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P
asar saham tengah tahun sedang 

mencari keseimbangannya. Bahasa 

terangnya, memilih tren naik atau 

turun. Beberapa faktor yang me-

nentukan sudah diketahui, antara lain tran-

sisi pemulihan ekonomi Amerika Serikat (AS) 

yang ditandai oleh kebijakan The Fed soal 

quantitative easing (QE), masalah krisis Eropa,  

keberhasilan stimulus finansial Jepang, dan 

hasil akhir perekonomian China 2013 setelah 

dilanda krisis likuditas bank.

Di dalam negeri, tekanan inflasi, capital 

outflow, defisit perdagangan, keberlanju-

tan proyek infrastruktur MP3EI dan eskalasi 

politik menjelang pemilu cukup menentukan. 

Adapun di pasar modal, fase transisi pen-

gawasan pasar dari Bapepam LK kepada 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga berpoten-

si menghambat pelaku pasar berekspansi. 

Terlebih, tahun depan OJK mulai mengambil 

alih pengawasan perbankan. Berbagai fakta 

di depan mata itu seolah menyudahi fat-

amorgana Indeks Harga Saham Gabungan 

(IHSG) bergerak satu arah, mengekor DJA 

mencetak rekor pada paruh pertama 2013. 

Faktor paling menentukan pasar saham 

paruh kedua ini adalah proses transisi pemu-

lihan ekonomi AS via QE. Apapun hasilnya, 

dalam jangka pendek kurang lebih akan 

berdampak sama. Andai kata data ekonomi 

AS memburuk, toh QE akan dilanjutkan dan 

likuditas asing kembali masuk. Sebaliknya, 

bila The Fed menilai data membaik, maka 

perlahan AS bisa kembali menopang China 

yang perekonomiannya mulai sempoyon-

gan sebagai tumpuan perekonomian global. 

Sementara di dalam negeri, realisasi pertum-

buhan pendapatan emiten kuartal kedua dan 

ketiga khususnya properti, konsumsi dan 

infrastruktur akan menjadi pertaruhan IHSG 

hingga akhir 2013.

Apapun kejelasan transisi AS, yang pasti 

terjadi adalah riak volatilitas di pasar global. 

Bagi investor reksadana yang sejatinya 

adalah the real investor pasar modal fase-

fase ini adalah momen-momen yang cukup 

ditunggu-tunggu. Untuk itu, edisi kali ini MPI 

menurunkan cerita utama soal peringkat rek-

sadana. Hasil riset kami ini bukan rekomen-

dasi beli atau jual. Gunakan saja peringkat ini 

sebagai salah satu faktor pendukung berin-

vestasi ditengah begitu banyaknya tolok ukur 

dan metode penilaian. Cari tahu kanan dan 

kiri sebelum beriinvestasi, lebih baik gunakan 

sedikit uang investasi ‘otak’ dulu sebelum uang 

Anda. Ikut seminar, baca media investasi.

Pada fase-fase ini pula seorang broker 

saham senior berujar, inilah masa-masa 

panen bisnis brokerage saham. Bagi swinger 

ini adalah hari-hari yang cukup menjanjikan 

dan untuk investor inilah saatnya menerkam 

saham buruan Anda dititik terendah. Seba-

liknya, bagi importir dan pemilik utang dol-

lar, inilah sinyal mempersiapkan revisi laba. 

Pun, bagi trader dan investor pemula yang 

cuma ikut-ikutan, emosi pasar siap menekam 

Anda.. waspadalah..waspadalah. 

| muhammad ma’ruf

Selamat Tinggal
Fatamorgana

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.
 

Adityo hidAyAt
Seorang praktisi Informasi Teknologi yang tinggal di Jogja, sangat ber-
gairah dengan dunia keuangan dan pasar modal. Adityo adalah founder 
dari komunitas investor reksadana PortalReksadana.com

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. 

nur FAridA AhniAr
Penulis di media dan riset 
ekonomi KATADATA. Pernah 
bekerja di Harian Seputar 
Indonesia dan vivanews.com 
sebagai wartawan ekonomi. Di 
kedua media itulah ia sering 
menulis artikel mengenai 
reksadana dan produk pasar 
modal lainnya.
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HOT NEWS

Nomura: IHSG 
Akhir 2013 Dilevel 
5.000

Riset Lembaga keuangan 

dan investasi asal Jepang, 

Nomura menilai sektor in-

frastruktur masih akan tetap 

memegang peranan utama 

sebagai penopang kinerja di 

pasar modal Indonesia. Di sisi 

lain, sektor konsumer akan 

menghadapi tekanan oleh 

kenaikan biaya dan kempetisi 

ketat yang bisa menggerus 

margin keuntungan. 

Dalam riset saham yang 

dilansir 25 Juni lalu, Nomura 

tetap mempertahankan es-

timasi target Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG) di 

akhir tahun ini di level 5000. 

Salah satu penopangnya 

adalah estimasi pertumbuhan 

pendapatan emiten 2013 di 

kisaran 10,9 persen, dan mel-

onjak menjadi 20,9 persen 

pada 2014. (Di luar estimasi 

pendapatan sektor pertam-

bangan dan perkebunan: 

13,9 persen di 2013 dan 16,8 

persen di 2014)

Kombinasi antara konsen 

investor terhadap inflasi dan 

tekanan capital outflow di 

pasar menurut Wilianto Le, 

analis Nomura untuk Indone-

sia adalah pemicu tekanan 

terhadap depresiasi rupiah, 

kenaikan yield bond, terma-

suk penurunan pasar saham. 

“Kami merekomendasikan 

investor untuk menambah 

portofolionya pada pasar 

saham Indonesia,” tulisnya 

dalam riset itu. Dalam dua bu-

lan terakhir, asing telah men-

gurangi  25 persen portofolio 

yang dibelinya secara akumu-

latif dalam 3,5 tahun terakhir.

Debut 
Mengecewakan 
Saratoga 
PeRusahaan investasi 

Saratoga Investama Sedaya 

Tbk mencatatkan saham-

nya di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) pada 26 Juni 2013 lalu. 

Perusahaan yang dipimpin 

Sandiaga S Uno itu melepas 

271.297.000 saham di harga 

Rp5.500 sehingga meraup 

dana publik hingga Rp1,49 tril-

iun. Namun berbeda dengan 

kebanyakan listing IPO yang 

biasanya harga langsung ‘dik-

erek’ naik, saham berkode 

SRTG ini justru anjlok hingga 

17,27 persen pada perdagan-

gan perdananya.

Padahal ada dua broker 

asing yang bertindak sebagai 

pemimpin penjamin emisi 

pelaksanaan SRTG yaitu, PT 

Deutsche Securities Indo-

nesia, dan PT UBS Securi-

ties Indonesia, di samping 

broker lokal PT Indo Premier 

Securities. Presiden Direktur 

PT Indo Premier Securities, 

Moleonoto mengatakan 

saham Saratoga lebih ban-

yak diminati investor asing 

dibandingkan domestik. 

Dia mengatakan pada saat 

penawaran awal saham Sara-

toga mengalami kelebihan 
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HOT NEWS

permintaan di atas satu kali. 

Komposisinya, investor asing 

90 persen dan domestik 10 

persen.

Mengomentari hal ini, 

Sandiaga mengatakan penu-

runan ini hanya sementara 

waktu. Dia juga melihat ini 

ada kaitannya dengan budaya 

investor Indonesia yang lebih 

suka keuntungan dengan cara 

instan. “Saya percaya waktu 

akan membangun Saratoga. Ini 

investasi jangka panjang,” ujar 

dia. Sandiaga menjelaskan, 

dana hasil IPO akan digunakan 

untuk menambah portofolio 

investasi Saratoga yang kini 

mencakup agribisnis, perke-

bunan, telekomunkasi, industri, 

energi, konstruksi, transportasi 

dan jasa. Tiga diantara sektor 

yang akan ditambah adalah 

produk konsumen, sumber 

daya alam, dan infrastruktur. 

Saham Bank 
Syariah Pertama 
Batal Listing
gejoLak pasar saham di bu-

lan Juni lalu membuat PT Bank 

Muamalat Indonesia Tbk batal 

melaksanakan penawaran 

saham kedua (SPO/Secondary 

Public Offering) dan Penawaran 

Umum Terbatas kelima (PUT V).  

Pada awalnya, bank ini pada 

tanggal 5 Juli 2013 seharusnya 

menjadi bank syariah pertama 

yang sahamnya tersedia di pas-

ar saham namun setelah mem-

pertimbangkan kondisi pasar 

manajemen menundanya.

Manajemen mengemuka-

kan tiga alasan pembatalan. 

Yaitu, sentimen negatif atas 

ketidakpastian rencana kenai-

kan BBM di Indonesia, tekanan 

atas mata uang rupiah akibat 

aliran keluarnya dana asing 

dan juga kekuatiran mening-

katnya inflasi telah membuat 

para investor menahan diri un-

tuk berinvestasi di pasar modal. 

“Secara umum, para investor 

memiliki pandangan yang 

positif atas kondisi fundamental 

dan prospek usaha Bank Mua-

malat,” tulis manajemen dalam 

keterangannya.

Sedianya, pada SPO 

Muamalat akan melepas 

407.090.795 lembar saham 

lama, dan PUT V sejumlah 

3.249.136.013 saham Seri B 

baru. Pada rights issue ini, se-

tiap pemegang 91  saham lama 

bisa memesan 40 saham baru. 

Harga pelaksanaan antara 

Rp550 - Rp975 per saham. 

“Masuknya Bank Muamalat ke 

bursa saham menandai bahwa 

perbankan syariah kini telah 

memasuki era Good Corporate 

Governance (GCG) yang lebih 

baik, karena kinerja kami akan 

semakin terbuka dan diawasi 

publik”, ungkap Presiden Direktur 

Bank Muamalat Arviyan Arifin 

pada paparan publik sebelum 

pembatalan.

Roller coaster Versi 
IHSG Juni 2013

Pasar saham Indonesia 

bergerak sungguh liar bu-

lan lalu. Indeks Harga Sa-

ham Gabungan (IHSG) terus 

menerus mencetak harga 

tertinggi sejak pertengahan 

Januari hingga menyentuh level 

5.208 pada 22 Mei atau year to 

date naik 19,38 persen, namun 

hanya dalam empat pekan 

kemudian merosot hingga ting-

gal menyisakan kenaikan 1,67 

persen saja pada 25 Juni 2013. 

Untungnya pada pekan terakhir 

Juni terjadi rebound yang mem-

buat keuntungan year to date 

sampai akhir bulan lalu kembali 

naik menjadi 10,87 persen. 

Bulan Juni menjadi saksi 

bagaimana peristiwa domestik 

dan luar negeri jalin berkelin-

dan menghentak gerak IHSG 

bak roller coaster. Kenaikan 

harga BBM subsidi yang 

seharusnya direspon positif, 

tenggelam oleh kabar ren-

cana The Fed mengurangi 

pembelian aset tahun ini. Bu-
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HOT NEWS

7-11 Juni 
Tanggal 7 Juni menjadi 

awal penurunan. IHSG 

anjlok cukup dalam minus 

2,72 persen menyusul 

kabar buruk dari Eropa, 

ECB tidak mengumumkan 

adanya tambahan stimu-

lus. Ketidakpastian kenai-

kan BBM subsidi memper-

buruk situasi, sehingga 

membuat rupiah melemah 

Rp10.000/USD. Pun-

caknya, pada tanggal 11 

Juni, aksi jual investor as-

ing mencapai Rp3,9 triliun 

akibat naiknya data defisit 

perdagangan Indonesia, 

rupiah melemah dan mulai 

khawatirnya investor atas 

kemungkinan The Fed 

segera mengurangi stimulus 

terkait dinaikkannya outlook 

credit rating AS dari negatif 

menjadi stabil. 

16-18 Juni 
Rebound terjadi mengi-

kuti bursa regional. Ke-

naikan masih canggung 

karena investor masih wait 

and see atas kemungkinan 

perlambatan stimulus di 

AS. Sementara IMF menu-

runkan proyeksi pertum-

buhan ekonomi AS tahun 

2014 dari 3% menjadi 2,7%. 

20-25 Juni
IHSG kembali melemah 

signifikan, kekhawatiran 

investor mengenai pen-

gurangan stimulus The 

Fed terjawab. The Fed 

menyatakan siap untuk 

mengurangi atau menam-

bah pembelian surat utang 

sesuai dengan kondisi 

yang dibutuhkan. Sedan-

gkan suku bunga masih 

akan di jaga pada level 

0-0,25% selama inflasi 

dibawah 2,5% dan pen-

gangguran di atas 7,5%. 

Konsensus Bloomberg 

mengungkapkan The 

Fed kemungkinan akan 

memperlambat pembelian 

surat utang pada per-

temuan 29-30 oktober 

menjadi US$65 miliar per 

bulan dari semula US$85  

per bulan. Ini diperburuk 

dengan masalah likuditas 

perbankan di China.

26-28 Juni
IHSG kembali rebound 

didorong oleh sentimen 

positif dari bursa regional. 

Langkah Bank sentral 

China menjaga suku 

bunga pasar uang di level 

yang masuk akal membuat 

investor kembali melaku-

kan aksi beli. Perlahan 

namun pasti investor lokal 

dan asing juga mulai me-

mahami alasan The Fed 

mengurangi stimulus justru 

menunjukkan perekono-

mian AS akan membaik. 

Terlebih ada kemungkinan 

The Fed memperpanjang 

Stimulus dari rencana 

mengakhirinya tahun ini. 

Meskipun begitu, kenai-

kan IHSG sepanjang tahun 

terpangkas tinggal seten-

gahnya.

ruknya komunikasi Bank of 

Japan soal stimulus keuan-

gan dan memburuknya 

likuditas di China seolah 

membuat gain besar inves-

tor sejak awal tahun pupus 

begitu saja. Berikut rekaman 

peristiwa penting di pasar 

bulan lalu.
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LOUNGE

S
ayangnya langsung terjun dengan 

menggunakan dana tentu berisiko 

tinggi, sehingga banyak pakar ke-

mudian menyarankan penggunaan fasilitas 

gratis trading dengana akun virtual.

Itulah yang coba disasar oleh Wingam-

ers.com. Situs simulasi dan kompetisi sa-

ham besutan PT Winratama Perkasa. Situs 

yang baru memulai kompetisi pertamanya 

bulan lalu ini menyediakan virtual trading 

atau akun demo untuk bisa transaksi saham 

secara langsung. Bentuk dan konsepnya 

berbeda dari yang sudah ada, karena me-

madukan simulasi dan kompetisi. Berikut 

petikan wawancara dengan Presiden Direk-

tur Winratama Perkasa Ivo Rustandi.

Belajar Saham 
Tanpa Rasa Takut

Belajar investasi saham itu ibarat 
belajar naik sepeda atau mengendarai 
mobil dan motor. Untuk mahir ber-
kendara lebih dibutuhkan jam terbang 
dibandingkan teori. Istilah kata  learn-
ing by doing akan lebih mempercepat 
calon trader atau investor mengenal 
tata cara investasi di bursa saham. 

Ivo Rustandi

11PIALANG INDONESIA EDISI 11 JULI 2013
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Apa gagasan Awal membuat simula-

si dan kompetisi game online saham 

ini?

Gagasan awal adalah bagaimana 

mensosialisasikan pasar saham se-

cara langsung, bukan hanya kulitnya. 

Sebenarnya banyak yang berminat in-

vestasi saham, tetapi karena berisiko, 

banyak yang takut. Kalaupun sudah 

investasi, mereka akan bingung beli 

apa, atau kalau sudah dibeli jualnya 

kapan. Nah pada Wingamers ini kita 

kasih pengalaman secara langsung 

dengan risiko yang minim sekali.

Bedanya dengan akun demo yang 

lain?

Cukup berbeda, ini murni simulasi 

dan kompetisi. Karena kalau akun 

demo sekuritas-sekuritas itu kan 

tujuannya mencari nasabah. Simulasi 

Winsgamers ini poinnya adalah edu-

kasi. Kita akan lengkapi dengan kum-

pulan riset, dan lengkapi fitur-fiturnya. 

Winsgamers tidak ekslusif, dan inde-

penden semua bisa ikutan. 

Kalau kemudian mereka 

sudah bisa trading betu-

lan, silahkan pilih mana 

saja sekuritasnya. 

dulu pernah ada simula-

sisaham.com. Apa be-

danya dengan itu?

Setahu saya kalau 

dulu itu harga sahamnya 

dibuat, kalau yang ini 

harganya sahamnya men-

gacu kepada harga real 

time di Bursa Efek Indo-

nesia (BEI). Untuk fitur simulasi, semua 

saham ada, kalau untuk fitur kompetisi, 

itu kita sediakan 60 saham yang likuid.

mengapa sahamnya yang dikompe-

tisikan hanya 60?

Karena ini edukasi, kita ingin pas-

arnya sehat, sehingga saham-saham 

yang dipilih memiliki fundamental yang 

baik. Istilahnya bukan saham goren-

gan.

Bagaimana perkembangan sejak 

sebulan dilansir?

Voucher yang sudah tersebar su-

dah 2000 buah (satu voucher seharga 

Rp100 ribu, sebagai syarat pendaft-

aran). Sebagian memang masih pro-

mosi, kita bagi-bagikan, tetapi kita 

targetkan bisa 50 ribu member dalam 

waktu dekat.

target sasaran pemakai wingamers?

Mahasiswa, profesional di pasar 

modal, maupun masyarakat umum. 

Kita sasar kelas menengah Indonesia 

yang sedang booming. 

LOUNGE
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t
rading saham pada akun 

demo sangatlah aman. Tidak 

ada risiko kehilangan uang, 

karena modal yang tertera 

cuma virtual, sebaliknya sebesar apa-

pun keuntungan Anda, itu hanyalah 

angka. Namun, ada satu hal yang ti-

dak bisa diajarkan akun demo, yaitu 

psikologi trading. Tidak adanya emosi 

dan keuntungan nyata itulah yang tam-

paknya coba sedikit diisi oleh Wingam-

ers.com. Situs simulasi dan kompetisi 

trading saham besutan PT Winratama 

Perkasa ini menawarkan game online 

berbasis saham yang cukup berbeda 

dari virtual trading versi sekuritas. 

Simulasi ini mencoba menyulut 

emosi peserta dengan iming-iming 

hadiah besar (total Rp50 juta) dan 

keuntungan lain bila mampu mengajak 

peserta lain atau member get mem-

ber. Sebaliknya, risiko loss cukup ke-

cil yaitu kehilangan uang pendaftaran 

Rp100 ribu dalam satu periode kompe-

tisi atau satu bulan sekali. Itupun bila 

Anda gagal masuk pada urutan ke 300 

akun, karena hadiah kompetisi per-

tama sebesar Rp10 juta dan dipecah 

hingga juara delapan yang berjumlah 

total 300 orang.

Menurut Direktrur Pelaksana Win-

ratama Perkasa, Yohanes W Sadguna 

ada tiga fitur penting pada wingamers.

com. Yaitu Wingamers Virtual Trading 

(VT) Simulation,  Wingamers VT Com-

petition, dan Wingamers Member Get 

Members. 

Untuk bisa memainkannya, peserta 

harus mendaftar via website wins-

gamers.com dengan biaya Rp100 ribu 

WINGAMERS

MAIN, MENANG, 
MINIM RISIkO

LOUNGE
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yang berlaku untuk periode satu bulan. “Yang 

kita tonjolkan adalah edukasi. Pada simulasi, ini 

adalah akun demo dimana peserta dapat bela-

jar transaksi dengan modal virtual Rp10 miliar,” 

katanya. Pada software simulasi ini, peserta 

dapat bertransaksi saham tak ubahnya seperti 

trading online saham. 

Selanjutnya, peserta secara otomatis akan 

mendapatkan akun pada VT competition dima-

na peserta diberikan modal Rp10 miliar untuk 

transaksi jual beli pada 60 saham pilihan pani-

tia. Cara bermain game online ini sederhana. 

Yaitu perlombaan bertransaksi saham selama 

satu bulan dengan ketentuan nilai investasi pal-

ing besar diakhir periode ditentukan sebagai 

pemenang. 

Setiap peserta dibekali dana virtual sebesar 

Rp10 miliar untuk ditransaksikan setiap jam pas-

ar pada 60 saham yang ditetapkan pengelola. 

“Kalau yang merasa sudah bisa, bisa langsung 

memainkan kompetisinya,” papar Yohanes.

Yang menarik, jenis saham dan harga yang 

terpampang di layar monitor benar-benar asli 

dari data real time Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Dengan demikian bekal analisa teknikal, fun-

damental, maupun memilih saham karena ru-

mor berlaku untuk transaksi di wingamers.com.  

Dengan begitu cara transaksi benar-benar 

sama dengan kondisi riil pada sistem online 

trading perusahaan efek. 

Bagi yang sudah memiliki akun dan trading 

saham online, memainkan game ini bukan ma-

salah berarti. Sementara, bagi calon investor 

yang ingin belajar transaksi terdapat beberapa 

panduan, misalnya bagaimana cara membeli 

atau bid order, dan jual atau sell order. Termasuk 

cara merevisi order atau amend dan membatal-

kan order atau withdrawn. Layar transaksi juga 

laiknya software online trading dimana tersedia 

fitur-fitur analisis teknikal dan lainnya.

Pada periode kompetisi pertama bulan lalu, 

sebuah akun bernama Franskz didaulat seb-

agai pemenang dengan nilai ekuitas Rp13,5 

miliar dan berhak atas hadiah sebesar Rp10 

juta. Yohanes mengatakan, setiap orang bisa 

mendaftar lebih dari satu akun. Untuk pendaf-

taran calon peserta bisa langsung mengisi ap-

likasi di website, dan mengisi saldo via voucher 

atau transfer rekening.

Fitur terakhir member get member ini adalah 

salah satu strategi Wingamers untuk memper-

cepat jumlah member. Bagi peserta yang ogah 

transaksi bisa menggunakan game ini seb-

agai produk untuk mendapatkan keuntungan 

yang wah, selayaknya skema MLM atau multi 

level marketing. Laiknya MLM pada satu titik 

peserta yang menjadi sponsor atau merekrut 

20 member baru dan masing-masing down-

load tersebut menduplikasikannya maka akan 

ada pendapatan yang cukup besar, mencapai 

miliaran rupiah. Namun, tentu semuanya ber-

dasarkan ketentuan berlaku seperti harus ter-

us aktif setiap bulannya, dan jumlah jaringan 

downline. 

LOUNGE

JuARA uSeR Id CASH PoRTofolIo ToTAl HAdIAH
1 FRANSKZ 13,539,308,865.00 0.00 13,539,308,865.00 Rp10,000,000.00

2 WISMILAK 11,933,110,400.00 0.00 11,933,110,400.00 Rp5,000,000.00

3 MIKICUAN 16,105,006.00 10,828,554,000.00 10,844,659,006.00 Rp2,000,000.00

JuARA 1-2-3 KoMPETISI SAHAM JuNI 2013
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muhAmmAd mA’ruF

T
ahun 2013 telah memasuki paruh ked-

uanya. Cukup banyak perubahan yang 

terjadi dewasa ini, khususnya dalam 

satu bulan terakhir. Sampai dengan 

Mei lalu, kondisi ekonomi dan politik sepertinya 

adem ayem saja, hanya sesekali bising kabar 

di media yang mengungkap trik pejabat neg-

eri mulai dari polisi, politisi, hingga birokrasi 

mencuri, menggunakan, dan menyimpan rapat-

rapat uang rakyat. 

Pada periode adem ayem itu, pasar saham 

begitu percaya diri untuk bergerak ke satu 

arah; naik. Level tertingginya di 5.208 dicapai 

pada 22 Mei atau year to date naik 19,38 pers-

en. Saham-saham properti, produk konsumen, 

dan infrastruktur menjadi mesin pertumbuhan 

indeks. Kalau saja, tidak ada koreksi tajam 

pada Juni lalu, PER IHSG paruh pertama tahun 

ini seyogyanya ada dikisaran 19 kali. Naik, 18 

persen dari posisi yang sama 2012. Akhir Juni, 

IHSG year to date tumbuh 10,87 persen.

Tanpa ada sentimen positif luar biasa pada 

perekonomian global dan domestik, sepertinya 

akan sulit menyaksikan tren kenaikan hingga 

19,38 di paruh kedua 2013. Akibat transisi di 

AS, dan kondisi di China dan Eropa kami per-

caya, kenaikan IHSG hingga akhir tahun akan 

terbatas. Ini menjadi salah satu alasan Majalah 

Pialang Indonesia pada edisi ini melakukan 

pemeringkatan produk reksadana saham, cam-

puran, pasar uang dan pendapatan tetap. 

Idenya sederhana, bagaimana mencari dan 

mengenali reksadana-reksadana yang mampu 

memanfaatkan momentum kenaikan IHSG pa-

TOP STORY

IDENyA SEDERHANA, BAGAIMANA MENCARI DAN MENGENALI PRODUK REKSADANA yANG MAMPU 
MEMANfAAtKAN MOMENtUM KENAIKAN IHSG PARUH PERtAMA SEtIAP tAHUN SECARA MAKSIMAL 

DENGAN RISIKO yANG DAPAt DItERIMA. 

16PIALANG INDONESIA EDISI 11 JULI 2013
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ruh pertama secara maksimal dengan tingkat 

yang dapat diterima.  Penggunaan data Nilai 

Aktiva Bersih (NAB) perbulan antara Januari-Juni 

2013 adalah lantaran siklus pasar yang dalam 

tiga tahun terakhir dimana pada paruh semes-

ter pertama IHSG selalu dalam tren kenaikan. 

Meskipun tidak memiliki periode awal dan akhir 

tren bullish yang sama, namun dapat dikatakan 

pasar selalu optimis di awal tahun. Pada 2011, 

IHSG sepanjang Februari-Juli tumbuh dikisaran 18 

persen, pada tahun 2012 dimulai dari Desember 

2011 hingga Juni 2012 naik sekitar 13 persen, dan 

tahun ini antara Januari hingga Mei meroket 19,38 

persen, dan diakhiri di Juni pada 10,87 persen. 

Pada tahun 2011 dan 2012 tercatat, ada jeda 

waktu satu atau dua bulan untuk indeks reversal 

atau kembali memulai tren kenaikan.Harapan 

kami IHSG paruh kedua 2013 ini bisa mengulangi 

siklus dua tahun belakangan, sehingga memberi-

kan waktu bagi para investor untuk masuk pasar 

reksadana di harga yang sedang murah. Karena 

akan jauh lebih baik membeli reksadana di harga 

murah dibandingkan mahal, karena pembenaran 

bahwa reksadana adalah investasi jangka pan-

jang tidak boleh mengaburkan hakekat investasi, 

yaitu keuntungan tinggi dengan risiko yang dapat 

diterima. Jangan sampai, Anda merelakan uang 

dikelola Manajer Investasi berkinerja return buruk 

tetapi selalu berlindung dibalik kalimat; “reksadana 

kan investasi jangka panjang”. 

Manajer Investasi yang baik adalah mereka-

mereka yang bisa memberikan kinerja di atas 

rata-rata, sekaligus meminimalisir risiko juga di 

atas rata-rata pasar. Dengan pengalaman, dan 

ketepatan analisa mereka adalah orang-orang 

yang tidak akan mudah terkecoh oleh pasar. 

Sebagaimana bila awam melihat secara sepintas 

kenaikan IHSG year to date hingga nyaris 20 

persen pada Mei 2013 (lihat Grafik). Padahal bila 

dicermati, memasuki awal Maret lalu. Ibarat mo-

bil, pasar saham melaju terlalu kencang di awal 

dan tinggal menyisakan tuas rem untuk diinjak. 

Nah, reksa dana terbaik seperti mobil yang pal-

ing awal bisa berlari lebih kencang, tetapi sedikit 

menginjak rem sehingga paling akhir melambat.  

Tetapi, apabila jalanan sudah macet, apa boleh 

buat. Selamat berinvestasi! 

 @muhruf

TOP STORY

Data kinerja pertumbuhan keuntungan 
(hanya capital gain) per bulan Januari 
–Juni 2013 lima reksa dana saham 
dan IHSG. 

pertumBuhAn ihsG 
sudAh meLAmBAt seJAK 
mAret 2013

17
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dANA KelolAAN > RP1 TRIlIuN
SAHAM

ReKSAdANA  PeNIlAIAN  dANA KelolAAN KeuNTuNGAN MANAJeR INVeSTASI

 NILAI RATING DARI BULAN YTD

Panin Dana Prima  3.53 1 22  1,448,481,429,432.45 3.2% 23.0% Panin Asset Management

BNP Paribas Pesona Syariah  3.44 2  1,827,730,000,000.00 2.7% 16.3% BNP Paribas Investment Partners

Danareksa Mawar Konsumer 10  3.43 3  1,894,930,264,899.50 2.9% 17.1% Danareksa Investment Management

Panin Dana Maksima  3.30 4  6,275,016,499,327.88 3.1% 22.2% Panin Asset Management

Manulife Syariah Sektoral Amanah  3.29 5  1,042,179,481,309.67 2.3% 13.2% Manulife Asset Management

CAMPuRAN
ReKSAdANA  PeNIlAIAN  dANA KelolAAN KeuNTuNGAN MANAJeR INVeSTASI

 NILAI RATING DARI BULAN YTD

Schroder Dana Prestasi 2.81 1 7  2,239,030,921,973.80 2.6% 15.6% Schroder Investment Management 
Indonesia

Schroder Dana Campuran Progresif 1.16 2  2,605,905,087,811.70 1.4% 7.9% Schroder Investment Management 
Indonesia

Schroder Dana Terpadu II 0.90 3  1,867,434,951,107.92 1.3% 7.1% Schroder Investment Management 
Indonesia

MNC Dana Kombinasi 0.33 4  2,222,135,465,275.80 0.9% 5.7% MNC Asset Management

Manulife Dana Campuran II -1.27 5  1,065,890,029,351.86 0.2% 0.3% Manulife Asset Management

PASAR uANG
ReKSAdANA  PeNIlAIAN  dANA KelolAAN KeuNTuNGAN MANAJeR INVeSTASI

 NILAI RATING DARI BULAN YTD

MNC Dana Lancar  (6.3) 1 4  1,895,778,840,551.86 0.0% 2.1% MNC Asset Management

Mandiri Investa Pasar Uang  (36.8) 2  4,211,754,192,789.14 0.4% 2.4% Mandiri Manajemen Investasi

Manulife Flexinvest Plus  (81.2) 3  2,405,711,009,959.00 0.4% 2.3% Manulife Asset Management

Batavia Dana Kas Maxima  (89.9) 4  1,508,168,055,633.62 0.4% 2.4% Batavia Prosperindo Aset 
Manajemen

PeNdAPATAN TeTAP
ReKSAdANA  PeNIlAIAN  dANA KelolAAN KeuNTuNGAN MANAJeR INVeSTASI

 NILAI RATING DARI BULAN YTD

Manulife Dana Tetap Utama (4.56) 1 7  1,282,979,022,920.00 -1.6% -9.9% Manulife Asset Management

Schroder IDR Bond Fund (4.74) 2  1,267,237,329,825.28 -1.3% -8.3% Schroder Investment Management 
Indonesia

Bahana Makara Abadi (4.84) 3  1,186,225,551,960.33 -1.3% -7.9% Bahana TCW Investment 
Management

Manulife Obligasi Negara 
Indonesia II

(4.94) 4  1,497,706,190,266.85 -1.6% -10.1% Manulife Asset Management

BNP Paribas Prima II (4.95) 5  1,590,706,479,405.52 -1.7% -10.1% BNP Paribas Investment Partners

TOP STORY
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dANA KelolAAN Rp 1 TRIlIuN - Rp 100 MIlIAR
SAHAM

ReKSAdANA  PeNIlAIAN  dANA KelolAAN KeuNTuNGAN MANAJeR INVeSTASI

 NILAI RATING DARI BULAN YTD

SAM Indonesian Equity Fund  6.90 1 38  598,959,380,945.80 4.9% 32.2% Samuel Asset Management

Millenium Equity  5.12 2  220,336,006,672.02 6.1% 41.1% Millenium Danatama Indonesia

Pratama Saham  4.40 3  415,506,444,666.35 5.0% 35.1% Pratama Capital Assets
Management

OSK Nusadana Alpha Sector Rota-
tion  3.97 4  114,580,422,226.62 2.9% 18.7% OSK Nusadana Asset 

Management

Batavia Dana Saham Optimal  3.48 5  350,215,854,699.11 3.0% 19.5% Batavia Prosperindo Aset 
Manajemen

CAMPuRAN
ReKSAdANA  PeNIlAIAN  dANA KelolAAN KeuNTuNGAN MANAJeR INVeSTASI

 NILAI RATING DARI BULAN YTD

SAM Syariah Berimbang 5.29 1 42  392,250,707,150.44 3.4% 19.3% Samuel Aset Manajemen

AAA Balanced Fund II 3.89 2  573,791,519,664.41 2.2% 13.8% AAA Asset Management

Simas Satu 3.70 3  584,136,091,254.21 2.7% 15.4% Sinarmas Asset Management

Panin Dana Bersama 3.65 4  590,368,594,955.25 3.0% 21.3% Panin Asset Management

Panin Dana Bersama Plus 3.22 5  868,392,751,284.54 2.7% 19.3% Panin Asset Management

PASAR uANG
ReKSAdANA  PeNIlAIAN  dANA KelolAAN KeuNTuNGAN MANAJeR INVeSTASI

 NILAI RATING DARI BULAN YTD

OSK Nusadana Rupiah Liquid Fund  (18.0) 1 10  151,702,058,825.88 0.3% 2.0% OSK Nusadana 
Asset Management

Schroder Dana Likuid  (20.8) 2  632,778,808,965.04 0.3% 1.8% Schroder Investment 
Management Indonesia

Danareksa Gebyar Dana Likuid  (21.9) 3  241,155,846,276.28 0.3% 1.7% Danareksa Investment 
Management

Danareksa Seruni Pasar Uang II  (23.9) 4  122,894,956,434.95 0.3% 1.9% Danareksa Investment 
Management

Danareksa Seruni Pasar Uang III  (24.5) 5  140,048,657,607.04 0.3% 1.8% Danareksa Investment 
Management

PeNdAPATAN TeTAP
ReKSAdANA  PeNIlAIAN  dANA KelolAAN KeuNTuNGAN MANAJeR INVeSTASI

 NILAI RATING DARI BULAN YTD

Mega Asset Mantap (0.69) 1 47  148,112,501,173.31 0.7% 2.4% Mega Asset Management

Bahana Investasi Prima (2.00) 2  921,448,126,863.22 0.4% 2.2% Bahana TCW Investment 
Management

Makara Prima (3.16) 3  430,456,020,069.11 -0.4% -3.0% Bahana TCW Investment 
Management

AAA Optimal Income Fund (3.44) 4  985,700,004,154.18 0.3% 2.2% AAA Asset Management

Net Dana Gemilang (3.57) 5  389,172,795,162.81 0.3% 1.7% Net Assets Management

TOP STORY
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dANA KelolAAN Rp1 MIlIAR - Rp25 MIlIAR
SAHAM

ReKSAdANA  PeNIlAIAN  dANA KelolAAN KeuNTuNGAN MANAJeR INVeSTASI

 NILAI RATING DARI BULAN YTD

Dana Pratama Ekuitas  4.77 1 33  59,607,496,407.09 4.2% 30.1% Pratama Capital 
Assets Management

GAP Equity Fund  3.35 2  58,870,354,231.01 2.8% 17.0% GAP Capital

Mega Asset Greater Infrastructure  3.30 3  79,081,091,961.14 3.1% 19.0% Mega Asset Management

CIMB Principal Islamic Equity 
Growth Syariah  3.19 4  55,871,713,377.50 2.4% 14.1% CIMB Principal Asset 

Management

Archipelago Equity Growth  3.16 5  29,882,873,534.98 3.4% 22.1% Archipelago Asset 
Management

CAMPuRAN
ReKSAdANA  PeNIlAIAN  dANA KelolAAN KeuNTuNGAN MANAJeR INVeSTASI

 NILAI RATING DARI BULAN YTD

Pratama Berimbang 5.20 1 39  51,653,372,158.51 4.7% 33.2% Pratama Capital Assets 
Management

Pacific Balance Fund 4.30 2  97,861,969,375.13 2.6% 15.2% Pacific Capital Investment

Cipta Balance 3.69 3  26,955,696,716.13 1.7% 10.2% Ciptadana Asset 
Management

Kresna Flexima 2.89 4  71,360,361,919.97 3.7% 29.5% Kresna Graha Sekurindo, 
Tbk

Cipta Syariah Balance 2.58 5  58,702,669,565.26 2.3% 7.1% Ciptadana Asset  
Management

PASAR uANG
ReKSAdANA  PeNIlAIAN  dANA KelolAAN KeuNTuNGAN MANAJeR INVeSTASI

 NILAI RATING DARI BULAN YTD

Mega Dana Kas  0.7 1 13  81,544,539,958.83 1.0% 6.5% Mega Capital Investama

Panin Dana Likuid  (15.1) 2  43,223,584,505.36 0.4% 2.3% Panin Asset Management

NISP Dana Siaga  (16.9) 3  45,929,085,519.93 0.2% 1.5% NISP Sekuritas

Bahana Dana Likuid  (17.9) 4  56,222,762,055.54 0.3% 1.9% Bahana TCW 
Investment Management

Nikko Indonesia Money Market 
Fund  (18.9) 5  25,556,761,998.41 0.3% 1.9% Nikko Securities Indonesia

PeNdAPATAN TeTAP
ReKSAdANA  PeNIlAIAN  dANA KelolAAN KeuNTuNGAN MANAJeR INVeSTASI

 NILAI RATING DARI BULAN YTD

Jisawi Obligasi Plus (1.68) 1 66  40,941,760,000.56 0.5% 3.1% Jisawi Finas Fund 
Management Company

Prospera Obligasi Plus (2.40) 2  86,038,929,060.81 0.3% 1.7% Prospera Asset Management

Syailendra Fixed Income Fund (2.58) 3  35,702,161,702.04 0.5% 3.3% Syailendra Capital

Sucorinvest Government Bond-
Fund (2.59) 4  40,667,385,578.15 -0.2% -1.5% Sucorinvest Asset 

Management

GMT Dana Obligasi Plus (2.79) 5  40,667,385,578.15 0.1% 2.8% GMT Aset Manajemen

TOP STORY
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METoDE

MESIN SUPERCAR 
Handling ALA 
MOBIL MEwAH

I
nvestor selayaknya manusia selalu mencari 

hal-hal ideal, minimal mendekati ideal, dan 

ini wajar. Meskipun dunia investasi sejak 

awal mengajarkan high gain high risk, 

tetapi manusia adalah mahluk pemilih alias 

ekonomi sehingga selalu berpinsip dengan 

modal sekecil kecilnya ingin mendapatkan 

keuntungan sebesar-besarnya. Kompromi an-

tara kedua hal inilah tolok ukur dalam mencari 

kendaraan investasi, termasuk di dalamnya 

reksadana.

Sebagai sebuah produk investasi, manajer 

investasi selalu ingin menerbitkan reksadana 

yang memiliki keuntungan tinggi, tetapi juga 

aman. Karenanya, penilaian kinerja keuntungan 

reksadana tidak boleh hanya melihat selisih 

pertambahan Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari 

waktu ke waktu. Banyak akademisi dan ahli 

investasi sudah menemukan metode-metode 

valuasi efek yang bisa dipakai reksadana. 

Tiga yang lazim dipakai adalah metode Treyor, 

Sharpe, dan Jansen. 

Metode-metode itu adalah penjabaran 

dari metode valuasi yang memasukkan risiko 

sebagai bagian melekat pada produk in-

vestasi dalam memperoleh keuntungan, atau 

Risk-Adjusted Return. Di dalamnya, ada lima 

prinsip pengukuran risiko yang dipakai yaitu 

alpha, beta, r-squared, standard deviation dan 

Sharpe ratio. Pemeringkatan kami menggunak-

an sharpe rasio yang lazim digunakan. Rasio 

ini intinya menunjukkan seberapa besar keun-

tungan lebih (excess returns) yang bisa diper-

oleh investor dari risiko produk yang dibelinya. 

Rumusnya : S (x) : (Rx – Rf)/StdDev (x)

Rx adalah rata-rata keuntungan reksadana 

bersangkutan dalam periode tertentu, disini 

kami menggunakan data NAB Januari-Juni 

2013, dan tidak memasukkan deviden. Rf 

adalah rata-rata tingkat investasi bebas risiko, 

dimana kami memakai suku bunga SBI 9 bulan 

pada periode yang sama. StdDev adalah stan-

dar deviasi reksadana bersangkutan yang pen-

cariannya bisa dilakukan manual maupun via 

aplikasi Microsoft Office Excel. Dalam proses 

pemilihannya reksadana, kami juga memilah 

reksadana yang ada berdasarkan ketersedi-

aan NAB, dan besaran dana kelola, minimal 

Rp25 miliar. 

Selain hasil perhitungan Sharpe kami se-

cara terpisah tetap mengikutsertakan realisasi 

keuntungan year to date per Juni 2013 seb-

agai salah satu variabel untuk menilai. Alasan 

kami adalah tipikal investor Indonesia yang 

kami nilai masih melihat perhitungan awal 

hingga akhir sebagai faktor penting memilih 

produk. Selain itu, pertumbuhan unit penyer-

taan juga menjadi vareabel terpisah. Kedua 

komponen ini hanya mencakup kurang dari 20 

persen penilaian. 

Beberapa catatan penting dalam penilaian 

ini adalah data diperoleh dari pihak ketiga 

bukan manajer investasi. Sudah menyertakan 

reksadana dengan data NAB per 1 Januari 

2013, dan pengelompokan dana kelolaan 

berdasarkan data 31 Mei 2013. Kami berencana 

menjadikan pemeringkatan kali ini sebagai 

periode pertama dari seri pemeringkatan beri-

kutnya. 
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adityo hidayat

B
iasanya kita mulai berkenalan den-

gan produk investasi bernama 

reksa dana pada saat kita membu-

tuhkan imbal hasil investasi yang 

lebih tinggi daripada tabungan atau deposito. 

Tidak hanya karena ada dana nganggur, tapi 

juga seringkali kebutuhan ini dipicu karena ada 

banyak ulasan dari para financial planner yang 

menyampaikan bahwa untuk mencapai tujuan 

keuangan jangka panjang (diatas 5 tahun, sep-

erti: pensiun, pendidikan) harus berinvestasi 

pada produk dengan 

imbal hasil sedikitnya 

20 persen per tahun. 

Salah satu sarana 

untuk mencapai tu-

juan keuangan jangka 

panjang secara prak-

tis, produk investasi 

yang sesuai adalah 

reksa dana saham 

(RDS). Saya sebut 

praktis karena kita 

menyerahkan penge-
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lolaan investasi pada pihak yang disebut 

Manager Investasi (MI), sehingga kita tidak 

perlu bertransaksi atau memantau setiap 

hari. Ada berbagai jenis reksa dana, seperti 

reksa dana pasar uang (RDPU), reksa dana 

pendapatan tetap (RDPT), dan reksa dana 

campuran (RDC). 

Bagi Anda yang baru mulai berinvestasi, 

biasanya disarankan mulai dari reksadana 

dengan resiko terendah (imbal hasil ter-

endah, untuk tujuan jangka pendek) yaitu 

RDPU dan secara bertahap hingga RDS. 

Saya mengajak para investor pemula untuk 

mengambil kesempatan berinvestasi pada 

RDS, karena kondisi pasar modal Indonesia 

pada bulan Juni 2013 merupakan momen-

tum yang tepat untuk berinvestasi pada 

RDS. Artikel ini akan mengajak mengenal 

lebih jauh mengenai karakteristik investasi 

RDS.

Berinvestasi pada RDS, berarti kita ber-

investasi pada saham-saham yang diperda-

gangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) Ter-

gantung dari produk RDS, MI akan memilih 

apa saja saham yang masuk dalam suatu 

produk RDS, dapat berupa saham komodi-

tas, pertambahan, perbankan, atau lainnya. 

Investasi   melalui RDS juga sangat terjang-

kau, karena cukup dengan modal minimal 

Rp. 100.000 sudah dapat memiliki berbagai 

saham. Karakteristik kinerja produk RDS 

tercermin dari IHSG (Indeks Harga Saham 

Gabungan) yaitu kinerja gabungan seluruh 

saham yang diperdagangkan di BEI. Saya 

akan memberikan ilustrasi bagaimana po-

tensi imbal hasil berinvestasi RDS, juga po-

tensi resikonya, melalui grafik IHSG.

Mari kita cermati grafik IHSG pada peri-

ode 5 tahun sejak 2008 hingga 2012 (lihat 

Gambar). Jika kita berinvestasi pada peri-

ode ini, IHSG berangkat 

dari posisi 2830 pada awal 

tahun 2008 dan diakhiri pada 

posisi 4316 pada akhir tahun 2012, dengan 

demikian potensi imbal hasil dari RDS yang 

dapat kita nikmati adalah 56 persen selama 

5 tahun, atau setara 8 persen per tahun (di-

setahunkan dengan metode CAGR).

Jika dilihat sepintas, imbal hasil RDS 

yang “hanya” 8 persen per tahun tentu ti-

dak terlalu menarik. Mari kita cermati lebih 

mendalam pada grafik, pada periode terse-

but mencerminkan resiko investasi yaitu ter-

jadinya dua periode krisis. Sepanjang tahun 

2008 terjadi penurunan tajam, ini adalah 

periode saat terjadinya krisis subprime 

mortgage, saat itu IHSG mengalami penu-

runan hingga 50 persen. 

Pada periode Agustus – September 2011 

terjadi krisis hutang kawasan Euro yang 

mengakibatkan IHSG mengalami penu-

runan hingga 20 persen. Jika kita memu-

lai investasi pada tahun 2009 saat pasar 

modal pulih dari krisis subprime, maka kita 

akan menikmati imbal hasil RDS sebesar 

205 persen selama 4 tahun atau setara 32 

persen per tahun. Inilah momentum emas 

bagi para investor, ketika pasar modal 

mengalami krisis justru merupakan kes-

empatan untuk mendapatkan imbal hasil 

lebih tinggi.

Mari kita cermati lagi grafik IHSG pada 

periode investasi yang lebih panjang, yaitu 

periode 10 tahun sejak tahun 2003 hingga 

2012 (lihat Gambar 2). Nampak bahwa IHSG 

terus menanjak secara jangka panjang, po-

tensi imbal hasil RDS mencapai 959 persen 

dalam 10 tahun atau setara 26,8 persen per 

tahun (disetahunkan). Imbal hasil jangka 

panjang mampu melebihi target investasi 
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dari para financial 

planner. 

Krisis subprime 

mortgage tahun 

2008 yang begitu dahsyatnya men-

jatuhkan IHSG, ternyata hanya merupakan 

sebuah fluktuasi yang secara jangka pan-

jang masih tetap berada dalam trend positif. 

Bagi investor jangka panjang, pergerakan 

IHSG yang fluktuatif tidak menjadi kekuati-

ran namun justru menjadi momentum untuk 

menambah penyertaan investasi sehingga 

melipatgandakan imbal hasilnya dalam 

jangka panjang.

Pada akhir bulan Juni 2013 ini, para inves-

tor mulai merasakan kecemasan, sebuah 

kondisi psikologis yang mirip seperti saat 

krisis 2011, namun be-

lum separah krisis 

2008. IHSG telah 

mengalami penu-

runan lebih dari 15 persen dan tidak 

ada yang mengetahui apakah IHSG masih 

akan turun lebih dalam lagi. 

Kondisi inilah yang saya istilahkan “mesin 

waktu” investasi telah datang, sebuah mo-

mentum emas untuk mendapatkan imbal 

hasil berlipat ganda dalam jangka panjang. 

Kita hanya dapat mengetahui titik terbawah 

IHSG sesudah melewatinya, tidak ada yang 

dapat melakukan market timing. Sangat wa-

jar sekali jika kita merasakan kecemasan 

dan was-was. Oleh karena itu, sebaiknya inves-

tor harus tetap rasional dan bersabar menunggu 
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hingga IHSG berbalik arah menjadi positif. 

Untuk lebih mudahnya, investor dapat 

menggunakan alat bantu yang tersedia gra-

tis di PortalReksadana.com bernama Indika-

tor Bursa. Pada gambar di bawah, nampak 

ada 3x kemunculan tanda centang hijau. 

Pada tanggal 5 Juni 2013 muncul tanda si-

lang merah yang kemudian diikuti dengan 

penurunan IHSG cukup dalam. Lakukan 

penambahan investasi (top up) RDS jika wak-

tu mendatang muncul tanda centang hijau 

sebagai sinyal pembalikan arah positif IHSG. 

Tidak perlu kuatir jika kita top up sesu-

dah IHSG beranjak naik, atau bahkan IHSG 

ternyata masih melanjutkan penurunan. 

Perlu diingat, bahwa se-

jatinya RDS ditujukan seb-

agai investasi jangka panjang, 

sehingga investor pemula perlu memak-

lumi bahwa fluktuasi liar IHSG, beserta 

perasaan cemas yang menyertai, meru-

pakan sesuatu yang wajar. Hanya cairkan 

investasi jika produk RDS tidak berkinerja 

baik atau tujuan keuangan jangka panjang 

telah tercapai. Beli barang bagus pada 

harga diskon, berapapun itu, tentu sudah 

lebih baik daripada beli barang yang sama 

pada harga tinggi, dan kita akan menik-

mati imbal hasil yang lebih optimal dalam 

jangka panjang. 



26PIALANG INDONESIA EDISI 11 JULI 2013

NuR FARiDA AhNiAR

A
njloknya IHSG ini dipengaruhi dua 

faktor yaitu kondisi global dengan 

rencana Amerika Serikat mengetatkan 

stimulusnya. Faktor dari dalam negeri dipicu 

ketidaktegasan pemerintah dalam menetapkan 

harga bahan bakar minyak sehingga mendapat 

respon negatif dari pasar.

Turunnya harga saham berdampak buruk 

terhadap rekening reksadana saya. Sebab, 

IHSG dan reksadana saling berkelindan. Jika 

IHSG jatuh, saldo reksadana pun terpangkas. 

Karena itu saya enggan mengintip saldo ketika 

IHSG melemah. 

Dalam berinvestasi reksadana, saya selalu 

membayangkan diri saya sedang beroller 

coaster. Saya tersenyum ketika IHSG menguat dan 

menutup wajah dengan bantal ketika saldo ter-

pangkas. Semula memang menakutkan, tapi lama-

lama saya terbiasa dan perlahan mulai menikmati 

naik-turun itu. Sebab, selain keberanian, berin-

vestasi reksadana juga butuh keteguhan. Karena 

reksadana adalah investasi jangka panjang. 
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Awalnya keinginan mem-

beli reksadana terjadi pada 

krisis keuangan 2008. Saat 

itu IHSG jatuh hingga 51,17 

persen di level 1.340,89 dari 

2.745,82 pada penutupan 

2007. Anjloknya harga saham 

menjadi momentum paling te-

pat untuk membeli reksadana. 

Saya pun meluncur ke se-

buah bank milik pemerintah. 

Tapi, sial, saya datang ter-

lalu siang. Petugas bank tak 

berani mendebet langsung 

tabungan saya. Ia meminta 

saya datang lagi esok hari.

Namun saya tak datang 

lagi. Alasannya sederhana: 

tak punya waktu. Sebagai 

wartawan, sulit sekali saya 

mencari sela waktu di 

sela kesibukan 

kerja.  Akibatnya, 

saya pun kehilan-

gan momentum. 

Sebab, pasca krisis keuangan 

2008, harga saham terus 

merangkak naik. Bahkan 

sepanjang 2009, IHSG naik 

hingga 82,59 persen atau 

ditutup pada level 2.474,88. 

Momentum itu lewat. Saya 

jadi mengamini istilah berinvestasi memang memiliki risiko, 

namun tidak berinvestasi risikonya lebih besar. Dengan 

kata lain, seperti niat baik, berinvestasi tak boleh ditunda. 

Sebab  keuntungan yang bisa ditangguk dari produk pasar 

modal, salah satunya reksadana, lebih tinggi dibanding 

menabung atau mendepositokan tabungan --tentu saja ada 

hal itu diikuti risiko. Seperti pepatah high risk high return. 

Reksadana dikelola oleh manager investasi, sehingga 

saya yang awam ini tak perlu pusing memilih saham apa 

saja yang layak beli. Selain itu, memulai reksadana juga 

tak membutuhkan dana jumbo. Investasi ini bisa dimulai 

dari Rp 100 ribu secara rutin setiap bulan. Investasi awal 

reksadana ini jauh lebih murah dibanding membeli saham 

sendiri. Juga lebih murah dari berinvestasi emas. Sekedar 

catatan, saat pertama kali membeli produk reksadana, 

harga per gram emas saat itu mencapai Rp 500 ribu. 

Karena itu, sebagai pemula, saya pun 

memilih reksadana sebagai investasi 

di pasar modal. Alasan lain, se-

bagai wartawan ekonomi, 

saya ingin mencicipi langsung 

bagaimana rasanya berinvestasi 

di pasar modal. Tak seperti mem-

beli saham langsung, reksadana 

bebas konflik kepentingan sehingga 

cocok untuk wartawan.

Sebelum menetapkan membeli 

reksadana, saya menentukan tujuan-

tujuan investasi. Misalnya untuk 

dana pensiun, untuk naik haji, untuk 

dana pendidikan atau sekedar untuk 

piknik keliling nusantara.
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 Tujuan-tujuan itu harus 

disertai target nilai yang ingin 

dicapai. Sehingga kita akan 

tahu kapan tujuan-tujuan itu 

bisa dieksekusi. Juga, dengan 

memiliki target nilai, kita akan 

lebih fokus mencari kenda-

raan bagaimana menentukan 

tujuan tersebut. Misalnya un-

tuk dana pendidikan anak 17 

tahun ke depan. Hasil hitung-

hitungan kasar menunjukkan 

setidaknya saya membutuh-

kan dana lebih dari Rp 1 miliar. 

Angka ini sudah termasuk 

inflasi pendidikan yang naik 

30 persen saban tahunnya. 

Jika menggunakan tabun-

gan, maka saya harus mena-

bung Rp 6,2 juta per bulan 

--ini dengan asumsi bunga 

bank 3 persen dan inflasi 

6 persen. Sedangkan jika 

saya menempatkan dana di 

reksadana saham --dengan 

asumsi imbal hasil seki-

tar 

20 persen, maka saya cukup menyetor Rp 1,2 juta per bulan. 

Cukup jauh selisihnya! 

Sebagai kendaraan untuk tujuan-tujuan yang telah kita 

tetapkan tadi, reksadana memang lebih murah ketimbang 

tabungan.  Tapi, seperti membeli motor atau mobil, sebai-

knya riset dulu untuk menentukan produk reksadana yang 

ingin anda beli. Sebab memilih manajer investasi (MI) yang 

terpercaya gampang-gampang susah. Misalnya, ada MI 

yang memiliki produk dengan imbal hasil yang sangat tinggi, 

namun ketika saham jatuh imbal hasilnya juga paling rendah 

dibanding produk yang lain. 

Tapi memilih MI yang oke juga tak rumit. Saya memilih MI 

setelah melihat kinerja produknya selama beberapa tahun 

terakhir. Total dana yang dikelola juga bisa dijadikan bahan 

penilaian. 15 MI di Indonesia saat ini menguasai 85 persen 

pasar reksadana. Dan jangan lupa, pastikan produk yang 

dikelola terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan 

Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Ini untuk menghindari 

penipuan investasi seperti kasus Antaboga dulu. Jika perlu, 

baca prospektus masing-masing produk yang bisa diunduh 

di masing-masing situs MI.

Saya sendiri membeli produk reksadana di bank swasta 

yang menawarkan pendebetan tiap bulan untuk membeli 

reksadana. Produk itu juga menawarkan pembelian rek-

sadana mulai dari Rp100 ribu tiap bulannya. 

Sebagai investor jan-
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gan lupa menanyakan apakah 

staff di bank memiliki lisensi 

wakil penjual efek reksadana 

(waperd) atau tidak. Inves-

tor juga akan diukur tingkat 

risikonya, apakah termasuk 

kategori agresif atau konven-

sional. Agresif maksudnya 

sanggup menghadapai risiko 

fluktuasi harga ketika porto-

folio investasi tengah jatuh. 

Saya sendiri termasuk tipa 

agresif sehingga cenderung 

memilih produk reksadana 

saham dibanding jenis lain sep-

erti reksadana pasar uang atau 

reksadana pendapatan tetap.

Untuk investasi awal saya 

membeli empat jenis produk 

reksadana untuk tujuan yang 

berbeda. Misalnya dana 

pendidikan anak hingga 

sekolah dasar, saya memilih 

reksadana campuran karena 

memiliki waktu yang lebih 

pendek. Sedangkan untuk 

dana pendidikan anak kuliah 

atau dana pensiun saya me-

milih reksadana saham. 

Satu produk Rp100-200 

ribu tiap bulannya, dengan total Rp500 ribu. Memang 

jauh dari angka yang ditargetkan karena pada saat itu 

kami tengah konsentrasi membeli rumah. Perlahan alo-

kasi dana investasi tiap bulan sedikit demi sedikit naik.

Metode berinvestasi secara berkala ini  dinamakan 

dollar cost averaging, tak peduli pasar sedang bagus 

atau buruk. Cara ini saya pilih untuk mendisiplinkan diri 

dalam berinvestasi. Sebab, yang terpenting dalam berin-

vestasi memang bukan dana besar, tetapi keteguhan hati 

untuk menyisihkan uang secara rutin. Meski jumlahnya 

kecil hasilnya akan lebih optimal jika dilakukan dalam 

jangka waktu lama. Dibanding investasi sekaligus dalam 

jumlah besar dengan waktu lebih pendek.  

Proses mendisiplinkan diri pada awalnya memang cuk-

up berat. Sebab menyisihkan uang untuk investasi berarti 

juga mengetatkan ikat pinggang, mencoret pengeluaran 

tak perlu, dan menyesuaikan gaya hidup dengan dana 

yang ada, bukan sebaliknya.

Sekarang saya sudah terbiasa hidup ketat. Naik turun-

nya harga saham yang membuat saldo reksadana 

terpangkas pun mulai tak lagi mencemas-

kan. Sebab, berinvestasi di reksadana 

memang seperti naik roller coast-

er: butuh keberanian sekal-

igus keteguhan.  
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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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NEWSMARKET

Pasar Modal Indonesia rupanya belum bisa memanfaatkan 
momentum ledakan kelas menengah. Sedikitnya pialang saham 
berizin menjadi penghambat.

H
ARI masih pagi ketika Agustine, 26 tahun, mengaktifkan Blackberry 

Gemini miliknya sesaat setelah terbangun dari tidur. Sederet surat 

elektronik (email) sekonyong-konyong beriringan masuk dalam folder.

Karyawan swasta perusahaan percetakan di Jakarta itu tertarik 

dengan salah satu email yang dikirimkan oleh Danareksa Sekuritas. Usai mem-

basuh wajah, Agustine menjamah isi email itu soal penawaran membeli saham 

perdana PT Semen Baturaja (Persero).

“Pas bangun tiba-tiba ada email masuk ditawari beli saham perdana Semen 

Baturaja. Setiap hari Danareksa memang kirim email, dua kali sehari,” kata Agus-

tine yang sudah memiliki akun online Danareksa, awal pekan lalu.

Awalnya, warga Bekasi, Jawa Barat, itu belum begitu tertarik membeli saham 

perdana (IPO) perusahaan semen ‘pelat merah’ itu.

Tapi jelang masa penawaran awal berakhir, dia luluh juga. Agustine memutus-

kan membeli saham itu karena selain bisnis semen dan infrastruktur prospektif, 

harganya pun murah.

tren inVestor

MUDA INVESTASI, 
TUA kAyA RAyA?
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“Ternyata harganya dari Rp500-Rp685. Ka-

lau 1 lot murah banget. Rencana beli 3 lot, Nanti 

kan didebet langsung, sementara aku enggak 

punya, aku sampai gadein emas untuk deposit 

ke akun di danareksa,” kenangnya.

Sayang, saat masuk penjatahan, dia hanya 

mendapatkan 1 lot saham Semen Baturaja yang 

dibanderol Rp560 per saham. “Kecil banget. 

Tapi engga apa apalah. Duit sisa mungkin li-

hat mana IPO yang prospek lagi, atau mungkin 

[beli] reksa dana,” katanya sumringah.

Keinginan serupa juga disampaikan Dioni-

sius Djoko, 35 tahun. Karyawan perusahaan 

penyedia peralatan kesehatan di laboratorium 

itu mulai ancang-ancang membeli saham atau 

setidaknya masuk ke reksa dana.

Trauma investasi perdagangan berjangka 

mata uang asing (foreign exchange/forex) yang 

menggondol tabungannya sempat membuat 

dia ragu, jangan-jangan bukan untung malah 

bunting. Tapi suara negatif itu ditepisnya sendi-

ri. “Forex kan beda ya.”

Dionisius yang baru bergabung pada kantor 

barunya pada 2009 itu mulai tertarik dengan 

reksa dana sebelum menjajal saham. Apalagi 

kebutuhan pendidikan anak mendorong dia 

menyimpan dana saat sang anak besar kelak.

“Memang ada rencana ke sana [investasi] 

tapi memang dalam waktu dekat ini belum yang 

saham, lagi fikir-fikir. Banyak temen juga nawa-

rin asuransi, bank juga, ada beberapa temen 

juga sudah taro di reksa dana, dan bagus,” kata 

ayah dua anak ini.

Sejumlah ekonom memperkirakan pertum-

buhan kelas menengah mendorong munculnya 

investor-investor muda di atas 25 tahun, terma-

suk Agustine dan Dionisius. Selain mereka, ten-

tu ada banyak bertebaran tak hanya di Jakarta 

tetapi wilayah lainnya.

Data Kustodian Sentral Efek Indonesia men-

catat hasil yang menggembirakan dengan nai-

knya jumlah SID atau single investor identifica-

tion. Data ini menggambarkan seberapa besar 

investor saham di Bursa Efek Indonesia meski 

pertumbuhannya tak terlalu signifikan.

Hingga akhir tahun lalu, berdasarkan lapo-

ran akhir tahun KSEI 2012, jumlah SID tercatat 

281.256 investor atau naik 13,34 persen dari 

Januari tahun lalu sebanyak 248.151 investor. 

Jumlah pengguna fasilitas aKses atau Acuan 

Kepemilikan Sekuritas juga naik 55,57 persen 

menjadi 280.561 investor dari tahun sebelum-

nya 180.359 investor.

Perekonomian global yang dinamis dan ter-

us tumbuh meski diguyur krisis ekonomi, akh-

irnya mendorong kecenderungan investasi ke 

arah negara-negara berkembang termasuk ke 

pasar modal Indonesia.

Pada tahun lalu, Bursa Efek Indonesia bah-

kan mendapat cipratan berkah itu karena menjadi 

bursa dengan pertumbuhan keempat tertinggi di 

Asia. Indikatornya, Indeks Harga Saham Gabun-

gan (IHSG) naik 12,94 persen, kapitalisasi pasar 

naik 16,67 persen dari Rp3.537,29 triliun pada 2011 

menjadi Rp4.126,99 triliun akhir tahun lalu.

“Dulu saat sekolah diajari menabung terus, 

sekarang masyarakat mulai teredukasi dengan 

investasi, munculnya investor-investor muda, 

ini diharapkan bisa memperkuat basis investor 

lokal di bursa,” kata analis Recapital Securities 

Agustini Hamid.

Kendala sdm

Hanya saja, dia mendesak seluruh pihak 

mulai dari otoritas pasar modal (Otoritas Jasa 

Keuangan/OJK), otoritas bursa (Bursa Efek In-

donesia), dan pemangku kepentingan lain ter-

masuk broker tetap menggalakkan edukasi 

mengingat sebaran investor masih terbesar di 

Jawa.

MARKETMARKET NEWS
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Di sisi lain, Edwin Se-

bayang, Kepala Riset MNC 

Securities, merasa pertum-

buhan kelas menengah 

yang mendorong lahirnya 

investor muda nyatanya 

belum bisa dibarengi den-

gan pertambahan SDM 

dalam hal wakil perantara 

pedagang efek (WPPE).

Sejumlah perusahaan 

sekuritas sulit berekspansi 

bisnis ke luar Jakarta guna 

menyasar investor domes-

tik. Alasannya keterbatasan WPPE, padahal 

penambahan investor domestik penting guna 

memperkuat fundamental pasar modal mengin-

gat sejauh ini peran investor asing cukup kuat.

Ujian bagi WPPE saat ini dinilai terlalu lama 

jangka waktunya dibandingkan dengan industri 

lain seperti asuransi. “Pengalaman kami yang 

sering sosialisasi ke daerah, masalahnya bukan 

soal potensi pasar tapi WPPE yang terbatas, uji-

an saja 3-4 bulan sekali setahun, lama,” katanya.

Pihaknya berharap lembaga penguji serti-

fikasi WPPE bisa ditambah dan frekuensi pen-

gujian bisa ditambah guna meningkatkan SDM 

dalam bidang pasar modal. “Di daerah-daerah 

kurang, sementara investor membludak, tenaga 

engga ada. Sulit izin, dan kedua adalah jangka 

waktunya lama,” katanya.

WPPE adalah peroran-

gan yang menjalankan 

fungsi sebagai perantara 

pedagang efek. Untuk 

mendapatkan gelar WPPE, 

peserta harus lulus ujian ke-

cakapan profesi pasar mod-

al yang diselenggarakan 

oleh Panitia Standar Profesi 

Pasar Modal (PSP).

Badan Pengawas Pasar 

Modal dan Lembaga Keuan-

gan (Bapepam-LK) atau kini 

OJK mencatat tahun lalu 

baru terdapat 6,893 orang WPPE, bertambah 

dari Mei 2011 sebanyak 5.588 WPPE perorangan.

Ini masih jauh dari ideal apalagi dibanding-

kan dengan jumlah investor saham saat ini, dit-

ambah lagi rasio investor saham di Indonesia 

juga masih rendah ketimbang negara lain se-

peri Singapura yang mencapai 30 persen dari 

jumlah penduduk melek saham.

Di luar seluruh kendala yang ada, bagi Agus-

tine dan Dionisius, keinginan menjaga dana 

pada masa mendatanglah yang menjadi tujuan 

mereka berinvestasi saat muda.

“Katanya perencana keuangan sih, kalau 

masih muda kaya’ aku mending ikutnya reksa 

dana, atau saham. Karena nanti 5 tahun lagi 

misalnya duitnya udah banyak bisa beli macem-

macem,” kata Agustine. 

MARKETMARKET NEWS

“Pengalaman kami 
yang sering sosialisasi 
ke daerah, masalahnya 
bukan soal potensi 
pasar tapi WPPE yang 
terbatas, ujian saja 3-4 
bulan sekali setahun, 
lama.”
edwin sebayang, 
KEPALA RISET MNC SECURITIES.

DATA KSEI
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MENJAGA 
MOMENTUM PARUH 
kEDUA
Hampir separuh target IPO BEI sudah tercapai, namun 
gejolak IHSG belakangan ini bisa membuat banyak 
calon emiten menunda rencananya.

L
embaga pemeringkat internasional Moody’s Investor Ser-

vice pada 24 Juni lalu mengapresiasi langkah pemerintah 

Indonesia yang menaikkan harga bahan bakar bersubsidi 

karena membuat anggaran negara menjadi lebih sehat. 

Bagi Moody’s, perbaikan besaran subsidi itu menjadi dampak positif 

karena belanja negara akan berkurang dan anggaran menjadi lebih 

sehat. 

Respon positif dari salah satu lembaga pemeringkat dunia itu 

membuktikan ada hikmah positif di balik langkah pemerintah menai-

kan harga BBM subsidi yakni bensin sebesar 44 persen dan solar 

22 persen. Kendati langkah itu memicu inflasi dan penaikan suku 

bunga BI Rate, bagi sejumlah analis dan ekonom eksesnya pendek. 

Di sektor pasar modal, pun dampaknya dinilai terjadi dalam jangka 

NEWSMARKET
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pendek.

Kepercayaan diri itu juga 

membuat optimisme bahwa 

aktivitas penawaran umum sa-

ham perdana alias initial pub-

lic offering (IPO) pada paruh 

kedua tahun ini tak akan ken-

dur, bahkan lebih gencar lagi 

meski Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) kembang 

kempis.

Setidaknya hingga 24 Juni, 

ada 13 emiten anyar yang ter-

catat di Bursa Efek Indonesia  

(BEI) setelah saham PT Ac-

set Indonusa Tbk (ACST) list-

ing dengan harga perdana 

Rp2.500 per saham.

Dirut Acset Indonusa Tan 

Tiam Seng Ronnie mengatakan 

tujuan mereka IPO salah satu-

nya untuk mendorong akunt-

abilitas perseroan. Emiten 

konstruksi itu menawarkan 150 

juta saham. “Ini achieve great-

er, transparansi, efisiensi, dan 

akuntabilitas dan (IPO) untuk 

mendapatkan dana dari pasar 

modal,” katanya ketika itu.

Pendahulu Acset yang list-

ing sejak awal tahun di anta-

ranya PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk (BBRM), PT Saras-

wati Griya Lestari Tbk (HOTL), PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk 

(SAME), dan PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk (MAGP). Lainnya 

adalah PT Trans Power Marine Tbk (TPMA), PT Steel Pipe Industry 

of Indonesia Tbk (ISSP), PT Dyandra Media International Tbk (DYAN), 

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJT), dan PT Bank Nationalnobu 

Tbk (NOBU).

Bila dihitung sampai dengan 28 Juni, total ada 16 emiten baru 

di BEI setelah PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG), PT 

http://www.acset.co/

NEWS

Residence 8, Senopati Office & 
Appartement,Salah satu Proyek PT Acset 
Indonusa Tbk (ACST) 
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Nusa Raya Cipta (NRCA), dan PT Semen 

Baturaja. Dana yang diserap dari hasil 

penawaran saham perdana hingga paruh 

pertama tahun ini diperkirakan mencapai 

Rp10,21 triliun.

Analis Recapital Securities Agustini 

Hamid menilai pertambahan IPO pada 

semester kedua tahun ini masih berlan-

jut. Sebagian memang sudah menggu-

nakan laporan keuangan terbaru dengan maksimal 6 bulan tenggat 

pencatatan. Biaya baru tentu akan menghadang jika calon emiten 

menunda pencatatan saham karena boros uang mulai dari rilis pros-

pektus dan energi waktu yang terbuang. Keputusan itu memang 

seiring dengan proyeksi kondisi pasar modal makin lebih baik dari 

semester pertama.

“Kalau mereka tunda, biaya baru, karena dia harus rilis ulang 

prospektus, lebih mahal,” katanya.

Saham emiten sektor konstruksi dan infrastruktur diperkirakan 

laris manis pada penawaran saham perdana paruh kedua ini. Ala-

sannya, aktifitas konstruksi dan pembangunan infrastruktur selalu 

digenjot pada semester kedua. “Pemerintah genjot infrastruktur kan 

biasanya semester kedua, biasanya 20 persen awal tahun, sisanya 

paruh kedua,” katanya.

pasar galau

Beberapa calon emiten sudah mengantri sejak awal tahun di an-

taranya PT Eka Sari Lorena Transport, PT Cipaganti Cipta Graha, dan 

PT Electronic City. Lainnya ialah PT Bank Mayapada, PT Victoria In-

vestama, PT Bank Mitraniaga, PT Bank Mestika Dharma, PT Multipo-

lar Technology, dan PT Puradelta Lestari.

Hanya saja tak bisa dipungkiri, pergerakan saham emiten baru 

kurang greget terpengaruh kondisi pasar saham yang beberapa kali 

merosot. IHSG sempat turun akibat aksi jual asing dan penaikan harga 

BBM sehingga harga saham emiten baru ikut tertekan. 

Dari 13 emiten baru, setidaknya hanya saham Sarana Meditama Met-

ropolitan, pemilik Rumah Sakit Omni Alam Sutera dan Omni Pulomas, 

yang melesat dari harga awal Rp400 per saham menjadi Rp1.920 per 

25 Juni lalu. Sisanya beberapa naik, turun, tapi tak signifikan, sedang-

kan lainnya flat (lihat tabel).

Fakta itu mempengaruhi calon emiten lain menunda penawaran 

MARKETMARKET NEWS

Kapal pendukung kegiatan lepas pantai milik 
PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tk 
(BBRM), 

bbr.co.id
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perdana kendati alasan lain juga dikarenakan 

belum lengkapnya persyaratan IPO. PT Bank 

Muamalat Tbk, PT Siloam International Hos-

pital, PT Citra Borneo Indah, Eka Sari, dan PT 

Toko Buku Gramedia terpaksa memundurkan 

IPO menjadi semester kedua. BEI sendiri sem-

pat menyatakan kondisi pasar saham yang nega-

tif mestinya bukan alasan tepat untuk menunda 

IPO. Tak ada pihak yang dapat memperkirakan 

pergerakan saham itu.

BEI juga sudah menerima pengajuan calon 

emiten yang melantai dengan menggunakan buku 

laporan keuangan kuartal pertama 2013 di anta-

ranya Siloam dan anak usia First Media, Linknet.

Tahun ini BEI mematok target 30 emiten list-

ing, naik dari realisasi listing tahun lalu seban-

yak 23 emiten. Kekhawatiran lain yang tak bisa 

disingkirkan ialah mulai pulihnya ekonomi AS 

dan Eropa yang membuat dana asing ditakut-

kan ‘pulang kampong’ dari Indonesia.

Arus dana asing memang deras masuk ke 

pasar modal Indonesia dan memberikan senti-

men positif bagi penawaran perdana saham, 

misalnya saham Saratoga Investama Sedaya 

yang ternyata 90 persen diserap investor asing.

Kondisi indeks masih fluktuasi. Sejak indeks 

dibuka kembali pada 2 Januari awal tahun ini 

pada level 4,322.58, indeks rally hingga men-

embus level tertinggi 5,251.29 pada 21 Mei lalu.

Indeks pun naik turun dan pada perdagan-

gan 27 Juni, indeks menguat menjadi 4714,97. Ta-

hun lalu dalam catatan BEI, indeks melesat 453,1 

poin dari level 3.821,99 pada akhir 2011 menjadi 

4.275,09 pada 26 Desember tahun lalu.

Meskipun kondisi pasar modal masih ber-

fluktuasi, minat perusahaan untuk go public 

diyakini masih tinggi dan diperkirakan dapat 

melampaui target yang ditetapkan BEI, 30 pe-

rusahaan. Tinggal bagaimana BEI menjaga mo-

mentum pertumbuhan itu. 
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Daftar Emiten Baru Semester I/2013
No emiten Ticker emisi 

(Rpmiliar) listing Saham Awal 
(Rp)

Saham 
Kini* (Rp)

1 PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk BBRM 138 9 Januari 230 295

2 PT Saraswati Griya Lestari Tbk HOTL 101,75 10 Januari 185 184

3 PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk SAME 72 11 Januari 400 1.920

4 PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk MAGP 440 16 Januari 110 130

5 PT Trans Power Marine Tbk TPMA 90,85 20 Februari 230 295

6 PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk ISSP 855,5 22 Februari 295 191

7 PT Dyandra Media International Tbk DYAN 448,7 25 Maret 350 345

8 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk ANJT 400,02 8 Mei 1.200 1.310

9 PT Bank Nationalnobu Tbk NOBU 808,43 20 Mei 375 660

10 PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk MPMX 1.455 29 Mei 1.500 1.030

11 PT Dharma Satya Nusantara Tbk DSNG 508,75 14 Juni 1.850 1.870

12 PT Sri Rejeki Isman Tbk SRIL 1.340 17 Juni 240 225

13 PT Acset Indonusa Tbk ACST 387,5 24 Juni 2.500 2.900

14 PT Saratoga Investama Sedaya Tbk SRTG 1.490 25 Juni 5.500 4.800

15 PT Nusa Raya Cipta Tbk NRCA 260,17 27 Juni 850 1.270

16 PT Semen Baturaja - 1.300 28 Juni 560

*Per 25 Juni dan 26 Juni
Sumber: Yahoofinance, Bloomberg, diolah
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PENIkMAT 
PROyEk
MOBIL MURAH

Banyak gejolak yang timbul di masyarakat 

ketika Presiden menandatangani Peraturan 

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Ba-

rang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Beru-

pa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak 

Penjualan Barang Mewah, awal Juni lalu. Isinya 

mengatur sistem perpajakkan untuk program 

mobil murah dan ramah lingkungan (LCGC) serta 

kendaraan emisi karbon rendah (LCE), 

Sebagian warga kota menyatakan proyek ini 

hanya akan membuat jalan tambah semrawut, 

terutama Jakarta. Tapi, tidak sedikit saudara dari 

daerah khususnya di luar Pulau Jawa menyambut 

kesempatan memiliki mobil dengan harga relatif 

terjangkau. Kemacetan yang melekat di bebera-

pa kota besar seolah mematikan hak warga kota 

kecil lain untuk punya kendaraan berkualitas Je-

pang, tapi murah.

Lantas, siapa sebenarnya yang diuntungkan 

dari program ini? Pabrikan kah? Konsumen di 

luar kota besar kah? atau pemerintah daerah 

yang selalu menyerap pemasukan terbesar dari 

kendaraan bermotor melalui Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB) setiap tahunnya?

Kali ini kita tidak membahas semua pertan-

yaan itu, namun dari segi pabrikan, alias manu-

faktur otomotif di Indonesia.  

dalang

Kementerian Perindustrian bisa dibilang men-

jadi dalang lahirnya kebijakkan LCGC dan LCE 

di Indonesia. Kebijakkan ini mulai dicetuskan 

akhir 2009, ketika pemerintah Thailand meng-

gadang-gadang program serupa “Eco Car”. Me-

lihat jumlah penduduk dan potensi pasar Indo-

nesia sebagai yang terbesar di lingkup ASEAN, 

Kemenperin tidak mau kehilangan pasar. Apalagi 

kalau kemudian Indonesia cuma jadi penonton 

ketika semua mobil makin besar diimpor CBU 

dari Thailand memanfaatkan perdagangan be-

MARKET NEWS
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bas negara ASEAN (AFTA) mulai 2015.

Bisa dibilang LCGC dan LCE jadi 

program saingan “Eco Car” Thailand. 

“Jangan sampai kita kehilangan pasar 

dari Thailand, Malaysia dan negara lain 

sehingga kita hanya dijadikan pasar 

saja,” cetus Direktur Jenderal Industri 

Unggulan Berbasis Teknologi TInggi 

Kementerian Perindustrian Budi Dar-

madi sebagai pencetus utama proyek 

ini.

Dalam program Eco Car, pemerintah 

memberikan insentif bagi merek-mer-

ek yang mau investasi membangun 

pabrik baru dengan kapasitas 100.000 

unit khusus untuk kendaraan sub-

kompak segmen A berbekal mesin 1.2 

liter. Beberapa produk hasil proyek ini 

yang sudah dipasarkan ke Indonesia, 

antara lain, Nissan March, Mitsubishi 

Mirage dan Honda Brio. Toyota dik-

abarkan segera menyusul meluncur-

kan model baru juga sebagai persera 

proyek “Eco Car” akhir tahun ini.

Melihat program itu sudah bergulir 

di Thailand, Indonesia kemudian men-

cari ceruk pasar lain. Membidik 60 juta 

pengguna sepeda motor yang punya 

cita-cita punya mobil. Ketimbang mer-

eka membeli mobil bekas, produk 

LCGC diharapkan bisa memenuhi 

keinginan mereka, namun dengan 

ketentuan wajib memenuhi tingkat 

kandungan lokal tertentu. Insentifnya, 

pembebasan pajak penambahan ni-

lai (PPnBM) 10 persen (kendaraan di 

bawah 1.500 cc).

manufaktur

Selama ini, beberapa merek pen-

guasa pasar, seperti Toyota, Daihatsu, 

Mitsubishi, Suzuki, Nissan, dan Honda 

masih sekedar “menjahit” kendaraan-

nya secara terurai penuh (completely 

knocked down/CKD). Tapi dengan 

LCGC, pemerintah berharap komit-

men prinsipal otomotif dunia bisa leb-

ih besar di Indonesia menjadikan ba-

sis produksi dan kemajuan dalam hal 

manufaktur otomotif.

Ada tiga komponen otomotif utama 

yang belum sepenuhnya diproduksi 

di Indonesia sehingga prinsipal masih 

mengimpor barang ini, yakni sistem 

penggerak kendaraan (powertrain). 

Terdiri dari, mesin, transmisi dan sa-

sis. Ketiga elemen dasar manufaktur 

otomotif ini wajib diproduksi di dalam 

negeri kalau pabrikan mau mendapat 

insentif. “LCGC akan menumbuhkan 

kemandirian sektor industri otomotif 

khususnya pada industri kompenen 

nasional,” celoteh Budi

Ketiga komponen utama ini, meru-

pakan rangkaian dari sub-komponen 

kecil yang menjadi kesatuan. Dengan 

“memaksa” pabrikan melokalisasi ini, 

otomatis industri komponen nasional 

kembali bergerak dan berkembang.

MARKETMARKET NEWS
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investasi

Sambutan positif mengalir dari prin-

sipal otomotif dunia, khususnya Je-

pang, menyangkut program LCGC dan 

LCE. Bahkan, lima merek Jepang su-

dah menyatakan komitmennya mena-

namkan investasinya membangun 

pabrik baru atau memperluas kapa-

sitas produksi baru di saat peraturan 

masih sebatas rencana. Belum ada 

kepastian pemerintah!

 Hasilnya, Daihatsu, Toyota, Suzuki, 

Nissan dan Honda sudah memastikan 

diri menanamkan investasi dengan to-

tal 2,2 miliar dolar AS setara Rp 21,2 

triliun. “Industri komponen pendukung 

juga melakukan investasi tambahan 

nilainya 2,5 miliar dolar AS (Rp 24,1 

triliun), semua masuk sejak tahun lalu,” 

beber Budi.

Penyerapan tenaga kerja baru dari 

proyek LCGC diharap mencapai ribuan 

orang dimulai dari industri perakitan 

sampai layanan purna jual. Kement-

erian Perindustrian mengestimasi seti-

daknya 7.000 tenaga kerja baru dari 

pabrikan (perakitan) akan terserap. 

Tambahan lain, 10.000 tenaga kerja 

akan menopang lay-

anan purna jual 

di jaringan 

bengkel dan penjualan.

Dari industri komponen, pemerintah 

mengaku berhasil menarik setidaknya 

35 industri komponen baru yang sebe-

lumnya belum diproduksi di Indonesia. 

Industri ini membantu menopang agen 

tunggal pemegang merek (ATPM) 

merakit LCGC. “Kebanyakan kompo-

nen bodi dan jeroan mesin. Mereka 

adalah investor asing. Juga ada yang 

berkolaborasi dengan perusahaan lo-

kal,” lanjut Budi Darmadi.

Jika ditotal, program LCGC dito-

pang oleh 140 industri komponen lokal 

di bawahnya (Tier II). Pemerintah mew-

ajibkan semua merek untuk memenuhi 

tingkat kandungan lokal (PMDN) LCGC 

sampai 80 persen secara bertahap 

selama 4 sampai 5 tahun. Hingga kini, 

baru ada dua produk LCGC yang su-

dah diperkenalkan, yakni Daihatsu 

Ayla dan Toyota Agya dengan klaim 

PMDN mencapai 84 persen.

murni Lokal

Sudirman Maman Rusdi, Ketua 

Umum Gabungan Industri Kendaraan 

Bermotor Indonesia (Gaikindo) men-

gatakan, proyek LCGC disiapkan un-

tuk mendorong kemandirian industri 

otomotif Indonesia ke level baru. Men-

jadikan Indonesia bukan sebatas jadi 

pasar tetapi menjadi basis produksi 

beberapa merek utama dunia.

Sudirman yang juga menjabat Pres-

iden Direktur PT Astra Daihatsu Motor 

(ADM) menjadi satu-satunya produ-

sen yang sudah memproduksi mobil 

LCGC, Alya dan memasok pesanan 

Toyota Agya di Indonesia. ADM meng-

klaim kedua mobil murah ini sudah 
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memafaatkan tingkat kandungan lokal 

(PMDN) sampai 84 persen. Tapi, nilai 

ini dihitung berdasarkan local pur-

chase value.

Masalah utama industri otomotif na-

sional sampai kini adalah ketergantun-

gan bahan baku utama-salah satunya 

baja-yang masih 100 persen diimpor 

dari luar. Kalau ditanya berapa seka-

rang kandungan lokal produk otomo-

tif? Jika dikurangi kandungan bahan 

baku yang masih impor maka kompo-

nen yang benar-benar 100 persen lo-

kal hanya 45-50 persen.

Kerjasama antara PT Krakatau Steel 

Tbk dengan Posco Steel menciptakan 

pabrik baja baru diharap-

kan bisa segera men-

dongkrak kandungan lokal 

industri komponen Indo-

nesia. Bagaimanapun, baja 

menjadi produk utama in-

dustri otomotif, tanpanya 

sulit mengejar lokalisasi di 

atas 50 persen.

Bosch

Produsen komponen 

global Robert Bosch me-

lalui anak perusahaannya 

di Indonesia (PT Robert Bosch) men-

jadi berita paling akhir menyangkut in-

dustri komponen global yang berniat 

menyiapkan fasilitas produksi lokal di 

Indonesia. Produsen komponen asal 

Jerman ini berniat menyewa fasilitas 

bangunan di Bekasi, Jawa Barat untuk 

memproduksi komponen dengan in-

vestasi 10 juta Euro atau Rp125,3 miliar.

“Kami sengaja memilih opsi me-

nyewa karena butuh infrastruktur yang 

cepat, ketimbang harus membangun 

pabrik dari nol,” ujar Rudy Karimun, Di-

rektur Pelvis PTRobert Bosch. Pabrik 

ini akan memproduksi dua komponen 

utama pada sistem injeksi (asupan 

bahan bakar) pendukung utama ker-

ja mesin.  “Ada dua produk yang di-

produksi, injektor dan sensor oksigen 

yang digunakan pada sistem asupan 

bahan bakar injeksi,” jelas Rudy.

Komitmen Bosch untuk mem-

produksi komponen secara lokal ber-

jalan seirama dengan mulai bergu-

lirnya LCGC. Mereka akan memasok 

pada merek-merek utama Jepang di 

Indonesia, seperti Toyota, Daihatsu, 

Suzuki Honda, dan Nissan. Kehadiran 

Bosch merupakan hasil dari keputu-

san beberapa prinsipal Jepang untuk 

mulai merakit mesin di Indonesia yang 

selama ini dirakit secara terurai penuh 

(CKD). Sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku pada program LCGC yang di-

cetuskan pemerintah.

Ketua Umum gabungan Industri 

Alat-Alat Mobil dan Motor (GIAMM) 

Hadi Surjadipradja menuturkan, saat 

ini terdapat 1.200 perusahaan kompo-

nen otomotif. Dari jumlah itu baru 150 

perusahaan yang siap memproduksi 

komponen untuk LCGC. 

“Baru ada satu perusahaan otomo-

tif yang siap produksi (ADM). Mereka 

sudah mulai produksi dari Desember, 

tapi terpaksa berhenti karena regulasi 

terlambat terbit (sampai Juni 2013),” 

jelas Hadi. 

MARKETMARKET NEWS

“Kami sengaja 
memilih opsi 
menyewa karena 
butuh infrastruk-
tur yang cepat, 
ketimbang ha-
rus membangun 
pabrik dari nol,”
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“Saya sama sekali tak yakin bahwa bila kita 

menurunkan suku bunga, dengan sendirin-

ya akan mendorong kegiatan ekonomi,” tulisnya dalam buku 

Pelaku Berkisah, Ekonomi Indonesia 1950-an sampai 1990-an 

(Thee Kian Wie, 2005).

Suku bunga baginya hanya satu faktor penting di antara 

beberapa kekuatan yang mencerminkan antisipasi para inves-

tor. “Bila kita tak membongkar semua peraturan yang memen-

garuhi perdagangan dan industri, penurunan suku bunga tak 

akan berdampak banyak.”

Sumitro berkeyakinan bahwa kebijakan moneter, termasuk 

suku bunga, sebenarnya bisa dipakai dengan baik guna mem-

erangi inflasi. Tapi, katanya, itu belum cukup karena selain arus 

uang, yang mesti dipikirkan ialah arus barang.

Kebijakan memerangi inflasi dengan penaikan suku bunga 

itu kini ditempuh oleh Agus Martowardojo, Gubernur Bank 

inFLAsi

kADO LEBARAN 
BUAT EMITEN

SUMITRO Djojohadiku-
somo, begawan ekonomi 
Indonesia era 1950-an, 
pernah menentang tu-
runnya suku bunga saat 
menjabat Menteri Keuan-
gan selama dua peri-
ode kabinet Wilopo dan 
Burhanuddin Harahap.
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Indonesia. Pada 13 Juni pekan 

lalu, mantan Menteri Keuangan 

itu menaikan suku bunga acuan 

(BI rate) 25 basis poin menjadi 

6,00 persen setelah bertahan 

pada level 5,75 persen dalam 

16 bulan.

Kekhawatiran meredam 

gejolak akibat penaikan harga 

bahan bakar minyak (BBM) sub-

sidi mendorong BI mengambil 

langkah 

konserva-

tif. Pada-

hal, pada 

masa 

kepe-

mimpinan 

Darmin 

Nasution, 

BI me-

mangkas 

suku bun-

ga hingga 

delapan 

kali dalam 8 bulan, rezim suku 

bunga rendah.

Kini, dengan naiknya bunga 

acuan, sejumlah pelaku pasar 

meragukan BI akan berhenti 

karena diperkirakan suku 

bunga akan dinaikan lagi apa-

lagi, setelah Menteri Energi 

dan Sumber Daya Mineral Jero 

Wacik resmi mengumumkan 

penaikan harga BBM pada 22 

Juni.

Harga BBM premium naik 44 

persen menjadi Rp6.500 per 

liter dari Rp4.500, sedangkan 

solar naik 22 persen menjadi 

Rp5.500 per liter dari Rp4.500 

per liter.

Penaikan dengan alasan 

menjaga postur anggaran 

negara itu juga diperkirakan 

mendorong inflasi hingga 6,5 

persen-7,5 persen. Ini pernah 

terjadi ketika harga BBM naik 

pada 2005 dan 2008 memicu 

inflasi antara 9 persen-12 pers-

en.

“Ada ekspektasi inflasi yang 

meningkat untuk 3 bulan-6 

bulan mendatang yang cukup 

signifikan. Selain karena faktor 

musim juga karena ekspektasi 

naiknya harga BBM subsidi,” 

kata Lana Soelistianingsih, eko-

nom Samuel Sekuritas Indone-

sia dalam riset 21 Juni.

Sayangnya, kebijakan itu 

diambil menjelang bulan suci 

Ramadhan, saat konsumsi 

rumah tangga makin meningkat 

dalam menyambut hari raya Idul 

Fitri dan mudik Lebaran.

Dua kondisi anyar ini; nai-

knya BI rate dan BBM subsidi 

menjadi titik krusial. Sisi positif 

dan negatif tentu ada terhadap 

pasar secara keseluruhan tak 

hanya bagi perbankan dan 

pasar modal melainkan seluruh 

sektor.

Dari sisi perbankan, penai-

kan bunga itu bisa meningkat-

kan margin bunga bersih atau 

agus maRtowaRdojo, 
GUBERNUR BANK INDONESIA
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net interest margin (NIM) tapi 

sekaligus bisa membahayakan 

kredit bermasalah, ujung-

ujungnya kedit macet (NPL). 

Bank menaikan bunga sebagai 

respon kenaikan BI rate, se-

mentara debitur makin ditiban 

level bunga baru.

Lana memperkirakan seir-

ing dengan ekspektasi inflasi 

yang meningkat dan potensi 

naiknya suku bunga BI rate 

yang berlanjut, kemungkinan 

penyaluran kredit perbankan 

melambat.

sektor keuangan

Sektor pasar modal juga 

terpengaruh dua kondisi itu. 

Harga saham sejumlah emiten 

di Bursa Efek Indonesia mulai 

megap-megap belakangan ini. 

Namun beberapa saham yakni 

agrisbisnis, pertambangan, ba-

rang konsumsi dan infrastruk-

tur justru dinilai menjadi pilihan 

investor untuk dikoleksi.

Bagi Edwin Sebayang, 

Kepala Riset MNC Securities, 

inflasi dan suku bunga berim-

bas pada sektor perbankan 

dengan portofolio kredit ke 

usaha kecil menengah dan 

non-bank seperti multifinance 

atau perusahaan pembiayaan 

yang punya kerja sama chan-

neling dengan bank.

“Emiten yang banyak utang 

dalam rupiah juga terpengaruh, 

tetapi, mungkin terbatas. Mul-

tifinance yang punya channel-

ing dengan bank juga kena,” 

katanya.

Setidaknya bagi bank yang 

portofolio terbesar kreditnya 

kepada korporasi, bukan UKM, 

bisa bernafas lebih lega atas 

pengaruh suku bunga dan 

inflasi ini. “NIM engga banyak 

membantu yah, ada potensi 

kenaikan suku bunga 25-50 

bps, bank hanya kurangi mar-

gin, tapi bunga naik kualitas 

debiturnya juga terpengaruh,” 

katanya.

Analis Recapital Securi-

ties Agustini Hamid juga 

menekankan pengaruh sek-

tor finansial saat harga BBM 

naik. Dalam catatannya, ketika 

pemerintah menaikan harga 

BBM pada 1 Oktober 2005 dari 

Rp2.500 ke Rp4.500 per liter, 

kinerja return saham sek-

tor keuangan rata-rata turun 

hingga 9,28 persen periode 

7 Oktober-28 Oktober tahun 

itu.

“Itu kaitannya dengan kin-

erja return yah bukan secara 

fundamental karena kalau 

fundamental lihat laporan 

keuangannya. Historis sektor 

keuangan begitu saat harga 

BBM dinaikan,” katanya.

Nah untuk saham-saham 

yang tidak terpengaruh dua 

kondisi anyar itu, dia mereko-

MARKET MACRO VIEWS

 “Itu kaitannya den-
gan kinerja return 
yah bukan secara 
fundamental karena 
kalau fundamental 
lihat laporan keuan-
gannya. Historis 
sektor keuangan be-
gitu saat harga BBM 
dinaikan,” 

agustini hamid,
ANALIS RECAPITAL SECURITIES 
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mendasikan saham-saham 

bertipe defensif seperti saham 

sektor komoditas, konsumsi 

dan infrastruktur. Pada infra-

struktur, upaya menggenjot 

proyek-proyek pada semester 

kedua tahun ini diharapkan 

menjadi stimulus pergerakan 

sahamnya.

“Kayak tahun 2005 kan, 

yang naik itu saham perkebu-

nan, kemudian konstruksi meski 

konstruksi saya rasa tidak terla-

lu berpengaruh karena proyek 

biasanya sudah di-set dari awal. 

Kalau infastruktur juga positif 

seperti tahun 2005 itu engga 

ada pengaruh,” katanya.

Edwin sendiri merekomen-

dasikan pertama, cari emiten 

dengan tingkat utang dalam ru-

piah dan dolar AS tidak terlalu 

besar.

Kedua, carilah sektor yang 

tidak terlalu berpengaruh 

terhadap penaikan harga BBM 

seperti sektor konstruksi, infra-

struktur, semen, dan konsumsi. 

“Semen dan perbankan tapi 

bank yang banyak nyalurkan 

kredit ke korporat yah bukan 

UKM.”

Meski demikian pengaruh 

penaikan harga BBM dan BI 

Rate yang mendorong inflasi 

jelang Ramadhan ini dinilai 

hanya tataran jangka pendek, 

tidak lebih dari 3 bulan-4 bulan, 

setelah itu akan normal kem-

bali.

Toh, seperti disinggung 

sebelumnya BI selaku bank 

sentral juga diperkirakan akan 

menaikkan kembali suku bunga 

dengan kisaran 25 bps-50 bps 

tidak lebih karena BI sudah men-

gambil antisipasi terlebih dahulu 

sebelum harga BBM naik.

Baik penaikan harga BBM, 

penaikan suku bunga, semua 

kebijakan yang diambil pemer-

intah sebetulnya mesti men-

empatkan tujuan dalam men-

ciptakan iklim yang positif bagi 

semuanya, termasuk di pasar 

modal. Meminjam kata-kata 

Sumitro, sang maestro eko-

nomi, “Kita mesti menciptakan 

iklim yang tepat bagi investor,” 

begitu katanya. 

SUMBER GRAFIS : 
NOMURA EQUITY RESEARCH, 25 JUNI 2013

MARKET MACRO VIEWS

INFLATION, POLICy RATE, 
AND GOVERNMENT’S 10-yEAR BOND yIELDS
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investa menyoroti sisi valuasi pada ihsG. 

Saat ini penurunan yang terjadi adalah upaya 

pasar mencari keseimbangan antara nilai eks-

pektasi inflasi, setelah kenaikan bahan bakar 

minyak (BBM) dan nilai yield yang akan terjadi 

pada pasar saham seiring kenaikan nilai inflasi. 

Sebelum masuk ke sisi valuasi IHSG, kami me-

lihat dua skenario pemerintah sebagai akibat 

langsung dari kenaikan BBM pada struktur suku 

bunga. 

Pertama, skenario moderat Kementrian 

Keuangan dimana Menkeu menyebutkan ke-

mungkinan angka inflasi 2013 yang sebesar 

7,2 persen setelah BBM dinaikkan. Kedua, sisi 

pesimistis, yang dilansir Bank Indonesia den-

gan ancer-ancer angka inflasi 2013 pada level 8 

persen, lebih tinggi dari versi pemerintah. Dari 

kedua skenario ini maka sudah jelas dampak 

inflasi dari kenaikan BBM tahun ini akan rela-

tif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan 

BBM di tahun 2005 yang sebesar 18 persen 

dan 2008 yang mencapai angka 12 persen.

Setelah mengetahui ancer-ancer inflasi 

maka kita juga bisa mengetahui besaran nilai 

estimasi EPS (Eearning Per Share) pasar saham 

Indonesia tahun ini. Investa telah menghitung 

nilai EPS ini dan menemukan nilainya sebesar 

Rp 328. Dengan menggunakan angka ini maka 

kami mendapatkan berapa nilai PER (Price Earn-

ing Ratio) dari IHSG dari waktu ke waktu seperti 

terlihat pada beberapa angka dibawah ini :

IHSG EPS PE RATIo YIELD IHSG
5.214 328 15,90 6,29 PERSEN

4.600 328 14,02 7,13 PERSEN

4.556 328 13,89 7,20 PERSEN

4.218 328 12,86 7,78 PERSEN

Dari perhitungan yield di atas maka kami 

mengambil kesimpulan IHSG pada titik terting-

ginya di level 5,214 diperdagangkan dengan 

yield sebesar 6,29 persen atau lebih tinggi 

sekitar 0,54 persen diatas suku bunga BI Rate. 

Perbedaan ini dapat kita anggap sebagai risk 

MARKETMARKET RESEARCH

Bulan Juni lalu, kondisi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sudah seperti medan 
pertempuran. Begitu banyak korban berjatuhan. Dana “asing “keluar dengan san-
gat deras dalam waktu dua pekan. Biarpun demikian masih banyak yang mencoba 
bertahan dan berusaha mencari kuntungan di tengah medan pertempuran yang luar 
biasa brutalnya. Bagaimana dengan kondisi IHSG ke depannya?

PERTEMPURAN 
MENCARI 
kESEIMBANGAN
Jhon Vetter & Kiswoyo Adi Joe
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premium pasar modal 

Indonesia yang relatif 

lebih beresiko diband-

ingkan dengan de-

posito. Dengan metoda 

perhitungan sama, kami 

menghitung berapa ni-

lai ideal untuk IHSG jika 

yield yang diharapkan 

oleh investor naik dari 

BI rate sebesar 5,75 

persen menjadi sebe-

sar inflasi paska kenai-

kan BBM yaitu sebesar 

7,2 persen (versi ke-

mentrian keuangan).

Pada level yield 7,2 persen maka 

IHSG menjadi menarik di angka 

4,555  atau hampir mendekati low di 

tanggal 11 Juni 2013 yang sebesar 

4,578. Namun demikian pada level 

yield 7,78 persen, dengan memasuk-

kan unsur resiko pasar maka level 

IHSG terendah berada di kisaran 4,218. 

Kedua angka ini menjadi penting kare-

na pada kisaran inilah (4,218 s/d 4,555) 

investor institusi akan kembali melihat 

pasar saham memiliki nilai bargain 

atas investasinya. Karena level ini san-

gat penting maka kami menyarankan 

pembaca untuk mulai menggunakan 

peluru (dana) yang ada pada level level 

di kisaran tersebut ketika pasar men-

jemputnya. Level manakah yang akan 

jadi titik terendah ? Tentu waktu yang 

akan membuktikannya tetapi dengan 

pengetahuan ini tentu anda bisa ber-

siap-siap dan melakukan perencanaan 

yang matang untuk investasi anda.

Kami melihat, ekspektasi investor 

saat masih sesuai dengan pedoman 

dari pemerintah yaitu besaran inflasi 

sekitar 7,2 persen. Penting diketahui 

oleh para pembaca bahwa saat ini 

volatilitas harian IHSG meningkat den-

gan pesat dari rata-rata tahun di level 

0,74 persen perhari menjadi level 1,2 

persen perhari. Apabila level volatilitas 

meningkat hingga level 1,5 persen per 

hari, maka indikasi itu menjadi kurang 

baik bagi investasi jangka panjang.

Secara lebih jauh dari kacamata In-

vesta, kami melihat faktor utama dari 

pergerakan harga saham dan IHSG 

sampai dengan selesainya periode 

puasa masih berasal dari dalam negeri 

dan bukan dari kejadian di luar negeri. 

Besar-kecilnya kenaikan inflasilah yang 

akan menjadi sorotan dari para inves-

tor karena investor akan melakukan 

bargain atas imbal hasil investasinya. 

Berikut dibawah ini adalah gambaran 

dari pasar Obligasi negara Indonesia 

yang kami rekam sampai dengan min-

RESEARCHMARKET

Indonesia Government Bond yield Curve
18 Juni 2013

Ekspektasi Inflasi

Kontraksi 
Jangka Pendek

Today         Yesterday
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ggu ketiga bulan Juni 2013 :

indonesia goVeRnment 

bond (igb) 

Point of View

Melihat pada grafik dan 

data diatas maka selama ter-

jadinya reli IHSG beberapa 

hari terakhir justru Indonesia 

Government BOND mengala-

mi kenaikan yield yang sangat 

tajam (lihat grafik Indonesia Govt Bond 

1 week). Selanjutnya dari IGB Effective 

Yield Indek bisa diketahui nilai yield 

rata-rata yang didapatkan oleh inves-

tor obligasi pemerintah saat ini adalah 

sebesar 6,63 persen (10,5 persen leb-

ih tinggi dari BI rate) atau mengalami 

kenaikan. Apabila kita menganggap 

pasar saham memiliki yield yang sama 

dengan yield Obligasi, maka level 

IHSG yang paling mungkin dapat dica-

pai pada reli ini adalah angka 4,942.

Kenaikan IHSG melampaui level 

4,942 mengartikan pasar saham yang 

sudah premium terhadap instrumen 

obligasi negara yang beresiko lebih 

rendah, sedangkan dibawah level itu 

berarti pasar saham dijual pada harga 

discount terhadap IGB effective Yield. 

Jika merujuk pada angka tertinggi 

IHSG di level 4,880 maka itu berarti 

hanya tersisa discount sebesar 1,2 

persen saja dari level wajar IHSG seka-

rang. Kondisi ini tentu bisa berubah jika 

ekspektasi inflasi turun dari angka 7,2 

persen (seperti pada gambar yang dil-

ingkari) namun demikian kami melihat 

kemungkinan ini relatif kecil mengingat 

kita tinggal menunggu hasil pengumu-

man inflasi saja setelah pengumuman 

kenaikan BBM.

Ucapan Ben Shalom Bernanke, 

Chairman The Fed rupanya cukup 

memukul dunia pasar finansial di selu-

RESEARCHMARKET

Indonesia Govt. 
Bond yield

IGS 3Y         IGS 5Y
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ruh dunia. Tepat setelah pengumuman, 

pasar bereaksi negatif dengan pertim-

bangan akan berkurangnya likuiditas 

di seluruh dunia. Aksi para investor ini 

seakan-akan menutupi fakta bahwa 

dalam kondisi normal peran Bank Sen-

tral adalah memberikan suntikan darah 

(uang) ketika ekonomi tidak berkinerja 

baik dan sebaliknya justru mengambil 

dan membatasi uang dari sistem eko-

nomi untuk mengerem  inflasi dalam 

kondisi ekonomi yang membaik. Pi-

dato dari ‘Om’ Ben bulan lalu sejatinya 

kami lihat sebagai langkah umum se-

tiap bank sentral, apalagi setelah me-

lihat ekonomi Amerika Serikat mulai 

bertumbuh dengan angka pengang-

guran mulai berkurang, inflasi mulai 

menanjak, dan industri perumahan 

kembali tumbuh.

Selanjutnya penurunan dari pasar 

finansial minggu lalu juga diikuti oleh 

peningkatan volume transaksi perdan-

gangan di seluruh pasar finansial tidak 

terkecuali pasar keuangan Indonesia 

khususnya pada pasar saham. Investa 

mencatat minggu lalu nilai transaksi BEI 

cukup tinggi dengan rata-rata harian di 

atas Rp7 triliun. Peningkatan ini wajar 

di masa konsolidasi seperti sekarang, 

karena tidak ada satupun fund manag-

er yang ingin memiliki posisi hold 100 

persen di saham, ataupun 100 persen 

posisi cash ditengah konsolidasi pasar. 

Faktor reposisi dan rebalancing aset 

juga membuat pasar menjadi liar den-

gan volatilitas tinggi. Tentu volatilitas 

ini tidak bisa kita abaikan karena leb-

arnya volatilitas menjadi kesempatan 

tersendiri khususnya pada saham-sa-

ham unggulan.

Dalam perhitungan sederhana 

maka Investa menilai saat ini pasar 

saham Asia diperjualbelikan pada har-

ga 12,4 kali nilai laba bersih estimasi 

tahun 2013, sementara indeks S&P 

Amerika masih diperdagangkan pada 

PE Ratio 14,5x. Khusus untuk Indone-

sia pada level saat ini diperdagangkan 

pada level 13,72 kali laba bersih esti-

masi tahun 2013 atau pada yield 7,28 

persen. Posisi pasar saat ini secara 

perhitungan yield telah menghitung in-

dikasi nilai inflasi di tahun 2013 akibat 

kenaikan BBM sehingga secara valua-

si mulai menarik untuk dilakukan pem-

belian. Namun demikian tentu range 

REKOMENDASI SAHAM JULI 2013
SAHAM Kode PeRTIMBANGAN

Lippo Karawaci Tbk LPKR Seiring dengan sifat defensif saham ini dan juga 
pendapatan pasti dari bisnis rumah sakitnya.

Kalbe Farma Tbk KLBF Dengan adanya rencana Jamkesmas yang dapat 
meningkatkan penjualan obat – obatan dari 
KLBF.

Wijaya Karya Persero 
Tbk & Adhi Karya Per-
sero Tbk

WIKA & ADHI Kondisi sektor konstruksi masih diuntungkan 
dengan pembangunan infrastruktur yang masih 
besar di Indonesia.

Semen Indonesia 
Persero Tbk & 
Indocement Tunggal 
Prakarsa Tbk

SMGR & INTP Sebagai produsen semen dengan pasar lokal 
yang masih akan terus tumbuh akan kebutuhan 
semen untuk pembangunan infrastruktur dan 
properti.

Jasa Marga Persero 
Tbk

JSMR Pendapatan akan terus naik karena kenaikan 
tarif tol yang berhubungan langsung dengan 
angka inflasi.

Perusahaan Gas 
Negara Persero Tbk

PGAS Monopoli distribusi gas serta pertumbuhan 
penjualannya

Ace Hardware 
Indonesia Tbk & Mitra 
Adiperkasa Tbk

ACES & MAPI Adanya potensi kenaikan penjualan produk kon-
sumen untuk pelanggan kelas menengah atas.

Surya Semesta 
Internusa Tbk & Bumi 
Serpong Damai Tbk

SSIA & BSDE Kondisi sektor properti masih tinggi permintaan-
nya.

Bank Rakyat Indo-
nesia Persero Tbk & 
Bank Mandiri Persero 
Tbk

BBRI & BMRI Pasar perbankan ini lebih banyak lokal sehingga 
tidak terpegaruh besar terhadap kondisi pengh-
entian QE oleh Bank Sentral Amerika.
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pembelian saham khususnya 

untuk investasi bisa dilakukan 

antara 4218 s/d 4555 seperti 

pada tulisan kami diatas. Na-

mun begitu, investor tetap 

harus mewaspadai tekanan 

akhir terutama pasca kenai-

kan BBM yang mungkin saja 

dapat meningkatkan inflasi 

di luar dugaan atau perhitun-

gan 7,2 persen yang saat ini 

kami gunakan. Secara lebih 

umum kenaikan BBM sebe-

sar rata-rata 35 persen juga 

akan membuat defisit neraca 

perdagangan Indonesia akan 

relatif berkurang sekitar 25 

persen dan kembali ke titik 

positif yang jelas baik bagi 

kurs rupiah kita. 

Saham Benakat Petroleum Energy Tbk (BIPI)
Saya adalah investor, yang setia membaca MPI, sehubungan 

dengan artikel-artikel yang membahas tentang emiten yang sangat 
menarik untuk disimak, jika berkenan mohon dapat dilakuan riset/
diulas secara mendetail tentang saham BIPI, dimana ada kabarnya 
beberapa akuisisi-akuisisi yang dilakukan/akan dilakukan (ELSA, 
AMI, dll). Apakah hal tersebut dapat berpengaruh secara signifi-
kan pada performa laporan keuangan pada tahun ini ataukah 
masih tahun tahun mendatang ataukah malah tidak ada dampak 
positifnya sama sekali. 

Nugrahanto- Jakarta

Jawaban:
Kami tidak merekomendasikan saham BIPI karena saham itu 

sedang berada pada sektor saham yang sedang turun dan kondisi 
fundamental yang tidak bagus. Saham sektor oil dan gas adalah 
perusahaan yang membutuhkan modal besar untuk ekspansi dalam 
hal menemukan sumur baru oil dan gas yang baru dengan resiko 
yang sangat besar.

Tanya Soal Garuda dan Metrodata
Saya ingin menanyakan soal saham Garuda Indonesia Tbk 

(GIAA) dan Metrodata Electronics Tbk (MTDL). Bagaimana saran 
Investa atas kedua saham itu. GIAA setahu saya sedang pergantian 
manajemen, dan MTDL dikabarkan banyak mendapatkan kontrak-
kontrak terkait produk telekomunkasi dari China.

Zaenal Mustopa – Subang, Jawa Barat

Jawaban:
Untuk saham MTDL, kami tidak mengcover karena untuk saham 

informasi teknologi kami lebih memantau Astra Graphia Tbk (ASGR) 
dengan kondisi fundamental yang lebih baik. Untuk saham GIAA 
kami tidak menyarankan untuk dipegang. Karena industri penerban-
gan itu membutuhkan banyak modal besar serta armortisasi yang 
sangat besar serta GIAA juga memiliki utang yang sangat besar. 

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.

Klinik Saham

Posisi pasar saat 
ini secara perhi-
tungan yield telah 
menghitung indi-
kasi nilai inflasi di 
tahun 2013 akibat 
kenaikan BBM 
sehingga secara 
valuasi mulai me-
narik untuk dilaku-
kan pembelian. 
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iwan FiRmansyah

PENGASUH KOMUNITAS SMART TRADER SURABAYA

5 SAHAM 
PILIHAN 

tEKNIKAL JULI
AKRA | 
AKR Corporindo Tbk. | 
TP Rp6. 000

News: 
Kenaikan bahan bakar 
minyak (BBM Subsidi) 
akan menambah fee 
pendapatan AKRA seb-
agai pengangkut BBM 
dan kenaikan omzet 
hingga 4 kali lipat men-
jadi katalis kenaikan 
saham emiten ini pada 
bulan Juli
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BBRI | 
Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk | 
TP Rp9000

News: 
NPL bank BUMN ini 
rendah laba dan ekspansi 
pinjaman masih terus 
tumbuh.

MAIN | 
Malindo Feedmill Tbk | 
TP Rp4300

News: 
Konsumsi masyarakat 
terhadap daging ayam 
akan meningkat di bulan 
Ramadhan dan Lebaran 
akan meningkatkan 
omzet dan pendapatan.
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SMGR | 
Semen Indonesia (Per-
sero) Tbk | 
TP Rp2.0000

News : 
Peningkatan proyek 
infrastruktur dan ren-
cana pemecahan nomi-
nal saham jika harga 
sahamnya menyentuh 
level Rp20.000 menjadi 
katalis kenaikan saham 
SMGR

ASII | 
Astra International Tbk | 
TP Rp8300

News: 
Proyek Mobil murah yang 
sudah mendapat per-
setujuan Presiden dan 
peningkatan penjualan 
yang biasa terjadi jelang 
lebaran.
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FED 
ALERT!

 

Ibarat pasien berobat, sang Dokter berencana men-
cabut infus yang sudah terlalu lama disematkan. 
Syaratnya, ada indikasi pasien mulai sehat.

A
khirnya, kekhawatiran banyak pihak 

terkait program stimulus moneter 

dari Federal Reserve (Fed) atau bi-

asa disebut quantitative easing (QE), 

terbukti. Bank sentral Amerika Serikat ini beren-

cana mengurangi QE pada akhir tahun ini, dan 

mencabutnya secara keseluruhan pada perten-

gahan 2014. 

Federal Reserve (Fed) membuat pasar global, 

baik pasar saham, pasar obligasi maupun pasar 

valuta asing, diliputi ketakutan karena rencana 

pengurangan program pembelian aset atau 

quantitative easing (QE) sebesar US$ 85 miliar 

per bulan. Namun, Ben S Bernanke, Gubernur 

Fed, pada Federal Open Market Committee 

(FOMC) pada 19 Juni lalu menegaskan masih 

mempertahankan QE, setidaknya hingga saat ini.

Bernanke mengindikasikan akan mulai men-

gurangi QE pada akhir tahun ini, namun dengan 

syarat kondisi makroekonomi Amerika Serikat 

sesuai dengan proyeksi bank sentral, sep-
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erti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan laju inflasi. Jika 

semuanya sesuai perkiraan, maka QE akan dihentikan pada pertengahan 

tahun depan.

FOMC melihat sejak Mei 2013, aktivitas ekonomi AS tumbuh dengan 

laju yang lambat. Kondisi pasar tenaga kerja menunjukkan perbaikan 

dalam beberapa bulan terakhir, meskipun tingkat pengangguran masih 

tinggi. FOMC memperkirakan dengan kebijakan moneter yang akomodatif 

seperti sekarang, ekonomi akan tetap tumbuh dan tingkat pengangguran 

turun ke level yang ditargetkan bank sentral secara bertahap.

Ekonomi Amerika Serikat tumbuh sebesar 2,4 persen para kuartal I 

2013, dibanding 0,4 persen pada kuartal IV 2012. Namun, tingkat pen-

gangguran pada Mei naik menjadi 7,6 persen dibanding 7,5 persen 

pada bulan sebelumnya. Tingkat pengangguran masih tergolong tinggi 

jika dibanding level nyaman Fed sebesar 6 persen, yaitu level di mana 

Fed akan mengurangi QE. Sementara itu, laju inflasi pada Mei tercatat 

sebesar 1,4 persen atau masih di 

bawah target jangka panjang yang 

ditetapkan bank sentral sebesar 2 

persen.

“FOMC memutuskan melanjut-

kan pembelian mortgage-backed 

securities (MBS) sebesar US$ 40 

miliar per bulan dan US Treasury 

bertenor panjang sebesar US$ 45 

miliar per bulan,” bunyi pernyataan 

FOMC pada 19 Juni lalu.

Fed juga masih mempertahank-

an suku bunga acuan di level nol 

persen hingga 0,25 persen atau 

tidak berubah sejak Desember 

2008. Dengan melihat perkem-

bangan di bursa tenaga kerja 

dan laju inflasi, Fed menilai kebijakannya sudah cukup akomodatif dalam 

menopang perekonomian. “FOMC siap menambah atau mengurangi 

program pembelian aset berdasarkan perubahan outlook di bursa tenaga 

kerja dan laju inflasi,” demikian pernyataan FOMC.

Bernanke, dalam konferensi pers seusai rapat FOMC, menyatakan 

ekonomi akan semakin pulih karena hambatan-hambatan terhadap per-

tumbuhan sudah mereda. Dia menambahkan Fed memperkirakan inflasi 

WORLD

Federal Open Market 
Commite (FOMC).
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akan bergerak naik menuju ke level 2 persen, sesuai dengan target jangka 

panjang bank sentral.

“FOMC menilai sudah tiba saatnya mengurangi program pembelian aset 

tiap bulan pada akhir tahun ini. Dan jika perkembangan ekonomi terus 

mendukung sesuai dengan ekspektasi, maka kami akan terus mengurangi 

pembelian secara bertahap hingga semester I 2014, kemudian menghenti-

kannya sekitar pertengahan tahun,” kata Bernanke.

Bernanke juga berharap tingkat pengangguran bisa mendekati level 7 

persen hingga pencabutan QE, dibanding tingkat pengangguran sebesar 

7,6 persen pada Mei. Dia menambahkan jika ternyata perkiraan Fed terlalu 

optimistis, artinya meleset dari target, maka tidak menutup kemungkinan QE 

tidak dikurangi atau justru ditambah.

Terkait pengetatan kebijakan moneter, contohnya menaikkan suku 

bunga, Bernanke menegaskan jika seandainya memang perlu pengetatan 

kebijakan, maka Fed akan melakukannya secara bertahap. Namun Fed 

menekankan kembali tidak akan menaikkan suku bunga sebelum tingkat 

penggangguran turun ke level 6,5 persen atau lebih rendah, serta outlook 

inflasi masih di bawah 2,5 persen.

Bernanke menegaskan kembali ambang batas yang ditetapkan Fed 

tersebut bukan berarti otomatis direspons dengan menaikkan suku bunga, 

namun hanya menjadi pertimbangan untuk menaikkan suku bunga. Ber-

dasarkan pandangan 14 dari 19 anggota FOMC, bank sentral tidak akan 

menaikkan suku bunga hingga 2015.

Dalam proyeksi ekonomi terbaru pada Juni, Fed memperkirakan laju 

inflasi tahun ini di kisaran 0,8 persen hingga 1,2 persen. Inflasi akan terus 

meningkat pada 2014 menjadi pada kisaran 1,4 persen hingga 2 persen dan 

1,6 persen hingga 2 persen pada 2015. Laju inflasi yang rendah bisa 

mengindikasikan Fed terus mempertahankan pelonggaran kebijakan, 

atau bahkan menambah besar pelonggarannya jika inflasi terus ter-

tekan ke bawah.

Untuk proyeksi tingkat pengangguran, Fed merevisi proyeksi 

hingga akhir 2013 menjadi di kisaran 7,2 persen hingga 7,3 persen. 

Pada 2014, tingkat pengangguran diperkirakan terus turun menjadi di 

kisaran 6,5 persen hingga 6,8 persen kemudian 5,8 persen hingga 

6,2 persen pada akhir 2015.

Sesaat setelah Fed mengumumkan kebijakannya, pasar 

obligasi Amerika Serikat langsung merespons nega-

tif. Yield US Treasury bertenor 10 tahun yang 

menjadi benchmark naik menjadi 2,35 persen 

atau level tertinggi dalam 15 bulan belakangan. 

WORLD
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Indeks Standard & Poor’s 500 anjlok sebesar 1,4 persen dan Indeks MSCI 

Emerging Markets juga turun sebesar 1,4 persen ke level terendah sejak 

September 2012. Dolar Amerika Serikat menguat terhadap euro, sementara 

harga-harga komoditas, seperti emas dan minyak mentah, melemah, seperti 

dikutip Bloomberg.

Pernyataan Bernanke mengenai rencana pencabutan QE mengindika-

sikan para petinggi Fed melihat perekonomian akhirnya pulih dari dampak 

meletusnya gelembung kredit perumahan pada 2008. Ketika itu, harga 

rumah anjlok tajam sebesar 35 persen dan tidak naik selama enam tahun, 

selain itu 10 juta pekerja terpaksa kehilangan lapangan kerja pada Oktober 

2009.

Pasca beRnanke

Martin Feldstein, Profesor Ekonomi dari Harvard University, menilai ada 

keterkaitan antara rencana pengurangan QE mulai akhir tahun ini dengan 

habisnya masa jabatan Bernanke di Fed pada Januari 2014 mendatang. 

Feldstein memperkirakan sebelum pergi, Bernanke akan terlebih dahulu 

mulai mengakhiri kebijakan nontradisional Fed yang diciptakannya, yaitu 

QE. 

Presiden Amerika Serikat Barack Obama juga sudah memberi sinyal 

yang jelas bahwa Bernanke tidak akan menjabat sebagai gubernur Fed 

untuk periode ketiga. “Bernanke bertahan lebih lama dari keinginannya 

atau dari yang seharusnya,” kata Obama. Bernanke menjabat dua periode 

berturut-turut atau selama delapan tahun.

QE sudah diberlakukan dalam tiga tahap sehingga menyebabkan neraca 

keuangan bank sentral menggelembung hingga mencapai US$ 3,4 triliun. 

Pada QE tahap ketiga (QE3) yang dimulai sejak September 2012, Fed bertu-

juan mendorong pertumbuhan lapangan kerja dan menstimulasi pertumbu-

han ekonomi.

“Fakta bahwa Ben akan meninggalkan Fed pada awal tahun depan 

berarti dia ingin melakukan apa yang disebut exit strategy,” kata Feldstein 

kepada televisi CNBC. Feldstein menambahkan Bernanke ingin mengurangi 

QE sebelum pergi, sehingga dia bisa mengklaim bahwa dia sudah melaku-

kan tugasnya dengan baik.

Feldstein tidak bisa menerka siapa yang akan menjadi pengganti Ber-

nanke kelak. Namun, ada desas-desus bahwa Janet Yellen, Wakil Gubernur 

Fed, diunggulkan menjadi penerus Bernanke. Satu hal yang jelas, penerus 

Bernanke akan menghadapi tantangan berat, yaitu mengurangi QE seka-

ligus menjaga supaya tidak terjadi gejolak di pasar sebagai dampak dari 
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pengurangan tersebut.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Mohamed El-Erian, Chief Execu-

tive Officer (CEO) Pacific Investment Management Company LLC (Pimco), 

sebuah pengelola obligasi terbesar di dunia. Namun di sisi lain, menurut 

El-Erian, Bernanke juga meninggalkan warisan kepada penerusnya kelak, 

yaitu permasalahan yang belum terselesaikan dan belum pernah terjadi 

sebelumnya. Betapa tidak, meskipun kebijakan-kebijakan Bernanke cukup 

efektif, namun di lain pihak juga sangat berisiko. 

Mengurangi stimulus QE berarti ibarat mencabut infus penunjang ke-

hidupan perekonomian. El-Erian melihat kita tidak tahu seberapa efektif 

kebijakan-kebijakan Bernanke dalam menopang ekonomi selama ini, teru-

tama jika tanpa sokongan dari “infus” QE dalam beberapa tahun ke depan.

Pada awal penanggulangan krisis pada 2008 dan 2009, Bernanke 

menekankan pada transparansi kebijakan Fed. Di tengah kelesuan eko-

nomi dan tingkat pengangguran mencapai level 10 persen, Bernanke 

menurunkan suku bunga hingga ke level terendah dan mempertahankan-

nya dalam rentang waktu yang cukup lama. Selain itu, dia berani me-

ningkatkan neraca keuangan bank sentral untuk menyuntikkan dana 

ke sistem keuangan. Namun, Bernanke juga memperingatkan bahwa 

kebijakannya ini selain memberi potensi keuntungan, juga mengand-

ung potensi risiko.

Kini, ekonomi Amerika Serikat masih belum menunjukkan tingkat 

pemulihan seperti yang diharapkan. Angka pengangguran juga masih 

tinggi. Selain dampak ke ekonomi domestik, kebijakan Bernanke juga 

memicu bank-bank sentral lain di seluruh dunia bereaksi. Dengan QE, 

pasokan dolar Amerika Serikat yang melimpah menjadi ancaman bagi 

negara lain, terutama negara-negara berkembang. 

Aliran masuk modal (capital inflow) yang deras ke negara berkem-

bang memaksa bank-bank sentral di China, Korea Selatan, Brazil 

hingga Filipina untuk melakukan intervensi demi melindungi ekonomi 

domestik dari risiko terbentuknya gelembung aset (asset bubbles).

Sekarang dengan rencana pengurangan aset, dampak dari kebijakan 

Bernanke juga sudah sangat terasa. Rencana pengurangan QE sudah me-

nyebabkan investor gelisah dan melakukan sell-off di pasar-pasar negara 

berkembang. Contohnya Indonesia, yang beberapa bulan belakangan 

tercatat terjadi capital outflow sehingga menekan kurs rupiah mendekati 

level psikologis Rp 10.000 per dolar Amerika Serikat dan Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG) terus terkoreksi. 

WORLD

Mengurangi 
stimulus QE 
berarti ibarat 
mencabut infus 
penunjang 
kehidupan 
perekonomian. 



59PIALANG INDONESIA EDISI 11 JULI 2013

ADA APA LAGI 
DENGAN CHINA
Sudah agak lama China absen menjadi bahan 
perbincangan analisis global, setelah sejak 2011 
terus menerus memangkas target pertumbuhan 
ekonomi. Investor global pun paham bahasa Beijing 
yang mengaku ingin mengerem nafsu pertumbuhan 
ekonomi tinggi, dan sedang mencari formula untuk 
membangun perekonomian berkelanjutan. Tugas ini 
berada dipundak Perdana Menteri Li Keqiang, yang 
menggantikan Wen Jiabao bulan Maret lalu.

R
eformasi ekonomi China dilakukan 

dengan mengubah haluan kebijakan 

dari sebelumnya berorientasi ekspor 

menjadi fokus pada konsumsi domes-

tik. Dampak dari ini cukup serius memicu gejo-

lak baik bagi ekonomi domestik maupun global. 

Beijing mematok target pertumbuhan ekonomi 

tahun ini sebesar 7,5 persen atau lebih rendah 

dibanding rata-rata pertumbuhan ekonomi dua 

digit pada dasawarsa lalu.

Pertumbuhan ekonomi  China pada kuartal 

I 2013 sebesar 7,7 persen secara year-on-year 

(dalam nominal mencapai 11,88 triliun yuan), atau 
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melambat dibanding 7,9 persen pada 

kuartal IV 2012. Secara kuartalan pun, 

pertumbuhan kuartal I di negara dengan 

ekonomi terbesar kedua di dunia ini juga 

melambat, menjadi 1,6 persen secara 

quarter-on-quarter dari 2 persen pada  

kuartal IV.

Awal 2013 ditandai dengan  kondisi 

perekonomian global yang mulai stabil, 

meskipun ketidakpastian masih terasa. 

Ekonomi Amerika Serikat dan Jepang 

membaik karena sokongan stimulus 

moneter, sementara zona euro masih 

belum mampu keluar dari krisis utang, 

sehingga ekonomi masih berkontraksi. 

China yang diharapkan menjadi mesin 

penggerak perekonomian global ketika 

terjadi kelesuan di negara maju, ternyata 

sedang tumbuh melambat. Kondisi ini 

menjadi dasar Bank Dunia memangkas 

proyeksi pertumbuhan ekonomi global 

tahun ini menjadi 2,2 persen pada lapo-

ran terbaru Global Economic Prospects  

pada Juni, dibanding 2,4 persen pada 

laporan sebelumnya pada April.

Selain itu, China berupaya melaku-

kan upaya rebalancing karena investa-

si yang besar selama ini menimbulkan 

risiko inflasi tinggi. Pada Mei lalu, laju inflasi di China mencapai 2,1 persen 

secara year-on-year, dibanding 2,4 persen pada bulan sebelumnya. Dit-

ambah lagi dengan pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan men-

imbulkan peningkatan risiko gagal bayar (default).

People’s Bank of China (PBOC) beberapa waktu lalu menyatakan saat 

ini kinerja ekonomi dan sektor keuangan cukup kuat dan situasi perger-

akan harga masih stabil. Namun, dalam beberapa pekan belakangan, per-

bankan mengalami kesulitan mengakses kredit di pasar uang antarbank 

sehingga terjadi credit crunch (kekeringan kredit). 

Di sisi lain, PBOC, bank sentral China, menyatakan cadangan dana tu-

nai di lembaga-lembaga keuangan masih cukup besar, yaitu berjumlah 

1,5 triliun yuan per 21 Juni, dibanding 600 miliar yuan atau 700 miliar yuan 
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yang dianggap batas 

wajar untuk menutupi 

kebutuhan pembayaran 

dan kliring. “Jadi, tidak 

ada kekurangan likuidi-

tas pada tahap ini,” bu-

nyi pernyataan PBOC.

Pasar obligasi

Pasar obligasi do-

mestik China yang ter-

kena dampak langsung 

dari pengetatan likui-

ditas dari bank sentral. 

Banyak perusahaan 

yang terpaksa menunda 

penerbitan obligasi karena kekurangan peminat. Bahkan yield (imbal hasil) 

obligasi korporasi berperingkat utang AAA meningkat sebesar 124 basis 

poin menjadi 5,183 persen, sebelum turun kembali. 

“PBOC membiarkan terjadi likuiditas ketat untuk memberi pelajaran ke-

pada perbankan mengenai risiko dari ekspansi neraca keuangan yang 

berlebihan,” kata Dariusz Kowalczyk, Ekonom dari Credit Agricole 

CIB di Hong Kong, dikutip dari Bloomberg.

Perusahaan seperti Shanghai ShenTong Metro Co, China Three 

Gorges Corp dan Doosan Infracore China Co menunda penerbitan 

obligasi senilai 32,1 miliar yuan pekan ini, menurut laporan dari China-

bond.com.cn. Guangzhou Hengyun Entreprises Holdings Ltd, peru-

sahaan pembangkit listrik, juga membatalkan penerbitan obligasi 

sebesar 480 juta yuan karena tidak ada pembeli.

Banyak perusahaan China yang juga tidak memperoleh kredit dari 

perbankan untuk membiayai operasional maupun melunasi tagihan 

dari para pemasok karena bank-bank kehabisan dana. Kondisi ini, 

jika terus berlanjut, dikhawatirkan akan semakin menghambat laju 

pertumbuhan ekonomi China, yang saat ini tengah melambat.

Pengetatan likuiditas oleh bank sentral telah menaikkan suku bun-

ga repo overnight hingga mencapai level tertinggi sebesar 13,91 persen 

pada pertengahan Juni, sehingga memaksa bank sentral menyuntikkan 

dana segar untuk meredam gejolak di pasar uang antarbank (PUAB).

Melihat perkembangan ini, pada 28 Juni lalu bank sentral China me-

nyatakan berkomitmen menjaga stabilitas sistem keuangan dan akan me-
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nyuntikkan likuiditas untuk mengatasi cash crunch ini. Gubernur PBOC 

Zhou Xiaochuan mengatakan akan menyesuaikan likuiditas yang ketat 

setelah terjadi kekeringan dana selama beberapa pekan belakangan.

“PBOC akan memanfaatkan semua instrumen kebijakan untuk menye-

suaikan level likuiditas secara keseluruhan untuk menjamin stabilitas pas-

ar,” kata Zhou. Dia menambahkan bank sentral akan memastikan ekonomi 

domestik berjalan normal.

Perubahan kebijakan

Pernyataan Zhou ini menandai perubahan kebijakan bank sentral, yang 

sebelumnya tidak mau menginjeksi dana segar karena ingin perbankan 

lebih disiplin dalam mengelola keuangannya. PBOC sebelumnya lebih 

mengkhawatirkan excessive lending yang berisiko default dibanding per-

lambatan ekonomi.

Zhou yakin terhadap pertumbuhan ekonomi China, yang tahun ini ditar-

getkan tumbuh sebesar 7,5 persen. “Laju pertumbuhan ekonomi memang 

sedikit melambat, namun masih di kisaran yang masuk akal,” kata Zhou. 

Namun, sejumlah analis menilai penentu kebijakan China harus lebih 

agresif mendorong perekonomian yang terus melambat ini.

Sejumlah analis memperkirakan PBOC akan melonggarkan kebijakan 

moneter dengan menurunkan giro wajib minimum (GWM) atau bahkan me-

mangkas suku  bunga acuan jika pertumbuhan ekonomi terus melambat. 

Capital Economics, sebuah lembaga riset, mengestimasi ekonomi China 

pada kuartal II akan tumbuh sebesar 7,5 persen. Pengumuman data eko-

nomi resmi dari pemerintah dijadwalkan dirilis pada 15 Juli mendatang. 

indeks hang seng (hsi) ytd 2013 turun 12,3 Persen

WORLD

2013 FEB MAR APR MEI JUN

23.50 K

23.00 K

22.50 K

22.00 K

21.50 K

21.00 K

20.50 K

20.00 K

19.50 K

62 EDISI 11 JULI 2013



63PIALANG INDONESIA EDISI 11 JULI 2013

Mengembangkan perusa-
haan bukan perkara gam-
pang. Apalagi bisnis yang 
dijalankan sudah mentok. 
Mau tidak mau harus ber-
pikir cerdas supaya dapat 
menciptakan terobosan-
terobosan baru. 

S
ejak ber-

gabung 

dengan PT 

Exploitasi En-

ergi Indonesia Tbk atau 

CNKO setahun yang 

lalu, Henry Halomoan 

Sitanggang, didaulat 

menjadi komando 

untuk mengarahkan 

bisnis perseroan ke 

depan. Tanggung jaw-

abnya besar, ia harus 

mampu meningkatkan 

kinerja perseroan, 

sementara bisnis per-

seroan sendiri boleh 

dikatakan ‘mentok’ 

karena sudah terikat 

kontrak dengan Peru-

sahaan Listrik Negara 

(PLN) untuk memasok 

batubara. Dengan 

dIBAlIK 
TRANSfoRMASI 
BISNIS CNKo

VIPPERSONAL

HENRy HALOMOAN SITANGGANG
Presiden Direktur 
PT Exploitasi Energi Indonesia Tbk, (CNKO). 



64PIALANG INDONESIA EDISI 11 JULI 2013

harga yang sudah ditentukan melalui kontrak. 

Sementara bisnis pendukung lainnya masih 

dalam kapasitas kecil. 

Bagi pria yang akrab disapa Henry ini, hal 

tersebut boleh jadi bukanlah persoalan melaink-

an tantangan untuk menguji kepiawaianya dalam 

mengelola perusahaan. Seperti yang dilakukan 

sebelumnya, dalam setiap permasalahan hal 

pertama yang ia lakukan adalah mengidentifikasi 

pokok permasalahan dengan caranya berpikir 

yang ‘sederhana’. Ia menyebutnya dengan istilah 

“Helikopter view”. Melihat big picture permasala-

han itu seperti apa? bukan melihat satu per satu 

permasalahan yang ada. 

“Contohnya permasalahan itu ternyata cuma 

panjang kali lebar. Dan langsung saya bisa ambil 

apa yang harus saya lakukan, apa yang harus 

saya antisipasi. Orang Indonesia itu selalu men-

coba mengotakkan permasalahan. Sebenarnya 

dengan dia menciptakan kotak permasalahan, 

itu dia buat kotak sendiri dalam kotak. Dan akh-

irnya menjadi labirin,” tutur Henry saat ditemui di 

kantornya beberapa waktu lalu. 

Dalam pemikiranya yang sederhana, Henry 

melihat ada sesuatu yang dapat diubah dari 

cara berbisnis CNKO. Lebih dari sekadar coal 

trading. Ketika bekerja sama dengan PLN, itu 

artinya CNKO sudah masuk dan menjadi bagian 

Sebenarnya dengan dia menciptakan 
kotak permasalahan, itu dia buat ko-
tak sendiri dalam kotak. Dan akhirnya 
menjadi labirin,”

dari mata rantai suatu produk, yaitu energi listrik.  

“Jangan berpikir rumit, coba gali setiap potensi 

yang ada. Kalau ada problem itu tenang dulu, 

baru dilihat. Di perusahaan ini, kuncinya cuma 

satu kok, supply chain. 

Bisnis model itu dibuat sederhana saja. CNKO 

PERSONAL VIP
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itu intinya supply chain bus-

sines. Di bidang mana? utility. 

Kalau dibedah supply chain-

nya apa, batubara, coal in 

road, coal terminal, terus jadi 

listrik. Itu supply chain, so 

simple,” katanya.  “Kalau kita 

bicara supply chain, itu kunci-

nya cuma satu yaitu efisiensi. 

Kalau bicara efisiensi kunci-

nya cuma satu untuk naikin 

volume,” tambahnya. 

Perlu ide cemerlang su-

paya efisiensi tercapai, dan 

yang paling penting diperha-

tikan  adalah cost structure. 

Inilah yang kemudian Henry 

tekankan perlunya ide-ide 

kreatif untuk memperkecil 

pos-pos pengeluaran.

Ketika terlibat kontrak den-

gan PLN, Henry berpikir tidak 

banyak yang bisa dilakukan 

untuk mengembangkan 

bisnis. Melainkan bagaimana 

caranya untuk memperkecil 

biaya produksi. Pada alur bis-

nis, Henry me-

lihat ada satu 

bagian yang 

dapat diubah 

sesuai dengan 

konsepnya. 

Ia berpikir 

proses 

pendistribu-

sian batubara 

dari produsen 

ke konsumen 

dalam hal ini PLN, dapat dio-

lah menjadi pendapatan. 

Ia mengubah bisnis mod-

elnya. Kalau sebelumnya 

perseroan lebih fokus pada 

supply batubara, ia ubah 

menjadi satu mata rantai yang 

memiliki nilai tambah. Dimana 

selain batubara ia juga ber-

pikir untuk memaksimalkan 

proses transportasi dalam 

hal ini infrastruktur, dan juga 

produk akhir berupa energi 

listrik melalui pembangunan 

pembangkit listrik 

“Kita buat infrastruktur, coal 

ini kan banyak konsesi-konse-

si, supaya dia bisa keluar kan 

harus melalui tempat kami. 

Kalau coal ini kita produksi 

sendiri, itu artinya ini menjadi 

bagian dari produksi kami, tapi 

kalau ambil coal dari tempat 

lain, kan kami bisa charge jadi 

income,” paparnya. 

Selain itu, menurut Henry 

juga yang penting untuk di-

lakukan adalah dengan me-

ningkatkan volume produksi 

dengan tujuan untuk mening-

katkan margin. “Bicara supply 

chain, itu kuncinya cuma satu 

yaitu efisiensi. Kunci efisiensi 

cuma satu, naikin volume. 

Seperti pelabuhan itu sudah 

ada, tinggal kita ekspansi. Kita 

pelabuhan sudah jalan tinggal 

menambah kapasitasnya. Pen-

ingkatan dari 3 ton menjadi 7 

ton,” ceritanya. 

Perubahan model bisnis 

ini dilakukan Henry supaya 

perseroan mencapai stable 

revenue income. Kondisi 

bisnis yang aman. Sehingga 

tak perlu lagi berpikir untuk 

melebarkan sayap ke bisnis 

lainnya.  

Melalui desain bisnis yang 

dibuat Henry, CNKO pada 

empat tahun mendatang tidak 

akan bergantung lagi pada 

pendapatan dari pemasok 

batubara. Melainkan ada dua 

fokus bisnis lain yang mendu-

kung pos pendapatannya, yaitu 

infrastruktur dan listrik. 

CNKO kini tengah men-

jalani hari-harinya fokus 

utama pada listrik. “You must 

be have a dream,  always 

think about the future. Kalau 

nggak nanti kita nggak tahu 

ancar-ancarnya mau ngapa-

in.” terangnya. 

PERSONAL VIP
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Bagaimana gambaran model bisnis yang baru? 
Karena coal dibakar jadi listrik, itu kan supply chain, 

tapi nanti dari coal menjadi listrik. Ini yang sedang kita 
akuisisi. Kalau coal ini kita produksi sendiri, itu artinya 
ini menjadi bagian dari produksi kami, tapi kalau ambil 
coal dari tempat lain, kan kami bisa charge jadi income. 
Jadi kita disupport oleh tiga revenue. Batubara, infra-
struktur, listrik. Batubara hulunya, hilirnya power plant. 
Apakah dalam waktu dekat akan fokus ke Power 
Plant? 

Boleh dikatakan begitu. Kebutuhan listrik dalam 1 
tahun naiknya 20 persen, jadi kalau dibilang prospeknya 
ya baguslah. 
Bagaimana dengan pembiayaannya?

Itu sudah ada, lagi negosiasi. Yang pasti dari Bank 
asing karena suku bunga lebih rendah dan kita Bank 
regional saja. Kebutuhan untuk 2x65 MW itu kita butuh 
USD260 juta. Dan 2016 kita punya kurang lebih 200 
MW, sampai akhir 2016. USD 260 juta itu 70 persennya 
untuk mechanic electrical 30 persen civil work.

Saya ngejar sampai 200 MW, itu saya akan biayai 
dari Bank, karena lewat dari itu Bank sudah nggak 
sanggup. 100 MW itu income kita per tahun Rp1 triliun. 
Setiap 10 MW kita butuh 100 ribu ton batu bara per ta-
hun. Tinggal dihitung saja. Terakhir produksi kita akan 
banyak kita makan sendiri. 
Bagaimana dengan infrastruktur, pelabuhan? 

Pelabuhan itu sudah ada, tinggal ekspansi. Kita 
pelabuhan sudah jalan tinggal menambah kapasitas-
nya. Kalau kita bicara supply chain, itu kuncinya cuma 
satu yaitu efisiensi. Kalau bicara efisiensi kuncinya 
cuma satu untuk naikin volume. Peningkatan dari 3 ton 
menjadi 7 ton. 
Bagaimana dengan batubaranya sendiri? 

Batubara harganya nggak akan naik lagi. Apalagi 
China sudah mau stop. 
Bagaimana dengan kebutuhan batubara dalam negeri? 

Untuk kebutuhan batubara dalam negeri yang paling 

besar itu PLN dan kedua industri semen. Kita supply ke 
PLN jumlahnya  besar kok. Karena meraka juga 
ada supply dari Bukit Asam. 
Bagaimana publik mengetahui rencana ini?

Pasar modal kita itu kan tidak ada istilah second 
IPO. Nah itu problemnya. Disini kan kami ingin sekalian 
mengubah bisnis modelnya. Jadi integrate, kalau orang 
bilang belum ada cash flow, siapa bilang itu sudah ada. 
Jadi ini benar-benar transformasi, nah itu butuh waktu 
2-3 tahun. 
Kapan proses transformasi ini akan memberikan 
hasil?

Kalau bicara konstruksi itu butuh waktu dua tahun. 
Ini bukan pabrik roti ya, yang kasarannya sekarang 
buat, besok tinggal nambah tepung tambah telur ke-
mudian bisa langsung besar. Sebagai contoh pemban-
gunan PLTU 2x65 MW, itu butuh waktu 24 bulan lebih, 
itu pembangunan saja. Kalau bicara financing, harus 
diatur dulu, itu bisa-bisa jadi 2,5 tahun. 
Bagaimana proyeksi revenue ketika semuanya sudah 
berjalan (2017)?

Tahun 2012 itu revenue masih didominasi oleh ba-
tubara sebesar 93 persen, listrik 6 persen, dan infra-
struktur 1  persen. Nanti tahun 2017, batubara sebesar 
64 persen, listrik 25 persen, dan infrastruktur 11 persen. 
Bagaimana dengan tahun ini? 

Tahun ini kita butuh belanja modal sampai Rp 1,6 
triliunan. Ada penambahan investasi. Nah 2012 itu kan 
cuma Rp15 miliar. Dari 15 miliar ke 1,6 triliun kan naik 
sekitar 101 kali. Capex-nya untuk power plant, nambah 
7 kapal, infrastructure capacity, peningkatan coal terminal 
yang tadinya 3 ton menjadi 7 ton, pekerjaan consession 
itu sendiri. 
Bagaimana dengan proyeksi revenue sampai akhir 
tahun ini? 

Batu-bara tahun ini kita tanpa ada penambahan ca-
pex, target 3 juta ton. Persentage margin itu ada dua, 15  
persen kalau kita ambil dari orang lain dan 30  persen 
kalau dari tambang sendiri. 

Target tahun ini kita 3 juta ton, itu kurang lebih 
sekitar 450 ribu metrik ton kali harga jual PLN, itu kalau 
ambil dari tambang orang. Kalau dari tambang sendiri 
900 ribu metrik ton kali harga jual PLN. Dari listrik 35 
persen gross margin, 2x7 MW. 

PERSONAL VIP
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Banyak sudah perusahaan yang disam-

banginya. Sejak 17 tahun yang lalu, ia sudah 

menjajal peruntungan di empat perusahan. 

Mulai dari pekerjaan lapangan sampai posisi 

kantoran sudah pernah dilakoninya. Ia baru 

merasa menemukan dunia kerjanya, setelah ia 

bekerja selama 5 tahun. Pada saat ia diterima 

di perusahaan jasa keuangan, Mega Capital 

Indonesia. Itupun tak langsung kerasan. Se-

tahun pertama ia mendapatkan kepercayaan 

untuk bergabung bersama dengan divisi asset 

management, kemudian ia keluar lagi.

“Saya mulai di broker dari nol, nggak tahu 

apa-apa. Tapi berpikirnya jadi broker itu lebih 

gede pendapatannya,” aku wanita yang hobi 

desain ini. 

Ibarat anak kecil yang sedang belajar 

berjalan, sebentar-

sebentar jatuh. Tapi 

setelah itu bangun 

dan berjalan lagi, 

tanpa ada perasaan 

kapok karena ada 

keharusan untuk bisa berjalan. Begitu juga Rika 

pada saat itu, jatuh-bangun seringkali ia alami. 

Satu atau dua kali, ia gagal menggaet nasa-

bah. Tapi ia terus dan terus mencoba tanpa 

menyerah. “Jadi pada saat masuk itu masukin 

teman-teman dulu untuk jadi investor. Karena 

awal-awal memang belum jago buat market-

ing,” katanya.  “Sebenarnya nggak ada yang 

sulit, mungkin keberaniannya saja untuk mem-

prospek nasabah baru,” ungkapnya. 

Dari teman-temannya, pelan-pelan ia mulai 

memberanikan diri untuk mengembangkan 

nasabah di luar lingkup sosialnya. Rasanya me-

mang lebih sulit ketimbang dia harus mempros-

pek teman-temannya. Se-sekali gagal, beri-

kutnya ada sedikit harapan. Itu wajar ia alami. 

Lama-lama ia mulai mengerti celahnya. 

Tapi setelah itu, wanita 35 tahun ini jadi 

jauh lebih lihai. Kalau sedang memprospek 

nasabah, biasanya ia akan mengawali dengan 

perkenalan. Mulai dari mengenalkan perusa-

haanya sampai ke perkenalan personal. Pun 

tampak sepele, tapi baginya tahap awal ini 

PERSONAL STORY
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justru sangat menentukan keberhasilan. 

“Kalau sudah kenal, kita ajak ngobrol ke mana dulu. Kita telpon 

nggak cukup sekali. Seminggu kita telpon lagi, dan butuh waktu 

minimal 3 kali, baru habis itu kita minta waktu buat memperkenalkan 

apa itu saham. karena orang indonesia itu kan lebih banyak yang 

kurang melek saham,” ujar Rika menceritakan caranya mendapat-

kan nasabah pada saat itu.  

Sepintas memang berkesan lebih condong ke pendekatan 

personal. Tapi tidak selamanya begitu. Satu sisi ia memang harus 

bersikap lembut untuk menarik perhatian. Tapi di sisi lain ia juga 

tidak boleh kelihatan lemah. “Beda dengan merayu. Apa yang kita 

bicarakan sebatas apa yang pantas untuk dibicarakan,” ceritanya. 

Selama empat tahun berjalan, sudah cukup banyak pengala-

man yang ia dapatkan. Yang paling berkesan adalah ketika dia 

mendapatkan respon yang baik dari direktur dana pensiun di Ja-

karta. Buatnya, dapat bertemu dengan orang nomor satu di salah 

satu institusi penting negeri ini, itu suatu kebanggaan. Walaupun 

pada akhirnya ia tidak berhasil mendapatkan dana investasi 

karena alasan teknis.

“Pernah masuk ke dana pensiun di Jakarta, malah lang-

sung sama direkturnya. Berkesan sekali karena mereka 

langsung menerima padalah kita cuma broker. Tapi 

ternyata nggak bisa untuk trading di Bandung karena 

aturannya seperti itu,”ulasnya dengan sedikit ke-

cewa. 

Itu cerita Rika soal kesusahannya, tapi cerita 

enaknya adalah ketika mendapatkan keper-

cayaan dari nasabah. Sebab dari kegaga-

lan-kegagalan itu Rika sadar betul bahwa 

kepercayaan nasabah adalah perkara yang 

mahal. Dan bukan dalam hitungan detik 

untuk mendapatkannya. Oleh karena itu 

mutlak untuk dijaga.

Setiap minggu bahkan setiap hari, wanita 

yang juga lulusan sekolah model ini, selalu 

rajin untuk menelpon nasabah-nasabahnya. 

Memberi info seputar rumor  saham yang 

akan melonjak. Memberikan saran untuk 

STORY
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trading kepada nasabahnya. Atau 

sekadar perhatian-perhatian kecil 

di luar hubungannya sebagai 

equity sales dan nasabah. Sep-

erti mengucapkan selamat ulang 

tahun atau mendengarkan cerita 

– cerita nasabah. “chemistry-nya 

antara broker dan nasabah harus 

ada,” katanya. 

Meskipun tak jarang pula nasa-

bah datang dan meminta perha-

tian yang lebih padanya. Maklum 

saja, Rika memang berparas can-

tik. Tapi Rika tahu persis batasan 

perhatian yang mesti ia berikan. 

“nggak pernah pergi berdua, 

misalkan buat makan bareng gitu. 

Kalaupun ada juga saya ngajak te-

man lagi. Dan nggak akan pernah, 

takutnya rejeki jadi lebih jelek,” 

ujarnya seraya tersenyum. 

Kini, wanita yang hobi meran-

cang busana ini sudah bisa 

dibilang sukses. Melalui keteku-

nannya, ia sudah dipercaya oleh 

kurang lebih 40 nasabah. Dengan 

variasi dana investasi mulai dari 

Rp10 juta sampai Rp1 miliar rupiah. 

Rata-rata transaksi per bulannya 

sebesar Rp10 miliar, dan pernah 

menembus Rp15 milyar. Angka 

yang cukup fantastis untuk kelas 

cabang. 

“Sebenarnya kalau sekarang 

juga, posisinya sudah aman. 

Dalam waktu 4 tahun sudah bisa 

stabil tiap bulannya, itu udah ber-

syukur,” katanya. 
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TUTORIALPOINT OF VIEW

HANS KWEE

CASh iS kiNG. Istilah ini simpel dan 

punya arti yang san-

gat dalam bagi penulis. Saya punya pengalaman waktu membuka 

sebuah home industry dimasa kuliah bersama beberapa teman. 

Waktu itu saya memegang bagian keuangan dan akuntansi. 

Setelah berjalan beberapa saat kami girang sekali karena penjua-

lan dan produksi berjalan sangat lancar. Tetapi pada suatu ketika, 

menjelang membayar gaji karyawan rupanya kas tidak cukup. 

Setelah saya amati, hal itu terjadi karena saya tidak membuat 

laporan arus kas, tetapi hanya membuat jurnal untuk menghasilkan 

laporan laba rugi dan neraca saja yang berbasis accrual. 

Singkat cerita teman-teman komplain karena bisnis sedang ber-

jalan dengan sangat baik, bahkan kami kesulitan memenuhi order 

masuk, tetapi faktanya tidak ada kas untuk membayar gaji. Setelah 

dievaluasi, kami menemukan dua hal penting; yaitu tren penjualan 

yang membaik rupanya itu berubah menjadi piutang dagang den-

gan pembayaran mundur. Masalah kedua kami memiliki persediaan 

terlalu besar, baik untuk bahan baku maupun barang dagangan. 

Waktu itu kami sempat melakukan pembelian lebih banyak bahan 

baku karena ada tawaran diskon tambahan bila pembelian dalam 

jumlah banyak. Sedang untuk barang dagangan kami banyak yang 

tertahan di toko sebagai pemasok yang mengambil dengan kon-
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POINT OF VIEW TUTORIAL

sinyasi. 

Bayangkan kalau kami gagal atau menunda membayar gaji karyawan, 

tentu konsekuensinya produktivitas karyawan turun. Belum lagi konsekuensi 

hukum yang mungkin dihadapi ketika gagal membayar gaji atau upah. Keti-

adaan kas memiliki konsekuensi serius karena berdampak kepada opera-

sional perusahaan. 

Kasus ini bisa terjadi di perusahaan mana saja, dan terutama yang menen-

gah dan kecil. Berangkat dari pengalaman itu tentu kita setuju kas dan likui-

ditas menjadi sangat penting. Karena itu ketika menganalisa perusahaan kita 

juga perlu memberikan fokus pada analisa kas dan likuiditas perusahaan. 

Likuiditas rasio

Rasio likuditas pertama yang paling sering dibahas adalah current ratio 

yang membandingkan antara aset lancar terhadap hutang lancar. Aset lancar 

biasanya terdiri dari kas dan setara kas, surat berharga piutang dagang,  dan 

persediaan. Ini adalah kelompok yang diasumsikan mampu dijadikan uang 

kurang dari 1 tahun. Sedang hutang lancar adalah semua hutang atau kewa-

jiban yang harus dipenuhi kurang dari 1 tahun. 

Tidak ada sebuah acuan standar berapa besar rasio ini, tetapi semakin 

besar rasio ini semakin bagus bagi perusahaan. Acuannya sebenarnya 

adalah perusahaan dalam industri sejenis, karena beda model bisnis tentu 

beda taksiran. Tetapi beberapa literatur  menyebutkan angka 2 kali diang-

gap sebagai standar yang baik. Karena bila terlalu besar rasio juga tidak baik 

karena mempengaruhi produktivitas perusahaan. 

Menyadari bahwa hutang lancar adalah sebuah kepastian yang harus 

dibayar pada waktu tertentu dalam 1 tahun maka keberadaan current ratio 

dianggap masih kurang. Maka dikembangkan quick ratio (acid test ratio) 

yang rumusnya mirip dengan current ratio tetapi mengeluarkan persediaan 

dari unsur aset lancar. Sehingga yang dijumlahkan sisa kas dan setara kas, 

surat berharga jangka pendek, dan piutang dagang dibagi dengan hutang 

lancar. 

Perlu dicatat surat berharga yang dimasukan disini adalah surat hutang 

yang dibeli untuk investasi jangka pendek (kurang dari 1 tahun) dan atau 

untuk ditradingkan. Rasio ini lebih mewakili karena persediaan belum tentu 

dapat dijual dalam satu tahun, dan bisa saja persediaan tersebut menjadi 

kadarluarsa sehingga tidak pernah bisa dijual. Kembali tidak ada standar un-

tuk rasio ini dalam menilai kinerja perusahaan, tetapi logikanya minimal rasio 

ini menunjukkan nilai di atas 1 (satu).

Untuk melengkapi analisa likuiditas sebuah perusahaan, ditambahkan 

cash ratio. Kita sepakat kas adalah komponen yang sangat penting bagi 

sebuah perusahaan apalagi bila sesuatu yang buruk terjadi pada perusa-
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haan. Ketika terjadi krisis ekonomi dimana iklim bisnis menjadi jelek dan 

pelanggan tidak mampu membayar perusahaan atau terjadi sebuah 

risiko spesifik pada perusahaan seperti tuntutan pihak ketiga, atau 

pelanggaran perusahaan pada peraturan, maka kas menjadi senjata 

terakhir. 

Cash ratio membagi kas dan setara kas plus surat berharga jangka 

pendek terhadap hutang lancar. Pastikan surat berharga yang dijum-

lahkan adalah surat berharga yang likuid dan dapat dijual saat itu juga 

tanpa menurunkan harganya dengan signifikan. Lebih baik surat ber-

harga itu dijumpai dipasar yang memperdagangkannya setiap hari, 

sehingga harga yang disajikan dilaporan keuangan adalah market value 

(harga pasar).

Menghitung cash ratio saja kadang dianggap masih kurang karena 

perusahaan beroperasi dan menghasilkan kas dalam periode operasin-

ya. Maka dikembangkan rasio baru cash flow to liquidity ratio dimana 

rasio ini membandingkan cash dan setara kas ditambah surat berharga 

dan cash from operating activities (CFO). CFO merupakan semua arus 

kas yang didapatkan perusahaan dari aktivitas operasi atau aktivitas 

utamanya. Rasio kas di atas, dan rasio ini tidak ada standarnya, tetapi 

jenis bisnis dan industri menentukan berapa idealnya. 

Ada satu lagi rasio yang juga sering dihitung untuk mengetahui 

kualitas aset lancar perusahaan yaitu cash to current asset. Perhitungan 

rasio ini adalah membandingkan jumlah kas dan setara kas ditambah 

surat berharga dibandingkan aset lancar. Aset lancar dianggap berkuali-

tas bila komponen kas nya cukup besar. Tetapi ada dua kelemahan 

rasio ini yaitu tidak melihat besarnya hutang lancar perusahaan dan kas 

yang terlalu besar di dalam perusahaan tidak selalu baik.  

Kas yang terlalu besar mengindikasikan perusahaan tidak beroperasi 

secara efisien karena tidak digunakan untuk investasi yang meningkat-

kan nilai perusahaan. Dan bila tidak ada lagi projek atau aktivitas yang 

perlu diinvestasi maka harusnya kas tersebut dipakai untuk mengurangi 

hutang jangka panjang terutama yang bunganya besar. Tentu bila hal ini 

dilakukan akan menurunkan cost of debt perusahaan. Dan terakhir tentu 

saja pemegang saham mengharapkan cash dividend bila terdapat cash 

yang sangat besar di dalam perusahaan. Karena salah satu tujuan perusa-

haan berdiri dan beroperasi adalah memaksimalkan nilai bagi pemegang 

saham. 

Karena itu keseimbangan pengendalian likuiditas dan kas dalam 

perusahaan menjadi sangat penting dalam menunjang operasi perusa-

haan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham. 

POINT OF VIEW TUTORIAL
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FINANCIAL PLANPOINT OF VIEW

AsurAnsi Jiwa mempunyai fungsi lainnya yang hanya dapat diterapkan 

pada kasus-kasus khusus  berikut:

Orang tua yang mempunyai banyak properti namun 
mempunyai uang tunai yang sedikit (Transfer Aset)

 Saat orang tua ini meninggal, propertinya menjadi 

milik ahli waris, namun saat ahli waris ingin menjualnya 

pasti akan kesulitan karena harus mengurus balik nama 

dan harus membayar  BPHTB (Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan) sebesar 5 persen  dari NJOP (Ni-

lai Jual Objek Pajak) ( jika hibah dan waris). Jika properti 

yang diwariskan tersebut akan dijual maka akan dikena-

kan BPHTB kembali sebesar 5 persen dari NPOP. 

Disinilah peran asuransi yaitu UP Asuransi Jiwa dari 

orangtua tersebut bisa dengan mudah dibagikan ses-

uai dengan penerima manfaat yang ditunjuk (diasum-

sikan semua ahli waris mendapatkan UP asuransi jiwa 

secara adil). UP Asuransi Jiwa yang didapat ahli waris 

bisa digunakan untuk menutupi BPHTB atas waris dan 

penjualan. 

Menghitung 
Kebutuhan 
Asuransi Jiwa
APRIDA, CFP

Banyak orang mulai sadar akan kebutuhan asuransi jiwa ini. Agen asur-
ansi pun gencar memperkenalkan dan menjual, tetapi apakah semua 
orang memerlukannya? jawabannya TIDAK! Asuransi ini hanya dibutuh-
kan untuk orang-orang yang mempunyai nilai ekonomis. Sayangnya ban-
yak orang tidak mengetahui dengan pasti kebutuhan asuransi jiwa untuk 
mereka. Akibatnya banyak orang membeli asuransi jiwa dengan Uang 
Pertanggungan (UP) kurang dari nilai idealnya, dan beberapa lagi malah 
memiliki UP melebihi nilai idealnya.
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POINT OF VIEW FINANCIAL PLAN

Sebagai warisan

Semasa hidup tidak semua orang memiliki ke-

sempatan mengumpulkan aset sebagai warisan, 

sehingga dalam kasus ini UP Asuransi Jiwa dapat 

digunakan sebagai warisan. Namun, banyak orang 

salah kaprah, seperti mengasuransikan  jiwa anak 

mereka, padahal anak-anak tidak mempunyai nilai 

ekonomis sama sekali. 

Berikut informasi yang dibutuhkan untuk meng-

hitung kebutuhan Asuransi Jiwa:

Usia saat ini

Usia pensiun atau usia mapan anak (option-

al). Untuk menghitung berapa tahun usia itu bisa 

menggunakan masa proteksi ideal yang dibutuh-

kan. Biasanya menggunakan asumsi, sampai anak 

tersebut dapat menghasilkan uang sendiri.

Pengeluaran saat ini

Ada beberapa metode yang digunakan untuk 

menghitung asuransi jiwa yaitu:

Metode Penghitungan Sederhana berdasarkan 

kebutuhan Dasar

Rumus = 
Masa Proteksi yang dibutuhkan X penge-
luaran/tahun

Contoh: Masa Proteksi yang dibutuhkan 20 ta-

hun dengan pengeluaran per tahun adalah sebe-

sar Rp40 juta. Maka Uang Pertanggungan asuransi 

jiwa yang dibutuhkan adalah sebesar:

Rp.40.000.000 x 20 = Rp.800.000.000,-

Metode Penghitungan Berdasarkan penghasilan

Rumus=
pengeluaran per tahun /suku bunga 
bebas resiko

Asumsi ini menggunakan suku bunga bebas 

resiko dengan asumsi jika uang pertanggungan 

keluar maka hasil dari UP akan diinvestasikan ke 

suku bunga bebas resiko. Contoh: Masa Proteksi 

yang dibutuhkan 20 tahun dengan pengeluaran 

per tahun Rp40 juta. Maka Uang Pertanggungan 

asuransi jiwa yang dibutuhkan adalah sebesar: 

Rp.40.000.000/5,75% =Rp.695.652.174,- 

Menambahkan jumlah kewajiban-kewajiban 

yang belum diproteksi. Tambahkan kewajiban ini 

dalam perhitungan di atas untuk menambah uang 

pertanggungan. Terakhir yang perlu diperhatikan 

adalah perlu tidaknya menambahkan waiver (tam-

bahan) pada Asuransi Jiwa ini. Biasanya waiver 

yang bisa ditambahkan adalah cacat tetap total 

dan penyakit kritis. Artinya jika anda mengalami 

kondisi kedua hal itu, maka pembayaran premi 

asuransi jiwa anda akan diteruskan oleh perusa-

haan asuransi tersebut.  Penambahan waiver akan 

mengakibat penambahan premi yang anda bayar-

kan, namun biasanya jumlahnya kecil dibanding-

kan dengan premi asuransi utamanya. 

TipS unTuk membeli ASurAnSi JiwA:
•	 Pilih Asuransi Jiwa jenis termlife bukan unit link. 

Dengan memisahkan unsur investasinya, maka 

premi yang didapatkan bisa jauh lebih murah. 

•	 Sesuaikan manfaatnya dengan kebutuhan dan 

bandingkan antara saru perusahaan asuransi den-

gan perusahaan asuransi lainnya

•	 Jika manfaat sudah sama dan sesuai dengan 

kebutuhan, bandingkan premi antar perusahaan 

asuransi tersebut. Pilih premi yang lebih murah.

•	 Jangan mudah tergoda bujuk rayu agen asuransi, 

tetap pertimbangkan rasionalitas.

•	 Pertimbangkan untuk memakai waiver atau tidak 
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TUTORIALPOINT OF VIEW

Option Premium
Premium adalah sama dengan  harga 

beli atau harga jual opsi. Premium untuk 

opsi saham (equity option) selalu ditetap-

kan untuk per lembar saham. Sebagai 

contoh untuk opsi  XYZ July 50 call trad-

ing at a premium of 13-1/2  membebani si 

pembeli opsi  US$ 1,350 per satu kon-

trak yang mewakili 100 lembar saham 

XYZ”. Untuk  opsi indeks adalah 100 kali 

premium.

Semua pembeli opsi call mengharap-

kan harga saham induk (underlying 

stock) naik melebihi harga strike opsi, 

sebaliknya pembeli opsi put mengharap-

kan harga saham induk turun di bawah 

harga strike yang besarnya kenaikan 

atau penurunan memungkinkan pem-

beli opsi mendapat profit ketika opsi di 

eksekusi.

Faktor Penentu Harga Opsi
Premium atau harga opsi adalah sama 

seperti harga komoditi lain selalu naik tu-

run atau berfluktuasi. Banyak faktor yang 

memengaruhi harga opsi, di antaranya 

adalah;

•	 Current market price of the 

stock. Pada umumnya, apabila 

harga pasar saham naik, selalu 

diikuti dengan kenaikan premi 

atau harga opsi. Sebagai ilustrasi, 

katakanlah pada bulan Maret 

harga opsi “XYZ October 100 call” 

adalah US$ 4  ketika harga saham 

XYZ @ US$ 99. Akan tetapi jika 

harga saham naik, misalnya men-

jadi @ US$ 106 , maka harga opsi 

naik menjadi US$ 9.

•	 Current risk-free interest rates. 

Tingkat bunga bebas risiko bi-

asanya ditetapkan sesuai dengan 

tingkat bunga deposito bank 

pemerintah 90 hari atau 90-day 

Treasury bills. Semakin tinggi 

tingkat bunga bebas risiko akan 

semakin tinggi harga opsi.

•	 Exercise price of the option. Apa-

bila harga pasar saham lebih be-

sar dari harga strike, sama artinya 

opsi beli atau call option memiliki 

nilai intrinsik.  Opsi beli ini dise-

but in-the-money karena memiliki 

nilai intrinsik. Sebaliknya, premi 

Sekilas Tentang 
Perdagangan 
Opsi Saham (Bag.2)

HINSA SIAHAAN
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opsi jual atau put option biasanya 

meningkat jika harga pasar saham 

turun. Put option disebut memi-

liki nilai intrinsik jika harga saham 

induk turun di bawah strike price. 

Dan, put option yang mempunyai 

nilai intrinsik  ini disebut in-the-

money.

•	 Time remaining until expiration. 

Opsi adalah wasting asset aktiva 

yang terbatas umurnya. Semakin 

dekat tanggal jatuh tempo nilainya 

semakin mendekati nol, dan akh-

irnya menjadi nol.

•	 Stock price volatility. Semakin 

volatil saham atau semakin fluk-

tuatif harga saham semakin besar 

kemungkinan diperdagangkan 

dengan premium yang lebih tinggi 

dibanding saham yang kisaran 

pergerakan harganya sempit. Ber-

hubung pemilik saham yang volatil 

dihadapkan dengan downside risk 

yang lebih besar, seandainya dia 

menjual call akan menuntut premi-

um yang lebih tinggi. Sebaliknya, 

pembeli opsi dengan saham induk 

yang volatil (mudah berubah-ubah) 

mempunyai peluang mendapat 

untung lebih tinggi, sehingga ber-

sedia membayar premium yang 

lebih tinggi.

•	 Dividend date and rate of the 

underlying security. Harga call 

option biasanya rendah jika 

persentase dividen sahamnya 

tinggi. Sebaliknya, harga put op-

tion cenderung tinggi jika dividen 

saham induknya tinggi.

•	 Prevailing market conditions. 

Premium opsi biasanya rendah 

jika tidak ada pergerakan pasar 

dan tinggi jika pasar aktif. Apabila 

berkembang dalam psikologi ma-

syarakat akan terjadi bull market, 

harga call  biasanya lebih tinggi 

dibanding saat pasar statis atau 

menurun. Harga put kemungkinan 

lebih tinggi saat pasar melemah 

atau saat bearish.

Semua faktor di atas seperti harga 

saham sekarang (closing price), exercise 

price, dan lamanya jatuh tempo dapat 

diamati pada Tabel 1.

Penentuan Harga Opsi 
Besarnya premi opsi adalah berdasar-

kan kesepakatan antara pihak pembeli 

dan penjual melalui  perwakilannya di 

lantai bursa opsi CBOE dan diputus-

kan lewat lelang harga bids dan offers. 

Harga bids mewakili harga untuk harga 

mana seseorang bersedia membayar 

opsi, dan offer adalah harga untuk mana 

seseorang bersedia menjual opsi. Bid 

tertinggi dan offer terendah untuk setiap 

series opsi secara terus menerus dicatat 

di lantai bursa.  Biasanya perubahan 

harga ditetapkan kelipatan 1/8.  Opsi 

saham yang harganya rendah, dengan 

premium di bawah US$ 3 kelipatan harg-

anya adalah 1/16.

•	 Black-Scholes pricing model. 

Penetapan harga opsi model 

Black Scholes yang diperkenalkan 

pertama kali tahun 1973 adalah 

setelah mempertimbangkan selu-

ruh variabel harga saham, harga 

MARKETPOINT OF VIEW TUTORIAL
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strike, tingkat bunga, dividen dan 

tanggal pembagian dividen, vola-

tiliti dan masa jatuh tempo. Produk 

sampingan model ini yang sangat 

penting adalah delta atau hedge 

ratio yaitu perubahan harga opsi 

yang dapat diperkirakan akibat 

perubahan harga saham.

Cara Mendapatkan Profit dari 
Transaksi Opsi Saham

Banyak strategi yang dapat dipilih in-

vestor untuk mendapatkan profit dari jual 

beli opsi saham. Dua yang paling biasa 

dipilih adalah bullish strategy dan bear-

ish strategy. Apabila seseorang mengan-

tisipasi harga saham tertentu 

akan naik di masa yang akan 

datang, ada tiga pilihan yang 

dapat diambilnya. 

Pertama beli tunai kemudian 

jual pada saat harga naik. Ked-

ua beli dengan margin trading 

misalnya hanya membayar 50 

persen tunai sisanya dibayar 

brokernya walaupun untuk 

itu harus bayar bunga yang 

besarnya disepakati bersama. 

Pilihan ketiga adalah membeli 

“call option” atau “long Call”  

yang  biasa disebut “bullish 

strategy dan membeli “put option” atau 

“long put” yang disebut “bearish strat-

egy”.

Bullish Strategy
Katakanlah seorang optimis bahwa 

harga saham Microsoft yang harga penu-

tupannya 1 Juli 2006 adalah US$ 22.82 

pada Juni 2007 akan naik (lihat Tabel 

1). Karena itu dia bersedia membeli opsi 

beli dengan harga US$ 2.85 demi strike 

price US$ 20. Seandainya antisipasinya 

benar, dan ternyata sehari sebelum jatuh 

tempo Juni 2007 harga pasar Microsoft 

di bursa adalah US$ 30.00. Berapakah 

tingkat pengembaliannya dari membeli 

1 unit Opsi Microsof @ US$ 30.00 Call 

US$ 2.85? Dan berapa return on invest-

ment (ROI) si pembeli opsi saham ini jika 

dieksekusi pada harga US$ 30/saham?

GAMBAR 2:   GRAFIK LABA RUGI PEMBELI OPSI CALL MICROSOFT

Jawabnya dapat dijelaskan dengan 

bantuan grafik laba rugi pembeli Call 

Option Microsoft pada Gambar 2 di atas.

MARKETPOINT OF VIEW TUTORIAL
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Call option dieksekusi pada saat 

harga pasar (spot price) US$ 30/saham, 

hasilnya adalah;

Dengan demikian return on invest-

ment (ROI) pembeli opsi ketika opsi di 

eksekusi pada harga US$ 30 adalah 250 

persen (US$ 715/US$ 285 x 100 persen). 

Seandainya dieksekusi saat harga Miro-

soft US$ 22.80/saham pembeli dalam 

posisi break event atau tidak untung 

tidak rugi. 

Beberapa terminologi yang lazim 

dijumpai dalam pasar opsi call adalah; 

in-the-money, at the money, dan out-of-

the-money. 

•	 Opsi call disebut in-the-money 

adalah ketika harga pasar 

saat di exercise lebih be-

sar dari strike price.

•	 Opsi call disebut at-the-

money adalah ketika 

harga pasar saat di exer-

cise sama dengan strike 

price.

•	 Opsi call disebut out-of-

-the-money adalah ketika 

harga pasar saat di exercise lebih 

kecil dari strike price.

Bearish Strategy

Seseorang yang mengantisipasi harga 

saham di masa yang akan datang 

akan turun, dapat juga mengambil 

keuntungan dari penurunan terse-

but dengan membeli opsi put sa-

ham induk (underlying stock) yang 

dalam hal ini Microsoft pada harga 

strike yang disepakati. Dengan 

menggunakan data Tabel 1  per 

1 Juni 2006, katakanlah seorang 

pesimis memprediksi harga   Microsoft  

akan turun pada Januari 2007. 

Oleh karena itu bersedia membayar 

premi  US$ 0.55 untuk mendapatkan 

hak jual pada strike price US$ 19.50. 

Misalkan satu hari sebelum tanggal jatuh 

tempo, opsi put ini di eksekusi pada 

harga pasar US$ 15.00/saham, berapak-

ah profit dan return on investment si 

pembeli?

Sama seperti bullish strategy di atas, 

jawabannya dapat juga dijelaskan den-

gan bantuan grafik  laba rugi berikut: 

 

GAMBAR 3:   GRAFIK LABA RUGI PEMBELI OPSI PUT MICROSOFT

MARKETPOINT OF VIEW TUTORIAL

Jual sesuai harga pasar : 100 x 30  =  US$ 3.000
Beli dengan strike price : 100 x 20  =  US$ 2.000

                                         Gross profit  =  US$ 1.000

 Dikurangi  premi 100 x 2.85 = US$ 285
 Net profit =  US$ 715
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Put  option di eksekusi pada saat 

harga pasar (spot price) US$ 15/saham, 

hasilnya adalah;

Dengan demikian return on invest-

ment (ROI) pembeli opsi put ketika di 

eksekusi  pada harga US$ 15/saham 

adalah 900 persen (US$ 495/US$55 x 

100 persen). Seandainya opsi dieksekusi 

pada harga US$ 18.95 pemilik opsi sama 

dengan  posisi titik impas alias  tidak 

untung tidak rugi.

Beberapa terminologi yang lazim 

dijumpai:

•	 Opsi put disebut in-the-money 

adalah ketika harga pasar saat 

di exercise lebih kecil dari strike 

price.

•	 Opsi put disebut at-the-money 

adalah ketika harga pasar saat di 

exercise sama dengan strike price.

•	 Opsi put disebut out-of--the-mon-

ey ketika harga pasar saat di exer-

cise lebih besar dari strike price.

Selain “long call” sebagai “bullish 

strategy” dan “long put” sebagai “bear-

ish strategy” seperti diuraikan di atas, 

sesungguhnya masih banyak strategi 

perdagangan opsi lain 

yang dapat digunakan. 

Strategi itu adalah “married 

put, protective put, covered 

call, cash secured put, 

bull call spread, bear put 

spread, colar, long strad-

dle, dan long strangle”. 

Semua strategi terse-

but tentunya dapat digunakan di Bursa 

Opsi Indonesia, tetapi dengan syarat 

perdagangan KOSyang sudah pernah 

diprakarsai Bursa Efek Jakarta segera di-

modifikasi standarnya persis sama seperti 

CBOE. Kelak, kalau sudah berhasil meng-

kloning bursa opsi CBOE dan beroperasi 

dengan baik, bolehlah menciptakan bursa 

opsi ala Indonesia. Kalau sekarang jangan 

ala Indonesia dululah. 

Usulan kami, sebagai SRO dan nirlaba 

BEI yang sekarang ini memiliki akumulasi 

laba yang cukup besar sangat mungkin 

membiayai studi untuk mengadopsi or-

ganisasi bursa dan standar perdagangan 

opsi di negara-negara yang sudah maju. 

Mengkloning CBOE di Amerika Serikat  

atau Tokyo Options Exchange di Jepang 

mutlak dilakukan. Standar KOS dan me-

kanisme perdagangan KOS yang selama ini 

dorman perlu dirombak secara total. Lem-

baga-lembaga baru yang dibutuhkan sep-

erti Options Clearing Corporation segera 

dibentuk seandainya PT Kliring Berjangka 

yang ada tidak dapat digunakan. 

MARKETPOINT OF VIEW TUTORIAL

 Jual sesuai spot price : 100 x 15.00  =  US$ 1500
 Beli dengan strike price : 100 x 9.50 =   US$ 950
                            Gross profit   =   US$ 550
              Dikurangi  premi  100 x 0.55  =  US$ 55 
       Net profit   =   US$ 495
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COMMUNITY

Pasar global kembali di-

h a d a p k a n 

pada perputaran uang tahunan karena banyak 

dana asing mulai membeli saham bulan Juni ta-

hun lalu. Tidak ada masalah fundamental per-

ekonomian Indonesia yang menjadi faktor pe-

micu keluarnya dana global tersebut. It’s simply 

on global cycle fund!

 Itulah salah satu bahasan dalam seminar ber-

tema Saham Anti Krisis dan Lonjakan Penduduk 

Kelas Menengah. Outlook pasar ini diseleng-

garakan oleh komunitas saham Superstocks 

Indonesia dan Ikatan Pialang Efek Indonesia 

(IPEI) pada 15 Juni 2013 lalu di The Luxton Hotel, 

Market Oulook Superstocks

81PIALANG INDONESIA EDISI 11 JULI 2013



82PIALANG INDONESIA EDISI 11 JULI 2013

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

Bandung. Acara yang dihadiri, investor, 

pialang, perwakilan emiten dan perusa-

haan sekuritas ini seru. Acara ini meru-

pakan perhelatan ketiga yang diseleng-

garakan Superstocks.

 Beberapa pembicara yang hadir an-

tara lain, Direktur Utama PT Exploitasi 

Energi Indonesia Tbk CNKO, Henry Si-

tanggang, Drektur Utama Valbury Asia 

Securities Johanes Soetikno, dan Ketua 

Umum IPEI Ali Hanafiah Pasaribu.

COMMUNITY
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BEST PLACE TO GOLIFESTYLE

erman, jantungnya Eropa menawarkan banyak hal menarik bagi 

pelancong dari seluruh dunia. Jika Anda penggila wisata belanja, 

pergilah ke Frankfurt. Jika Anda penasaran dengan wisata malam, 

Dusseldorf adalah jawabannya. Namun, jika Anda menginginkan 

ketenangan sembari bernostalgia ke jaman Renaisans, mampirlah 

ke Bueckeburg.  

Bueckeburg, Jerman

Bernostalgia 
ke Masa 
Renaisans
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LIFESTYLE BEST PLACE TO GO

Bueckeburg adalah sebuah 

kota kecil di distrik Schaum-

burg. Waktu tempuhnya hanya 

satu jam dari pusat kota Han-

nover. Memasuki gerbang 

Bueckeburg, rumah-rumah half-

timbered dengan kayu berpola 

yang didominasi warna cokelat 

dan marun tertata apik. Ham-

paran hijau pepohonan dan 

sawah tersaji di kanan-kiri jalan 

dan diantara pemukiman. 

Pada satu sisi jalan juga 

terdapat jalur khusus untuk 

sepeda. Sesekali warga setem-

pat melintas dengan sepeda, 

tapi sangat jarang. Menurut An-

dreas, seorang sopir bus, popu-

lasi Bueckeburg memang tidak 

banyak, diperkirakan kurang 

dari 100.000 jiwa. Jumlah ini 
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Tidak ada kemacetan berarti di 
Bueckeburg, meski populasi mo-
bil jauh lebih banyak ketimbang 
sepeda motor.

LIFESTYLE BEST PLACE TO GO

kira-kira setara jumlah penduduk 

Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat 

pada 2010.

 Bagi yang setiap hari berhada-

pan dengan riuh dan padatnya kota 

Jakarta, kesunyian Bueckeburg bisa 

menjadi obat yang menenangkan. 

Udaranya yang segar dan tak berpo-

lusi juga sangat baik bagi paru-paru. 

Selain tenang, kota Bueckeburg juga 

ramah bagi orang lanjut usia (lansia) 

dan penyandang cacat. Saat berjalan 

berkeliling di pusat kota, Anda akan 

sering berpapasan dengan lansia atau 

penyandang cacat yang lalu lalang 

sendirian di trotoar dengan kursi roda 

otomatisnya. 
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Pada akhir pekan, banyak 

warga setempat yang keluar 

rumah bersama keluarga atau 

sekedar nongkrong sambil 

nge-bir di kafe pinggir jalan. 

Jalan Lange (Lange Strasse) 

terdapat kastil Bueckeburg 

yang sudah berusia 700 tahun 

adalah salah satu pusat kera-

maian di Bueckeburg. Selain 

kantor informasi untuk turis, 

di sepanjang jalan ini banyak 

dijumpai kafe, toko sandang, 

apotik, optik, minimarket, 

hingga kino alias bioskop. Di 

ujung jalan juga menjulang 

tinggi bangunan gereja evan-

gelis yang berdiri sejak 1611. 

Mahakarya jaman Renaisans ini 

memadukan arsitektur bergaya 

gotik dengan ornamen ber-

gaya barok. 

Jika Anda berkunjung ke 

Bueckeburg pada bulan Juni, 

jangan lewatkan juga gelaran 

Landpartie alias pesta rakyat di 

LIFESTYLE BEST PLACE TO GO
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area kastil Bueckeburg. Pesta tahu-

nan yang selalu menyedot puluhan 

ribu pengunjung ini diadakan se-

lama empat hari dengan tema yang 

berbeda setiap tahunnya. Setelah 

Karibia menjadi tema Landpartie 

pada 2012, tahun ini giliran Wonder-

ful Indonesia yang dijadikan tema 

utama. 

Selama empat hari berturut-turut, 

yaitu 30 Mei-2 Juni 2013, beragam 

seni-budaya dan kerajinan Tanah 

Air unjuk gigi. Jika Anda berminat, 

Landpartie tahun depan rencananya 

akan digelar pada 19-22 Juni. Den-

gan tiket masuk seharga 14 Euro 

per hari, Anda bisa mengunjungi 

ratusan stan dan kafe, menyaksikan 

pentas seni dan musik, atau sekedar 

berkeliling di area kastil seluas 80 

hektar itu. 

Bangunan utama kastil yang 

sangat tipikal jaman Renaisans ini 

memiliki sejumlah ruangan, dian-

taranya kapel, The White hall, The 

Banqueting hall, dan The Golden 

hall. Interior ruangan hasil karya 

para arsitek abad ke-4 itu sangat 

klasik, beberapa diantaranya ber-

gaya barok yang sangat elegan. 

Jika ingin melihat kostum kebesaran 

keluarga Schaumburg-Lippe, mam-

pirlah di museum Bueckeburg yang 

masih terletak di jalan Lange, di area 

dalam kastil. 

Pengunjung digratiskan masuk ke 

museum ini. Jangan lupa juga me-

nyaksikan pertunjukan kuda menari 

di arena teater gedung di dekat ger-

LIFESTYLE BEST PLACE TO GO
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LIFESTYLE BEST PLACE TO GO

bang utama kastil pada jam tertentu. 

Pertunjukan serupa yang lebih besar 

rencananya akan digelar di lokasi 

yang sama pada 19 dan 20 Oktober 

mendatang. 

Sebagai informasi, jalan Lange 

yang biasanya ramai pada hari Min-

ggu siang itu juga hanya lima menit 

dari stastiun kereta Bueckeburg. Ini 

memudahkan pengunjung untuk 

berkunjung dari satu kota ke kota 

lainnya. 

Di Bueckeburg Anda juga bisa 

menjelajah kota dengan sepeda. 

Padahal, pengelola pariwisata se-

tempat juga menyediakan program 

Landtour yang siap mengantar para 

turis berkeliling dengan sepeda ke 

area sawah dan perkebunan atau-

pun berwisata air. 
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AUTOSLIFESTYLE

t
api, bukan dua model ini yang 

mau kita bahas, melainkan flagship 

model Mercedes-Benz A45 AMG. 

Sesuai namanya, subkompak ke-

las C ini dibekali mesin khusus rakitan rumah 

modifikasi resmi Mercedes-Benz, AMG. Tidak 

tanggung-tanggung, merek Jerman ini meng-

klaim kalau ia diposisikan sebagai hatchback 

tercepat di dunia, siap bersaing dengan BMW 

M135i dan Audi RS3.

Mesin 4-silinder segaris yang dicangko-

kan punya kapasitas terkecil yang pertama 

kali pernah digarap AMG setelah 45 tahun 

malang-melintang di dunia sport. Meski 

cuma 1.991 cc turbo, tenaga yang maksimum 

disemburkan cukup bengis, mencapai 355 

PS pada 6.000 rpm dipadu torsi maksimum 

Mercedes-Benz A45 AMG

Mercedes-Benz Indonesia (MBI) baru 
saja meluncurkan generasi terbaru 

A-Class di Sentul, Bogor, Jawa Barat, be-
berapa hari yang lalu. Ada dua tipe pili-
han, yakni A 200 Urban dengan bekalan 
mesin 1.595 cc dan A 250 Sport punya 

jantung pacu 1.991 cc. Keduanya sudah 
mulai dipasarkan ke pasar domestik 
Indonesia dengan banderol masing-

masing, Rp 499 juta dan Rp 629 juta off 
The road.

“Hatchback” 
Paling Menantang!
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LIFESTYLE AUTOS

449,6 Nm di rentang 2.750-5.000 rpm.

Bisa dianjak “ngebut” 0-100 km per 

jam dalam 4,6 detik dengan kecepatan 

maksimum 250 km per jam. Kestabilan 

juga lebih terjaga karena A45 sudah 

dibekali sistem penggerak empat roda 

dan teknologi tweaked 4Mactic drivetrain. 

Sistem trasmisinya, 7-percepatan otomatis 

dengan kopling ganda.

Mungkin kalau dilihat seklias, tampilan 

A45 AMG tidak jauh berbeda dengan dua 

model yang sudah dipasarkan ke Indone-

sia. Tapi, kalau diperhatikan lebih lanjut, 

banyak komponen yang terasa lebih 

istimewa.

Kelir putih disekjur tubuh dipadu hitam 

pada bagian bemper depan jadi jagoan 

Mercedes-Benz untuk A45 AMG. Masih 

ada pilhan warna lain tentunya, seperti 

abu-abu, hitam dan merah. Kaliper rem 

terlihat merah menyala, kontras dengan 

pelek hitam di luarnya.

Interior juga mencirikan mobil kental 

dengan nuansa balap. Dominasi warna 

Kelir putih disekjur tubuh dipa-
du hitam pada bagian bemper 
depan jadi jagoan Mercedes-
Benz untuk A45 AMG. Masih 
ada pilhan warna lain tentunya, 
seperti abu-abu, hitam dan 
merah. Kaliper rem terlihat 
merah menyala, kontras den-
gan pelek hitam di luarnya.
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hitam, abu-abu dan merah terpancar dari 

dalam kabin. Dasbor dilapisi karbon dan 

jok bergaya “semi bucket” mendapat 

sentuhan jahitan tangan dari bawah sam-

pai sandaran kepala. 

A45 AMG pertama kali diperkenalkan 

di Geneva Auto Show, Maret 2012, dan 

MBI juga berencana memasarkannya ke 

Indonesia, bisa akhir tahun ini atau awal 

tahun depan. Yang pasti dalam jumlah 

terbatas tentunya! Untuk harga, belum 

ada kejelasan, namun untuk acuan saja, 

di Inggris banderolnya mencapai 36.000 

Poundsterling atau sekitar Rp 528 juta. 

Masuk Indonesia sepertinya bisa menem-

bus Rp 900- 1 miliar per unit. Tertarik? 
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GADGETLIFESTYLE

Samsung seperti tak pernah ber-

henti memproduksi ber-

bagai jenis gadget. Yang terbaru, mereka lakukan pada Samsung 

ATIV Q, yang mengombinasikan tablet dengan laptop, dan sistem 

operasi Windows 8 dengan Android. Produk ini diluncurkan di Ero-

pa, pada Samsung Premiere di London, 20 Juni 2013 lalu.
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LIFESTYLE GADGET

ATIV Q mengu-

sung lini 

ATIV sebelumnya yang merupakan 

seri produk Samsung yang berbasis 

Windows 8. Menariknya, PC portable 

atau laptop ini bisa diubah menjadi 

tablet. Penggunaan dual boot secara 

otomatis menjadikan ATIV Q masuk 

dalam kategori produk gadget con-

vertible. Perangkat ini dibekali sistem 

operasi windows 8 pada fungsi lap-

top dan OS Android Jelly Bean 4.2.2 

pada fungsi sebagai tablet.

Double OS ini memberikan pengal-

aman baru, dimana pengguna dapat 

mengakses Android Apps melalui 

Google Play Store  pada PC berba-

sis Windows. Ia juga memungkinkan 

pengguna untuk menikmati sistem 

op- erasi Windows 

8 maupun 

Android 

(Jellybean 

4.2.2) pada 

perang-

kat yang 

sama. 

Ti-

dak 

hanya itu, pengguna juga dapat den-

gan mudah memindahkan data, ber-

bagi folder, atau dokumen dari Win-

dows 8  ke Android. Boleh dikatakan 

dengan perangkat ini pengguna akan 

merasakan sensasi baru ‘ber-gadget’ 

dengan dua pengalaman sekaligus. 

Pengalaman mobile dan PC yang 

sesungguhnya.

Itu keunggulan dari software-nya. 

Keunggulan lainnya, desain hardware 

ATIV Q dirancang dengan body yang 

cukup kokoh. Logo Samsung terdapat 

di bagian belakang. Ketika diaktifkan, 

logo Windows 8 akan muncul pada 

layar bagian depan disertai dengan 

logo Samsung pada bagian atas, de-

pan, dan tengah. 

Selain itu, desain perangkat ini cu-

kup inovatif. Gadget ini memungkink-

an pengguna mudah bertransformasi 

melalui 4 mode fungsionalnya. Mode 

tablet didapat dengan meletakkan 

monitor di atas keyboard (merebah-

kan layar). Mode laptop dengan men-

gangkat layar, dan meletakkannya 

tegak lurus dengan keyboard. Mode 

ketiga atau mode melayang bisa 

didapatkan dengan memposisikan 

display melayang di atas keyboard. 

Mode keempat dapat dipakai untuk 

menonton film dengan posisi yang 
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nyaman, caranya dengan memutar display 

sesuai dengan posisi yang diinginkan.

ATIV Q hadir dengan layar dengan res-

olusi terbesar saat ini. Yaitu layar QHD+ 

(3200x1800). Layar sentuh 13,3 inchi ini, mampu 

menampilkan gambar dengan detil yang lebih 

baik. Sebab layar ini memiliki densitas atau 

kepadatan piksel 2,8 kali lebih besar diband-

ingkan dengan kebanyakan layar sentuh saat 

ini yang hanya memiliki kapasitas 275 ppi. 

Spesifikasi layar yang cukup tinggi akan 

memberikan pengalaman bagi penggunanya 

untuk menonton film dengan kualitas gambar 

yang lebih hidup. Sebab kemampuan layar 

sentuh ATIV Q juga dirancang untuk 

dapat menyesuaikan terhadap 

lokasi dan tingkat ke-

cerahan dari 

ling-

kungan 

di seki-

tarnya. Pada 

bagian depan, ter-

dapat kamera meng-

hadap ke depan yang mampu 

menangkap video HD 720p.

Produk terbaru Samsung ini juga dilengkapi 

dengan produktivitas superior melalui fungsi 

S-Pen. Fitur tersebut memungkinkan pengguna 

untuk menulis dalam beragar kreativitas atau 

sekadar membuat catatan pekerjaan.

Soal kemampuan, perangkat elektronik ini 

didukung oleh 

generasi keempat 

prosesor Intel Core i5. 

Dengan GPU Intel HD Graphics 

4400, RAM 4GB, dan memori SSD 128GB.

Laptop-tablet ini dilengkapi dengan pilihan 

konektivitas berupa dua port USB ( USB 3.0 

dan USB 2.0), micro HDMI, port Ethernet (me-

lalui dongle), dan juga slot kartu SD.

Ukurannya cukup tipis dan ringan untuk 

sebuah produk ‘two in one’. Beratnya hanya 

1,29 kg dengan ketebalan 13,9 mm, meskipun 

belum diketahui secara pasti berapa kapasitas 

baterai yang digunakan. 

LIFESTYLE GADGET

DESIGN
DEvICE TYPE: TABLET
OS: WINDOWS (8)
DIMENSIONS: 12.87 X 8.57 X 0.55 
INCHES (327.0 X 217.8 X 13.9 MM)
WEIGHT: 45.50 Oz (1290 G)
THE AvERAGE IS 17.9 Oz (512 G)

DISPLAy
PHYSICAL SIzE: 13.3 INCHES
RESOLUTION: 3200 X 1800 PIXELS
PIXEL DENSITY: 276 PPI
COLORS: 16 777 216
TOUCHSCREEN: MULTI-TOUCH

HARDWARE
PROCESSOR: INTEL CORE I5
GRAPHICS PROCESSOR: INTEL HD 
GRAPHICS 4400
SYSTEM MEMORY: 4096 MB RAM
BUILT-IN STORAGE: 128 GB
STORAGE EXPANSION: MICROSD, 
MICROSDHC

CAMERA
FRONT-FACING CAMERA: YES

MULTIMEDIA
SPEAKERS: STEREO SPEAKERS

INTERNET BROWSING
BUILT-IN ONLINE SERvICES SUPPORT:
YOUTUBE (UPLOAD)

TECHNOLOGy
POSITIONING: GPS, A-GPS
NAvIGATION: YES

CONNECTIVITy
BLUETOOTH: YES
WI-FI & USB: YES, USB 3.0
CONNECTOR: MICROUSB
FEATURES: MASS STORAGE DEvICE, 
USB CHARGING
HDMI: MICRO HDMI (TYPE D)
OTHER: TETHERING, COMPUTER SYNC, 
OTA SYNC
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HEALTHLIFESTYLE

S
ecara awam puasa menjadi ritual ke-

agamaan yang selalu meninggalkan 

kesan “kelaparan”. Namun dalam be-

berapa telaah ilmiah, puasa justru 

memberikan manfaat positif bagi tubuh. Salah 

satunya adalah memberi kesempatan bagi organ 

pencernaan terutama lambung untuk beristira-

hat, sehingga memiliki waktu yang cukup untuk 

melakukan proses regenerasi sel. Sebab pada 

hari-hari biasa, proses regenerasi sel tidak ter-

jadi secara maksimal karena kerja lambung ham-

pir tidak berhenti. Dengan demikian puasa akan 

menghindarkan lambung dari kerusakan sel yang 

dapat memicu gangguan kesehatan lambung. 

Pada hari-hari biasa, normalnya perut manu-

sia akan kembali kosong pada 6 sampai 8 jam 

setelah makanan diperut selesai dicerna. Oleh 

sebab itu, rasa lapar saat berpuasa adalah wajar 

terjadi karena waktu peruntukan puasa lebih lama 

Selama berpuasa, rasa lapar sedianya 
wajar-wajar saja sebab orang harus menjaga 
kesadaran untuk tidak makan dan minum 
kurang lebih selama 12 jam. Namun kemudi-
an menjadi kurang wajar ketika rasa lapar itu 
sudah menggambarkan adanya gangguan 
pada saluran pencernaan. Lantas rasa lapar 
seperti apa yang masih dianggap normal?

dari itu (mencerna makanan, red). Menurut 

dr. Andrina Sophia, SpPD, (Spesialis Pe-

nyakit Dalam) dari RS Syarif Hidayatullah, 

Tangerang, rasa lapar itu merupakan sinyal 

normal tubuh untuk mengingatkan perlu 

tambahan energi yang sudah berkurang.  

DR. ANDRINA SOPHIA, SPPD

SPESIALIS PENYAKIT DALAM, RS SYARIF HIDAYATULLAH
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MARKETLIFESTYLE HEALTH

“Tubuh merasakan penurunan energi 

dan memerlukan asupan makanan. 

Kadang dirasakan pusing dan be-

rangsur berkurang kalau mengonsumi 

makanan manis,” jelasnya kepada ma-

jalah Pialang Indonesia beberapa wak-

tu lalu. 

Secara ilmiah rasa lapar muncul 

pada saat perut (lambung), dalam ke-

adaan kosong. Menurut dr. Andrina, 

kondisi ini turut dipengaruhi salah sa-

tunya oleh jenis makanan yang dikon-

sumsi. Misalnya pada masyarakat In-

donesia yang makanan pokoknya nasi 

putih. Dilihat dari struktur kimiawinya, 

nasi putih merupakan karbohidrat 

simple. Dalam tubuh, nasi putih akan 

lebih cepat dicerna,  sehingga orang 

akan cenderung merasakan lapar lagi 

dalam waktu yang singkat. Selain itu 

rasa lapar juga dapat dirangsang oleh 

aroma makanan yang tercium. 

Hanya saja ada yang perlu digaris 

bawahi ketika menyoal rasa lapar 

pada saat berpuasa. Sebab pada be-

berapa gangguan saluran pencernaan 

(seperti gastritis, tukak lambung, 

dispepsia, atau bahkan 

tumor lambung), ada 

gejala-gejala yang mi-

rip dengan rasa lapar. 

Oleh karena itu, tak ada 

salahnya untuk menge-

nali rasa lapar dalam 

batasan yang sehat 

dengan rasa lapar 

sebagai manivestasi 

dari gejala gangguan 

pencernaan. 

Pada beberapa kasus, rasa lapar 

sering dianggap wajar karena tubuh 

kurang asupan . Padahal ia tidak me-

nyadari kalau dirinya sudah mengalami 

gangguan pencernaan. Gampangnya, 

untuk dapat membedakan rasa lapar 

akibat kekurangan asupan dan rasa 

lapar akibat gangguan pencernaan 

adalah dengan melihat ada atau tida-

knya keluhan yang menyertainya. 

Seperti pada gastritis rasa lapar 

yang timbul biasanya disertai dengan 

gejala nyeri pada bagian ulu hati. Dan 

nyeri seringkali berlanjut pada malam 

hari. Pada dispepsia, selain muncul 

rasa lapar juga muncul gejala lain sep-

erti mual, kembung, dan perut terasa 

penuh tapi tidak ada isi. Sementara 

pada tumor lambung, keluhan lain 

yang menyertai rasa lapar biasanya 

adalah gangguan mobilitas saluran 

cerna, juga ada tanda-tanda kegana-

san yang disebut alarm symptoms.

“Kalau rasa lapar yang timbul tidak 

disertai dengan keluhan-keluhan lain 

seperti nyeri ulu hati, perut kembung, 

sering sendawa, berarti lapar tersebut 

masih dikatakan normal,” jelasnya. 

Satu lagi, rasa lapar terutama pada 

saat berpuasa juga masih dapat di-

katakan normal, walaupun kerap me-

nyebabkan ‘ngantuk’. Sebab menurut 

dr. Andrina, pada kondisi lapar, tak 

jarang terjadi kondisi yang disebut 

hipoksia (otak kekurangan oksigen).  

“Supaya tidak mengantuk perlu aktivi-

tas yang tetap dilakukan selama pua-

sa,” jelasnya. 

Bagi pelaku pasar modal yang be-
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ragama Islam, menjaga tubuh 

tetap fit selama bulan puasa 

menjadi sangat penting. Su-

paya rasa lapar dan ‘ngantuk’ 

tidak menganggu aktivitas, 

dr. Andrina menyarankan un-

tuk benar-benar memanfaat-

kan jam istirahat semaksimal 

mungkin. Misalnya sekadar 

mengistirahakan mata ses-

aat dari layar monitor. “Ger-

akan olahraga ringan untuk 

leher. Proses meditasi den-

gan cara menghirup nafas 

pelan-pelan dan keluarkan 

perlahan-lahan agar oksi-

genasi untuk otak tetap ter-

jaga,” jelasnya. 

Selain itu, untuk meng-

hadapi stressor yang tinggi, 

baik investor maupun bro-

ker, perlu manajemen stress 

yang baik. Sebab pada saat 

puasa, kondisi lapar dapat 

memicu stress yang lebih 

serius atau stress akut. Se-

dangkan stress akut itu 

dapat mempengaruhi fungsi 

gastrointestinal dan mence-

tuskan keluhan pada orang 

sehat. Beberapa melapor-

kan terjadinya penurunan 

kontraktilitas lambung sebe-

lum keluhan mual, setelah 

orang mengalami stress be-

rat.  “Mencegah stress diper-

lukan pengendalian faktor 

psikologis dari pribadi kita 

sendiri,” tutup dr. Andrina. 

MARKETLIFESTYLE HEALTH

Tips-tips berpuasa sehat
Minum yang cukup. Kandungan air dalam tubuh 

manusia sekitar 2/3 bagian dari berat tubuh.  Supaya tidak 
mengalami dehidrasi, tubuh membutuhkan asupan cairan 
setiap hari yang dapat diperoleh melalui air minum atau 
air yang terkandung di dalam bahan makanan. Rata-rata 
kebutuhan air minum adalah ½ ounce untuk setiap pound 
berat badan (1 pound setara 16 ounce, 1 kilogram setara 
2,20462262 pound).  Pada saat berbuka puasa, minum 
secukupnya. Selanjutnya keperluan cairan dipenuhi setelah 
berbuka puasa. Misalnya setelah sholat tarawih. 

Makanan yang sehat. Pada saat berpuasa, tubuh men-
jadi cukup rentan terhadap beberapa gangguan kesehatan. 
Oleh karenanya perhatikan takaran gizi pada asupan makan-
an. Meskipun dianjurkan untuk memulai makan dengan 
yang manis, namun tetap disarankan tidak mengonsumsi 
kue manis dalam jumlah yang besar. Selain itu, jangan ber-
buka dalam porsi besar dan tidak makan terlalu banyak. 

Perhatikan kebutuhan vitamin. Banyaknya sajian 
pada saat berbuka puasa, seringkali membuat abai pada ke-
butuhan vitamin. Disarankan pada saat santap sahur, jangan 
lupa untuk makan buah-buahan sebagai sumber vitamin dan 
nasi atau umbi-umbian sebagai sumber karbohidrat. Dan 
santap sahur sebaiknya dilakukan mendekati waktu imsak. 

Selalu mewaspadai apabila sudah memiliki gang-
guan kesehatan sebelumnya. Misalnya pada penderita 
Diabetes Mellitus (DM), perlu mengecek secara rutin kadar 
gula darah. Sedangkan bagi yang sudah mempunyai masalah 
gangguan pencernaan, konsultasikan ke dokter tentang pen-
gobatan yang dilanjutkan selama berpuasa. 

Tetap makan tiga kali sehari. Dapat dilakukan pada 
saat santap sahur, yang kedua berbuka puasa, dan makan 
ketiga dapat dilakukan dengan jeda 2 atau 3 jam setelah 
berbuka puasa. 

Istirahat yang cukup. Selain tidur pada saat malam 
hari, apabila memungkinkan tidur siang hari juga cukup 
efektif untuk mengumpulkan energi. Dan sebaiknya meng-
hindari matahari atau panas yang menimbulkan dehidrasi.
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B
anyak alasan orang baik pria mau-

pun wanita  untuk mendatangi tem-

pat hiburan malam seperti diskotik, 

bar, atau pub. Sebuah penelitian aka-

demik menyimpulkan, ada dua motivasi orang 

untuk mendatangi klub malam. Yaitu motivasi 

intrinsik atau dorongan yang berasal dari dalam 

dirinya sendiri untuk mendapatkan kepuasan. 

Seperti menikmati minuman, ingin berjoged, 

atau sekadar mendengarkan musik, dan seb-

againya. Yang kedua motivasi ekstrinsik yang 

merupakan dorongan kekuatan dari luar untuk 

mendapatkan tujuan-tujuan tertentu. 

Motivasi ekstrinsik ini yang kemudian mem-

buat pembenaran dari berbagai alasan orang 

untuk mendatangi tempat hiburan malam. Dari 

sudut pandang pria, salah satu alasan unik 

adalah untuk mendapatkan kenalan “cewek” 

sebagai aspek kebutuhan kontak sosial. Hal 

yang sama juga berlaku untuk kaum hawa.

Hanya saja sampai saat ini kehidupan di 

tempat-tempat seperti itu masih menghadirkan 

stigma-stigma negatif. Padahal di era modern 

seperti sekarang ini, klub malam bukan lagi 

milik kaum pria saja. Wanita juga sudah ban-

yak yang berpikiran terbuka dan menganggap 

‘lumrah’ pergi ke klub. Kalau ada istilah ‘boys 

night out’ bagi para pria, saat ini juga muncul 

‘girls night out’ bagi para wanita. 

Pada kebanyakan wanita, mereka juga 

punya alasan tersendiri ketika memilih duduk 

di klub malam ketimbang sekadar makan di 

restoran. Berdasarkan  survei yang dilakukan 

situs Askmen kepada 100 wanita, 1 dari 

4 alasan utama wanita mengunjungi klub 

malam adalah untuk bertemu dengan pria.  

Dengan tujuan sekadar flirting atau cari 

kenalan baru. Namun apapun itu alasannya, 

penikmat hiburan malam khususnya wanita 

biasanya memiliki ciri khusus. Dan inilah 

tipe-tipenya.  

5 JURUS GAEt 
PASANGAN 

DI KLUB MALAM

COZY PLACELIFESTYLE
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Elegan.
Bisa dikatakan wanita tipe ini cender-

ung idealis. Ia mendatangi klub malam 

hanya karena ingin bersosialisasi. Bi-

asanya wanita tipe seperti ini tidak berniat 

pulang dengan pria lain. Dan tetap sadar 

atau tidak mabuk sampai ia tiba di rumah. 

Wanita tipe ini akan terlihat anggun, meng-

gunakan busana sedikit seksi, namun tetap 

anggun. Wanita tipe elegan juga tidak 

minum alkohol terlalu banyak, bahkan 

beberapa diantara mereka hanya minum 

minuman bersoda saja. 

Penggoda
Wanita tipe seperti ini memang datang 

ke klub untuk menarik perhatian kaum pria. 

Oleh karena itu, biasanya mereka terlihat 

sangat percaya diri ketika menari dan me-

lempar senyum. Bahkan tak segan-segan 

untuk memulai percakapan dengan pria. 

Pemalu
Tipe ini cenderung pasif. Namun meski 

demikian, tetap saja wanita suka kalau ada 

pria yang mendekati mereka. Walaupun 

mereka tidak akan pernah berani untuk 

memulai percakapan terlebih dahulu. Su-

paya pria menjadi tertarik, tipe ini biasanya 

akan selalu berkumpul dengan teman-

temannya. Mengamati dari kejauhan pria 

yang ia sukai dan tetap dalam gerombolan, 

sambil berharap pria yang diperhatikan 

kelak menghampirinya. 

Nah, bagi Anda para pria, apakah ter-

tarik untuk mencoba sensasi berkenalan 

dengan wanita di klub malam? Supaya suk-

ses, berikut tips-tips saat di klub malam. 

LAKUKAN SENDIRI. Mengunjungi klub 

malam bersama teman-teman memang 

cukup mengasyikan. Namun ini bisa 

menurunkan peluang Anda ketika ingin 

berkenalan dengan wanita. Sebab selain 

Anda, mungkin teman Anda juga menyukai 

wanita yang sama dengan yang Anda tak-

sir. Jadi beranikan diri Anda untuk memu-

lai percakapan. Kalaupun membutuhkan 

teman untuk sekadar mencairkan suasana 

sesaat, ajak satu saja dari teman yang pal-

ing dipercaya dan tahu maksud Anda. 

GUNAKAN BAHASA tUBUH. Bahasa tubuh 

cukup menjadi aspek yang penting pada 

saat Anda berkenalan dengan wanita di 

tempat-tempat seperti ini. Sebab sebagian 

dari wanita mengalami kesulitan dalam 

mendengar pada lingkungan semacam 

ini. Wanita sangat tergantung pada penga-

matan bahasa tubuh orang di sekitarnya. 

Jadi, supaya wanita tertarik, pria harus 

menunjukkan bahasa tubuh yang mereka 

sukai. 

BERSIKAP SOPAN. Ketika berada di klub 

malam, bersikap sopan, menyenangkan, 

dan menarik adalah salah satu cara yang 

tepat supaya tampil menonjol melalui kes-

an-keasn yang positif. Dan sebagian besar 

wanita sangat tertarik dengan pria yang 

menampilkan ciri-ciri kepribadian menarik. 

COZY PLACELIFESTYLE
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Mulailah dengan senyuman ketika me-

masuki klub malam atau bar. Jika datang 

bersama dengan teman-teman, sesekali 

bercandalah dengan teman-teman yang 

ada di kanan-kiri Anda. Tunjukkan bahwa 

Anda adalah orang yang cukup meny-

enangkan di lingkungan Anda. 

BERSIKAP tENANG. Naluri wanita adalah 

lebih tertarik kepada pria dengan status 

yang lebih tinggi. Dan hal tersebut dapat 

ditercermin pada pria ketika ia berusaha 

untuk menampilkan ciri kepribadian, 

menunjukkan otoritas, dan kepercayaan 

diri. 

Supaya Anda dapat memberikan 

gambaran status sosial yang diinginkan 

oleh kebanyakan wanita, maka berusa-

halah untuk lebih tenang dalam bersikap. 

Cobalah untuk lebih santai supaya orang-

orang di sekitar Anda lebih mudah untuk 

memahami kepribadian Anda.  

LAKUKAN PENDEKAtAN DENGAN CARA 
yANG UNIK. Oleh sebab musik yang 

cukup keras di lingkungan klub malam, 

Anda mesti mampu berkenalan dengan 

cara-cara yang unik. Mulailah percakapan 

dengan suara yang keras dan jelas, na-

mun bukan berarti ‘kasar’. Hal ini semata-

mata untuk menunjukkan bahwa Anda 

memiliki kepercayaan diri. 

Setelah memulai percakapan, Anda 

perlu untuk meyakinkan wanita untuk 

mengetahui bahwa Anda adalah pria 

yang sangat cocok untuknya saat itu. 

Berusahalah menemukan topik pem-

bicaraan yang menarik, sekadar untuk 

memperlihatkan ketertarikan Anda sekal-

igus sebagai daya tarik bagi pasangan. 

Kalau sudah ada kecocokan, sebai-

knya percakapan tidak lagi dilakukan di 

dalam klub malam. Sebab musik yang 

sangat keras dapat menurunkan keinti-

man Anda saat berbincang. So, ajaklah 

keluar dari kerumunan dan Anda bisa 

kembali melanjutkan obrolan di tempat 

yang lebih nyaman.  dAri BerBAGAi sumBer.

COZY PLACELIFESTYLE

SEtELAH MEMULAI PERCAKAPAN, ANDA PERLU UNtUK MEyAKINKAN 
WANItA UNtUK MENGEtAHUI BAHWA ANDA ADALAH PRIA yANG SANGAt 

COCOK UNtUKNyA SAAt ItU. BERUSAHALAH MENEMUKAN tOPIK PEM-
BICARAAN yANG MENARIK, SEKADAR UNtUK MEMPERLIHAtKAN KEtER-

tARIKAN ANDA SEKALIGUS SEBAGAI DAyA tARIK BAGI PASANGAN.
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MENJADI yANG 
TERBAIk BUkAN 
TERBESAR
Menjadi yang pertama bukan berarti otomatis menjadi 
pemenang dalam persaingan bisnis. Sebab kualitas yang 
menjadi parameternya. Hanya mereka-mereka yang mampu 
menjaga komitmen untuk selalu memberikan kualitas ter-
baik yang akan disebut sebagai penguasa. 

president director pt sidomuLyo seLArAs tBK, sAsminto tJoe

enaknya di bisnis transportasi bahan ber-

bahaya ini bukan masalah saingan sedikit, 

sebab untuk masuk ke pekerjaan ini tidak semua 

perusahaan bisa, karena ini barang kimia. Kalau 

tidak benar akan terjadi accident. Itu akan merugi-

kan tidak cuma satu dua orang. Jadi sangat spe-

sifik, bukan cuma orang yang punya uang terus 

punya truk bisa kerja.

Kalau kita bekerja itu mesti punya komitmen. 

Sehingga dengan adanya satu komitmen bahwa 

kita mau growth dengan baik, maka yakinlah 

bahwa itu akan jadi baik.  Salah satu motto kita, 

tidak ada pekerjaan yang dilakukan dengan ter-

buru-buru, tapi pekerjaan itu kita lakukan dengan 

on time. Bagaimana caranya, ya itu kita persiapkan 

terlebih dahulu. 

Kalau pada saat bekerja, safety itu nomor satu, 

Health Safety Environment (HSE), kemudian kete-

patan waktu, kuantitas barang yang dikirim tidak 

berkurang. Dan yang paling penting itu semua 

mengacu ke kepuasan dari pada customer. 

Kepuasan customer contohnya mereka itu pu-

nya masalah untuk delivery product, kita datang 

kemudian kita ajak bicara, berdiskusi, terus kita 

berikan solusinya. Sebab adakalanya transpor-

tasi itu malah memberikan beban, ya orangnya 

kurang, datangnya terlambat, dan sebagainya. 

Misalnya kita ada customer di Kudus. Kita 

harus tahu terlebih dahulu, pabrik customer 

bagaimana, lokasi pabrik di mana, kemasan apa 

yang harus dipakai seperti apa. Jangan sampai 

pada saat tangki sudah, oh ternyata kita lewatin 

pasar, pabriknya terlalu jauh, atau barang tidak 

bisa dibongkar, nah, itulah yang kita pelajari (rule 

assesment). Itu salah satu solving problem yang 

kita berikan ke customer.

Lakukan apa yang bisa dilakukan sesuai den-

gan kemampuan. Misalnya kalau kita tidak mam-

pu di kapal ya kita bicara sama yang punya kapal. 

Kita lakukan ya sesuai kemampuan kita sampai 

di mana. Filosofi kita, kita tidak mau menjadi yang 

terbesar tapi kita mau menjadi yang terbaik.

BEST ADVICELIFESTYLE
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