apexindo. 

Indofarma Bikin 
Obat Kanker 
Generik 
BUMN farmasi, Indofarma Tbk 

(INAF) tengah menjajaki ker-

jasama dengan produsen obat 

kanker dari China dan India un-

tuk memproduksi obat kanker 

versi generik. Bila terwujud, 

Indofarma akan menjual harga 

obat itu sebesar 30 persen 

lebih murah dari obat kanker 

impor yang saat ini dijual Rp20 

juta sekali pemakaian. 

Direktur Utama INAF Elfi-

ano Rizaldi memperkirakan 

dalam 5-10 tahun permintaan 

terhadap obat kanker di Indo-

nesia akan meningkat drastis. 

Sehingga Indofarma berke-

inginan membuat obat kanker 

generik agar lebih terjangkau. 

Ini juga sebagai antisipasi 

berdirinya Badan Penyeleng-

gara Jaminan Sosial (BPJS). 

OJK Dorong 
Revisi UU Pasar 
Modal

OTORITAS Jasa Keuangan 

(OJK) tengah mempersiap-

kan revisi Undang-undang No 

8 Tahun 1995 tentang Pasar 

Modal.  Muliaman D Hadad, 

Ketua Dewan Komisioner OJK 

mengatakan pengklasifikasian 

pajak, dan penguatan edukasi 

mengenai pasar modal akan 

menjadi beberapa isu yang 

akan ditonjolkan dalam revisi 

tersebut.

Upaya revisi UU Pasar Mod-

al sejatinya sudah dilakukan, 

dan sempat menjadi perbin-

cangan hangat mengenai wa-

cana demutualisasi Bursa Efek 

Indonesia. Menurut Muliaman, 

Tim perancang RUU masih 

sama dengan masa ketika 

OJK belum terbentuk, hanya 

saja kini semakin di perdalam, 

katanya,  dalam acara Investor 

Forum 2013 di Jakarta perten-

gahan Mei lalu. 

HOT NEWS
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LOUNGE

 “Dulu, pada awal-awal BEJ (Bursa Efek 

Jakarta, sekarang Bursa Efek Indonesia) itu 

pernah ngantor di rumah saya,” ujarnya dise-

la-sela mengajar pelatihan soal saham yang 

diadakan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan 

Pasar Modal, di Jakarta bulan lalu. 

Sosok teguh pendirian yang memulai karir 

dari Departemen Keuangan ini mengung-

kapkan kepada Pialang Indonesia, salah satu 

konsep dan keinginan pendahulu mengenai 

Bursa Efek Indonesia. Hasan yang kini men-

gajar di Kwik Kian Gie School of Business ini 

mengatakan prestasi yang diraih Bursa Efek 

Indonesia (BEI) saat ini sudah banyak. Hanya 

saja, ada yang masih melenceng. Berikut 

petikan wawancaranya.

Bagaimana kondisi pasar modal sekarang? 

Dari besaran-besaran angka dan keterli-

batan pihak sudah cukup baik. Tapi mungkin 

ada beberapa catatan. Belum bisa memban-

gun sense of belonging masyarakat, kongkrit-

nya jumlah investor domestik masih terlalu kecil. 

Dilingkup mikro, saya mengkhawatirkan 

para pemainnya itu. Bursa itukan  member-

ship organisation, jadi anggota yang punya 

saham yang harus mendapat manfaat. Tapi 

semakin kesini, kewenangan bursa semakin 

besar, sehingga pemain-pemain di sini itu 

hanya sebagai pemain doang. 

Memang desain awal seperti apa?

Saya tidak mau intervensi Bapepam-LK 

(sekarang Otoritas Jasa Keuangan/OJK)  

terlalu banyak dalam pemilihan Direksi Bursa 

dan anggaran belanja. Dalam bahasa yang 

telanjang, saya katakan sama Bapepam, oke 

bursa jualan profit, saya bertanggung jawab 

kepada Anda (Bapepam), tapi urusan duit saya 

bertanggung jawab sama pemegang saham. 

Ini PT (perseroan terbatas) kok. 

Sekarang coba, ang-

garan harus disetujui 

oleh Bapepam, direksi 

yang terakhir itu diten-

tukan oleh Bapepam 

bukan pemegang 

saham. Jadi pemegang 

saham apa, mereka 

tidak bersuara, sense of 

belonging-nya jadi 

tidak ada. 

HASAN ZEIN MAHMUD
Direktur Utama Bursa Efek Jakarta Periode 1991- 1994

“ BEI SUDAH TERLALU  
 NYAMAN”

Di Pasar modal, pasar 
berjangka tidak ada yang 

tidak kenal dengan Hasan 
Zein Mahmud. Ia seolah 

dilahirkan untuk menjadi 
pioneer di kedua pasar 

itu.
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Itu jauh dari impian ketika mendiri-

kan Bursa Efek Jakarta?

Jauh sekali

Bayangannya seperti apa? 

Di luar negeri sekarang sudah 

ada demutualisasi kok, dia jadi PT 

biasa, dia listing di bursa. Anggota 

pemakai jasa, pemilik siapapun bo-

leh. Ini PT, kembalikanlah pada PT. Tugas utama 

otoritas adalah bertempur melawan pelanggaran 

atau ketidakadilan. Urusan pasar ya silakan, mau 

mereka ciptakan produk-produk risiko tinggi, 

mereka mau ikut main, itu urusan Anda (Bursa), 

asal fair.

Bagaimana pandangan Anda pada manaje-

men BEI sekarang?

Mereka sudah terlalu nyaman, kita bisa 

hitung di luar kepala. Kalau rata-rata transaksi 

Rp6 triliun sehari, ambil 0,04 persen (levy fee) 

itu sudah Rp2,4 miliar sehari. Itu sudah comfort 

zone. Seharusnya sekarang fokuskan edukasi. 

Memang setiap bulan BEI adakan konsumsi 

untuk edukasi, tapi apa itu isinya pendidikan? 

kenapa mereka tidak support perguruan tinggi-

perguruan tinggi untuk merancang pendidikan 

yang betul-betul mengetahui institusi. 

Bursa sedang serius mengembangkan 

produk derivatif. Bagaimana menurut Anda?

Itu saya dukung, cuma intervensinya mesti 

dikurangi. Saya selalu mengatakan, kualitas 

sektor keuangan ditentukan oleh kemampuan 

institusi keuangan dalam generating product. 

Jadi produk itu memang harus banyak. Instru-

men itu makin derivatif makin canggih, makin 

butuh edukasi. Jangan sisi kita merangsang 

anak untuk berdiri tegak, pada sisi lain kita 

terlalu over protektif. 

Apa Bursa terlalu over protektif? 

Kita tidak boleh campur tangan soal pasar, 

yang penting transparan dan fair. Pasar modal 

itu ring tinju, bahwa ada yang babak belur ya 

itu urusan mereka. Tapi ada aturan main. Jan-

gan pukul dari belakang kepala, jangan pukul 

dari bawah, jangan pakai sarung tinju dari besi. 

Jangan dilarang semua orang untuk bertan-

ding. Kalau nggak berani babak belur,  ya  

jangan berani naik panggung. Naik panggung 

kemudian babak belur, nah itu kan belajar 

bertinju, itu edukasi. Jadi biarkan instrumen itu 

maju. 

Harapan terhadap pasar modal Indonesia? 

Barangkali dengan menyatunya OJK, 

mudah-mudahan ruang hampa, (sektor-sektor 

industri keuangan) yang tersekat-sekat se-

makin sedikit. Sehingga masyarakat sema-

kin terlindungi. Kedua, mungkin perlu ada 

program nasional untuk menjadikan investor 

dalam negeri menjadi tuan rumah. 

Perlindungan investor itu bukan mem-

batasi ruang gerak. Perlindungan investor itu 

cuma ada dua, yaitu edukasi sehingga bisa 

memproteksi diri sendiri, lalu melindungi dari 

ketidakadilan. Tindak kalau ada yang me-

langgar dihukum.  

LOUNGE
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P
erusahaan ini melantai di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) pada akhir 

2000, dengan kode DNET. Kiner-

janya biasa saja, dan harga saham-

nya pernah menyentuh dasar Rp20 pada 

akhir 2003, bahkan dalam lima tahun lapo-

ran keuangannya justru terus memburuk. 

Sekonyong-konyong, saham tidur ini mem-

buat geger setelah mengumumkan rencana 

penawaran umum terbatas (rights issue) 

dengan hak memesan efek terlebih dahulu 

(HMETD). 

Target dana rights issue sebe-

sar Rp7 triliun hasil untuk akusi-

si tiga saham emiten konsumer 

langsung membuat harga 

saham DNET melompat-

lompat. 

BOOMING RIGHTS ISSUE

ENAM belas tahun yang lalu saat memprokla-
mirkan portal remaja bernama Diffy.Com, 
resmilah PT Dyviacom Intrabumi menjadi 
salah satu perusahaan di industri teknologi 
informasi, khususnya internet service provider. 
Website itu sekarang sudah mati. 

TOP STORY
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BEI akhirnya mensuspen 

saham ini pada 22 April 2013 

karena dalam sepekan naik 

141,67 persen menjadi Rp580. 

Sampai akhir Mei, setelah 

suspen dibuka harganya terus 

menyentuh auto reject atas di 

harga 1.120. Rencana penggu-

naan dana, ditambah adanya 

jual beli di pasar nego pada 

saat DNET disuspen di harga 

17.000 tampaknya menjadi 

magnet penyedot perhatian 

pasar.  

Rights issue DNET adalah 

salah satu aksi korporasi yang 

belakangan sedang happen-

ing. Tengah tahun belum le-

wat saat ini tercatat sudah ada 

20 lebih emiten yang sudah 

dan berencana menggelar 

penawaran terbatas ini. Jum-

lah ini sudah melampaui total 

atau rights issue sepanjang 

2012 yang hanya 19 perusa-

haan. Analis UOB Kay Hian 

Securities Edy Kho menilai 

langkah rights issue sejumlah 

emiten ini merespon momen-

tum kenaikan indeks harga 

saham gabungan (IHSG) sejak 

awal tahun ini ditambah lagi 

masifnya dana investor asing 

masuk ke pasar modal.

Skema rights issue juga 

dinilai menjadi pilihan alterna-

tif bagi perusahaan baik lokal 

maupun asing untuk back-

door listing ketika indeks ten-

gah ‘ranum’ dipetik buahnya, 

ketimbang masuk bursa lewat 

mekanisme IPO. “Indeks dan 

makro lagi bagus. Biaya rights 

issue juga lebih murah. Tahun 

ini banyak rights issue karena 

tahun depan takutnya tahun 

politik, bursa bisa pengaruh. 

Khawatir saham jeblok di 

2014, jadi banyak yang list-

ing saat ini lewat backdoor,” 

katanya.

Apabila dana rights is-

sue itu dipergunakan untuk 

ekspansi bisnis hal itu adalah 

nilai tambah, tapi patut dikha-

watirkan oleh investor ritel jika 

dana rights issue itu hanya 

untuk membayar hutang. 

Direktur Utama Mandiri 

Sekuritas Abiprayadi Riyanto 

menambahkan di tengah 

Skema rights 
issue juga dinilai 
menjadi pilihan 
alternatif bagi 
perusahaan baik 
lokal maupun 
asing untuk 
backdoor listing 
ketika indeks 
tengah ‘ranum’ 
dipetik buahnya, 
ketimbang ma-
suk bursa lewat 
mekanisme IPO
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perekonomian Indonesia yang masih positif ini men-

dorong perusahaan untuk ekspansi sehingga mem-

butuhkan dana. Pihaknya saat ini menangani sejumlah 

rights issue ini baik emiten dari sektor consumer goods, 

keuangan, infrastruktur, maupun transportasi. “Kita 

lihat momentum pasar seperti apa harus dicermati, lalu 

pelaksanaan juga harus lebih siap dari IPO, siapa stand-

by buyer-nya nanti kalau perusahaannya bagus tidak 

ada masalah,” katanya.

Andai Indeks Berbalik Arah

Dua puluh lebih emiten yang berencana rights issue 

boleh saja yakin bila menyaksikan IHSG year to date 

akhir bulan lalu naik 16,6 persen. Namun, optimistisme 

tampaknya perlu dikaji ulang mengingat kabar pasar 

baru-baru ini. Wacana The Fed mengurangi pembe-

lian aset pada Quantitative Easing III, dan tanda-tanda 

suku bunga Jepang naik telah membuat banyak dana 

asing kabur dari pasar, khususnya di emerging market. 

Bulan lalu, tercatat terjadi dua kali net sell asing di 

BEI tembus di atas Rp1 triliun, total net sell asing men-

capai Rp4,3 triliun. Hal ini membuat bulan Mei sebagai 

penyumbang net sell asing terbanyak dari akumulasi 

sejak awal tahun hingga akhir Mei mencapai Rp20 

triliun. Tren kenaikan net sell asing dan neraca perda-

gangan Indonesia yang defisit misalnya, telah dijadi-

kan alasan tim riset Mandiri Sekuritas memproyeksi-

kan IHSG akan di tutup pada tahun ini di level 4.000. 

Bila asumsi ini benar terjadi, dan kemungkinan 

mulai terjadi pada bulan ini maka para standby buyer 

rights issue tampaknya perlu menyiapkan uang cash 

lebih banyak. Penawaran saham baru pada tren bear-

ish hanya akan menyisakan banyak HMETD yang tak 

tertebus, dan membuat mereka wajib membelinya. Se-

baliknya, bila niat rights issue itu memang back door 

listing, maka inilah saat yang paling tepat bagi standby 

buyer mendelusi saham publik karena hanya investor 

fundamentalis atau malah spekulan sejati yang bisanya 

memborong saham tren IHSG yang turun. 

Dewan Komisioner Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) Bidang Pasar Modal 
NURHAIDA

Pandangan OJK melihat banyaknya keinginan 
emiten menggelar rights issue?

Kami memandangnya bagus yah, berarti mer-
eka ingin mendapatkan dana untuk ekspansi 
diharapkan sahamnya bertambah likuid karena 
saham beredar menjadi bertambah.

Bagaimana otoritas memastikan penggunaan 
dana hasil right issue?

Kan mereka kasih tahu ekspansi dari prospe-
ktusnya kita juga akan pantau itu. OJK pelajari 
prospektus yang disampaikan emiten, jika 
masih ada yang belum jelas akan ditanyakan 
OJK.

Bagaimana pengawasan pada motif dibalik 
rights issue yang murni ekspansi bisnis den-
gan motif back door listing?

Kita pelajari prospektusnya, rencananya 
bagaimana, buat apa dananya.  Kalau ke depan 
perusahaan menjadi lebih berkembang kenapa 
tidak.

Bagaimana perlindungan terhadap investor 
kecil ini?

Investor kan pasti sudah tahu risiko dimana 
berinvestasi, meski demikian kita juga mem-
perhatikan agar pasar modal  tetap kondusif 
bagi investor.

Pernah ada sanksi yang dijatuhkan terkait 
pelanggaran rights issue?

Itu musti cek dulu, coba tanya ke bursa (BEI).
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MEJA panjang itu tertata rapi 

saat jajaran direksi 

dan komisaris PT Bhakti Investama Tbk 

(BHIT) bersua. Hary Tanoesoedibjo, 

taipan grup bisnis itu nampak duduk di 

depan didampingi tiga direktur dan lima 

komisaris dalam Rapat Umum Pemegang 

Saham Luar Biasa pada 2011. Setahun 

sebelumnya, 12 April 2010, seperti ter-

ekam dalam potret laporan tahunan, 

jajaran direksi Bhakti Investama dan 

komisaris juga hadir dalam RUPSLB 

untuk memperoleh persetujuan ren-

cana penerbitan saham baru tanpa hak 

memesan efek terlebih dahulu (HMETD).

Ketika itu mereka akan melepas 

maksimal 10 persen saham baru. Grup 

bisnis ini bisa dibilang cukup rajin 

menggunakan rights issue baik den-

gan HMETD maupun non HMETD atau 

nonpreemptive rights untuk mencari 

dana ekspansi.Tercatat sudah empat kali 

mereka rights issue sejak pertama kali 

melantai di Bursa Efek Jakarta dan Bursa 
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Efek Surabaya (kini Bursa Efek 

Indonesia) pada November 1997.

Pertama kali mereka rights 

issue atau penawaran umum 

terbatas I yakni 22 Juni 2001 

dengan menawarkan maksimal 

561.750.000 saham dengan har-

ga Rp400 per saham. Setahun 

berikutnya, mereka mengggelar 

rights issue kedua, lalu rights is-

sue ketiga pada 4 Juni 2004 

dan rights issue keempat 

pada 27 Juni 2007.

Oktober tahun 

lalu, Bhakti lagi-lagi 

merilis rights issue 

kelima yang sudah 

dapat restu RUPSLB 

pada 12 April 2010 

itu. Pada rights issue 

ini Bhakti menghim-

pun hingga Rp1,07 

triliun dari lego 6,1 

persen saham ke 

Charlton Group 

Holdings dan Marco 

Prince.

Direktur Bhakti 

Investama Wandy 

Wira Riady men-

gatakan perseroan 

juga akan kembali 

rights issue tahun ini 

setelah mendapat-

kan persetujuan dari 

RUPSLB pada 2 Mei lalu. Ren-

cananya, mereka melego maksi-

mal 10 persen dari modal disetor 

yang akan digunakan sebagai 

modal kerja pengembangan 

bisnis meski tak bisa dipungkiri 

pemegang saham lama berpo-

tensi terdilusi sekitar 10 persen.

“Saat ini kami belum tahu 

pihak mana yang menjadi calon 

investor dari hasil pelaksanaan 

penambahan modal tanpa 

HMETD ini,” kata Wandy kepada 

direksi BEI dalam suratnya 29 

April lalu.

Analis PT UOB Kay Hian Secu-

rities Edy Kho memandang Bhakti 

merupakan salah satu emiten 

yang sukses dalam rights issue. 

Kesuksesan itu nampak dari 

respon pasar terhadap harga sa-

ham ditambah lagi berpengaruh 

pada kinerja perseroan yang cu-

kup positif. “Catatan kami, Bhakti 

punya track record positif karena 

memang untuk ekspansi bukan 

bayar utang, itu bagus,” katanya. 

Per triwulan I/2013, BHIT mem-

bukukan laba bersih Rp382,5 

miliar, naik 87,2 persen dari peri-

ode yang sama tahun lalu dan 

pendapatan tembus Rp2,6 triliun, 

naik 25,4 persen. Harga saham 

pun masih diperdagangkan pada 

level Rp550 per saham per 23 
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Mei.

Selain Bhakti Investama, beberapa emiten juga cukup men-

catatkan pergerakan saham yang baik dan kinerja moncer 

pasca rights issue sebut saja PT Bank Negara Indonesia Tbk 

(BBNI) dan PT Astra Internasional Tbk (ASII).

Analis PT Recapital Securities Agustini Hamid mengatakan 

sebetulnya yang patut diperhatikan itu ialah saat emiten 

mengeksekusi rights issue. Biasanya, pergerakan harga saham 

melorot dalam jangka pendek karena ada sentimen pasar hak 

eksekusi investor direalisasikan atau tidak. Tapi, dalam jangka 

panjang pergerakan saham emiten itu cenderung naik karena 

didorong oleh efek positif dari tujuan penggalangan untuk 

ekspansi bisnis. “Yang bagus-bagus itu saham bank ketika 

rights issue, karena mereka pakai buat ekspansi, nambah mod-

al. Misalnya rights issue dari BNI itu bagus efeknya,” katanya.

BNI sudah tiga kali rights issue tercatat pada 1999, lalu 2007, 

dan 2010. Nah rights issue pada 2010 itu sempat diklaim seb-

agai salah satu rights issue terbaik di dunia karena harga saham 

yang ditawarkan hanya didiskon sebesar 8 persen dari harga 

pasarnya saat itu. Ketika itu BNI menerbitkan 3,37 miliar saham 

baru dengan harga Rp 3.100 per saham dan mendapatkan tam-

bahan tambahan modal Rp10,4 triliun. Dari tambahan modal itu, 

80 persen untuk penyaluran kredit, 15 persen untuk infrastruk-

tur dan 5 persen untuk memperkuat modal anak usaha.

Meski begitu tak bisa dipungkiri rights issue ini sempat jadi 

sorotan lantaran pemerintah—sebagai pemegang saham—dini-

lai gagal mendapat potensi gain yang lebih besar dari rightss is-

sue  karena pemerintah tak menggunakan haknya dan melepas 

ke standby buyer. PT Astra International Tbk juga pernah rights 

issue pada 1994 dan 1999 dalam upaya restrukturisasi perusa-

haan. Ketika itu dana yang diharapkan dari rights issue itu Rp1,5 

triliun yang 60 persen akan dipakai bayar utang dan 40 persen 

ekspansi.

Cerita Bhakti, BNI, dan Astra bisa jadi contoh betapa rights 

issue jika digunakan dengan baik untuk ekspansi usaha tentu 

akan bermanfaat. 
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PER 25 Mei lalu, saham FREN diperdagangkan pada level 

Rp87 per saham. Triwulan pertama tahun ini, pendapa-

tan mereka memang naik 78 persen menjadi Rp556,97 miliar dari 

periode yang sama tahun lalu Rp312,09 miliar, tapi masih rugi usaha 

Rp324,05 miliar dari sebelumnya juga rugi Rp427,05 miliar. Kerugian 

itu disumbang oleh pos perubahan nilai wajar opsi konversi, keru-

gian kurs mata uang, beban bunga dan keuangan, dan beban lain-

lain. Total rugi bersih atribusi entitas induk menjadi Rp355,53 miliar 

dari rugi Rp533,34 miliar.

Mengapa rights issue yang digelar tak berdampak signifikan ter-

hadap kinerja? Mari mempelajari kembali aksi korporasi yang digelar 

pada awal Januari 2011 itu.

Ketika merilis rights issue pertama, mereka merilis saham baru 

dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) sebanyak 74,07 

TOP STORY

SALAH SATU RIGHTS ISSUE YANG KURANG DISUKAI OLEH 
PASAR BARANGKALI BISA TENGOK APA YANG TERJADI 
PADA PT MOBILE-8 TELECOM TBK (FREN) SEBELUM BER-
GANTI NAMA MENJADI PT SMARTFREN TELECOM TBK USAI 
MERGER DENGAN OPERATOR SMARTEL. FREN SUDAH DUA 
KALI MENGGELAR RIGHTS ISSUE; PERTAMA PADA 18 JANU-
ARI 2011 DAN KEDUA PADA 22 FEBRUARI 2012. DAMPAK-
NYA, USAI MENGANTONGI DUIT RIGHTS ISSUE, KINERJA 
PERSEROAN MASIH RUGI SAMPAI SAAT INI. HARGA SAHAM 
PUN MASIH DI BAWAH RP100 PER SAHAM.
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miliar seharga Rp50 per saham. Jadi, meski harga 

penawaran pada level terendah, tapi dana yang di-

himpun besar, mencapai Rp3,76 triliun. Sekilas, kapital-

isasi pasar mereka tentu naik dari Rp2,1 triliun menjadi 

Rp6,7 triliun dengan perhitungan Rp50 per saham 

dikali jumlah saham beredar setelah rights issue yakni 

133,6 miliar (sudah termasuk waran).

Mereka juga dapat kucuran dana dari Grup Sinar-

mas yang menjadi pembeli siaga melalui anak-anak 

usahanya yakni PT Bali Media Telekomunikasi, PT Wa-

hana Inti Nusantara, dan PT Global Nusa Data. Sayang, 

dana triliunan yang ‘disetor’ Sinarmas kepada mereka 

tak digunakan maksimal untuk ekspansi bisnis. Hampir 

semua dana rights issue ternyata dipakai membeli PT 

Smart Telecom (Smartel), operator telekomunikasi milik Sinar-

mas.

Artinya, Sinarmas menyuntikkan dana Rp3,76 triliun ke FREN 

melalui mekanisme rights issue untuk membeli perusahaannya 

sendiri yakni Smartel. Uang itu nyatanya tidak berpindah tan-

gan karena pembeli dan penjual 

adalah pihak yang sama. Dengan 

begitu, Smartel merger dengan 

FREN dan secara tidak langsung 

listing di bursa melalui bendera 

FREN.

Rights issue kedua pada awal 

2012 lebih aneh lagi. Mereka 

menggabungkan nilai saham (re-

verse stock split) dan diikuti den-

gan rights issue kedua sebanyak 

13,36 miliar saham baru dengan 

HMETD. Dengan reverse stock 

atau membundel saham dengan 

ratio 20:1, saham FREN yang 

semula Rp50 per saham menjadi 

Rp1.000 per saham. Ironisnya, 

Ada yang 
mengeruk 
cuan dari 
pergerakan 
waran itu, 
ada pula yang 
menelan pil 
pahit karena 
saham FREN 
turun tajam. 
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pasca menggeber reverse stock dan rightss issue, harga waran 

FREN meroket saat perdagangan perdana 16 Februari 2012 dan 

pada saat bersamaan, harga saham FREN justru menukik tajam.

Ada yang mengeruk cuan dari pergerakan waran itu, ada 

pula yang menelan pil pahit karena saham FREN turun tajam. 

Buat investor ritel, yang tidak mengeksekusi rights juga terpaksa 

gigit jari karena sahamnya terdilusi. Maju kena mundur kena.

Dalam rights issue kedua ini, FREN menggunakan sebagian 

besar atau 75 persen dana untuk membayar hutang, sedangkan 

sisanya untuk modal kerja. Analis PT Recapital Securities Agus-

tini Hamid memandang rights issue yang baik bagi perusahaan 

dan investor ialah dana rights issue memang selayaknya dipakai 

untuk ekspansi pengembangan bisnis, bukan mayoritas untuk 

hutang. “Buat investor ritel, lihat dana rights issue itu digunakan 

untuk apa. Kalau lebih besar untuk ekspansi lebih baik dia 

eksekusi haknya, kalau untuk utang, maka pikirkan lagi,” kata 

Agustini.

Selain FREN, Bakrie juga dinilai cenderung mendapatkan 

sentimen negatif dari faktor eksternal ketika menggelar rights 

issue. Pada Maret, dua eksekutif muda dari dua konglomerasi 

besar Tanah Air yakni Anidya Novyan Bakrie (Grup Bakrie) dan 

Michael Sampoerna (Grup Sampoerna) menandatan-

gani perjanjian jual beli bersyarat antara PT Bakrie 

Telecom Tbk (BTEL) dan PT Sampoerna Telekomunikasi 

Indonesia (STI).

BTEL akan mengakuisi 35 persen saham STI (op-

erator Ceria), tapi berhubung tak ada duit tunai Bakrie 

Telecom terlebih dahulu rights issue tanpa HMETD 

sebanyak 2,85 miliar saham seharga Rp265 per saham. 

Dari dana rights issue yang diraih Rp754,78 miliar, 26,2 

persen untuk share swap dengan 35 persen saham 

STI, 24,4 persen untuk bayar sebagian utang pokok ob-

ligasi, dan 49,4 persen untuk belanja modal dan modal 

kerja BTEL. 
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APA DAN BAGAIMANA 
DAMPAK RIGHT ISSUE
ELLEN MAY

P
epatah lama “Bagai buah simalakama, dimakan ibu mati, tak di-

makan ayah mati” barangkali bisa menjabarkan psikologis in-

vestor saat emiten menggelar rights issue dalam menggalang 

dana. Menjadi buah simalakama karena apabila mengambil hak 

itu dan membeli saham baru yang diterbitkan emiten itu artinya investor 

harus merogoh kantongnya menyetorkan modal tambahan kepada pe-

rusahaan.Tapi, bila tidak mengeksekusi hak itu, porsi kepemilikan saham 

investor bakal menyusut atau terdilusi sehingga bisa dipahami jika rights 

issue biasanya akan membuat harga saham emiten terkait turun. 

Rights issue adalah penerbitan saham baru, tujuannya agar emiten 

memeroleh dana dari pasar. Kegunaanya untuk ekspansi, bayar utang 

atau hal lainnya dan selalu tersedia dalam prospektus. Metode penerbi-

tannya ada dua, memberi prioritas beli kepada pemegang saham lama, 

atau disebut preemptive rights alias Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu 

(HMETD) dan tidak memberikan prioritas sehingga bisa dibeli oleh siapa 

saja atau disebut non-HMETD alias nonpreemptive rights

Mengapa perusahaan melakukan Rights issue ?

•	 Seperti halnya IPO, tujuan dari rights issue adalah untuk menambah 

modal perusahaan. Modal tambahan tersebut digunakan oleh peru-

sahaan untuk :

•	 Ekspansi / pengembangan perusahaan, atau untuk memperkuat 

struktur permodalan. Ini adalah alasan terbaik sebuah perusahaan 

melakukan rights issue.

•	 Untuk membayar hutang yang jatuh tempo. Ini adalah alasan yang 

kurang baik dalam aksi right issue.

•	 Bonus kepada manajemen atau karyawan perusahaan, dalam bentuk 

saham, biasanya tanpa HMETD

•	 Untuk menambah kepemilikan saham / membeli saham-saham pada 

anak usahanya.

•	 Untuk menambah jumlah saham yang beredar di bursa, juga untuk 

menambah likuiditas dan kapitalisasi saham yang bersangkutan. 

Untuk backdoor listing. Backdoor Listing adalah suatu strategi yang 

dilakukan oleh perusahaan tertutup untuk go public dengan mengakuisi-
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si ataupun bergabung (merger) dengan perusahaan terbuka (perusahaan 

yang telah go public duluan).  Perusahaan yang sudah go public tersebut 

melakukan akuisisi terhadap perusahaan yang sudah disiapkan melaku-

kan backdoor listing. 

Untuk pembiayaan akuisisi itu perusahaan tadi akan   melakukan 

penawaran saham terbatas (right issue). Dengan begitu, perusahaan ter-

tutup tadi akan memperoleh dana segar dari masyarakat, sekaligus status 

sebagai perusahaan publik.

 

Apa dampak Right issue bagi pemegang saham lama ?

Bagi pemula, aksi korporasi ini perlu dipelajari agar tidak terjebak de-

lusi saham. Gambarannya seperti ini, bila Anda memiliki 20 persen saham 

emiten XXXX, pasca rights issue dengan rasio 1:4 (pemegang 1 lembar 

saham lama berhak beli 4 saham baru diharga yang ditentukan) Anda ber-

potensi kehilangan 15 persen kepemilikan bila tidak melaksanakan opsi 

beli itu. Kemana 15 persen saham Anda pergi? Itu akan menjadi milik orang 

lain yang bersedia membelinya. 

Sebuah ilustrasi pada perusahaan kecil mungkin akan mempermudah 

pemahaman tentang Right issue ini. 

Jumlah saham Anda tidak akan berubah. Hanya saja, karena persen-

tase kepemilikan berubah, maka hak Anda untuk mendapatkan persen-

tase deviden juga berubah, dari semula jatah 20 persen menjadi tingal 5 

persen saja. 

Apa dampak right issue bagi pergerakan harga saham tersebut ?

Seperti yang pernah saya ceritakan dalam kultwit di @pakarsaham, 

efek terdilusinya saham yang dimiliki investor (mengecilnya prosentase 

kepemilikan saham) membuat para investor / pemegang saham retail 

kurang menyukai aksi korporasi ini. Biasa ketika muncul berita right issue 

terhadap sebuah saham, harga saham tersebut cenderung turun karena 

nilainya terdilusi. 

Right issue yang baik adalah right issue yang dananya ditujukan untuk 

melakukan ekspansi / pengembangan perusahaan. Jika memang tujuan 

perusahaan melakukan right issue adalah untuk melakukan ekspansi, 

maka Anda boleh melirik saham yang melakukan aksi korporasi ini.

Sebagai contoh, sebuah perusahaan BUMN dari sektor konstruksi PT 

Adhi Karya, Tbk (ADHI) yang berencana melakukan right issue untuk be-

lanja modal (capex) dan juga untuk membiayai pembangunan monorel. 

Harga saham ADHI tidak turun karena faktor dilusi namun malah naik kare-

na aksi korporasi ini dipandang baik di mata investor. 
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PROSES rights is-

sue se-

cara resmi dimulai ketika ada persetujuan peme-

gang saham, dan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan  

(OJK). Bila pilihannya HMETD, emiten mesti menawarkan 

saham baru itu kepada para pemilik saham lama terlebih dahulu 

yang disesuaikan dengan proporsi kepemilikan saham. 

Selain memahami tujuan dari rights issue, standby buyer hal yang perlu 

menjadi perhatian investor adalah harga pelaksanaan dan harga teoritis. Harga 

pelaksanaan adalah harga yang musti dibayar pemegang saham lama untuk sa-

ham baru, sementara harga teoritis adalah harga saham pada saat ex right. Ex right 

ini adalah hari setelah cum right dimana investor tidak berhak lagi mendapatkan 

HMETD atau di pasar biasa disebut sebagai right. Adapun cum right adalah hari 

dimana pemilik saham dihari itu dicatat berhak mendapatkan HMETD.

Mudahnya, harga teoritis adalah harga saham baru atau setelah penyesuaian 

di pasar. 

Berikut rumus menghitungnya:

(Harga Lama X Rasio Saham Lama) + (Harga Tebus  X Rasio Saham Baru)

Rasio Lama + Rasio Baru

Ambil contoh rights issue Dyviacom Intrabumi Tbk (DNET). Emiten ini sedang 

melaksanakan rights issue dengan rasio 23:1750 di harga pelaksanaan Rp500/ 

lembar. Artinya, setiap pemegang 23 saham lama berhak membeli 1750 lembar 

saham baru di harga Rp500/lembar. Tanggal pelaksananya cum  right pada 31 Mei 

2013, dan ex right pada 3 Juni 2013. 

Harga teoritisnya adalah: 
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Artinya, kendati pada tanggal 31 

Mei harga saham DNET di tutup pada 

level Rp1120, pada perdagangan awal 

3 Juni saham itu akan dibuka pada 

posisi Rp510. Sesuai dengan konsep 

harga teoritis, investor yang menunai-

kan HMETD tidak akan terdelusi kepe-

milikannya, kendati harga saham yang 

semula Rp1120 lembar menjadi Rp508 

per lembar. Ini karena jumlah saham 

juga bertambah. Hanya, saja investor 

yang mendapatkan jatah HMETD perlu 

menyiapkan dananya. Dengan contoh 

di atas, untuk dapat 

menunaikan hak 

membeli jatah sa-

ham baru, investor 

perlu menyiapkan 

dana Rp875.000 

untuk setiap hak 

(500 x 1750 lembar 

saham). 

Ingat satu hak di-

peroleh dari 23 sa-

ham lama, bukan dihitung dari 1 lembar 

saham lama. Alhasil, setiap pemegang 

1 lot saham DNET yang ingin mem-

pertahankan porsi sahamnya secara 

penuh harus menyediakan dana seki-

tar Rp19 juta. Namun bagi investor yang 

memiliki saham DNET pada 31 Mei atau 

memperoleh HMETD, masih disediakan 

waktu pikir-pikir untuk mengeksekusi 

atau menjual rightnya itu. 

Pada rights issue DNET, jadwal 

perdagangan dan pelaksanaan HMETD 

berlangsung pada tanggal 10 hingga 19 

Juni 2013. Selama periode ini pemilik 

HMTED bisa menjualnya di pasar atau 

langsung menunaikan hak membeli 

saham baru, biasanya harga HMETD 

ini adalah dikisaran antara harga tebus 

dengan harga di pasar. Ambil contoh, 

bila harga saham DNET pada waktu 

itu adalah 510 maka harga HMETD nya 

diperjual belikan dikisaran Rp1 sampai 

Rp10 per lembar. 

Kode HMETD ini di layar monitor di-

tandai dengan huruf R sehingga akan 

muncul kode DNET-R. Meskipun be-

gitu, pada hari perdagangan HMETD 

belum tentu ada banyak investor yang 

mau menjual haknya. Namun, dengan 

asumsi adanya kenaikan harga saham 

setelah harga penyesuaian ada beber-

apa celah capital gain yang bisa diman-

faatkan oleh investor berkantong pas-

pasan.

Investor bisa lebih dulu mengantisi-

pasi dengan menjual saham sebelum 

cum right dan menggunakan danannya 

untuk membeli HMETD. Pastikan dana 

itu juga cukup untuk menebus saham 

baru. Dengan begitu, ketika hari pelak-

sanaan, investor bisa mendapatkan 

harga saham di bawah harga pasar. Trik 

yang sama juga bisa dilakukan dengan 

menjual saham setelah cum right dan 

dananya untuk menebus saham baru, 

atau langsung dibelikan sahamnya bila 

harganya berada di bawah harga pelak-

sanaan. 

Modus Dibalik Rights Issue

Selain sebagai wahana mencari 

modal ekspansi berbiaya murah, aksi 

ini sangat lumrah digunakan sebagai 

backdoor listing. Indikasinya bisa dili-
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hat bila pembeli siaga masih terafiliasi dengan pemegang saham 

mayoritas, ada sinyal si pengendali ingin menambah porsi kepe-

milikan atau setidaknya menjaga porsi dominanya. Sebaliknya 

bila pembeli siaga adalah pihak lain ada indikasi si pengendali 

ingin keluar dari bisnisnya, atau disebut sebagai backdoor listing. 

Sebaliknya bila pembeli siaga terafiliasi, rights issue bisa dija-

dikan sarana hostile takeover, terutama bila ada dua atau lebih 

‘penguasa’ pada suatu emiten. Caranya, salah satu pemegang sa-

ham membeli saham di pasar agar suaranya quorum pada Rapat 

Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memutuskan rights issue. 

Mereka mencari pembeli siaga yang terafilasi, lalu memperbesar 

rasio dan menaikkan harga pelaksanaan saham baru yang diper-

kirakan tidak sanggup ditebus oleh lawannya itu. 

Alhasil, dengan cara ini mereka akan memiliki jumlah saham 

yang dominan dan menyingkirkan saingannya. Padahal, ada saja 

kasus yang sulit dibuktikan bila pelaksanaan rights oleh pembeli 

siaga dilakukan tanpa menggunakan uang riil. Dengan rekayasa 

keuangan canggih, antara pemegang saham dan pembeli siaga 

terafilasi bisa menciptakan transaksi semu, seolah-olah HMETD itu 

dieksekusi oleh pembeli siaga karena tidak terserap oleh pasar.

Modus ini banyak ditemui di pasar modal kita, dan yang lebih 

sadis rights issue dilakukan tidak lama setelah reverse stock. Re-

verse stock adalah penggabungan saham, misalnya 5:1 atau lima 

saham dijadikan satu. Lebih ‘gila’ lagi bila reverse stock itu dilaku-

kan diantara rights issue. Modus ini kerap dipakai untuk ‘mengu-

sir’ investor ritel dari sebuah emiten yang prospektif.

Modus right issue untuk memoles laporan keuangan emiten bi-

asanya dipakai untuk mencari pinjaman baru. Modus 

ini lazim dipakai oleh emiten dengan rasio utang 

terhadap ekuitas /DER yang tinggi. Ini karena 

setelah rights issue nilai ekuitas akan bertambah 

sehingga rasio DER menurun, kendati 

manajemen tidak membayar atau 

mengurangi utangnya.

Padahal, ada 
saja kasus yang 
sulit dibuktikan 
bila pelaksa-
naan rights oleh 
pembeli siaga 
dilakukan tanpa 
menggunakan 
uang riil.
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Regulasi 

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lem-

baga Keuangan—kini OJK—merilis Per-

aturan Bapepam-LK No.IX.D4/2009 men-

genai Pemambahan Modal Tanpa Hak 

Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Isinya:
Mengubah persyaratan bagi emiten yang 

dapat menambah modal, tanpa memberikan 

HMETD, hanya bisa dilakukan dalam jangka 

waktu 2 tahun. Dengan penambahan modal 

paling banyak 10 persen dari modal disetor.

Mengubah nilai persentase bagi bank 

yang akan menambah modal tanpa mem-

berikan HMETD. Bank itu harus menerima 

pinjaman dari Bank Indonesia atau lembaga 

pemerintah lain, yang jumlahnya lebih dari 

100 persen dari modal disetor. Juga berlaku 

jika ada kondisi lain yang bisa mengaki-

batkan restrukturisasi bank oleh instansi 

pemerintah yang berwenang.

Menambah ketentuan baru mengenai 

kewajiban memberitahukan kepada Bapep-

am-LK dan mengumumkan kepada masyara-

kat soal waktu pelaksanaan penambahan 

modal tanpa HMETD dan hasil pelaksanaan 

penambahan modal itu.

Istilah-Istilah Penting* 
•	 Saham baru: ini bukan saham yang pertama kali 

dijual melainkan saham yang dijual berikutnya, bisa 
yang kedua atau ketiga.

•	 Hak: kebebasan investor untuk membeli saham 
baru dari rights issue atau tidak.

•	 Exercise the rights: jika investor menggunakan 
haknya, maka investor harus menyediakan modal 
tambahan untuk mengeksekusi haknya.

•	 Let the rights expired: jika investor tidak menggu-
nakan haknya, maka kesempatan memiliki saham 
baru itu akan hangus dan investor tak perlu menye-
diakan modal tambahan.

•	 Sell the rights: jika investor tak menggunakan 
haknya, baik dengan alasan tidak ingin menambah 
portofolio atau tak ada dana, investor bisa menjual 
haknya.

•	 Term the rights: persyaratan pelaksanaan hak yakni 
harus memiliki saham lama, kecuali investor yang 
membeli hak dalam sell the rights.

•	 Market price: harga saham lama yang terjadi di 
pasar atau harga pasar.

•	 Exercise price/subscription price: harga saham 
baru yang berasal dari right issue. Harga saham 
ini akan terjadi jika investor menggunakan haknya 
(termasuk investor yang membeli hak).

•	 Harga teoritis: harga bersih, yakni setelah mempe-
hitungkan total investasi yang ditanamkan.

•	 Harga rights: harga ini akan terjadi jika pemegang 
saham lama tak menggunakan haknya lalu menjual 
hak itu kepada orang lain.

•	 Underlying stock: ini yang disebut saham lama 
yang dimiliki investor sebagai syarat.

•	 Limited offering: penawaran terbatas.
•	 Ex rights: istilah ini untuk menjelaskan transaksi 

saham yang tidak disertai hak.
•	 Cum rights: ini kebalikan dari ex rights yakni tran-

saksi saham yang disertai dengan hak membeli 
saham baru.

•	 Nilai rights: kalau exercise price itu adalah harga 
yang harus dibayar investor ketika menggunakan 
haknya, maka nilai rights issue adalah harga 
setelah dibandingkan dengan underlying stock-nya.

*(DISADUR DARI BUKU CARA SEHAT INVESTASI DI PASAR MODAL, SAWIDJI 
WIDOATMODJO, PT ELEX MEDIA KOMPUTINDO, 2005)
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NO KODE NAMA EMITEN JENIS JUMLAH SAHAM 
BARU % NILAI EMISI

1 AUTO PT ASTRA OTOPARTS TBK HMETD 964 JUTA 20% RP2,9 TRILIUN

2 CENT PT CENTRIN ONLINE TBK HMETD 6.85 MILIAR   RP675 MILIAR

3 DNET PT DYVIACOM INTRABUMI TBK  HMETD 14 MILIAR 98.70% RP7 TRILIUN

4 TKGA PT TOKO BUKU GUNUNG AGUNG TBK NON-HMETD 960 JUTA 94.86% RP480 MILIAR

5 TRIM PT TRIMEGAH SECURITIES TBK HMETD 3.45 JUTA 48.90% RP345.43 MILIAR

6 BBNP PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN TBK HMETD 260 JUTA 34.46% RP299 MILIAR

7 BKSW BANK QNB KESAWAN TBK HMETD 2.59 MILIAR 42.20% 649.13 MILIAR

8 ANTM PT ANEKA TAMBANG (PERSERO) TBK HMETD DITUNDA 5%  

9 KPIG PT MNC LAND TBK  HMETD 1.607 MILIAR 31.20% RP2.44 TRILIUN

10 PKPK PT PERDANA KARYA PERKASA TBK  HMETD 26 MILIAR 97% RP6.5 TRILIUN

11 BNII PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA TBK  HMETD 4.69 MILIAR 8% RP1,5 TRILIUN

12 HERO PT HERO SUPERMARKET TBK HMETD 889.43 JUTA 21.30% RP3.4 TRILIUN

13 CMNP PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA TBK HMETD   20% RP800 MILIAR

14 FASW PT FAJAR SURYA WISESA TBK HMETD 412.98 JUTA 14.29% RP681-1.2 TRILIUN

15 GIAA PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK HMETD   10% RP2 TRILIUN

16 ARTI PT RATU PRABU ENERGY TBK  HMETD     RP390 MILIAR

17 BMTR PT GLOBAL MEDIACOM TBK  NON-HMETD 1.25 MILIAR 9.01% RP2.97 TRILIUN

18 BCAP PT MNC KAPITAL TBK  NON-HMETD 149.9 JUTA 10% RP255 MILIAR

19 MAIN PT MALINDO FEEDMILL TBK NON-HMETD 169.5 JUTA 10%  

20 BSDE PT BUMI SERPONG DAMAI TBK (BSDE) NON-HMETD 1.75 MILIAR 10% RP2.96 TRILIUN

21 ADHI PT ADHI KARYA TBK   DIKAJI < 30% < RP2 TRILIUN

22 WEHA PT PANORAMA TRANSPORTASI TBK HMETD 428.27 JUTA 50-56.52% RP74.94 MILIAR

23 INDS PT INDOSPRING TBK HMETD 210 JUTA   RP335 MILIAR

24 JKON PT JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA TBK HMETD 326.17 JUTA   RP440.4 -RP587.1 MILIAR

25 LCGP PT LAGUNA CIPTA GRIYA TBK HMETD 4.22 MILIAR 75% RP1.5 TRILIUN

Keterangan: Kolom kuning sudah melaksanakan, dan kolom abu-abu masih dalam proses perencanaan internal perusahaan maupun mengurus perizinan di OJK. 
Data dikompilasi per Mei 2013

DAFTAR EMITEN PELAKSANA RIGHTS ISSUE 2013
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NEWSMARKET

P
ergerakan yield SUN mengikuti tren yang sama di Ameri-

ka Serikat (AS) dan Jepang yang sama-sama sedang 

berkutat dengan kebijakan quantitative easing (QE). AS 

sedang mempertimbangkan untuk mengurangi stimulus 

QE III dengan menurukan porsi pembelian aset kurang dari US$85 

miliar per bulan yang sudah dijalankan sejak September 2012. 

Sebaliknya, Jepang baru awal tahun ini mengumumkan QE yang 

nilainya jauh diatas AS.

Kombinasi tensi QE yang saling berkebalikan antara AS Jepang 

ini menimbulkan reaksi pasar yang tak menentu. Analisanya, di AS  

kebijakan Fed itu dikhawatirkan pasar membuat pasokan likuditas 

yang selama ini berlimpah menjadi susut. Sebaliknya, target Je-

pang pada QE untuk menaikkan inflasi sebesar 2 persen dalam 

dua tahun mendatang dipercaya mengakhiri era pesta yen carry 

trade. 

Era itu adalah begitu mudahnya mendapatkan keuntungan 

dari selisih dana murah di Jepang akibat deflasi menahun, den-

gan suku bunga tinggi di luar negeri. Sejak lama, para hedge fund 

global rajin berutang di Jepang untuk kemudian di tanamkan pada 

portofolio di luar negeri. Dengan yen yang terus menguat dalam 

beberapa tahun terakhir, mereka mendapatkan dua keuntungan 

Mendung tak selamanya 
berarti hujan. Sama 
halnya dengan mendung 
di pasar modal: Koreksi 
di pasar obligasi juga 
tak selamanya berarti 
outflow investor as-
ing. Kondisi tak kondusif 
memang sedang mem-
bayangi pasar sekunder 
obligasi pemerintah. 
Harga surat utang negara 
(SUN) di pasar sekunder 
memang sedang menu-
run dan mendongkrak 
imbal hasil (yield).

MENDUNG OBLIGASI 
TAK BERARTI OUTFLOW
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sekaligus. Nah, adanya QE Jepang membuat in-

vestor segera mengembalikan dananya.  

Kombinasi keduanya, pada bulan lalu mem-

buat pasar saham digelayuti sentimen negatif 

dan net sell asing di bursa global termasuk In-

donesia. Namun, sentimen net sell di saham 

rupanya belum menginfeksi pasar SUN. Data 

Perhimpunan Pedagang Surat Utang Nega-

ra (Himdasun/IDMA) yang dikutip Bloomberg 

menunjukkan indeks harga obligasi pemerintah 

masih menunjukkan tren penurunan hingga lev-

el 116,49 pada Mei. Padahal, indeks harga yang 

sama baru mencetak rekor tertinggi sepanjang 

masa (all time high) di level 119,13 pada 19 Maret.

Jangan lengah juga. Karena ternyata posisi 

kepemilkan SUN investor asing sedang berada 

di puncaknya, baru menyalip kepemilikan per-

bankan nasional pada awal April. Sebelumnya, 

bank selalu menjadi pemilik SUN terbesar. Tepat-

nya pada 1 April, ketika investor asing memiliki 

sebanyak Rp298,72 triliun atau 34,15 persen dari 

total SUN beredar saat itu, Rp874,49. Posisi itu 

berjarak tipis, di atas sedikit dari kepemilikan SUN 

bank Rp298,27 triliun atau dengan persentase 

3,41 persen. Semakin ke mari, selisih itu semakin 

melebar saja

Apakah koreksi yang terjadi akhir-akhir ini be-

rarti telah terjadi penarikan besar-besaran teru-

tama oleh investor asing? Meskipun harganya 

terkoreksi, tidak demikian yang terjadi di porsi 

kepemilikannya. Sejak 1 April, posisi investor as-

ing justru semakin mantap menggandoli SUN de-

nominasi rupiah Indonesia yang terkenal di dunia 

sebagai salah satu produk investasi yang imbal 

hasilnya paling menggiurkan.

Pada 16 Mei, posisi besaran SUN yang dibekap 

investor asing mencapai posisi tertingginya, yaitu 

Rp306,6 triliun, atau 34,57 persen dari total bere-

dar Rp885,71 triliun. Persentasenya juga hanya 

lebih rendah dari rekor 35,68 persen yang pernah 

dibukukan pada 3 Agustus 2011 lalu, ketika total 

SUN beredar baru Rp700,18 triliun.

Jadi, posisi yang masih tinggi itu belum menun-

jukkan adanya dana investor asing yang keluar 

dari SUN. Sebaliknya, ada indikasi justru investor 

lokal yang menjual ‘barang’ ketika pasar modal 

Asia bergejolak hebat beberapa pekan terakhir. 

“Jadi sepertinya yang lokal saja yang jual SUN-

nya. Buktinya kepemilikan asing juga tidak ban-

yak berkurang,” ujar Ariawan, analis obligasi PT 

Sucorinvest Central Gani.

Ariawan berpendapat kalaupun terjadi penu-

runan, hanya akan terjadi dalam jangka pendek 

karena investor asing masih memiliki target jang-

ka panjang yang masih menggantungkan hara-

pannya pada SUN. 

Kepemilikan SUN Indonesia Mei 2013 
SUN/IDR TRILIUN 874.59 874.59 886.14 886.14 886.14 886.14 886.14 886.71 885.71 885.71 885.71

KEPEMILIKAN (%)/ TANGGAL 6 7 8 10 13 14 15 16 17 20 21

BANK 34.230 33.971 34.432 34.251 34.113 33.582 33.599 33.642 33.566 33.843 33.675

NONBANK 63.889 63.884 63.449 63.479 63.693 63.858 63.993 64.065 64.002 63.827 63.760

REKSA DANA 4.745 4.739 4.678 4.680 4.671 4.669 4.661 4.666 4.671 4.670 4.669

ASING 34.264 34.226 33.936 33.966 34.198 34.367 34.527 34.577 34.481 34.313 34.250

ASURANSI 14.112 14.148 14.126 14.129 14.128 14.125 14.125 14.155 14.178 14.184 14.186

DANA PENSIUN 3.147 3.150 3.137 3.137 3.135 3.135 3.129 3.127 3.131 3.132 3.132

SEKURITAS 0.098 0.098 0.095 0.095 0.094 0.096 0.091 0.090 0.088 0.088 0.088

BANK INDONESIA 1.880 2.145 2.117 2.271 2.194 2.561 2.407 2.292 2.431 2.329 2.565

SUMBER : DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG, KEMENKEU

MARKETMARKET NEWS
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D
engan kerja keras yang dilakukan, pada 2001 perse-

roan dapat meningkatkan kapasitas produksi pabrik di 

Blok W sebesar 100 persen dengan menambah dua lini 

mesin yaitu untuk jenis roti tawar dan jenis roti manis.

Seiring permintaan yang terus melonjak di Jawa maupun di luar 

Jawa, perseroan ekspansi keluar Jakarta dengan membuka pabrik 

kedua. Pabrik kedua dibangun pada 2005 di Kawasan Industri 

Pasuruan, Jawa Timur, dengan memasang dua lini mesin, guna 

melakukan penetrasi pasar ke Jawa Timur dan Bali. Pada 2008 

Nippon Indosari Corpindo kembali membuka pabrik ketiga dengan 

dua lini mesin di Blok U, Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Jawa 

Barat meski dibayangi krisis ekonomi di dalam negeri. 

Pada 2011, perseroan membuka tambahan tiga pabrik baru di 

Semarang, Medan dan Cibitung. Lalu, di tahun berikutnya perse-

roan meningkatkan kapasitas produksi pabrik Pasuruan, Semarang 

dan Medan dengan menambahkan satu lini mesin produksi untuk 

roti manis pada masing-masing pabrik. Selain itu Perseroan pun 

membangun dua pabrik baru di Palembang dan Makassar.

ROTI

BISNIS YANG TAK 
KENAL KRISIS
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI) adalah perusahaan roti terbe-
sar di Indonesia dengan merek dagang Sari Roti. Didirikan pada tahun 
1995, dan beroperasi pada tahun 1997, perseroan baru memiliki satu 
pabrik di Blok W, Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Jawa Barat 
dengan dua lini mesin. Meski dalam kondisi ekonomi yang kurang 
meguntungkan pada kala itu perseroan masih dapat bertahan. 

Belum lama ini, ROTI mener-

bitkan obligasi bagaimana pe-

makaiannya?

Total obligasi Rp1 triliun. Ta-

hap I Rp500 miliar, 56 persen 

dana obligasi tahap I tahun ini 

sebesar Rp280 miliar untuk 

ekspansi produksi. Sepanjang 

2013, perseroan berencana 

membangun tiga pabrik baru, 

masing-masing di Purwakarta, 

Cikande, dan Pasuruan.

Sebanyak 44 persen dana 

hasil obligasi tahun ini digu-

nakan untuk pelunasan pinja-

man kepada perbankan. Kami 

masih memiliki pinjaman ke-

pada PT Bank Central Asia 

Tbk (BBCA) yang akan jatuh 

tempo pada 2017.

Berapa investasi pabrik?

Satu pabrik investasinya 

sekitar Rp100 miliar-Rp200 

miliar. Harapannya, akhir tahun 

sudah beroperasi, sehingga 

pada 2014 ketiga pabrik su-

dah memberikan kontribusi 

produksi dan penjualan. Ta-

hun lalu, perseroan juga telah 

mengoperasikan tiga pabrik 

baru, masing-masing di Cika-

rang, Palembang, dan Makassar.

Ada berapa pabrik saat ini, 

berapa kapasitasnya?

Delapan pabrik dengan to-

tal kapasitas 24 juta pieces 

roti. Kedelapan pabrik terse-

but berkapasitas 613.393 piec-

es roti tawar per hari dan 2,8 

juta pieces roti manis per hari.

Kinerjanya bagaimana?

Ekspansi mendukung per-

tumbuhan penjualan Nip-

pon Indosari di kuartal I 2013 

sebesar 30,3 persen secara 

tahunan menjadi Rp356,72 

miliar. 

STEPHEN ORLANDO
Public Relations Nippon Indosari Corpindo Tbk

MARKET FOCUS
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MACRO VIEWSMARKET

HARGA BBM BERSUBSIDI  

MALU-MALU TAPI MAU 
NAIK
Pemerintah selalu gagal menaikan harga BBM bersubsidi sejak 2011. 
Tahun lalu, usul pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi memicu 
kerusuhan di  Senayan, baik di dalam maupun di luar gedung DPR/MPR. 

N
amun pemerintah sepertinya tidak akan gagal lagi. 

Rencananya, pada bulan ini, harga per liter premium 

naik Rp2.000 menjadi Rp6.500, sedangkan solar naik 

Rp1.000 menjadi Rp5.500. Dalam Undang-Undang 

tentang Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2013, 

pemerintah diberikan diskresi untuk menyesuaikan harga BBM ber-

subsidi tanpa harus minta izin legislator. 

Chatib Basri, yang baru saja didaulat sebagai Menteri Keuangan, 

mengatakan sekitar 90 persen dari total subsidi BBM dinikmati oleh 
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mobil pribadi dan sepeda motor. Struktur sub-

sidi semacam ini tidak sehat, sehingga harus 

dialihkan kepada kelompok  masyarakat yang 

berhak melalui Bantuan Langsung Sementara 

MAsyarakat (BLSM). 

Namun semua itu bisa saja menguap lagi 

jika para politikus Senayan tak meluluskan ke-

bijakan BLSM dalam pembahasan revisi UU 

APBN 2013. BLSM merupakan istilah lain dari 

Bantuan Langsung Tunai (BLT). BLT diberikan 

kepada masyarakat miskin sebagai kompen-

sasi. Bedanya hanya nama, BLT diganti BLSM, 

dan nominalnya dinaikan  dari Rp100.000 men-

jadi Rp150.000 per rumah tangga sasaran. Untuk kompensasi ini, 

pemerintah harus mendapat restu DPR karena harus mengubah 

postur APBN. 

Ada korelasi yang sangat kuat antara pergerakan harga bahan 

bakar dengan fluktuasi harga-harga komoditas lainnya. Bahkan, se-

batas isu kenaikan harga bahan bakar pun sudah mampu membuat 

harga-harga merangkak. Sebaliknya, catatan Kemenkeu menun-

jukkan tanpa ada kebijakan apa-apa soal BBM, subsidi energi bisa 

membengkak menjadi Rp 297,7 triliun. Dengan kenaikan harga pem-

bengkakannya bisa ditekan menjadi Rp 209,9 triliun. 

Pemerintah memperkirakan kebijakan penaikan harga premium 

dan solar akan menimbulkan tambahan inflasi sekitar 2%. Karenan-

ya, target inflasi 4,9% di APBN 2013 menjadi tak lagi realistis. Statis-

tik inflasi tersebut mencerminkan beban ekonomi yang ditanggung 

masyarakat. 

Demi pencitraan

Pemerintah boleh punya ide mulia, tetapi publik juga berhak 

menilai ketulusannya. Banyak kalangan menilai BLSM lebih besar 

muatan politisnya ketimbang ekonomi, terlebih dikucurkan setahun 

menjelang Pemilihan Umum 2014. Ada kekhawatiran tokoh-tokoh 

politisi di pemerintahan memanfaatkan BLSM untuk mencari popu-

laritas. 

Sebagian besar anggota Dewan masa bodo dengan kebijakan 

penaikan BBM bersubsidi karena itu merupakan domain pemerin-

tah. Akan tetapi mereka keras menolak BLSM. Kloning kebijakan 

BLSM ini disinyalir hanya akal-akalan pemerintah dalam memban

Catatan Kemenkeu 
menunjukkan tanpa 
ada kebijakan apa-
apa soal BBM, subsi-
di energi bisa mem-
bengkak menjadi Rp 
297,7 triliun. Dengan 
kenaikan harga pem-
bengkakannya bisa 
ditekan menjadi Rp 
209,9 triliun. 
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Investors should remember that 
excitement and expenses are their 
enemies. And if they insist on trying 
to time their participation in equities, 
they should try to be fearful when 
others are greedy and greedy only 
when others are fearful."

Warren Edward Buffett, 2004
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Perancis resmi terjerembab ke dalam resesi 
ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Eropa 
semakin memburuk oleh hambatan struk-
tural dan program penghematan anggaran. 
Pertumbuhan ekonomi Jerman, tidak cukup 
untuk mengerem penurunan ekonomi di 
zona euro yang sudah turun selama enam 
kuartal berturut–turut. 

BELI 
SAHAM 
DEFENSIF

S
ementara itu, ekonomi Amerika Seri-

kat bergerak moderat disertai den-

gan inflasi ringan, akibat kebijakan QE 

(Quantitative Easing) atau pencetakan 

uang secara masif. Di sisi Asia, perekonomian 

negara emerging markets menggeliat didorong 

oleh kuatnya permintaan domestik dan perda-

gangan antar negara di emerging markets. 

Jepang yang juga melaksanakan QE terbuk-

ti berhasil membangkitkan ekonominya. 

Saat ini negara-negara Eropa berusaha 

menjaga stabilitas ekonomi, menahan diri 

untuk tidak kembali terjerembab pada kri-

sis. Salah satu caranya dengan men-

jual emas, mengingat banyak di 

antara mereka memiliki cadan-

gan devisa berupa emas. Di 

sisi mone- ter, 

Bank Sentral 

Eropa, Bank 

Sentral Australia dan beberapa waktu lalu Bank 

Sentral Korea bergerak menurunkan suku bunga 

acuannya. Jadi saat ini uang cash sedang berlim-

pah ruah. 

Kembali ke pasar saham tempat kita berin-

vestasi, likuditas global meningkat sebagai aki-

bat pencetakan uang oleh bank sentral AS, Je-

pang. Kondisi ini terjadi di tengah penurunan 

suku bunga acuan di Eropa dan Australia 

sehingga membuat prospek pasar saham 

nasional semakin baik. Indeks Harga Sa-

ham Gabungan (IHSG) yang dikira bakal 

turun setelah menyentuh level 5.000 

tidak terjadi. Berikut ini gambar 

berkaitan dengan kondisi eko-

nomi Indonesia yang ter-

baru dari hasil analisa 

makro kami :

KOESWOYO ADI JOE & JHON VETTER
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Kendati ada potensi likuditas asing besar, na-

mun di dalam negeri pasar masih galau dengan 

kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak 

(BBM) subsidi. Ketidakpastian ini memang mem-

buat ancaman downgrade rating semakin nya-

ta. Untuk itu kita perlu mulai merubah pola pem-

belian saham kita. Maksudnya adalah dengan 

membeli saham defensif dalam jumlah cukup 

besar. Sebagai gambaran, berikut adalah porto-

folio saham yang kami kelola:

Dari total seluruh saham kelolaan kami, seki-

tar 44 persen termasuk dalam kategori saham 

defensif. Ketika kondisi ketidakpastian soal isu 

kenaikan BBM sudah selesai biasanya kami 

mengurangi porsi saham defensifnya menjadi 

sekitar 30 persen.

Saat ini kami tidak tertarik dengan saham 

pertambangan, CPO, minyak bumi, dan bahkan 

merekomendasikan jual. Alasannya, harga en-

ergi dan komoditas masih sulit untuk naik tinggi. 

Pada bagian lain, murahnya harga jual itu 

bisa membuat ekonomi tetap berjalan den-

gan lancar karena murahnya harga bahan 

baku. Ke depannya akan masuk ke saham 

sektor konsumsi dan menambah di sektor 

konstruksi. 

Untuk tahun ini kami memiliki target keun-

tungan saham sebesar 30 persen, dengan 

resiko sebesar 4,86 persen. Untuk menca-

painya, kami juga akan sering mengubah 

persentase kepemilikan di sektor sektor sa-

ham yang sudah kami kelola. Biasanya kami 

memakai prinsip margin of safety (MOS) 

atau batas pengaman sebesar  30 persen. 

Penjelasan mudahnya, jika harga wajar suatu 

saham di di level Rp1000 maka harga aman 

untuk beli maksimal di Rp700. Warrent Buffet, 

memakai MOS di atas 50%. 

MARKETMARKET RESEARCH
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Investa Saran Mandiri berkeja sama dengan Majalah Pialang Indonesia untuk menyediakan kolom konsultasi portofolio saham. 
Khusus untuk permintaan ulasan saham, sebutkan kode saham dan alasan singkat Anda agar kami mengulasnya. Kirimkan 
email pertanyaan ke editorial@pialangindonesia.com, dengan subjek “KLINIK SAHAM”. Pertanyaan yang dikirimkan sebelum 
tanggal 15 setiap bulannya akan dijawab dan dipublikasikan pada edisi bulan berikutnya, dan pertanyaan setelah tanggal 
tersebut akan dikirimkan pada edisi selanjutnya.  Fasilitas ini gratis tanpa dipungut biaya.

BBRI | BUY | – Rp10.500 
| up grade dari Rp9800

Adanya lonjakan kenaikan net profit 

pada kuartal 1 2012 membuat kami 

meng-upgrade harga wajar dari Bank 

Rakyat Indonesia Tbk (BBRI). Dipicu 

oleh turunnya NPL dan kenaikan dari 

pendapatan bunga bersih BBRI, 

kami meng-up grade BBRI menjadi 

Rp10.500.

BMRI |  BUY |  Rp11.500 
| up grade dari Rp11.000

Adanya lonjakan kenaikan net profit 

pada kuartal 1 2013 membuat kami 

meng up grade harga wajar Bank Man-

diri Tbk (BMRI) menjadi Rp11.000.

PGAS |  BUY |  Rp7.800 
Kenaikan harga jual gas pada bulan 

April lalu akan menambah net profit 

Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 

(PGAS). PGAS juga diketahui memiliki 

keuntungan kontrak dengan produsen 

gas untuk pasokan dalam jangka pan-

jang dan akan membangun jaringan 

pipa gas baru di Jawa Tengah.

BSDE |  BUY |  Rp2.100 
Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) 

adalah emiten properti dengan land-

bank/ lahan kosong terbesar di Indone-

sia sebesar lebih dari 3000 hektar. La-

han kosong itu berada di kawasan kota 

mandiri BSD City yang kini semakin 

lengkap infrastuktur, serta fasilitasnya 

dengan akan adanya convention center 

terbesar di Indonesia. Kota mandiri 

ini juga akan dilengkapi dengan hotel 

dan mall baru hasil kerjasama dengan 

AEON dari Korea.

ASII |  SELL |  Rp6.100 
| down grade dari BUY

Turunnya net profit Astra International 

Tbk (ASII) pada kuartal terakhir diaki-

batkan oleh merosotnya pendapatan 

dan net profit anak usahanya PT United 

Tractors Tbk (UNTR). Maka kami 

saat ini men-down grade ASII karena 

besarnya pengaruh UNTR terhadap 

laporan keuangan induk usaha. UNTR 

terseret oleh buruknya kinerja sektor 

batubara yang dipicu oleh penurunan 

harga batubara dunia di bawah US$100  

per tonnya. 

LPKR |  BUY |  Rp1.750 
| up grade dari 1400 

Sekitar 40 persen dari pendapatan 

Lippo Karawaci Tbk  (LPKR) sudah 

bergantung pada bisnis rumah sakit. 

Hal ini akan membuat pendapatan 

serta kuntungan LPKR akan lebih stabil 

karena tidak lagi bergantung pada pen-

jualan lahan propertinya. 

JSMR |  BUY |  Rp7.600 
| up grade dari 7000 

Adanya kenaikan tarif tol di tahun ini di 

17 ruas jalan tol dimana sekitar 11 ruas 

dimiliki oleh Jasa Marga Tbk (JSMR) 

akan membuat pendapatan serta net 

profit JSMR semakin meningkat. 

KBLI |  BUY |  Rp350 
KMI Wire and Cable Tbk (KBLI) adalah 

saham emiten produsen kabel yang 

paling likuid. KBLI memiliki utang yang 

sedikit serta pendapatan yang lebih 

stabil dibandingkan dengan saham 

emiten kabel lainnya. Kami mereko-

mendasikan membeli untuk saham 

lapis kedua ini. Kami Investa berharap 

suatu saat nanti saham ini bisa menjadi 

blue chip. 

Berikut adalah saham pilihan kita untuk bulan Juni:
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5 Saham Pilihan 
Teknikal Juni
IWAN FIRMANSYAH

Pengasuh Komunitas Smart Trader Surabaya

I
ndeks harga saham gabungan (IHSG) sepan-

jang Mei bergerak cukup liar. Indeks menyen-

tuh level terendah pada 3 Mei di level 4925, 

dan tertinggi 5214. Tercatat, hanya tiga kali 

IHSG bisa menyentuh level rekor 5.200. Gerak 

side ways tidak lepas dari sentimen buruk di 

Amerika Serikat dan Jepang, yang membuat as-

ing menarik dananya dari pasar.

Berikut adalah lima saham yang direkomen-

dasikan secara terknikal, dan juga memiliki 

cerita fundamental yang memperkuat ar-

gument mengapa saham-saham itu layak 

dibeli. Dua BUMN karya masih memberikan 

peluang besar. Yaitu Adhi Karya Tbk (ADHI) 

yang tahun ini diproyeksikan memiliki per-

tumbuhan laba hingga 83 persen.  Demikian 

pula, Wijaya Karya Tbk (WIKA) berekspansi 

di bisnis power plant dengan rencana mem-

bangun sedikitnya 100MW/tahun.

Pada sektor properti Alam Sutra Realty 

(ASRI) yang memiliki land bank cukup besar 

juga mempunyai peluang untuk naik. Hal 

yang sama juga pada Bumi Serpong Damai 

Tbk (BSDE) yang berencana menggarap 

jalan tol jurusan 

Serpong-Balaraja. 

Terakhir, sektor 

perdagangan ritel 

Ramayana Lestari 



40PIALANG INDONESIA EDISI 10 JUNI 2013

RESEARCHMARKET

Sentosa Tbk (RALS) 

pada bulan Juni-

Juli, memasuki liburan 

sekolah dan bulan 

puasa sehingga bisa 

mendongkrak penjua-

lan.

BSDE
Target Harga 2750
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Berita-berita tersebut 

sangat mungkin menjadi 

pendorong sentimen 

positif, disamping posisi 

teknikal kelima saham 

tersebut yang menun-

jukkan potensi kenai-

kan. 



42PIALANG INDONESIA EDISI 10 JUNI 2013

T
idak semua orang bisa 

melakukannya. Butuh 

keahlian khusus untuk 

bisa menjalani bisnis 

tersebut. Tidak asal punya ar-

mada bisa mengangkut bahan-

bahan kimia dengan karakter 

mudah terbakar, gampang mele-

dak, dan pasti beracun itu. Penuh 

tantangan namun banyak pelu-

ang karena hanya sedikit yang 

bisa bertahan dan sukses. Salah 

satunya penguasa di bidang ini 

adalah Sasminto Tjoe. 

 Pria kelahiran Jember, 27 

Agustus 1958 ini memulai 

debutnya pada awal 

90-an. Tak ada 

bayangan di 

benak lulu-

san Chemical 

Engineering 

di California 

State Univer-

sity, Amerika 

Serikat itu 

menggeluti bisnis transportasi. 

Saat itu kondisi dalam negeri 

memang sedang tidak kondusif. 

Kondisi ekonomi tengah membu-

ruk senjelang resesi 1997/1998. 

Itu memaksanya untuk bekerja 

serabutan. Termasuk membantu 

orang tuanya yang punya bisnis di 

bidang jasa transportasi. 

 Usaha keluarganya ini hanya 

seputar jasa pengangkutan 

barang-barang kebutuhan pokok. 

Usaha keluarga yang sudah ada 

sejak 1986 tersebut, beroperasi 

dengan nama PT Sidomulyo. Pe-

rusahaan di Surabaya ini awalnya 

hanya memiliki satu unit truk pen-

gangkut kemudian berkembang 

hingga memiliki 30 unit truk. 

 Usaha berkembang, Sasminto 

pun punya ide mengembang-

kan pengangkutan bahan kimia, 

yang memang belum banyak 

pemainnya saat itu. “Awal mu-

lanya ya kita juga nggak tahu 

kimia apa. Tapikan ada satu hal 

FOCUSMARKET

SASMINTO TJOE,
President Director PT Sidomulyo Selaras Tbk

KOMITMEN, KUNCI 
SUKSES SIDOMULYO 
SELARAS

Menggeluti usaha 
jasa transportasi 
boleh jadi sudah 

umum. Yang luar 
biasa adalah jasa 

transportasi untuk 
bahan-bahan kimia 

berbahaya dan 
beracun atau B3. 
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yang namanya MSDS 

(Material Safety Data 

Sheet). Dari sanalah 

kami pelajari, sifat-

nya apa, bagaimana 

cara handlenya,” kata 

Sasmito, di kantornya 

beberapa waktu lalu. 

 Ia melihat ada 

banyak peluang. 

Tingginya risiko 

membuat orang 

berpikir seribu kali 

untuk menjalani bisnis 

ini. Apalagi bahan 

kimia yang diangkut adalah bahan kimia cair. Alhasil, peluang 

bisnis ini lebaih banyak dimanfaatkan oleh asing sebagai for-

warder.  “Memang ya kita kerja kimia, tapi saya pikir bahwa ada 

satu oportunity dibidang jasa. Jasa trasnportasi, dan saya lihat 

bahwa jasa itu sangat diperlukan,” akunya. 

 Lambat laun, usaha terus berkembang. Banyak customer 

yang puas dengan pelayanannya. Satu, dua, tiga customer 

sudah mulai percaya dan customer semakin bertambah banyak. 

Hingga pada tahun 1993 nama perusahaan diubah menjadi PT 

Sidomulyo Selaras. “Sido itu kan jadi, Mulyo itu mulia, Selaras itu 

selamanya, jadi Sidomulyo Selaras itu artinya Jadi Mulia Sela-

manya,” kata pria yang menyukai bidang kimia sejak SMA ini. 

 Nama perusahaan menjadi doanya. Tak butuh waktu lama, 

tangan dingin Sasminto membuat perusahan yang hanya punya 

beberapa armada saja, sekarang sudah memiliki kurang lebih 

400 armada. Sidomulyo menguasai 2/3 dari pangsa pasar jasa 

transportasi bahan kimia B3. “Filosofinya kita tidak mau jadi 

yang terbesar, tapi kita mau jadi yang terbaik,” ujar Sasminto 

membagi tips. 

 Untuk menjadi yang terbaik, Sasminto mengaku punya raha-

sia-rahasia tersendiri. Dengan strateginya ini, Sidomulyo Selaras 

mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing. 

 Komitmen pelayanan terbaik menjadi kuncinya. Komitmen 

tersebut menurut Sasminto mesti mewakili 3 aspek, yaitu Health 

Safety Environment (HSE), ketepatan waktu pengiriman, dan 

MARKET FOCUS

“Sido itu kan 
jadi, Mulyo itu 
mulia, Selaras 
itu selamanya, 
jadi Sidomu-
lyo Selaras itu 
artinya Jadi 
Mulia Sela-
manya,”
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ketepatan kuantitas barang 

kiriman. Muara ketiga aspek 

itu adalah kepuasan customer. 

Kalau customer sudah puas, ia 

tak perlu repot-repot lagi men-

cari pelanggan. Karena dengan 

sendirinya mereka percaya 

dan menjadi langganan. 

 Ya, seperti itulah gam-

barannya ketika Sasminto 

sedang memberikan pelay-

anan transportasi. Tak sebatas 

pada layanan yang dibutuh-

kan oleh customer, tapi lebih 

pada bagaimana membuat customer yang 

datang kemudian mereka akan pulang den-

gan senang karena masalahnya terpecahkan. 

Karena Sasminto selalu berusaha membantu 

memberikan solusi pada customer. Istilahnya 

‘One Stop Shopping”. 

 Dengan caranya itu pula, setiap order 

pengiriman bahan kimia berbahaya sampai ke 

tempat tujuan selalu berbeda-beda. Ada yang 

satu minggu sudah bisa dikirim kalau kondisi 

normal, tapi ada juga yang berbulan-bulan. 

Karena sebelum pengiriman, Sasminto perlu 

mempelajari terlebih dulu apa-apa saja yang 

perlu diperhatikan. Ia menyebutnya rule as-

sessment. Seperti lokasi customer, kemasan 

yang harus digunakan, kondisi jalannya, dan 

sebagaiya. 

 “Masalah yang ditemukan itu kemacetan, 

infrastruktur, dan pada saat ini yang terjadi ya 

BBM. Di Pantura itu kadang-kadang hanya bo-

leh beli 200 ribu. Itu sudah jadi rahasia umum. 

Apalagi sekarang BBM mau naik,” kata dia. 

 Itu rahasia pelayanannya. Rahasia lainnya 

ada pada pengemudi. Prinsip Sasmito adalah 

memanusiakan driver karena mereka adalah 

partner utama perseroan. Driver adalah ujung 

tombak bisnisnya. Sebab itu, se-

lalu tak bosan-bosannya meng-

ingatkan driver  yang sedang 

mengirim barang selalu diingat-

kan untuk bekerja dengan baik. 

“Dan salah satu moto kita, tidak 

ada pekerjaan yang terburu-

buru tapi kita lakukan dengan 

on time,” katanya. 

Setiap driver dibekali den-

gan training. Bahkan dilakukan 

tiga kali dalam setahun. Baik 

itu training keselamatan kerja 

maupun teknis yang berkaitan 

dengan bahan kimia B3. “Kita punya training 

center untuk driver. Kita kasih sertifikat,” kat-

anya.

 Selain itu, kesejahteraan para driver juga 

diperhatikan. Bahkan Sasminto tidak mau 

menggunakan istilah Serikat Pekerja melain-

kan Paguyuban. Dan upayanya cukup berha-

sil, banyak driver yang merasa senang kerja 

dengannya. Bahkan ada yang bertahan hingga 

puluhan tahun. 

 Itu pula yang membuat Sasminto dipercaya 

oleh banyak customernya. Bahkan, sampai 

saat ini, perseroan tidak pernah memiliki divisi 

marketing. Pelanggan yang merasa puas 

biasanya memberikan rekomendasi pada 

pelanggan lain, istilahnya getok tular. Kon-

sumen, kadang langsung menelpon Sasminto 

yang sudah dikenal luas di industri kima. 

 “Enaknya di bisnis transportasi bukan 

masalah saingan dikit, karena untuk masuk ke 

pekerjaan ini tidak semua perusahaan bisa, 

karena barang kimia. Kalau tidak benar akan 

terjadi accident. Itu akan merugikan tidak 

cuma satu dua orang. Jadi sangat spesifik, bu-

kan cuma orang yang punya uang terus punya 

truk bisa kerja,” pungkasnya.  

MARKET FOCUS

“Enaknya di bisnis 
transportasi B3 bukan 
masalah saingan dikit, 
karena untuk masuk 
ke pekerjaan ini tidak 

semua perusahaan 
bisa, karena barang 

kimia.



45PIALANG INDONESIA EDISI 10 JUNI 2013

Bagaimana kinerja perse-

roan tahun ini, pada kuartal 

pertama tampak ada penu-

runan arus kas?

Itu untuk pengadaan 

proyek yang kami dapatkan 

tahun ini. Banyak biaya yang 

harus kami keluarkan saat itu 

juga. Seperti perizinan, izin 

kan enggak bisa ditunda, jadi 

ada beberapa yang sudah 

kami biayakan secara lang-

sung, sedangkan revenue 

belum masuk. 

Seperti apa prospek dan 

pertumbuhan perseroan ke 

depan?

Kebutuhan akan bahan-ba-

han pembuat kertas, cat, dan 

produk dari bahan kimia san-

gat banyak sekali. Pertumbu-

han industri kimia di Indonesia 

itu 15 persen sampai 22,5 

persen per tahun. Growth 

masih tinggi, transportasi kita 

masih sekitar 30 persenan. 

Tahun ini aja kami yakin masih 

akan growth sekitar 40 perse-

nan. Asumsinya, tahun 2012 

kemarin kita baru memenang-

kan tender. Kami starting di 

bulan Maret, dengan adanya 

itu rating kami naik sehingga 

buttom line-nya di Desember 

2013 growth-nya sekitar 30-

an dari itu saja, belum yang 

lain. Yang lain itu ada di sektor 

migas, sekitar 10 unit. 

Nanti pabrik-pabrik di 

Indonesia itu enggak cuma 

di Jakarta, tapi bisa di Jawa 

tengah, Jawa Timur. Kalau ini 

jadi, infrastruktur jadi, pen-

giriman menjadi multi. Kalau 

perusahaan membeli dalam 

jumlah besar, dia tidak bisa 

mengimpor dari kapal lang-

sung nganter dari kapal ke 

pabrik. Dia pasti akan taruh di 

storage dan pakai jasa yang 

bisa nganter ke pabrik dia, 

dan yang bisa nganter ke 

pabrik itu adalah truk.

Anda begitu yakin bisnis 

akan tumbuh hingga 40 

persen?

Secara industri, pasar 

masih luas dan bisa kami 

MARKET FOCUS

ERWIN HARDIYANTO 
Direktur Keuangan PT Sidomulyo Selaras Tbk

“KAMI YAKIN TUMBUH 
40 PERSEN”
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lihat pabrik kimia di Indone-

sia berapa banyak. Mereka 

itu tidak memproduksi satu 

barang itu langsung ke user. 

Kami lihat pabrik kimia itu ban-

yaknya industri kimia dasar, 

proses blending dari satu 

jenis ke jenis lain menjadi satu 

kemudian diolah lagi barulah 

menjadi barang jadi. Misal-

nya di daerah Kapuk, Jakarta 

Utara, itu banyak pabrik-pabrik 

kimia kecil. Perusahaan cat 

sajalah contohnya, yang terke-

nal sampai yang jualnya kiloan 

juga banyak. Gambarannya 

dari situ. 

Bagaimana persaingan den-

gan perusahaan lain? 

Bagi kami tidak terlalu men-

jadi masalah, karena pertama 

dengan kompetitor kami juga 

baik. Di samping itu market-

nya juga besar. Kemarin itu 

hampir Rp 16 triliun. Kami men-

guasai 2/3 dari market. Yang 

lainnya asing, karena 

yang lokal itu jarang 

main beginian.

Kompetitor asing 

tidak dihitung? 

Jasa transportasi 

kami mengangkut 

barang-barang kimia. 

Asing kalah. Asing 

itu hanyalah satu 

perusahaan di mana 

mereka yang hanya 

mempunyai manage-

ment. Jadi mereka 

sifatnya kayak sewa 

saja. Jadi bahasa, 

komunikasi, ini bu-

kan suatu hal yang 

teknologis.

Apa yang perlu diketahui 

investor agar tertarik saham 

SDMU?

Dari bidang usahanya, bi-

dang usaha ini adalah bidang 

usaha jasa, di mana bidang 

ini biasanya membutuhkan 

suatu alat untuk melakukan 

kegiatan-kegiatan. Sehingga 

dapat dilihat dari kapasitas 

angkut. Dalam hal ini semakin 

gede aramadanya, semakin 

gede fasilitasnya, semakin 

gede revenue. Di SDMU se-

lain armada semakin banyak, 

MARKET FOCUS

QUARTER ANLZ 2013 [03] 2013 [03] 2012

LAST PRICE 280 280 320

SHARE OUT 900.7M 900.7M 900.7M

MARKET CAP 252B 252B 288B

 

BALANCE SHEET

CASH 6B 6B 36B

TOTAL ASSET 305B 305B 204B

S.T.BORROWING 81B 81B 17B

L.T.BORROWING 22B 22B 2B

TOTAL EQUITY 181B 179B 177B

 

INCOME STATEMENT

REVENUE 140B 35B 32B

GROSS PROFIT 52B 13B 14B

OPERATING PROFIT 11B 3B 4B

NET.PROFIT 10B 3B 3B

EBITDA 11B 3B 4B

INTEREST EXPENSE 0 0 1B

 

RATIO

EPS 11.64 2.91 3.13

PER 24.05X 96.22X 102.24X

BVPS 201.34 199.16 196.31

PBV 1.39X 1.41X 1.63X

ROA 3.44% 0.86% 1.37%

ROE 5.78% 1.46% 1.58%

EV/EBITDA 32.24 128.96 60.37

DEBT/EQUITY 0.57 0.58 0.11

DEBT/TOTALCAP 0.36 0.37 0.1

DEBT/EBITDA 9.51 38.04 4.25

EBITDA/INTEXPS 0 0 3.77
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didukung fasilitas semakin besar, ditambah lagi dengan ekspansi 

usaha seperti washing depo, warehouse, toko sparepart, itu menjadi 

nilai tambah tersendiri.  Capex kami tahun ini Rp 60 miliar itu semua 

untuk armada. 

Berapa jumlah armada yang dimiliki perusahaan saat ini? 

Sekitar  400-an tersebar di Jawa dan Sumatera. Kalau kimia itu 

pusatnya di Jawa, Cilegon, sama Kalimantan.

Apa rencana perseroan ke depan? 

Target kami mau selesaikan dulu penambahan armada, terus kami 

lagi mau buat washing depo dan terminal peti kemas di Cilegon dan 

Jakarta, terus warehouse untuk kimia, dan toko sparepart. Targetnya 

kalau kami pakai sparepart sendiri bisa hemat 25 persen. 

Siapa target klien washing depo? 

Yang lain, dan untuk perusahaan chemical, itu tadinya cost center 

kami, tapi bisa jadikan profit center. Selama ini biasanya kalau cuci 

ekspor tank adanya di Jakarta, nah kami taruh di Cilegon. Kalau itu 

berjalan bisa menyumbang revenue 20-30 persen ke group kalau 

itu berjalan. Targetnya bisa berjalan Desember yah. 

Bagaimana dengan proyeksi pertumbuhan laba tahun ini? 

Growth-nya itu 30 persen dari tahun 2012. kira-kira revenue seki-

tar 10 persen. 

Apakah perseroan sudah puas dengan kinerja saham di pasar 

modal? 

Saya juga bisa bingung sendiri, itu kok enggak gerak-gerak (saat 

ini dikisaran 280-300/ saham). Orang pada keep sih yah. Kalau saya 

lihat, yang pertama orang belum perhatiin, ya sudahlah, kami nggak 

mau buat-buat gimana, kalau kami mau bandarin, sebentar-bentar 

naik-turun orang juga kecewakan. 

Bagaimana kinerja saham sejak perseroan go public?

Sejauh ini yang lumayanlah, dari sisi aset. Karena IPO itu sebetul-

nya bukan tujuan akhir, tapi itu merupakan pintu gerbang untuk kami 

melangkah. Di mana dalam pandangan kami begitu kami muncul IPO 

itu udah good governance. So far kami juga punya kuda-kuda yang 

kokoh untuk melompat supaya tidak sampai jatuh. 

MARKET FOCUS

 Di SDMU selain 
armada semakin 
banyak, didukung 
fasilitas semakin 
besar, ditambah lagi 
dengan ekspansi 
usaha seperti wash-
ing depo, warehouse, 
toko sparepart, itu 
menjadi nilai tambah 
tersendiri.  
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It is absurd to think that the 
general public can ever 
make money out of market 
forecasts."

Benjamin Graham, 
The Intelligent Investor
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P
erusahaan yang memproduksi ba-

rang-barang konsumen, mulai dari 

sabun, hsampo, hingga kecap dan 

lainnya itu menjual sahamnya di Bur-

sa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada 

1981. Saat itu sebanyak 15 persen saham dilepas.

Unilever kini semakin mematangkan diri 

untuk menjaga sustainability sebagai elemen 

utama dalam pertumbuhan bisnis. Tak hanya 

mendorong penjualan sekaligus menenkan 

resiko dan biaya-biaya. Perseroan menerap-

kan Unilever Sustainable Living Plan sebagai 

strategi menumbuhkan bisnisnya dua kali 

lipat sambil mengurangi dampak lingkungan 

produk-produk konsumernya.

Program yang dicanangkan sejak 2010 

itu merupakan wujud komitmen Unilever 

mengembangkan bisnis. Dua tahun berjalan, 

pertumbuhan penjualan Unilever meningkat 

19,2 persen dan mencapai Rp 27,3 triliun serta 

peningkatan laba bersih 15, 4 persen mencapai 

Rp 4,9 triliun. Kuartal satu 2013, penjualan me-

ningkat 14,7 persen menjadi Rp 7,6 triliun dan 

laba bersih meningkat 23,1 persen mencapai 

1,4 trilliun.

Tiga manfaat sekaligus dirasakan Unilever 

Indonesia dari program ini. Pertama menjaga 

brand-brand dan terus berinovasi menjaga 

pertumbuhan penjualan. Kedua, menekan bi-

aya melalui efisiensi pemakaian energi, air, dan 

produksi limbah di pabrik-pabriknya. Ketiga, 

mengurangi resiko keberlangsungan bisnis di 

masa yang akan datang dengan cara menga-

mankan pasokan bahan baku pertanian yang 

diperlukan untuk produk-produk Unilever.   

UNVR

TARGET MENJAGA 
SUSTAINABILITAS

PT Unilever Indonesia Tbk didirikan pada 1933 sebagai 
anak perusahaan dari korporasi multinasional Unilever 
yang bermarkas di Rotterdam, Belanda. 



50PIALANG INDONESIA EDISI 10 JUNI 2013

Berapa besar serapan belanja modal 

sepanjang kuartal pertama tahun ini?

Hingga kuartal I 2013 mencapai 36 pers-

en atau setara dengan Rp 360 miliar dari 

total anggaran senilai Rp 1 triliun. Alokasi 

belanja modal kuartal I tahun ini mayoritas 

terserap untuk penambahan kapasitas di 

beberapa pabrik. Kami harapkan tahun ini 

dan tahun depan pabrik-pabrik itu sudah 

bisa beroperasi.

Untuk apa saja?

Capex tahun ini, antara lain untuk 

penambahan kapasitas pabrik di Cikarang 

dan Surabaya. Penambahan kapasitas 

produksi seiring pertumbuhan permintaan 

produk perseroan tiap tahun, dan perki-

raan kenaikan permintaan tahun ini. Selain 

untuk peningkatan kapasitas, belanja mod-

al tahun ini juga untuk revitalisasi sistem 

distribusi, seperti penambahan  ice cream 

cabinet  guna memperluas jangkauan 

pemasaran produk ice cream perseroan.

 

Belanja modal diambil dari mana sum-

bernya?

Sebagian dipenuhi dari alokasi internal 

dan pinjaman bank.

Bagaimana kinerja keuangan perseroan 

di kuartal pertama ini?

Hingga kuartal I 2013, pendapatan ber-

sih sebesar Rp 7,6 triliun atau naik sekitar 

14,7 persen dibanding periode sama tahun 

sebelumnya. Kenaikan didorong oleh ke-

naikan volume dan harga jual. Sepanjang 

kuartal I 2013 ada kenaikkan harga jual 5-6 

persen. Kuartal II belum direncanakan, ma-

sih pantau-pantau. 

Perseroan menerapkan 
Unilever Sustainable Liv-
ing Plan sebagai strategi 
menumbuhkan bisnis-
nya dua kali lipat sam-
bil me ngurangi dampak 
lingkung an produk-produk 
konsumernya.

MARKET FOCUS

SANCOYO ANTARIKSO, 
Direktur dan Sekretaris Perusahaan 
PT Unilever Indonesia Tbk



51PIALANG INDONESIA EDISI 10 JUNI 2013

I
nduk pengendali utama 

emiten ini adalah Banpu 

Public Company Lim-

ited, sebuah perusahaan 

yang didirikan di Kerajaan 

Thailand. Banpu melalui PT 

Centralink Wisesa Interna-

tional memiliki 77,60 persen 

saham, PT Sigma Buana Ce-

merlang 2,40 persen dan 

selebihnya merupakan sa-

ham masyarakat.

ITMG memiliki bisnis inti di 

bidang pertambangan batu 

bara. Proses penambangan 

dilakukan melalui lima anak 

usahanya, yaitu PT Indomin-

co Mandiri, PT Trubaindo 

Coal Mining, PT Kitadin-Em-

balut, PT Kitadin-Tandung 

Mayang, PT Bharinto Ekata-

ma, dan PT Jorong Barutama 

Greston.

MARKET FOCUS

ITMG

OPTIMISTIS 
DI TENGAH SENTIMEN 
BURUK BATUBARA
PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) didirikan tanggal 02 Sep-
tember 1987 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 
1988. 

Konsensi pertambangan 

tersebar di Kalimantan Timur, 

Kalimantan Tengah, dan Kaliman-

tan Selatan. Luas konsesi kelima 

anak usaha Indo Tambangraya 

adalah 87.560 hektare. Sedan-

gkan batu bara yang diproduksi 

oleh setiap anak berbeda-beda 

berkisar antara 5.300–7.300 kilo-

kalori per kilogram.
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Bagaimana Kinerja kuartal I 

tahun ini?

Produksi perseroan men-

capai 6,7 juta ton naik dari 

5,7 juta ton pada kuartal 

I, dibanding tahun lalu. Ini 

sudah sekitar 23% dari target 

produksi tahun ini 29 juta ton.

Tahun ini tidak ada revisi 

target (29 juta ton, red). Re-

alisasi produksi tahun 2012, 

27,5 juta ton. Ini akan didu-

kung empat anak usaha di 

Kalimantan Timur. PT Indomin-

co Mandiri ditargetkan mem-

produksi 14,8 juta ton, 

Trubaindo Coal Mining 

7,7 juta ton, PT Bharinto 

Ekatama 1,9 juta ton, PT 

Kitadin-Embalut 1 juta 

ton, PT Kitadin Tandung 

Mayang 2,4 juta ton, 

dan PT Jorong Baruta-

ma Greston 1,2 juta ton.

Bagaimana kondisi 

penjualan?

Sekitar 81% dari 

rencana produksi telah 

dikontrak, sisanya 19 

belum dikontrak. Dari 

kontrak penjualan itu 

54% telah ditetapkan 

harganya, 19% men-

gacu pada indeks harga ba-

tubara, 8% belum ditetapkan, 

sedangkan 19% belum terjual.

Ekspor batubara tahun lalu 

sebagian besar ditujukan ke 

China (26%), Jepang  (16%), 

India (12%),  Taiwan (8%), dan 

Thailand (7%). Sementara pen-

jualan domestik hanya 9%.

Berapa dana Capex untuk 

menunjang oprasional?

Alokasinya US$150 juta. 

US$90 juta untuk menambah 

kapasitas pelabuhan ba-

tubara Bontang dan Bunyut di 

Kalimantan Timur. Kapasitas 

pelabuhan di Bontang akan 

ditingkatkan menjadi 30 juta 

ton per tahun dari kapasi-

tas saat ini 20,5 juta ton per 

tahun. Investasi perluasan 

diperkirakan sekitar US$60 

juta. Kapasitas pelabuhan 

Bunyut akan ditingkatkan 

menjadi 15 juta ton per tahun 

dari kapasitas saat ini 9 juta 

ton dengan investasi sekitar 

US$ 20 juta. Tapi sedang diuji 

kelayakan. 

MARKET FOCUS

EDWARD MANURUNG
Direktur Keuangan Indo Tambangraya Megah Tbk
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S
eptember 1995 PT Semen 

Gresik berkonsolidasi den-

gan PT Semen Padang dan 

Semen Tonasa, yang kemu-

dian dikenal dengan nama Semen 

Gresik Group (SGG). Total kapasitas 

terpasang SGG sebesar 8.5 juta ton 

semen per tahun. September 1998, 

Pemerintah melepas kepemilikan sa-

hamnya di SGG sebesar 14 persen 

melalui penawaran terbuka yang di-

menangkan oleh Cemex S.A. de C.V., 

perusahaan semen global yang ber-

pusat di Mexico. 

Pada tanggal 27 Juli 2006 terjadi 

transaksi penjualan saham Cemex S.A. 

de C.V. pada Blue Valley Holdings PTE 

Ltd. sehingga komposisi kepemilikan 

saham sampai saat ini berubah men-

jadi Negara RI 51,01 persen, Blue Val-

ley Ltd. 24,90 persen dan masyarakat 

24,09 persen.

Konsumsi semen sepanjang kuartal 

I 2013 masih sesuai ekspektasi, yaitu 

mencapai 22 persen dari target kon-

sumsi akhir tahun sekitar 61 juta ton. 

Data yang dirilis Asosiasi Semen In-

donesia, konsumsi semen secara total 

pada kuartal I menunjukan pertumbu-

han sekitar 8 persen menjadi 13,6 juta 

ton dari periode yang sama tahun lalu 

12,6 juta ton. 

Pertumbuhan di pasar domestik 

masih dipacu oleh konsumsi di Jawa 

dengan kenaikan 10,2 persen dari 6,73 

juta menjadi 7,42 juta ton. Sementara 

di luar Jawa, kenaikan kosumsi ter-

catat sebesar 6,6 persen dari 5,7 juta 

menjadi 6,15 juta. Semen Gresik men-

targetkan tetap menguasai 45 persen 

market share.

SMGR

MEMBANGUN PASAR 
REGIONAL
PT Semen Gresik Tbk berganti nama menjadi PT Semen Indonesia Tbk. Kini, peru-
sahaan yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek dengan kode saham SMGR itu 
mencoba bertarung di tingkat regional, Asia Tenggara. Semen Indonesia mengakui-
sisi perusahaan sejenis di Myanmar dan Vietnam bersiap sebagai leader di kawasan 
ASEAN.

MARKET FOCUS
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Bagaimana target kinerja 

penjualan Semen Indonesia 

di kuartal kedua?

Diproyeksikan volume 

penjualan semen di kuartal 

II 2013 sebesar 6 juta ton, 

naik 0,33 persen dibanding 

realisasi penjualan kuartal 

I sebesar 5,98 juta ton. Di-

harapkan ada kenaikan pen-

jualan, karena curah hujan 

yang mulai berkurang serta 

pembangunan proyek pemer-

intah yang mulai terealisasi. 

Berdasarkan siklus tahunan, 

semester II biasanya bisa 

tumbuh signifikan. Selain itu, 

pabrik Tuban IV dan Tonasa V 

telah berkontribusi terhadap 

penjualan

 

Rencana akuisisi perusa-

haan semen di kawasan re-

gional sudah sejauh mana?

Akuisisi Thang Long Ce-

ment Joint Stock Company 

(TLCC) di Vietnam, kepemi-

likan sahamnya sebesar 70 

persen pada bulan Desember 

2012 lalu.

 

Selain yang di Vietnam itu 

mana lagi yang akan diakui-

sisi?

Sedang lirik di Myanmar, 

dan Kamboja. Kajiannya, un-

tuk Myanmar pembangunan 

pabrik semen berkapasitas 

satu juta ton diperkirakan nilai 

investasi sekitar US$ 200 

juta. Sementara untuk Kam-

boja masih dipelajari.

 

Di dalam negeri ada ekspan-

si ke mana lagi?

Kami akan bangun pabrik 

di Kalimantan, karena poten-

si perkembangan ekonomi 

di kawasan itu 

terus meningkat. 

Semen Indonesia 

kan belum ada di 

sana, potensi per-

tumbuhan di sana 

harus disiapkan. 

Bukan hanya di 

Kalimantan, tetapi 

juga di wilayah 

lainnya seperti 

Sumatera dan 

Indonesia bagian 

Timur.

 Berapa target kinerja tahun 

ini?

Pendapatan usaha sepan-

jang tahun ini ditargetkan 

meningkat 15 persen. Semen-

tara laba bersih kemungkinan 

hanya tumbuh 8-10 persen. 

Kinerja perseroan kemung-

kinan sedikit terganggu dari 

rencana kenaikan tarif listrik 

dan bahan bakar minyak. 

Meski demikian itu sudah 

diantisipasi. 

DWI SOETJIPTO, 
Direktur Utama Semen Indonesia Tbk

MARKET FOCUS

Kinerja perseroan kemung-
kinan sedikit terganggu dari 
rencana kenaikan tarif listrik 
dan bahan bakar minyak. 
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D
engan kerja keras, pada 2001 perseroan dapat mening-

katkan kapasitas produksi pabrik di Blok W sebesar 100 

persen dengan menambah dua lini mesin yaitu untuk 

jenis roti tawar dan jenis roti manis.

Seiring permintaan yang terus melonjak di Jawa maupun di luar 

Jawa, perseroan ekspansi keluar Jakarta dengan membuka pabrik 

kedua. Pabrik kedua dibangun pada 2005 di Kawasan Industri 

Pasuruan, Jawa Timur, dengan memasang dua lini mesin, guna 

melakukan penetrasi pasar ke Jawa Timur dan Bali. Pada 2008 

Nippon Indosari Corpindo kembali membuka pabrik ketiga dengan 

dua lini mesin di Blok U, Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Jawa 

Barat meski dibayangi krisis ekonomi di dalam negeri. 

Pada 2011, perseroan membuka tambahan tiga pabrik baru di 

Semarang, Medan dan Cibitung. Lalu, di tahun berikutnya perse-

roan meningkatkan kapasitas produksi pabrik Pasuruan, Semarang 

dan Medan dengan menambahkan satu lini mesin produksi untuk 

roti manis pada masing-masing pabrik. Selain itu Perseroan pun 

membangun dua pabrik baru di Palembang dan Makassar.

ROTI

BISNIS YANG TAK 
KENAL KRISIS
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI) adalah perusahaan roti terbe-
sar di Indonesia dengan merek dagang Sari Roti. Didirikan pada tahun 
1995, dan beroperasi pada tahun 1997, perseroan baru memiliki satu 
pabrik di Blok W, Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Jawa Barat 
dengan dua lini mesin. Meski dalam kondisi ekonomi yang kurang 
menguntungkan pada kala itu perseroan masih dapat bertahan. 

Belum lama ini, ROTI mener-

bitkan obligasi bagaimana pe-

makaiannya?

Total obligasi Rp1 triliun. Ta-

hap I Rp500 miliar, 56 persen 

dana obligasi tahap I tahun ini 

sebesar Rp280 miliar untuk 

ekspansi produksi. Sepanjang 

2013, perseroan berencana 

membangun tiga pabrik baru, 

masing-masing di Purwakarta, 

Cikande, dan Pasuruan.

Sebanyak 44 persen dana 

hasil obligasi tahun ini digu-

nakan untuk pelunasan pinja-

man kepada perbankan. Kami 

masih memiliki pinjaman ke-

pada PT Bank Central Asia 

Tbk (BBCA) yang akan jatuh 

tempo pada 2017.

Berapa investasi pabrik?

Satu pabrik investasinya 

sekitar Rp100 miliar-Rp200 

miliar. Harapannya, akhir tahun 

sudah beroperasi, sehingga 

pada 2014 ketiga pabrik su-

dah memberikan kontribusi 

produksi dan penjualan. Ta-

hun lalu, perseroan juga telah 

mengoperasikan tiga pabrik 

baru, masing-masing di Cika-

rang, Palembang, dan Makassar.

Ada berapa pabrik saat ini, 

berapa kapasitasnya?

Delapan pabrik dengan to-

tal kapasitas 24 juta pieces 

roti. Kedelapan pabrik terse-

but berkapasitas 613.393 piec-

es roti tawar per hari dan 2,8 

juta pieces roti manis per hari.

Kinerjanya bagaimana?

Ekspansi mendukung per-

tumbuhan penjualan Nip-

pon Indosari di kuartal I 2013 

sebesar 30,3 persen secara 

tahunan menjadi Rp356,72 

miliar. 

STEPHEN ORLANDO
Public Relations Nippon Indosari Corpindo Tbk

MARKET FOCUS



56PIALANG INDONESIA EDISI 10 JUNI 2013

WORLD

P
ernyataan ini membuat pasar keuan-

gan global bergejolak, bereaksi negatif 

di Asia, net sell asing di bursa saham 

terjadi dalam jumlah yang cukup signifi-

kan. Pasar langsung mengindikasikan Fed akan 

mengurangi stimulus moneter berupa pembelian 

aset (quantitative easing/QE). Sejak 2010, The 

Fed menggelontorkan ratusan miliar dollar mem-

beli membeli US Treasury dan aset-aset beragun 

kredit pemilikan rumah (KPR). Pada QE3 yang 

dilansir September 2012 lalu  setiap bulan mereka 

membeli US$ 85 miliar. 

Pernyataan Bernanke ini masih menggantung, 

sinyal lebih terang sesungguhnya baru akan 

diketahui pada rapat Federal Open Market Com-

mittee (FOMC) pertengahan bulan ini. Desain 

awal QE adalah, komitmen bak sentral AS meng-

guyur pasar dengan likuditas dengan target bursa 

tenaga kerja Amerika Serikat membaik hingga ke 

level 6 persen dan laju inflasi tidak melampaui 2,5 

persen. 

Fed juga mempertahankan suku bunga acuan 

di level 0,25 persen sejak Desember 2008. 

Patokan QE akan dihentikan atau tidak adalah 

tingkat pengangguran yang pada April 2013 ma-

sih di level 7,5 persen. Ini masih jauh dari target 6 

“Karena kita melihat perbaikan di bursa tenaga 
kerja, kami (Fed) akan merespons dengan 

mengurangi jumlah akomodasi secukupnya,” 
kata Ben S Bernanke, Gubernur Federal 

Reserve (Fed), di hadapan Komite Eko-
nomi Kongres Amerika Serikat pada 23 
Mei lalu
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persen 

atau 

level 

dimana 

The 

Fed 

akan 

men-

gurangi 

stimulus 

mon-

eternya.

Sejak QE3, kebijakan ini cukup 

memiliki tuah. Rata-rata tercipta 

193 ribu lapangan kerja per bulan, 

dibanding rata-rata tambahan 141 

ribu selama enam bulan sebelum-

nya. Sepanjang tahun ini, tingkat 

pengangguran menunjukkan tren 

menurun, yaitu Januari (7,9 persen), 

Februari (7,7 persen), Maret (7,6 pers-

en) dan April (7,5 persen). “Meskipun 

terjadi perbaikan, namun secara ke-

seluruhan bursa tenaga kerja masih 

lemah,” kata Bernanke. 

Selain patokan tingkat pengang-

guran, Fed juga melihat laju inflasi 

sebelum memutuskan mengurangi 

QE secara bertahap. Namun, dari 

target inflasi sebesar 2 persen yang 

ditetapkan bank sentral, laju inflasi 

hingga April 2013 justru turun men-

jadi 1,1 persen dibanding Maret yang 

sebesar 1,5 persen. 

Jika melihat indikator-indikator di 

atas, Bernanke dan Fed diragukan 

bakal mengurangi QE tiga pada Juli 

atau September mendatang. “Fed 

akan mempertahankan kebijakannya 

dan menunggu hingga rapat FOMC 

pada September untuk memutus-

kan,” kata Roberto Perli, mantan 

anggota Divisi Urusan Moneter di 

Federal Reserve. 

Di Indonesia, Muhammad Chatib 

Basri, Menteri Keuangan menyatakan 

ketidakyakinanya jika Fed belum 

akan menghentikan QE karena 

pemulihan ekonomi di Amerika 

Serikat belum cukup kuat. Berdasar-

kan laporan terbaru dari Kement-

erian Perdagangan Amerika Serikat, 

ekonomi Amerika Serikat tumbuh 2,4 

persen pada kuartal I 2013 secara 

year on year yang ditopang oleh 

konsumsi domestik. 

Namun, bagaimana jika keputu-

san itu benar? Terlebih banyak dian-

tara ekonom yang mengkritik begitu 

banyaknya uang hasil penjualan 

aset di sana merembes, bocor dan 

kabur keluar negeri. Apalagi sampai 

dengan putaran ketiga, QE belum 

bisa disimpulkan efektif. Ekonomi 

Amerika Serikat tumbuh sebesar 2,5 

persen pada kuartal I 2013, diband-

ing 0,4 persen pada kuartal IV 2012. 

Dana Moneter Internasional (IMF) 

memproyeksikan Amerika Serikat 

tumbuh sebesar 1,2 persen pada 

2013, kemudian meningkat 2,2 

persen pada 2014.

Jika Fed menghentikan, atau 

setidaknya mengurangi, QE sebe-

lum ekonomi cukup kuat dan pasar 

belum yakin betul terhadap outlook 

ekonomi Amerika Serikat, maka 

pasar akan bereaksi negatif. Sesaat 

setelah Bernanke mengindikasikan 

akan mengurangi program quantita-

WORLD
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tive easing, Standard and Poor’s 500 

Index anjok sebesar 0,8 persen dan 

ditutup di level 1.655,35. Yield US 

Treasury bertenor 10 tahun melonjak 

11 basis poin menjadi 2,04 persen.

Sebagian kalangan di Amerika 

Serikat berpendapat memang sudah 

saatnya Fed mengakhiri QE karena 

mengandung berbagai risiko, seperti 

risiko gelembung harga aset (asset-

price bubble), inflasi tinggi, serta 

membengkaknya neraca keuangan 

Fed. Martin Feldstein merupakan 

salah seorang ekonom berpengaruh 

yang mendukung Fed menghentikan 

QE.

“Sudah saatnya Fed menyadari 

bahwa mereka tidak bisa men-

stimulasi pertumbuhan ekonomi dan 

pemulihan yang lebih kuat harus 

bergantung pada kebi-

jakan fiskal dan reformasi 

aturan pajak dari pemer-

intah dan Kongres,” kata 

Feldstein dalam tulisan-

nya di Wall Street Journal 

(WSJ) awal Mei lalu.

Dampak Global

Sampai dengan Ber-

nanke belum memberi-

kan sinyal mengurangi 

pembelian aset, ikuiditas 

yang melimpah ditambah 

dengan suku bunga ren-

dah dari Fed mendorong 

investor untuk mencari 

yield yang lebih tinggi.  

Kondisi ini membuat oto-

ritas moneter di negara 

berkembang kelimpungan mengelola 

derasnya aliran modal asing. Dana 

asing masuk ke pasar keuangan, 

properti, dan aset investasi lain yang 

jika tidak dikelola dengan baik bisa 

menyebabkan asset-price bubble.  

Contoh di Asia Tenggara adalah Thai-

land dan Filipina, yang mata uangnya, 

yaitu baht dan peso, terapresiasi 

cukup tinggi tahun ini.

Jika Fed benar-benar mengu-

rangi, atau bahkan menghentikan, 

QE maka aliran masuk dana asing ini 

akan melambat. Kemungkinan lebih 

buruk adalah penarikan modal (capi-

tal outflow) yang bisa menimbulkan 

gejolak di negara bersangkutan. 

Sementara itu, dari saluran perda-

gangan internasional, pemulihan 

maupun pelemahan ekonomi Ameri-

WORLD
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ka Serikat akan berdampak terhadap 

mitra-mitra dagangnya. Perbaikan 

konsumsi domestik dan keyakinan 

konsumen di Amerika Serikat biasan-

ya linier dengan kenaikan kinerja 

ekspor mitra-mitra dagang Amerika 

Serikat, demikian juga sebaliknya.

Contohnya, berdasarkan data 

Biro Sensus Amerika Serikat, nilai 

impor Amerika Serikat turun menjadi 

US$ 223,1 miliar pada Maret 2013 

dari US$ 229,6 miliar pada Februari 

2013. Dan pada periode yang sama, 

China sebagai mitra dagang utama 

Amerika Serikat, mencatat penurunan 

ekspor ke Amerika Serikat. Ekspor 

China pada Maret turun menjadi US$ 

27,3 miliar dari US$ 32,7 miliar pada 

Februari.

QE Jepang

Saat ini, bukan hanya Amerika 

Serikat sebagai satu-satunya negara 

maju yang memberlakukan quantita-

tive easing. Jepang juga membutuh-

kan QE untuk menggairahkan kem-

bali perekonomiannya yang masih 

terjebak dalam deflasi. Jepang akan 

mencoba lagi menstimulasi pereko-

nomiannya dengan QE, setelah QE 

pada 2001 hingga 2006 terbukti 

gagal mengeluarkan negara ini dari 

deflasi.

Beda QE versi Jepang yang be-

lum lama ini diumumkan oleh Har-

uhiko Kuroda, Gubernur Bank of Ja-

pan (BOJ), adalah besarannya. BOJ 

berkomitmen menyuntikkan dana 

hingga US$ 1,4 triliun untuk menca-

pai target inflasi 2 persen dalam dua 

tahun ke depan. Jumlah jauh lebih 

besar, dan bahkan menurut estimas 

Wall Street Journal jumlahnya 60 

persen lebih besar dibanding QE 

dari Fed.

Namun “proyek” ambisius ini 

tidak terlepas dari risiko, baik dari 

dalam maupun luar negeri. Jepang 

merupakan negara dengan rasio 

utang paling tinggi di dunia, yaitu 214 

persen terhadap PDB. Dengan QE 

terbaru, beban utang Jepang akan 

semakin berat. Untungnya, Jepang 

tidak mengalami default (gagal 

bayar) karena sebagian besar utang 

pemerintah dipegang oleh investor 

lokal.

QE Jepang ini menuai kritik dari 

negara-negara tetangga, karena 

berpengaruh terhadap depresiasi 

yen Jepang. Bahkan ramai diper-

debatkan mengenai potensi terjadi 

perang mata uang (currency war), di 

mana negara-negara berlomba-lom-

ba mendevaluasi kurs demi menjaga 

daya saing masing-masing dalam 

perdagangan internasional.

Yen yang melemah menjadikan 

produk-produk Jepang lebih murah 

di pasar internasional. Korea Selatan 

dan China merupakan contoh neg-

ara yang merasa dirugikan, karena 

produknya menjadi lebih mahal 

dibanding produk Jepang. Khusus-

nya Korea Selatan yang mempunyai 

industri unggulan yang sama seperti 

Jepang, yaitu otomotif dan elek-

tronik.

WORLD

QE Jepang ini 
menuai kritik 
dari negara-
negara te-
tangga, karena 
berpengaruh 
terhadap dep-
resiasi yen 
Jepang.
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"Investing without research is 
like playing stud poker and 
never looking at the cards."

Peter Lynch, 
One Up On Wall Street
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STORYPERSONAL

MEITAWATI EDIANINGSIH

MENGALIR 
DALAM 
TAKDIR

Spekulasi hidup Meitawati Edianingsih mun-
cul ketika dia merasa tertarik untuk mengi-
kuti tes kerja setelah melihat ada lowongan 
di salah satu perusahaan sekuritas pada ta-
hun 1999. Meskipun dirinya tak benar-benar 
mengetahui apa itu perusahaan sekuritas. 
Bahkan namanya saja baru kali pertama ia 
dengar. “Pada waktu Sarijaya kebetulan mau 
buka cabang Bandung. Terus mulai cari tahu 
apa itu sekuritas,” ujarnya. 
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MARKETPERSONAL STORY

Nasibnya memang mujur, 

tanpa kesulitan Meita diterima 

sebagai equity sales. Karena 

sebelumnya ia bekerja di 

bank, Meita harus belajar lagi 

dari nol. Mulai dari mengenal 

apa itu pasar modal, saham itu 

apa dan bagaimana menjalani 

pekerjaaanya. “Ternyata seru 

juga, harus ngelihat market 

di luar seperti apa, politik 

bagaimana. Kita wawasannya 

jadi lebih luas, dan dengan 

tahu itu kayanya jadi sesuatu 

banget,” kenang Mieta. 

Memang dasar otaknya 

cerdas, perempuan kelahiran 

Bandung, 16 Mei 1974 ini tak 

butuh waktu lama untuk ber-

adaptasi. Terlebih dia sudah 

terbiasa bekerja sejak masih 

kuliah di Jurusan Hukum Uni-

versitas Parahyangan, Band-

ung. Meskipun tidak sesuai 

dengan latar belakang pen-

didikan, karir Meita di pasar 

modal terbilang cukup lancar. 

Awalnya, sedikit sulit men-

cari nasabah apalagi ritel, na-

mun setelah tahu celahnya ia 

dapat dengan mudah meya-

kinkan orang. Meita sempat 

berpindah sekuritas karena 

merasa ada yang kurang pas 

dengan prinsipnya. Entah 

karena kompensasi yang ia 

terima atau karena posisinya, 

yang pasti ia merasa belum 

nyaman. 

Meita baru merasa nya-

man setelah bekerja di Bhakti 

Securities. Sejak saat itu ia 

terus dipercaya untuk menge-

lola klien-klien institusi.  “Saya 

lebih tertarik untuk handle 

institusi, karena kebijakan in-

vestasinya lebih pasti. Mereka 

itu punya satu aturan yang 

harus dipenuhi sebelum jadi 

mitra kerjanya. Misal MKBD, 

volume transaksi kita dilihat, 

research kita juga dilihat 

apakah menunjang atau tidak, 

akhirnya benar-benar profe-

sionalisme yang dilihat,” cerita 

mojang Bandung yang hobi 

baca ini. 

Caranya melakukan deal-

ing sebenarnya tak banyak 

berbeda dengan equity sales 

yang lain. Bedanya, Meita 

adalah sosok yang cukup 

pintar membawa diri sehingga 

banyak kesempatan deal 

menjadi lebih mudah. Meski 

tak jarang hal tersebut sering-

kali menimbulkan persepsi-

persepsi negatif. “Masalah 



63PIALANG INDONESIA EDISI 10 JUNI 2013

MARKETPERSONAL STORY

kedekatan (dengan klien) saya 

rasa sesuatu yang wajar yah. 

Kedekatan itu juga penting, tapi 

kita balik lagi sama profesion-

alisme yang dikedepankan,” 

jelasnya. 

Prinsipnya, Meita adalah 

orang yang tidak mau bekerja 

melampaui koridor standar op-

erasional prosedur (SOP). Setiap 

kali berhubungan dengan institusi, ia selalu 

bersikap tegas untuk membedakan urusan 

institusi dan urusan pribadi. Ketika mengincar 

klien, dia memiliki tiga langkah jitu. Yaitu lihat 

peluang, memperkenalankan diri, kemudian 

menawarkan. Itu yang selalu dilakukannya. 

“Saya alon-alon, ya, kalau sradak-sruduk 

juga susah yah. Kalau kita tekun itu pasti 

dapat,” akunya. “Karena di pasar modal sekali 

nama kita cacat, itu akan cacat selamanya. 

So far alhamdulillah saya masih bisa jaga itu 

(harga diri),” katanya. Kuncinya, ia mesti tahu 

apa yang harus dijual. “Satu kenyamanan, 

bagaimana kita menyikapi mereka (handle 

klien, profesional dari sisi research, eksekusi 

seperti apa). lebih ke service, terhadap apa 

yang mereka butuhkan. Yang kedua kita ha-

rus tahu kebutuhan apa yang bisa kita bantu. 

Dari situ komunikasi bisa jalan. Kedekatan bisa 

terjalin dengan sendirinya tanpa mengesamp-

ingkan profesionalisme,” paparnya. 

Dengan caranya itu, ia cukup mudah 

mendapatkan nasabah, tak perlu waktu lama. 

Meita pernah mendapatkan klien institusi 

hanya dalam waktu 1 bulan saja. Sekedar in-

formasi rata-rata pendekatan sales untuk bisa 

mendapatkan deal dengan nasabah institusi 

adalah tiga bulan. 

“Itu namanya rezeki. Itu keb-

etulan saja, pas saya datang 

mereka pas kebetulan butuh,” 

jelasnya sambil tertawa. 

Sejak dipercaya menangani 

nasabah institusi, banyak institusi 

baik milik pemerintah maupun 

swasta yang ditanganinya. Han-

ya saja, Meita yang energik dan 

tak gampang puas dengan pencapaian, sem-

pat berpindah tempat beberapa kali. Akibat-

nya, banyak nasabah yang lepas. Tak jarang ia 

pun harus memulainya lagi dari nol. 

Kendati terbilang sukses dalam karir, bagi 

Meita pekerjaan bukan hal mutlak yang di-

inginkannya dalam hidup. Buatnya hidup harus 

seimbang. “Karena kita hanya pemeran di 

dunia ini, kita hanya menjalani peran itu dan 

semestinya menjalani peran itu sebaik mung-

kin. Karena kita nggak tahu ending-nya nanti 

seperti apa,” jelasnya. “Saya belum kaffah jadi 

islam,” tambahnya. 

Kebutuhan rohani itu yang membuatnya 

menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Beberapa 

tahun sekali ia menyempatkan diri untuk berib-

adah ke tanah suci. Selain itu juga ia sering 

melakukan puasa sunah hari Senin dan Kamis. 

Semua itu ia lakukan demi melengkapi keseim-

bangan dalam hidupnya. 

Meskipun sebagai manusia pada umumnya, 

ia juga masih menyimpan sejumlah keinginan 

duniawi. “Suatu saat saya nggak mau lihat 

monitor lagi, capek. Jadi cukup jadi investor. 

Sudah bukan saya mengejar uang tapi uang 

mengejar saya,” pungkasnya sambil terse-

nyum. 

“Itu namanya rezeki. 
Itu kebetulan saja, 
pas saya datang 

mereka pas kebetu-
lan butuh,”
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It wasn’t anything to be proud of, when you 
think that I had been broke three times in less 
than two years. And as I told you, being broke 

is a very efficient educational agency.

Jesse Livermore
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TUTORIALPOINT OF VIEW

HANS KWEE

P
ada dua seri tulisan sebelumnya, kita membahas mudah nya 

memahami laporan keuangan. Sekarang, kita akan melan-

jutkan dengan tema analisa Laporan Keuangan. Setelah 

memahami asal usul pos-pos laporan keuangan, kini kita 

berusaha memahami bagaimana melakukan analisa yang benar. Tu-

lisan ini akan berseri dan pada artikel kali ini dimulai dengan sebuah 

pengantar untuk membuka ide melakukan analisa laporan keuangan.

Pertama kali kita harus paham bahwa Neraca (balance sheet) 

sebagai alat ukur kondisi kesehatan sebuah perusahaan. Sedang 

Laporan laba rugi (income statement) adalah ukuran 

kinerja keuangan sebuah perusahaan. Dan laporan aliran 

kas  (cash flow) sebagai ukuran kemampuan perusa-

haan menjalankan aktivitasnya untuk menghasilkan kas. 

Memahami tiga komponen itu terlebih dahulu akan lebih 

mudah bagi siapa saja yang ingin menganalisa lapo-

ran keuangan emiten. Minimal ada empat pendekatan 

analisa laporan keuangan.Yaitu, Analisa Komparatif, 

Trend, Common Size, dan Rasio. 

ANALISA KOMPARATIF atau perbandingan yang 

biasa juga disebut analisa horisontal ini dilakukan dengan 

membandingkan perubahan angka dalam laporan keuangan 

tahun terkini dari tahun sebelumnya. Tujuannya mengetahui 

kenaikan atau penurunan pada pos-pos keuangan dalam dua periode 

atau lebih. Biasanya analisa ini di tampilkan dalam angka mutlak satuan 

mata uang tertentu yang digunakan dalam laporan 

keuangan dan persentasi perubahan. Analisa ini 

dilakukan untuk periode yang relative pendek 

yaitu dua sampai tiga tahun tertentu. 

ANALISA TREND yang juga 

sering disebut analisa kecenderung 

angka index dan dilakukan dengan 

Analisis 
Laporan Keuangan 
(Bag. I)
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menentukan satu tahun dasar. Tahun dasar ini biasa diberi angka 

100, lalu tahun-tahun lainnya dihitung perubahan indexnya terhadap 

angka tahun dasar tersebut. Karena tahun dasar akan menjadi rujukan 

untuk semua perbandingan tahun-tahun berikutnya, sebaiknya dipilih 

tahun dasar dimana kondisi bisnis sedang normal. Analisa ini sering 

digunakan untuk perbandingan jangka panjang untuk menemukan tren 

kecenderung keuangan perusahaan. Tujuan analisa ini untuk melihat 

perkembangan posisi dan kemajuan perusahaan dalam periode ter-

tentu.

ANALISA COMMON SIZE dilakukan dengan menjadikan semua 

akun di laporan keuangan dalam persentasi dan bukan dalam an-

gka moneter. Untuk laporan neraca yang digunakan sebagai dasar 

perbandingan/ komponen dasar adalah total asset atau total hutang 

ditambah total modal. Sedangkan untuk laporan Laba Rugi penjualan 

atau revenue menjadi dasar pembandingnya dan total cash flow seb-

agai dasar pembandingnya pada laporan arus kas. Semua akun yang 

ada di setiap laporan keuangan tersebut dinyatakan dalam berapa 

persen terhadap komponen dasar pembandingnya. Analisa ini sering 

juga disebut vertikal karena melakukan evaluasi akun dari atas ke 

bawah atau dari bawah ke atas terhadap laporan keuangan.

ANALISA RASIO merupakan analisa keuangan yang paling 

popular dan sering digunakan dibandingkan tiga analisa sebelum-

nya. Rasio dihitung dengan membandingkan beberapa pos atau 

akun penting di laporan keuangan. Biarpun terlihat seperti operasi 

aritmatika sederhana, namun hasil memerlukan interprestasi yang 

tidak mudah. Angka hasil ratio harus di interprestasikan dengan 

hati-hati karena faktor-faktor yang mempengaruhi pembilang dapat 

berkorelasi dengan faktor-faktor yang mempengaruhi 

penyebut. Analisa ratio biasanya dikelompokan dalam 

5 kelompok ratio yaituRatio Likuiditas, Ratio Aktivitas, 

Ratio Profitabilitas, Ratio Pengungkit, Ratio Arus Kas 

serta Ratio Pasar.  

RATIO LIKUIDITAS bisa digunakan untuk menga-

nalisa kemampuan perusahaan melunasi kewajiban 

jangka pendeknya. Rasio ini biasanya membanding-

kan aktiva lancar terhadap hutang lancar perusahaan. 

Aset lancar adalah semua harta perusahaan yang bisa 

berubah menjadi kas kurang dari 1 tahun, sedang-

kan kewajiban lancar adalah kewajiban jangka pendek 

perusahaan yang kurang dari 1 tahun. Tujuannya melihat 

Biarpun terlihat 
seperti operasi 

aritmatika seder-
hana, namun hasil 
memerlukan inter-
prestasi yang tidak 

mudah”.
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kemampuan perusahaan melunasi kewajibannya kepada kreditur dan 

membayar gaji tepat pada waktunya.

RATIO AKTIVITAS digunakan untuk mengukur kemampuan pe-

rusahaan menggunakan asset perusahaan untuk menghasilkan 

pendapatan (sales/revenue). Rasio aktivitas dapat dikaitkan dengan 

jenis asset yang digunakan terkait pengelompokan aset. Karena itu 

ratio aktivitas dikenal ada dua kelompok yaitu: Aktivitas jangka pendek 

(short term activity) dan Aktivitas jangka panjang (long term activity).

Aktivitas jangka pendek berkaitan dengan operasi rutin perusa-

haan, berkaitan dengan kemampuan perusahaan memakai modal 

kerja seperti piutang dagang, persediaan dan hutang dagang. Sedan-

gkan Aktivitas jangka panjang berkaitan aset tetap perusahaan.

RATIO PROFITABILITAS digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba. Rasio ini biasanya menjadi perhatian 

utama para analisa dan investor karena tujuan perusahaan berdiri 

adalah untuk menghasilkan laba. Secara umum ratio ini dapat dike-

lompokan menjadi dua yaitu: Tingkat profit margin atau kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba dari penjualan atau revenue yang 

dilakukan perusahaan dalam satu periode tertentu. Kedua, Tingkat re-

turn investasi menggambarkan kemampuan perusahaan menghasil-

kan laba berdasarkan investasi yang dilakukan. Investasi tersebut 

berupa total asset, total capital atau equity yang digunakan.

RATIO PENGUNGKIT yang lebih dikenal sebagai solvency ratio 

atau gearing ratio menunjukan bagaimana perusahaan menggunak-

an hutang jangka panjang untuk menunjang aktivitasnya. Ratio ini men-

gukur struktur modal perusahaan dan pengaruh beban tetap terhadap 

laba perusahaan. Beban tetap yang dimaksud disini adalah biaya bunga 

akibat hutang jangka panjang yang digunakan perusahaan.

RATIO ARUS KAS terkait bagaimana peranan kas dalam operasi 

perusahaan. Dikenal dua jenis analisa ratio terhadap arus kas yaitu Ef-

ficency ratio, yang menjelaskan bagaimana kemampuan perusahaan 

menghasilkan arus kas, serta Sufficiency ratio, yang menjelaskan kecu-

kupan arus kas perusahaan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. 

Dan terakhir Ratio pasar, digunakan oleh investor untuk mengukur 

kinerja sebuah perusahaan. Pasar disini mengacu pada pasar modal, 

dimana perusahaan tercatat dan diperdagangkan sahamnya. Bebera-

pa ratio pasar digunakan untuk mengetahui bagaimana harga saham 

sebuah perusahaan dalam periode tertentu. 

MARKETPOINT OF VIEW TUTORIAL

Ratio profitabilitas 
digunakan untuk 

mengukur kemam-
puan perusahaan 

menghasilkan laba.
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TUTORIALPOINT OF VIEW

T
ulisan ini berupaya menjelaskan secara deskriptif menge-

nai option sebagai hak beli (call) dan hak jual (put) yang 

diperdagangkan di Chicago Board of Options Exchange 

(CBOE). Harapannya penjelasan ini memperkaya penge-

tahuan pembaca Pialang Indonesia atau semoga digunakan Bursa 

Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan seb-

agai regulator pasar modal untuk mempercepat 

pembangunan bursa opsi di Indonesia. Paling 

tidak informasi ini menjadi input buat memodi-

fikasi perdagangan KOS agar setara dengan 

perdagangan opsi di negara-negara maju. Dan, 

pada akhirnya KOS digunakan para manajer in-

vestasi sebagai  alat hedging dan membuat pasar modal 

Indonesia semakin efisien yang pada gilirannya mendorong pertum-

buhan sektor riil, kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi se-

cara berkesinambungan.

Definisi Option

Per definisi option adalah kontrak antara kesediaan pembeli un-

tuk  membeli hak tertentu dan kesediaan penjualnya menjamin hak 

Sekilas Tentang 
Perdagangan 
Opsi Saham (Bag.1)

HINSA SIAHAAN

Bursa Efek Jakarta sebenarnya telah memperdagangkan opsi saham 
yang disebut  KOS (kontrak opsi saham) sejak Oktober 2004. Saat itu ada  
lima saham blue chips yang dijadikan sebagai underlying equities, yak-
ni Telekomunikasi Indonesia Tbk  (TLKM), Astra International Tbk (ASII), 
HM Sampurna Tbk (HMSP), Bank Central Asia Tbk  (BBCA), dan Indofood 
Sukses Makmur Tbk (INDF). Namun, sampai sekarang, perkembangan 
perdagangan KOS belum terlihat. Kemungkinan penyebabnya  karena 
kurangnya sosialisasi atau mungkin karena konsep KOS itu sendiri yang 
berbeda dengan best practices. 
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tersebut karena dia menerima imbalan (seharga opsi) yang diteri-

manya dari pembeli. Pembelian opsi memberi kepada pemiliknya 

(pembelinya), sepanjang kurun waktu tertentu, hak membeli atau 

menjual aktiva induk (underlying security) yang dijadikan obyek kon-

trak dalam opsi. 

Karakter Calls dan Puts dari Sudut Pembeli dan Penjual

HOLDER (BUYER) WRITER (SELLER)

CALL OPTION RIGHT TO BUY OBLIGATION TO SELL

PUT OPTION RIGHT TO SELL OBLIGATION TO BUY

Komponen Opsi Saham

Di negara yang perdagan-

gan saham opsinya sudah 

maju seperti di Amerika Seri-

kat, informasi tentang opsi 

dapat diperoleh dengan mu-

dah dari surat kabar seperti 

the Wall Street Journal yang 

terbit setiap hari.

Komponen opsi saham 

yang dapat dijumpai setiap 

hari di surat kabar atau pada berita-berita keuangan (financial news)  

seperti pada Gambar 1, yang meliputi:

•	 nama saham perusahaan yang dijadikan obyek kontrak

•	 macam opsi apakah hak beli atau hak jual (call atau put)

•	 bulan opsi kedaluarsa

•	 harga eksekusi (exercise price) dan

•	 premi (harga) opsi

Tabel 1 Harga Option Tercatat 
di Bursa

The Quotes for puts and calls 
are listed side by side. In addi-
tion to the closing price of the 
option, the latest price of the 
underlying security is shown, 
along with the strike price  on 
the option.(Source: Wall Street 
Journal Online, at www.wsj.
com/free, June 1, 2006)

MARKETPOINT OF VIEW TUTORIAL
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Dapat dilihat pada  gambar bahwa  Kolom 1 memuat nama-nama 

saham perusahaan yang diperdagangkan di bursa yang dijadikan un-

derlying security dan harga penutupannya (closing price). Selanjutnya 

pada kolom 2 dicantumkan strike price Call dan Put. Kolom 3 memuat 

informasi tentang  Expiration date atau bulan jatuh tempo. Kemudian 

4 dan 5 menjelaskan volume harga opsi call. Pada kolom 6 dan 7 

menunjukkan vVolume transaksi dan premium  opsi put.

Call Options (Opsi Hak Beli)

Apabila Anda membeli call option di Amerika, sebagai pembeli 

Anda menjadi pemilik hak untuk membeli saham yang dijadikan dasar 

kontrak opsi dengan harga eksekusi atau exercise price yang telah 

disepakati dalam kontrak opsi.

Satuan atau unit sekuritas atau aktiva yang dijadikan induk satu 

opsi  yang telah dibuat standard adalah:

EQUITY ATAU SAHAM 100 LEMBAR

INDEX 100 KALI NILAI INDEKS    

DEBT ATAU SEKURITAS UTANG $100 KALI NILAI POKOK UTANG

Put Options (Opsi Hak Jual)

Apabila pembeli call options  memiliki hak untuk membeli aktiva 

induk (underlying asset)--dalam hal ini saham--sebagai pembeli put 

options, Anda memiliki hak untuk menjual  aktiva yang dijadikan dasar 

kontrak opsi put yang jumlahnya seperti ditetapkan di atas.

Penentuan  saham yang dijadikan dasar kontrak opsi

Bursa opsi menggunakan sistem lotre (undian) dalam pemilihan sa-

ham yang telah tercatat dan diperdagangkan  di bursa yang akan di-

jadikan obyek opsi yang akan diperdagangkan. Namun emiten yang 

menerbitkan saham tidak terlibat dalam proses pemilihan. Saham 

yang dijadikan dasar opsi harus memenuhi kriteria atau persyaratan 

yang ditetapkan SEC (Securities and Exchanges Commission) atau 

kalau di Indonesia sekarang ini adalah OJK (Otoritas Jasa Keuangan):

•	 Minimum 7.000.000 saham harus dimiliki perorangan selain  

stock holdings yang harus dilaporkan sesuai undang-undang 

the Securities Exchange Act of 1934.

•	 Pemilik saham (shareholders) minimal 6.000 orang.

•	 Volume penjualan saham di bursa paling sedikit 2.400.000 sa-

ham berturut-turut  sepanjang  dua belas bulan.

MARKETPOINT OF VIEW TUTORIAL
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•	 Harga pasar saham yang dijadikan dasar opsi paling minimal 

@ US$ 10 setiap hari kerja selama tiga bulan sebelum tanggal 

pemilihan yang ditetapkan berdasarkan harga penutupan ter-

endah (the lowest closing price) pada hari kerja bursa.

•	 Pemilihan saham untuk Opsi yang diperdagangkan di luar bur-

sa (over-the-counter options) berbeda kriteria dan alokasinya.

Exercise Price (Strike Price)

Harga per unit opsi adalah harga beli atau harga jual berdasar-

kan mana seorang pemilik opsi berhak membeli atau si penjual wa-

jib menjual aktiva induk (underlying asset) ketika opsi dieksekusi. 

Harga per unit opsi  disebut  exercise price atau sama dengan strike 

price.

Index Options. Harga strike untuk semua index options ditetapkan 

dengan interval lima poin, dan strikes baru dapat ditambahkan pada 

hari  kerja kelima menjelang serial index bersangkutan kadaluarsa. 

Ketika bulan jatuh tempo baru diperkenalkan, CBOE menetapkan 

dua strike price bulan bersangkutan yang in-the-money dan dua 

harga yang out-of-the-money. Apabila nilai index naik atau turun 

dibandingkan dengan strike price yang ada, maka dua harga strike 

adalah dua interval di atas atau di bawah nilai index ditambahkan. 

Jadi, apabila index  naik menjadi 100, maka dapat ditambahkan 

strike price baru yakni 105 dan 110.

Equity Options. Harga strike untuk opsi saham (equity options) 

ditetapkan dengan interval dua setengah poin untuk saham-saham 

yang diperdagangkan dengan harga US$ 25 per saham, biasanya 

dengan interval lima poin untuk saham-saham yang diperdagang-

kan pada harga US$ 25 hingga US$ 200 per saham dan sepuluh 

poin untuk saham-saham US$ 200 dan di atasnya.

Jika harga saham induk opsi dalam kisaran 2 persen strike price, 

maka ada tiga harga strikes yang tercatat di bursa opsi. Sebaliknya 

jika 2 persen dibawah harga strike saham induk, ada dua harga strike 

yakni satu di atas dan satu di bawah harga saham yang tercatat di 

bursa opsi. Apabila harga saham induk naik atau turun dibanding 

strike price yang ada, maka akan ada penambahan  satu strike price 

baru di atas atau  satu di bawah  strike price lama. 

MARKETPOINT OF VIEW TUTORIAL
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Expiration dates and times

Equity options atau opsi saham biasanya mulai diperda-

gangkan kira-kira sembilan bulan sebelum jatuh tempo, artinya 

umurnya paling lama adalah sembilan bulan. Opsi saham diper-

dagangkan pada salah satu siklus dari tiga siklus jatuh tempo 

perdagangan. Ada dua bulan jangka pendek dan dua bulan 

jangka panjang yang tersedia pada setiap siklus, dengan jangka 

waktu terpanjang atau paling lama adalah sembilan bulan.

Untuk semua opsi saham, waktu terdekat adalah bulan seka-

rang (current month) diikuti bulan-bulan berikutnya. Sebagai con-

toh, setelah tiba jatuh tempo (expired) bulan Januari, semua opsi 

yang diperdagangkan adalah untuk bulan-bulan terdekat beri-

kutnya yaitu  Februari  dan Maret. 

Bulan-bulan terjauh di mana opsi diperdagangkan adalah 

ditetapkan berdasarkan siklus jatuh tempo (expiration cycles). 

Tiga siklus tersebut adalah :

Siklus 1: Januari, April, Juli dan Oktober; 

Siklus 2: Februari, Mei, Agustus dan November, dan 

Siklus 3:  Maret, Juni, September dan Desember. 

Sebagai contoh, setelah January expiration, opsi yang di-

perdagangkan pada Siklus Januari akan diperdagangkan pada 

Februari dan Maret sebagai bulan terdekat dan untuk yang ter-

jauh pada bulan April dan Juli. Untuk opsi yang diperdagangkan 

pada siklus Februari,  yang terdekat adalah Februari dan Maret 

sementara yang paling jauh adalah Mei dan Agustus.

Opsi index dimulai setiap empat bulan sebelum jatuh tempo 

dan jatuh temponya adalah setiap bulan.

Tanggal kedaluarsa atau expiration date adalah tanggal tera-

khir opsi masih dapat di-exercise atau di eksekusi. Opsi saham 

dan opsi Index di bursa  CBOE jatuh temponya adalah pukul 11:59 

p.m Eastern Time tepat hari Sabtu setelah Jumat ketiga pada 

bulan  opsi jatuh tempo (expiration month), terlepas apakah hari 

Jumat adalah hari kerja atau bukan. Perdagangan opsi saham 

dan index berhenti pukul 4:15 p.m. Eastern Time pada hari kerja 

sehari sebelum tanggal jatuh tempo. Setelah jatuh tempo atau 

opsi kedaluarsa secara otomatis nilai opsi menjadi nol tidak ada 

nilainya lagi. 

MARKETPOINT OF VIEW TUTORIAL
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FINANCIAL PLANPOINT OF VIEW

B
anyak yang salah kaprah memahami fungsi asuransi. Ada 

yang menolak sama sekali, tetapi ada pula yang over con-

fidence sehingga semua asuransi yang belum ditentukan 

diperlukan dibeli. Sebaliknya, banyak kasus terjadi pem-

belian membeli asuransi karena faktor tidak enak oleh tawaran 

saudara, teman, sahabat atau orang-orang dekat. 

Berikut beberapa kesalahan dalam membeli asuransi:

•	 Membeli asuransi berpremi mahal dengan manfaat 

yang tidak sebanding (kurang) dari yang dibutuhkan

•	 Manfaat sudah sesuai dengan yang dibutuhkan na-

mun preminya mahal jika dibandingkan dengan 

perusahaan asuransi lain dengan manfaat yang 

sama

•	 Manfaat yang diambil sangat banyak, pada-

hal tidak semuanya mungkin akan kita bu-

tuhkan. Karena manfaat yang diambil ban-

yak maka premi yang dibayarkan otomatis 

menjadi lebih mahal.

•	 Membeli produk yang salah dan manfaat-

nya tidak kita butuhkan sama sekali

•	 Menggabungkan antara asuransi dengan 

investasi. Khusus untuk Ini sebenarnya bisa 

dipergunakan untuk beberapa case terten-

tu yang khusus. Namun akibat penggabun-

gan ini biasanya premi yang kita bayarkan 

terlalu mahal dengan manfaat yang tidak se-

banding.

Mengenal Asuransi 
APRIDA, CFP

Asuransi merupakan bagian dalam perencanaan keuangan, fungsinya untuk 
memproteksi. Prihal yang ‘diamankan’ bisa bermacam-macam, tergantung 
dari jenis asuransinya. Asuransi jiwa berarti memproteksi risiko orang yang 
jiwanya di asuransikan bila meninggal dini. Ini karena meninggal seseorang 
akan menimbulkan kehilangan secara ekonomis (disini kita berbicara dari 
sisi ekonomis, bukan berarti moril dan emosional 
tidak penting). 
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POINT OF VIEW FINANCIAL PLAN

BERIKUT JENIS-JENIS ASURANSI YAITU:

•	 Asuransi Jiwa

•	 Asuransi Kesehatan

•	 Asuransi Penyakit Kritis

•	 Asuransi kecelakaan

•	 Asuransi Kehilangan penghasilan karena cacat

•	 Asuransi Rumah dan isinya

•	 Asuransi Kendaraan bermotor

•	 Asuransi Perjalanan

•	 Asuransi Perlindungan Profesi

•	 Asuransi Bisnis

PERHATIKAN Foot note  di 
bagian bawah buku polis, dan 
keterangan tanda bintang pun 
harus diperhatikan. Terkadang 
agen tidak menjelaskan dengan 
baik, karena tidak tahu atau 
sengaja menutup-nutupi. 

BERIKUT TIPS DARI KAMI DALAM 

MEMBELI ASURANSI

1.  PERIKSA kebutuhan kita akan suatu jenis 

asuransi dengan teliti. Contoh kesalahan 

yang umum adalah membeli asuransi 

jiwa untuk anak berumur 3 tahun, pada-

hal anak tersebut belum mempunyai nilai 

ekonomis sama sekali. Contoh lainnya 

adalah seorang karyawan dengan fasilitas 

full cover dari perusahaan dengan nilai 

pertanggungan asuransi kesehatan yang 

cukup besar, seperti fasilitas kamar VIP un-

tuk dirinya dan keluarganya, namun masih 

tetap membeli. Sayangnya, malah tidak 

mempunyai asuransi jiwa sama sekali. 

2. PILIHLAH perusahaan asuransi yang se-

hat. Ciri-cirinya bisa dilihat dari RBC (Risk 

Based Capital) yang menginformasikan 

tingkat keamanan keuangan atau kesehat-

an suatu perusahaan asuransi. Semakin 

besar RBC semakin baik. Ketentuan RBC di 

Indonesia adalah 120%.

3. CARI informasi mengenai kinerja pem-

bayaran klaim nasabah. Semakin ban-

yak Anda menemukan berita klaim tidak 

dibayar, berhati-hatilah dengan perusa-

haan asuransi tersebut. Klaim yang tidak 

dibayarkan belum tentu sepenuhnya 

kesalahan pihak perusahaan asuransi. 

Memang, dalam banyak kasus klaim tidak 

dibayar akibat nasabah tidak membaca 

polis asuransi dengan teliti beserta keten-

tuan-ketentuannya. 

4. PERHATIKAN Foot note  di bagian bawah 

buku polis, dan keterangan tanda bintang 

pun harus diperhatikan. Terkadang agen 

tidak menjelaskan dengan baik, karena 

tidak tahu atau sengaja menutup-nutupi. 

Baca baik-baik pasal demi pasal yang ter-

dapat dalam polis, terutama pasal tentang 

pengecualian. 

5.  BANDINGKANLAH manfaat asuransi yang 

diberikan. Mana manfaat yang paling ses-

uai dengan kebutuhan kita. 

6.  UNTUK Asuransi Jiwa, besarnya Uang 

Pertanggungan menjadi poin yang paling 

penting untuk diperhatikan. Jika Uang per-

tanggungan sama, manfaat yang diberikan 

sama (masa pertanggungan, fasilitas waiver) 

maka carilah premi yang paling murah.

Artikel selanjutnya akan membahas dengan rinci 

beberapa asuransi dasar yang harus dimiliki. 

INDEPENDENT FINANCIAL PLANNER
TATADANA CONSULTING
WWW.TATADANA.COM
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COMMUNITY

Pelatihan 
Saham Investa 
Gelombang 
Kedua

Kirimkan foto-foto kegiatan Anda yang 
terkait dengan komunitas pasar modal, 
khususnya edukasi dan gathering inves-
tor. Sertakan diskripsi singkat acara dan 
kirimkan ke editorial@pialangindonesia.
com, subject email: Community

LEMBAGA Pendidikan 

dan Pelatihan Pasar Modal 

(LP3M) Investa kembali 

mengadakan pelatihan 

saham di Gedung Arthalo-

ka Lantai 17, Jalan Jend. 

Sudirman Kav.2 Jakarta. 

Acara ini digelar selama 

dua hari. Tampak Hasan 

Zein Mahmud, Direktur 

Bursa Efek Jakarta (1991-

1994), dan Ketua LP3M 

Investa Hari Prabowo 

memberikan materi.

Sebagai lembaga pela-

tihan, Investa yang didiri-

kan di Semarang, Jawa 

Tengah ini mulai kerap 

menggelar pelatihan di 

pelbagai daerah di Indo-

nesia.  Selain pelatihan 

saham, lembaga ini juga 

membuka kelas pelatihan 

tes profesi pasar modal.
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If you are afraid of 
making mistakes, 
you will not want 
to do anything.

Robert Kiyosaki 
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BEST PLACE TO GOLIFESTYLE

Adelaide. Sebuah kota kecil yang menakjubkan di sebelah selatan 
Australia. Di kota ini, Anda hanya akan menemukan gedung pencakar 
langit terkonsentrasi di dua tempat: City dan Glenelg Beach. Sisanya 
tak lain merupakan wilayah sub urban yang didominasi permukiman 
dan pertokoan dengan bangunan yang cenderung memanfaatkan 
luasan secara horizontal. 

BUDIYANTO DWI PRASETYO
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LIFESTYLE BEST PLACE TO GO

Melengkapi tata ruang kota 

yang teratur, jalan-jalan raya di 

kota ini terhubung secara sime-

tris dengan lebar bahu meman-

jakan pemakainya, membentuk 

persegi dan diagonal dalam 

satuan wilayah yang terintegra-

si. Tidak ada kemacetan berarti 

di Adelaide, meski populasi mo-

bil jauh lebih banyak ketimbang 

sepeda motor. Mungkin karena 

populasi penduduk yang sedikit 

pula membuat kota ini sering 
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LIFESTYLE BEST PLACE TO GO

Tidak ada 
kemacetan 
berarti di 
Adelaide, 
meski 
populasi 
mobil jauh 
lebih banyak 
ketimbang 
sepeda mo-
tor.

disebut sebagai tempat ternya-

man di Australia untuk dijadikan 

tempat tinggal.

Berkunjung ke Adelaide, seti-

daknya Anda perlu menyempat-

kan diri singgah di city, the heart 

of the festival state. Ini mungkin 

tempat tersibuk di Adelaide. 

Melintasi King William Street, 

Anda akan merasa dipayungi ge-

dung pencakar langit dan ban-

gunan berornamen Anglo Saxon 

dan menemukan keramaian kota 

serupa dengan di Inggris den-

gan kesibukan pedestrian yang 

berlomba menyeberang jalan. 

Trem, bus kota, dan kereta 

api terintegrasi satu sama lain-

nya, melayani para commuter 
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BEST PLACE TO GO

dari sub urban yang mencari 

nafkah di city. Apabila Anda 

termasuk orang yang senang 

berbelanja secara modern, 

Rundle Mall mungkin pilihan 

yang pas. Pusat perbelanjaan 

ini terletak di jantung kota, 

berada di antara pusat bisnis 

dan pemerintahan. Namun, 

city juga punya central market 

menjual hasil pertanian segar 

dengan harga sangat terjang-

kau, sangat cocok bagi Anda 

yang gemar berbelanja di 

pasar tradisional. 

Adelaide adalah kota fes-

tival. Akhir pekan di city tak 

LIFESTYLE
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pernah sepi dari pagelaran festival 

dengan tema berbeda-beda. Peng-

hargaan terhadap multikulturalisme 

menjadi basis dari segala ide yang 

dituangkan dalam festival, seperti 

perayaan Australia Day dan Fringe 

Festival. Termasuk pada  komunitas 

Indonesia yang juga mendapat kes-

empatan menggelar IndoFest pada 

setiap bulan April. 

Festival biasanya dilakukan di pub-

lic space seperti plasa (taman kota), 

parade di jalan-jalan utama mengel-

ilingi victoria square. Namun khusus 

untuk pertunjukan indoor, entertain-

ment centre di Hindmarsh merupakan 

tempat yang diset-up untuk memuas-

kan penikmat musik dan seni pertun-

jukan.  

Beranjak dari Adelaide North Ter-

race ke arah barat menggunakan 

jaringan trem yang dibangun sejak 

1920-an memakan waktu 25 menit, 

anda akan tiba di Glenelg. Ini adalah 

pantai ternyaman di Adelaide. Di sini, 

selain dapat menikmati gugusan pasir 

putih di sepanjang teluk Holdfast, 

Anda dapat menjumpai hotel dan 

toko-toko suvenir, cafe, bar, restauran, 

dan tempat bersejarah museum dan 

art gallery. Tempat ini sangat cocok 

untuk lokasi hiburan musim panas 

dimana anda bisa berenang bersama 

lumba-lumba, diving, snorkelling atau 

memancing menggunakan perahu 

sewaan. Sunset di Glenelg juga san-

gat mempesona. 

LIFESTYLE BEST PLACE TO GO
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LIFESTYLE AUTOS

Nissan Armada Platinum

Ada beberapa poin positif dari SUV ini. Sus-

pensi belakang independen, dan hemat bahan 

bakar. Mobil dengan delapan tempat duduk 

ini memang irit bahan bakar, tetapi suaranya 

berisik. Handlingnya memiliki nilai rata-rata, kaku 

dan kualitas interior cukup jadul. 

Ford Explorer XLT

Kabin mobil ini lapang, dengan interior 

yang serasi dan tersedia dalam dua versi, ber-

penggerak 2 roda dan empat roda/4WD. Nilai 

kurangnya adalah handling yang aman tetapi 

kurang tangkas dan beberapa panel kontrol di 

dashboard yang njlimet dan justru menganggu 

pengemudi. Seperti  SUV lain sistem meng-

endarai berdasarkan medan, keandalan mobil 

ini berada di bawah rata-rata.

Lincoln MKX

Mobil mewah ini tidak mengesankan. 

Meski menggendong mesin bertenaga 

V6-3.7 liter dan performa yang kuat, tetapi 

transmisinya agak kurang baik. Handling 

nya biasa saja dan kurang ciamik untuk ukuran 

mobil wah. Panel instrumen untuk audio, penga-

tur suhu dan lainnya terasa membosankan. Nilai 

mobil ini jauh di bawah rata-rata.

Cadillac Escalade

Varian mewah Chevrolet Tahoe dan GMC Yu-

kon ini memiliki interior wah dan gagah dengan 

mesin 6.2-liter V8. Kendati memiliki akslerasi 

tinggi bahkan dalam kondisi penuh muatan, 

konsumsi bahan bakarnya sungguh boros, men-

capai 1iter : 5 kilometer. Handlingnya juga kaku, 

dan jarak pengereman agak panjang. Catatan 

lain, kursi paling belakang lebih rendah dan 

tidak dapat dilipat. 

Ada uang ada rupa? Belum tentu. Ini biasa terjadi saat Anda membeli 
mobil, khususnya mobil mewah. Harga yang wah, tidak pernah benar-

benar menjamin performa luar dalam sebuah mobil. Intinya mobil ter-
baik adalah mobil yang setara antara kocek dengan keandalan, kinerja, 

dan ongkos perawatan yang murah. Berikut 10 mobil mewah terburuk 
tahun ini yang versi consumerreport.org. 
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Volvo C70 T5 AT

Volvo beratap terbuka ini sebetulnya memiliki mesin 

yang cukup baik, yaitu 2,5-liter, mesin lima silinder turbo-

charged dan transmisi otomatis. Namun akselerasi terasa 

agak lambat dan desain yang kurang baik membuat suara 

angin terlalu bising di kabin. Hasil tes kecelakan sedan ini 

di atas rata-rata namun secara keseluruhan nilainya tidak 

sebanding dengan harganya. Produksi C70 di hentikan 

tahun ini. 

Dodge Journey

Ini adalah varian SUV Dodge kelas menengah dengan 

lima kursi penumpang. Suara mesinnya cukup bising dan 

terdengar jelas dari kabin. Meskipun dibekali dengan 

teknologi mesin baru, namun secara keseluruhan performa 

dapur pacu biasa-biasa saja. Minus lain adalah kurang 

lincah dan transmisi kurang halus. 

Chevrolet Corvette

Performanya cukup impre-

sif, khususnya pada kenya-

manan mengendarai dan han-

dling yang mudah. Interiornya 

cukup ‘roomy’ hanya saja 

dengan harga yang mahal, 

seharusnya desain di dalam 

kabin bisa lebih oke. Sedan 

balap bertenaga setara 505 

tenaga kuda memiliki akslera-

si yang cukup cepat. 

LIFESTYLE AUTOS
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BMW 750Li

Sedan mewah ini nyaman 

dikendarai dan sungguh cang-

gih. Hanya saja, tidak lincah 

akibat panjangnya jarak sum-

bu roda depan dan belakang. 

Di dashboard banyak panel-

panel instrumen yang dapat 

menyulitkan pengemudi. Sisi 

positifnya mobil yang dibekali 

mesin enam silinder berkekua-

tan 315 tenaga kuda (hp) ini 

memberikan kabin yang la-

pang dan suasana hening.

Jaguar XJL Portfolio

Selain kenyamanan kabin, 

sedan ini sebetulnya memiliki 

akslerasi yang cukup cepat 

dan mudah dikemudikan. Di 

dalam kabin, banyak dijumpai 

interior yang terbuat dari kayu 

dan balutan-balutan kulit asli 

pada jok. Namun, selain panel 

layar sentuh yang rumit, re-

spon sistem navigasi lambat 

dan rendahnya atap pada 

kabin di kursi belakang men-

jadi nilai minus yang cukup 

serius.

Jeep Wrangler 

Unlimited Sahara

Jeep masih menjadi jawara 

mobil off road. Wrangler Sahara 

ini dibekali mesin 3.6 liter V6 

dengan lima kecepatan. Men-

gendarai mobil ini di jalan raya 

akan memicu kebisingan akibat 

hembusan angin, dan penum-

pang tidak akan mendapatkan 

interior yang nyaman di dalam 

kabin. Dibandingkan saudara 

kandungnya Rubicon, Sahara 

memiliki nilai lebih rendah. Ter-

lebih, tidak air bag di sisi kanan 

dan kiri membuatnya kurang 

bagus menjadi pilihan. 

LIFESTYLE AUTOS
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GADGETLIFESTYLE

N
okia sepertinya tidak ting-

gal diam dengan apa 

yang dilakukan Samsung. 

Si Finlandia sedang gen-

car mencoba menyaingi si Korea Se-

latan. Seri Lumia nampaknya menjadi 

salah satu lini untuk menahan domi-

nasi seri Galaxy yang semakin meng-

gurita. Meskipun belum memastikan 

nama, banyak rumor yang menyebut-

kan kalau Nokia akan kembali men-

gusung nama Lumia ditambah den-

gan kata EOS. Mampukan mereka?

LUMIA EOS



90PIALANG INDONESIA EDISI 10 JUNI 2013

LIFESTYLE GADGET

Perangkat ponsel pintar ini akan menggunakan sensor kamera kamera 

41 MP (Mega Pixel). Kapasitas sensor ini mirip pada seri 808 PureView. 

Meskipun begitu, kualitas dari foto yang dihasilkan paling maksimal hanya 

akan mencapai 34 MP saja, dan lagi-lagi ini mirip dengan seri 808 Pure-

View. Dengan fitur ini, pengguna tentu masih sangat bisa memotret den-

gan tingkat resolusi di bawahnya. 

Dengan bekal 41 MP ini Lumi EOS digadang-gadang dapat menangkap 

gambar dengan kualitas mirip dengan aslinya, meskipun dari segi uku-

ran, gambar yang dihasilkan sebenarnya setara dengan 5MP. Hanya saja, 

piksel akan lebih padat, ini berkaca pada seri PureView 41 MP yang tidak 

menghasilkan gambar besar. 

Selain mengabadikan moment, kamera ini dilengkapi kemampuan un-

tuk merekam video Full High Definition (1080p), pada beberapa tingkatan 

frame rate yang berbeda-beda. Jika menggunakan mode 720p, kamera 

ini dapat digunakan untuk merekam pada 3 tingkat frame rate. 

Berbeda dengan tampilan antar muka (interface) pada seri sebelum-

nya, Nokia Lumia EOS dikabarkan akan menggunakan tampilan interface 

ProCamera. Tampilan interface untuk aplikasi kamera akan diubah total dan 

menggunakan screen dial control yang berbentuk lingkaran. Aplikasi ini akan 

menggunakan efek suara ala kamera DSLR ketika pengguna mengubah 

pengaturannya secara manual. Aplikasi ini sangat cocok bagi pengguna yang 

menyukai tantangan dan suka mengutak-atik kamera.   Smartphone dibalut 

layar 4,5 inci dengan resolusi mencapai 1280x720. 

Sayangnya, Nokia lagi-lagi masih keras kepala untuk tidak mau menggu-

nakan Android OS yang menjadi andalan Samsung. Nokia masih setia den-

gan Bill Gates dengan memakai Windows Phone 8. Padahal beberapa kritikus 

menduga OS inilah penyebab tidak adanya fitur resolusi Full High Definition 

(Full HD).  

Strategi mencuri perhatian mungkin ada pada 

ukurannya. Nokia OES sangat tipis dengan case po-

likarbonat, bahkan mungkin lebih tipis dari seri Lumia 

920.  Untuk mendukung kecanggihan fitur kamera, 

Nokia tidak lupa menyematkan Xenon flash, untuk 

keperluan foto pada tingkat pencahayaan rendah. 

Meskipun sampai saat ini masih belum jelas apakah 

software OIS dalam Lumia 920 juga akan hadir. Ren-

cananya, Nokia Lumia EOS ini dijadwalkan siap 

siap diresmikan pada tanggal 9 Juli mendatang.  

Selain mengabadikan 
moment, kamera ini 
dilengkapi kemam-
puan untuk merekam 
video Full High Defi-
nition (1080p), pada 
beberapa tingkatan 
frame rate yang 
berbeda-beda.
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HEALTHLIFESTYLE

TRADING SEHAT,
MATA SEHAT

Selain rawan stress dan sakit pinggang, 
para trader rentan dengan gangguan 

pada mata. 

O
rgan mata menjadi bagian 

sangat penting dari aktivi-

tas trading, khususnya para 

day trader apalagi scalper. 

Memantau pergerakan harga dari layar 

monitor yang dihiasi grafis warna yang 

kerap berubah, dan mencolok (merah, 

kuning, hijau) dapat memicu gangguan 

refraksi atau Ametropia. 

Ini adalah kelainan pada mata dimana 

terjadi penyimpangan sinar-sinar sejajar 

yang dipantulkan dari benda yang dili-

hat oleh mata. Gambarannya, sinar-sinar 

yang ditangkap kemudian akan dibias-

kan oleh lensa mata (dalam keadaan re-

laks) jatuhnya tidak tepat di retina.  

”Gangguan refraksi itu seperti rabun, 

dapat berupa rabun melihat benda jauh 

DR. MICHAEL INDRA LESMANA, SP.M
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MARKETLIFESTYLE HEALTH

(miopia), rabun melihat benda pada ja-

rak dekat (hipermetropia), dan rabun 

melihat gambar di satu bidang atau 

garis lurus (astigmatisme),” ujar dr. Mi-

chael Indra Lesmana, Sp.M, dari Rumah 

Sakit Awal Bross, Tangerang.

Selain itu juga sangat mungkin ter-

jadi penurunan daya akomodasi mata 

atau yang disebut dengan istilah pres-

biopia. Penderita penyakit ini biasanya 

akan mengalami kesulitan pada saat 

membaca dekat atau membaca di 

layar komputer. 

Rabun jauh terjadi ketika sumbu 

bola mata menjadi terlalu panjang atau 

daya bias lensa mata terlalu kuat se-

hingga titik fokusnya jatuh di bagian 

depan retina. Kebalikannya pada hip-

ermetropia, sumbu bola mata menjadi 

terlalu pendek atau daya bias lensa 

mata terlalu lemah, sehingga titik fokus 

jatuh di bagian belakang retina. 

Astigmatisma terjadi karena adanya 

ketidaksamaan antara kelengkungan 

kornea dan permukaan kornea yang ti-

dak rata, sehingga titik fokus dapat leb-

ih dari satu titik. Sementara gangguan 

presbiopia terjadi akibat melemahnya 

otot akomodasi dan berkurangnya 

elastisitas lensa. 

Selain terlalu sering kontak dengan 

sinar monitor, penyebab gangguan 

refraksi dapat disebabkan oleh fak-

tor lain. Paling dominan adalah faktor 

genetik, selebihnya faktor lingkungan 

atau kebiasaan dan nutrisi. Beberapa 

faktor lingkungan misalnya pekerjaan 

yang melibatkan terlalu banyak aktivi-

tas di depan layar komputer, menonton 

televisi dan penggunaan smart phone. 

“Kebiasaan mengucek mata juga 

dapat mempengaruhi kelengkungan 

kornea, apalagi bila klien mempunyai 

riwayat alergi menyebabkan kemung-

kinan cilindrisnya bertambah,” jelas dr. 

Michael. 

Perlu digaris bawahi, gejala-gejala 

gangguan refraksi seringkali tidak mun-

cul pada fase stadium ringan. Menurut 

dr. Michael, selain gangguan refraksi 

aktivitas di atas juga bisa akibat akibat 

komputer itu sendiri yang dikenal den-

gan isitilah computer vision syndrome 

(CVS).  “Gejala CVS adalah mata pe-

gal, seperti ada pasir atau mata ker-
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ing. Karena kering, mata mengeluarkan air mata 

seperti berair, pandangan berbayang dan buram 

terutama kalau larut malam.” 

Apakah gangguan refraksi membahayakan? 

Setiap gangguan refraksi mengakibatkan penu-

runan tajam penglihatan dan berkurangnya daya 

akomodasi mata. Sebaiknya di koreksi dengan 

lensa yang sesuai dengan ukurannya, sehingga 

produktifitas kerja lebih optimal.  “Pada pend-

erita yang mempunyai riwayat kacamata dengan 

minus tinggi (> -6.00 D) mempunyai resiko yang 

lebih tinggi terjadinya kebutaan,” katanya. 

Sebab sumbu bola mata yang lebih panjang 

tidak diikuti oleh perenggangan saraf tepi retina. 

Akibatnya, saraf tepi retina tipis dan dapat lepas 

(ablasio retina/ retina detachment).  “Jadi para 

penderita dianjurkan untuk segera memeriksakan 

matanya kepada para ahli bila terdapat gejala-ge-

jala seperti melihat benang/objek berwarna putih 

atau hitam yang melayang-layang, melihat sinar 

seperti kilatan, dan atau sebagian pandangannya 

hilang,” sarannya.  

MIOPIA
Titik fokus jatuh 
di depan retina 

HEPERMETROPIA
Titik fokus jatuh 
di belakang retina 

MATA NORMAL
Titik fokus jatuh 

di retina 

ANIGMATISME
Titik fokus lebih dari satu

& jatuh tidak tepat di retina 

MARKETLIFESTYLE HEALTH

•	 Menggunakan layar komputer LED (light 
emitting diode) bukan CRT (cathode ray tube) 
sehingga lebih nyaman untuk mata.

•	 Penerangan komputer yang cukup dan tidak 
berlebihan seta menggunakan filter bila 
perlu.

•	 Dapat mengikuti hukum 20-20-20. Yaitu 
setiap 20 menit fokus di depan komputer/tv 
dianjurkan melihat benda atau objek minimal 
sejauh 20 feet/ 6 meter selama kurang lebih 
20 detik.

•	 Menggunakan artificial tears/air mata buatan 
untuk mengurangi iritasi mata

•	 Kompres dingin untuk mengurangi pegal 

pada mata
•	 Menggunakan ukuran kacamata sesuai 

dengan ukurannya dan sesuai anjuran 
dokter bila memang sudah terdapat kelainan 
refraksi

•	 Bila anda pengguna kacamata minus tinggi, 
sebaiknya melakukan pemeriksaan retina 
atau funduskopi untuk mengevaluasi ada ti-
daknya penipisan saraf tepi retina. Kalau me-
mang ada penipisan dapat dilakukan pence-
gahan dengan laser argon supaya terhindar 
dari lepasnya saraf retina atau kebutaan.

•	 Minimal satu tahun sekali dianjurkan melaku-
kan pemeriksaan rutin mata.
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The goal of a successful 
trader is to make the best 
trades. Money is secondary."

- Alexander Elder
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LIFESTYLE COZY PLACE

S
epintas bar ini tak ada bedanya dengan bar-bar 

yang lain. Meja DJ, dance floor, aktivitas bartender, 

dan lampu temaram khas night club. Begitu pula 

saat memasukinya, tidak ada sesuatu yang spesial. 

Hanya ruangan berbentuk square dengan sofa-sofa yang di 

tata mengelilingi tepian ruangan. 

Ya, karena memang Red Square adalah vodka bar ala 

Rusia. Tidak ada tatanan arsitektur baik eksterior maupun 

interior yang spesial untuk menggambarkannya, hanya ada 

wall cover  di dinding bar dengan gambar-gambar menyeru-

pai kubah yang menjadi ciri dari bar di Rusia. Tampak sedikit 

mencolok dibandingkan dengan bidang datar lainnya. 

“Rusian style saja. Karena memang ide itu dibuat tahun 

2005. Dan ini memang berpatokan pada Red Square yang 

ada di Rusia. Organisasi ruang lebih ke penataan lounge, 

”jelas Operation and Club Manager Red Square, Marcelino 

Lang. 

Tapi kalau soal pelanggan, jangan ditanya. Dan jangan 

heran kalau menemukan banyak orang asing yang datang 

ke tempat ini. Dan inilah salah satu yang membedakan 
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dengan bar-bar di tempat lain.  

“Market kita lebih ke ekspa-

triat. 70 persen ekspat, sisanya 

orang bisnis lokal,” jelas Marcel. 

Mereka datang dengan 

beragam profesi. Termasuk 

juga para pelaku pasar modal 

asing. Kebanyakan dari mer-

eka datang ke tempat ini un-

tuk menghabiskan sisa waktu 

setelah melakukan rutinitas. 

Salah satu yang menjadikan 

tempat ini banyak dikunjungi 

oleh ekspatriat adalah konsep 

dari Red Square sendiri, yaitu 

vodka bar. Di tempat ini, terse-

dia banyak vodka yang berasal 

dari berbagai negara. Itu ala-

sannya mengapa banyak orang 

asing dapat ditemui di tem-

pat ini, karena mereka dapat 

memesan vodka seperti yang 

sering ditemui di negaranya. 

Selain minuman, makanan di 

tempat ini juga cukup menjadi 

daya tarik pengunjung. Sebab 

tempat ini juga menyajikan 

makanan-makanan ala Rusia, 

meskipun beberapa menu su-

dah disesuaikan dengan selera 

lokal. 

Misalnya saja beef stro-

ganov. Makanan berisi irisan 

tenderloin berbentuk dadu ini 

dikombinasikan dengan jamur 

dan dimasak menggunakan 

saor mustard, cream, dan but-

ter. Menu ini paling banyak 

dipesan karena cream dan 

butter membuat rasa dagingnya 

menjadi gurih. 

Adalagi menu yang cukup 

unik yaitu buntut borchst. Ini 

sebenarnya berasal dari Indo-

nesia namun dimasak dengan 

teknik memasak ala Rusia. 

Bedanya dengan sop buntut 

biasa sop ini dimasak dengan 

ditambahkan sedikit bumbu 

rempah (salam dan sereh), den-

gan kuah yang sengaja diken-

talkan sehingga tampak lebih 

keruh. Dengan teknik ini, dag-

LIFESTYLE COZY PLACE
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ing menjadi lebih empuk dari sop buntut 

yang biasa ditemui. 

Soal hiburan, setiap harinya Red 

Square selalu menampilkan DJ performe. 

Dengan musik-musik komersil top forty 

remix berbagai genre “Kita main benar-

benar untuk nemenin orang lagi minum. 

Dari awal sesuai dengan frame, soul full, 

terakhir progresive. Karena kalau ditem-

pat lain itu langsung tinggi, kalau disini 

crowed udah terbentuk seperti itu,” jelas 

salah satu DJ.

Satu kali dalam sebulan, Red Square 

selalu mengadakan event special untuk 

memanjakan pengunjung. Misalnya event 

bertajuk sound of an angel  dengan saji-

an hiburan utamanya Clasic DJ performe, 

violine, dan sexy pool dancing. 

Bagi para pialang atau pelaku pasar 

modal, tempat ini bisa jadi pilihan yang 

cukup tepat untuk hang out. Sekadar 

sharing, meeting, atau memprospek klien 

bisa dilakukan disini. 

Sebagai panduan biaya, rata-rata minu-

man di tempat ini dibandrol mulai dari Rp 

90.000 sampai Rp 130.000 untuk ukuran 

gelas. Sedangkan ukuran botol, rata-rata 

dipatok dengan harga Rp 1.000.000 per 

botol. Beberapa contoh cocktail yang 

paling banyak dipesan penjunjung yaitu 

lechy martini, black devushka, kremlin 

waterfall. Sedangkan menu utama di tem-

pat ini dipatok harga mulai dari Rp 89.000 

sampai Rp 99.000. 

Bila ingin sedikit menghemat, bisa 

datang pada jam-jam tertentu. Yaitu mulai 

pukul 05.00 sampai 10.00 pm. Hindari 

Jumat dan Sabtu supaya tidak dikenai 

first charge.  Hitungan kasarnya, cukup 

dengan 300 ribu, pengunjung sudah bisa 

mendapatkan menu utama dan 4 ge-

las minuman. Atau kalau bosan dengan 

vodka, pengunjung juga bisa memesan 

wine, atau bisa memesan cigarette yang 

dibandrol 90 ribuan. 

MARCELINO LANG
Operation and club manager

LIFESTYLE COZY PLACE
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