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B
oston Consulting Group 
(BCG) bulan lalu kem-
bali menegaskan 
betapa cerahnya 

masa depan Indonesia. Fir-
ma konsultan bisnis global 
itu menyebutkan tujuh tahun 
lagi, pada 2020 jumlah kelas 

menengah dan orang kaya In-
donesia berpotensi naik dua kali 
lipat menjadi lebih dari 141 juta orang. 
Saat ini ada 74 juta orang yang telah membe-
lanjakan lebih dari US$200 per bulan. 

BCG juga melampirkan hasil survei lebih 
dari 90 persen orang Indonesia merasa aman 
dalam hal finansial. Ini jauh di atas India, dan 
hampir dua kali lipat dari warga Amerika Seri-
kat. Dengan pelbagai survei serupa sebelum-
nya, tampaknya sudah cukup untuk meyakini 
bahwa negara kita akan menjadi salah satu 
tempat tinggal terbaik di planet bumi ini.

Pertanyaannya adalah dimana posisi kita 
saat itu? Ketika negara ini benar-benar men-
jadi negara maju. Saat berbagai kenyamanan 

hidup sudah tersedia untuk dibeli? Cukupkah 
kocek kita untuk membelinya? Bisakah kita 
ketika masa itu tercapai, kita sudah menjadi 
orang-orang di kelas menengah, bila seka-
rang masih di kelas bawah. Berada di kelas 
atas, bila sekarang masih di kelas menengah. 
Ataukah tetap menjadi kelas atas dan sema-
kin atas, bila sekarang sudah di kelas atas? 

Salah satu cara memperoleh jawaban 
‘bisa’ adalah menjadi pengusaha. Wirausaha 
adalah jalan yang sudah terbukti bisa men-
jadikan kekayaan tumbuh dengan cara der-
et ukur: 1,2,4,8,10 dan seterusnya. Ini sudah 
terbukti sejak lama, lihatlah asal muasal daf-
tar nama orang terkaya dalam daftar Majalah 

Forbes. Adakah status karyawan di 
situ? 

Sayangnya, tidak semua 
orang berani dan memiliki ke-
sempatan untuk banting setir 
menjadi wirausaha. Bagi ke-
banyakan, wirausaha adalah 

jalan yang terlalu ekstrem untuk 

menumbuhkan kekayaan. Disini-
lah investasi di pasar modal hadir 

sebagai alternatif untuk menjembatani 
kebutuhan menjadi kaya ditengah ketidak-
mampuan tersebut. 

Seperti julukannya, investor adalah pemilik 
perusahaan, sehingga pada prinsipnya mem-
beli saham tidak lain adalah berwirausaha 
dalam prespektif yang berbeda. Membeli sa-
ham adalah memiliki bisnis baru yang opera-
sionalnya dikerjakan oleh orang yang lebih 
profesional. Tak heran, disamping wirausaha-
wan yang merintis dari awal hingga bisa men-
jadi orang terkaya seperti Bill Gates di AS, 
atau Chairul Tanjung di Indonesia, ada nama 
orang terkaya dengan latar belakang sebagai 

investor di pasar modal. Ia adalah Warren Buf-
fet, si maha guru investasi. 

Saat ini sudah begitu banyak tutorial in-
vestasi di pasar saham yang bisa Anda pe-
lajari dari buku, guru, dan lain sebagainya. 
Dengan memilih produk investasi yang benar 
dan menjalankan startegi dengan baik, kes-
uksesan tinggal masalah waktu. 

Namun, hanya satu yang bisa menjamin 
semua itu terjadi, yaitu memulainya dari seka-
rang, agar kita bisa menikmati indahnya hidup 
di Indonesia kelak. 

Selamat berinvestasi. 

| muhammad ma’ruf

Ayo Mulai Investasi
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Ahli perencana keuangan ini adalah 

lulusan Executive Education Certified 

Financial Planner Program dari Univer-

sitas Bina Nusantara dan mendapat-

kan gelar CFP®. Kini bekerja di 

Tatadana, sebuah perencana keuan-

gan Independen dan sebelumnya 

pernah berkarir di sejumlah sekuritas 

dan asset management. 

GUNAWAN INDRA LESMANA

Adalah pengusaha dan ahli hukum 

yang tinggal di Cianjur Jawa Barat. 

Ia mulai tertarik investasi saham ber-

dasarkan pengalaman belajar trading 

secara otodidak, pada awal 2009 ia 

mulai menuliskan hasil analisa pada 

blog angguntrader.blogspot.com. Blog 

ini menjadi cikal bakal terbentuknya 

komunitas anggun trader. 

HANS KWEE

Professional fund manager, re-

search, analyst, investor, trader dan 

trainer

Ia adalah Direktur di EMCO As-

set Management dan juga tercatat 

sebagai Chairman  JSX Trader Com-

munity, Partner MetaStock Thomson 

Reuters Indonesia dan  PT. Bumianyar 

Futuria. 

EKO SUHARDIANTO

Adalah profesional di sebuah peru-

sahaan BUMN yang menjalani trading 

for living. Ia aktif di beberapa komuni-

tas trader dan mengelola blog pribadi: 

tradingbarengkoko.blogspot.com

JHON VETER & KISWOYO ADI JOE

Keduanya adalah pengelola dan peri-

set Investa Sarana Mandiri , sebuah 

lembaga penasehat investasi di pasar 

modal. Jhon adalah salah satu pendiri 

Komunitas saham J-Club, salah satu 

komunitas tertua dan terbesar di Indo-

nesia. Mulai edisi ini, Majalah Pialang 

Indonesia bekerjasama dengan Inves-

ta untuk menyediakan saham-saham 

pilihan berdasarkan riset fundamental 

setiap bulan. 

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 berdasarkan 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. 



6PIALANG INDONESIA EDISI 8 APRIL 2013

Read it.
Anywhere

it’s NOW FREE TO *pdf version

Your trustworthy capital market reference

or you can download the iPad/Android version at appstore & Google Play, via:

http://majalah.pialangindonesia.com
http://www.scanie.com/home/
http://wayangforce.com/


7PIALANG INDONESIA EDISI 8 APRIL 2013

I
nvestasi saham itu mudah. Anda tak 

perlu datang ke kantor Bursa Efek Indo-

nesia (BEI), di Jakarta, tempat saham di-

perdagangkan dengan membawa-bawa 

segepok uang. Cukup mendatangi sekuritas 

atau perusahaan yang menyediakan jasa 

broker jual beli saham. Sekuritas-sekuritas ini 

ibarat pemilik lapak tempat jual beli di pasar 

modal yang dikelola BEI.

Sediakan dana untuk disetorkan sebagai 

modal awal. Jumlahnya beragam, tergantung 

kebijakan sekuritas. Ada yang mematok mini-

mal seratus ribu hingga Rp10 juta. Nominal 

tersebut adalah batas minimal untuk layanan 

online trading, yaitu transaksi saham mandiri 

menggunakan software yang terhubung den-

gan internet.

Selain sistem online trading, bagi yang 

sibuk bisa memilih full service account. Ini 

adalah layanan yang menyediakan jasa pro-

fesional pialang sebagai asisten untuk tran-

saksi. Pada layanan 

ini, Anda tinggal menyuruh sang pial-

ang via telepon, SMS, chatting untuk orde jual 

dan beli. Selain order, anda juga akan diberi-

kan rekomendasi-rekomendasi saham secara 

langsung untuk ditransaksikan. Namun pada 

layanan ini biasanya jumlah minimal setoran 

awal rata-rata Rp25 juta hingga ratusan juta 

rupiah.

Proses menjadi nasabah sekuritas cukup 

mudah. Tinggal menyediakan kartu identitas, 

mengisi dua formulir, dan tanda tangan di atas 

materai. Selesai. Belakangan, sekuritas ber-

loma-lomba memanjakan nasabah dengan 

layanan jemput dokumen di tempat, sehingga 

Anda cukup menelepon atau mengirimkan 

email ke sekuritas yang diinginkan. 

Pada isian formulir, selain dokumen men-

jadi nasabah, ada pula formulir pembukaan 

rekening di bank kustodian. Rekening ini 

TOP STORY
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adalah Rekening Dana Nasabah (RDN), tem-

pat menyimpan uang Anda selama bertrans-

aksi saham. Saat ini terdapat lima bank pilihan, 

yaitu BCA, BNI, Bank Mandiri, Bank Permata, 

dan CIMB Niaga. Setelah disetujui sekuritas, 

Anda akan memiliki rekening dana dan efek. 

Untuk rekening efek, ini adalah akun tempat 

menyimpan saham-saham yang Anda beli dan 

dikelola oleh Kustodian Sentral Efek Indone-

sia (KSEI). 

Keberadaan dua rekening ini membuat 

keamanan dana nasabah terjamin dari pen-

curian seperti pernah terjadi di sekuritas ber-

nama Sarijaya Permana Sekuritas. Pada 2008, 

Herman Ramli pemilik perusahaan itu mencuri 

dana nasabah sebesar Rp245 miliar. Seka-

rang, dana nasabah dipisahkan dari rekening 

sekuritas, sehingga hanya nasabah atau atas 

perintahnya kepada pialang dana itu bisa di-

gunakan untuk membeli saham. 

Memilih Sekuritas

Saat ini terdapat 114 sekuritas perantara jual 

beli saham. Untuk mengetahui keabsahannya, 

cukup mengecek di situs BEI di www.idx.co.id 

dan memilih bagian di anggota bursa (AB). Di 

dalamnya, terdapat informasi lengkap men-

genai kondisi sekuritas. Selain sekuritas AB, 

ada juga sekuritas non AB yang bisa melayani 

transaksi saham, dimana mereka bekerja sb-

agai rekanan sekuritas AB. 

Memilih sekuritas mirip dengan memilah 

bank. Tanyakan pada diri sendiri mengapa 

Anda memilih satu bank diantara banyak bank. 

Untuk diketahui, semua sekuritas menerap-

kan fee transaksi yang berbeda. Pada layanan 

online trading fee beli saham berkisar antara 

0,2 persen, dan fee jual 0,4 persen dari nilai 

transaksi. Untuk layanan full service account 

bisa lebih besar dari itu. Sebagai contoh, bila 

Anda membeli saham senilai Rp1 juta, maka 

biaya fee nya adalah Rp2000.

Masing-masing sekuritas juga memiliki ke-

bijakan bervariasi soal biaya bulanan. Ada 

yang mematok biaya bulanan untuk penggu-

naan software online trading (rata-rata Rp40an 

ribu/bulan) adal pula yang gratisan. Biasanya, 

fee minimum itu dikenakan bila akumulasi fee 

transaksi tidak memenuhi batas yang ditentu-

kan dalam satu bulan transaksi. 

Kendati besaran fee penting, seyogyanya 

memilih sekuritas bukan diukur dari besa-

ran fee melainkan fasilitas apa yang bisa di-

berikan kepada nasabah. Ada beberapa hal 

yang perlu dicermati sebelum menjatuhkan 

pilihan.   Pertama: pilihlah sekuritas dengan 

reputasi yang baik. Pertimbangan rekam jejak, 

pernahkah terkena kasus besar ataupun kecil 

di pasar modal. Carilah info dari teman, dan 

komunitas-komuntas investor dan trader.

Kedua, untuk layanan online trading amat 

penting untuk memilih software yang paling 

mudah digunakan. Kendati piranti online trad-

ing relatif sama, setiap sekuritas biasanya me-

miliki fitur berbeda. Carilah sekuritas dengan 

platform paling mudah, dan bisa mendukung 

kesuksesan transaksi. Misalnya, user friendly, 

dilengkapi fitur analisa dan data, serta dapat 

diakses di semua perangkat keras, seperti 

komputer dekstop, komputer jinjing, tablet 

dan ponsel pintar. Sementara untuk layanan 

full service account carilah pialang dengan 

reputasi baik. 

Ketiga: carilah sekuritas dengan layanan 
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front dan back office terbaik. Misalnya, re-

spons cepat bila terjadi kendala, serta ikut 

membantu kemahiran dan kesuksesan in-

vestasi Anda, Misalnya menyediakan riset 

yang kredibel, pelatihan gratis dan rutin, serta  

informasi pasar yang mengalir setiap waktu. 

Bagi yang berdomisili di daerah, pertimbang-

kan pula untuk mencari sekuritas yang memi-

liki cabang di kota Anda. 

Jual Beli Saham

Menjadi nasabah adalah awal. Ibaratnya, 

kini Anda sudah masuk ke area pasar dengan 

tiket masuk nomor SID atau Identitas Tung-

gal Investor (SID) yang diterbitkan Kustodian 

Sentral Efek Indonesia (KSEI) setelah resmi 

menjadi nasabah. Pastikan Anda memiliki SID, 

fasilitas AKSes (Acuan Kepemilikan Sekuritas) 

untuk mengecek kebenaran dana dan efek 

pada RDN Anda. Cek isi rekening Anda pada 

url berikut : https://investor.ksei.co.id.

Setelah mempersiapkan mental—bebera-

pa ahli menyarankan pemula menggunakan 

akun demo terlebih dulu—langkah selanjut-

nya adalah beli dan jual saham. Kesulitan per-

tama yang di jumpai pada titik ini adalah ha-

rus beli saham apa? Diharga berapa? Kapan? 

Dan berapa banyak? Pertanyaan ini pasti akan 

muncul karena saat ini ada 508 saham, dan 

Anda harus memilih mana saham yang bisa 

memberikan keuntungan. 

Untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut, 

ada dua jalan yang perlu Anda pilih setelah 

menjadi nasabah sekuritas. Investor saham 

atau trader saham? Masing-masing pilihan 

akan menentukan seperti apa isi jawaban per-

tanyaan-pertanyaan di atas. Sebagai contoh, 

seorang investor saham akan melihat turun-

nya harga saham perusahaan berkinerja baik 

sebagai peluang untuk membeli. Sebaliknya 

seorang trader hanya akan melihat saham 

dengan harga tren naik tanpa memperhatikan 

kondisi perusahaan sebagai peluang untuk 

membeli. 

Definisi investor pada umumnya adalah 

orang yang membeli saham karena perusa-

haan tersebut memiliki prospek untuk tumbuh 

dan memberikan capital gain. Seorang in-

vestor percaya, pada gilirannya harga saham 

akan naik seiring performa perusahaan. Istilah 

kata, ia membeli perusahaan, bukan saham-

nya. Saham oleh investor lebih diartikan seb-

agai tanda kepemilikan terhadap perusahan,  

bukan ‘barang dagangan’ sehingga ia tidak 

akan begitu memperdulikan fluktuasi harga 

harian bahkan bulanan. Investor  hanya men-

jual ketika perusahaan dianggap sudah tidak 

lagi memiliki tingkat pengembalian investasi 

sesuai target yang ditetapkan. 

Adapun definisi trader saham adalah orang 

yang membeli saham karena melihat peluang 

harganya akan segera naik. Trader tidak per-

duli apakah kondisi perusahaan untung atau 

rugi, yang terpenting setelah dibeli dan harga 

naik, mereka akan menjual pada target harga 

yang diinginkan. Trader memperlakukan sa-

ham sebagai murni barang dagangan, yang 

akan dijual ketika sudah untung, dan bila turun 

drastis atau cut loss. Seorang trader bersan-

dar pada prinsip harga saham adalah cermin 

perilaku pasar, sehingga trader sukses adalah 

yang bisa memprediksi perilaku pasar. 

Sepintas memadukan keduanya adalah 
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ide yang baik. Yaitu, memilih saham dengan 

analisis fundamental untuk kemudian diperda-

gangankan. Hanya saja, ini kerap menimbul-

kan masalah ketika harga saham yang dibeli 

turun atau naik. Anda bisa terjebak pada joke 

di market berikut; menjadi investor gara-gara 

sahamnya nyangkut (harga saham anjlok) lan-

taran sebagai trader takut menjual ketika ada 

sinyal turun atau cut loss. Pun ketika harga su-

dah naik di atas 5-10 persen, Anda langsung 

menjual lantaran berpikir sebagai trader, ken-

dati fundamental perusahaan itu bagus dan 

layak dipertahankan. 

Anda perlu memilih. Kalaupun tetap ingin 

mencoba keduanya, cobalah disiplin den-

gan pendekatan masing-masing ‘profesi itu’. 

Seorang investor selalu menggunakan anali-

sis fundamental untuk memilih saham, dimana 

aspek pengembalian investasi menjadi tolok 

ukur utama. Adapun trader, menggunakan 

analisis teknikal untuk membeli atau menjual 

saham, meskipun ada juga trader yang ber-

transaksi hanya berdasarkan berita di media, 

rumor, hingga ramalan bintang. 

Keputusan menjadi investor atau trader 

biasanya akan ditemukan dengan sendirinya 

seiring pengalaman berinvestasi. Ini karena 

sifat atau kepribadian seseorang akan secara 

otomatis menuntun pada pilihan yang paling 

cocok. Yang terpenting, setelah menetapkan 

pilihan Anda bisa menjawab pertanyaan sa-

ham apa, dan mengapa membeli saham itu. 

Termasuk horizon waktu kapan waktu pal-

ing tepat untuk membeli dan menjual. Untuk 

pemula di sarankan membeli maksimal lima 

saham saja, agar tidak kerepotan memantau-

nya.

Untuk mengasah keahlian fundamental dan 

teknikal, tidak ada kata lain kecuali belajar dari 

buku dan guru, bergaul dan ikut komunitas in-

vestor dan trader. Saat ini cukup banyak train-

ing gratis dan berbayar, serta situs atau blog 

di internet yang memberikan pencerahan dan 

pelajaran bagi investor pemula. Majalah ini 

pada edisi Januari 2013 secara khusus men-

gupas mengenai komunitas-komuntas pasar 

modal.

Bagi pemula, bisa memanfaatkan reko-

mendasi saham yang diberikan oleh sekuri-

tas. Bisa pula menggunakan jasa konsultasi 

analis saham independen yang belakangan 

menjamur, meskipun perlu dana lebih untuk 

mendapatkannya. Terlepas adanya rekomen-

dasi ini, belajar menentukan saham sendiri 

lebih dianjurkan, karena bagaimanapun dana 

yang diinvestasikan adalah milik Anda. 

Mekanisme Transaksi

Akhirnya, tiba waktunya untuk transaksi. 

Dari sekian banyak istilah rumit pada sistem 

online trading, dua istilah yang paling pent-

ing untuk dipahami adalah bid (beli) dan offer 

( jual). Seperti halnya pasar lain bekerja, bid 

dan offer adalah penentu terjadinya harga, 

sehingga tanpa adanya pertemuan harga dari 

kedua sisi, tidak akan ada transaksi. Bagi, na-

sabah full service account kerumitan software 

online trading tidak akan menjadi masalah, 

karena order dieksekusi oleh pialang.

Di sistem, bid dan offer ada pada kolom 

daftar pemesanan (order book) atau personal 

quotation. Perlu diketahui, susunan fitur-fitur 

online trading berbeda-beda, dan cara pe-

makaiannya biasanya sudah diberikan dalam 

bentuk buku manual dan pelatian. Namun, 

pada prinsipnya semua sistem milik sekuritas 
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sama. Tugas Anda, tinggal mencari yang pal-

ing cocok dan mudah.

Poin penting yang perlu dipahami adalah 

fungsi bid dan offer yang mencantumkan be-

saran jumlah lot (satu lot sama dengan 500 

lembar saham) dan satuan harga. Bila anda 

membeli, berarti anda berada pada sisi bid. 

Pada panel beli (buy), memasukkan jumlah lot 

dan nominal harga beli yang diinginkan. Seba-

liknya, bila ingin menjual masukkan data pada 

panel jual (sell) agar order anda tertera di sisi 

offer. Bila ingin merevisi order, carilah panel 

Amend dan Withdraw untuk membatalkan 

sepanjang belum terjadi transaksi.

Prinsip bid dan offer adalah seperti lelang 

barang. Prioritas transaksi diberikan bagi 

pembeli dengan harga tertinggi, sementara 

prioritas jual diberikan kepada offer dengan 

harga terendah.Untuk antrian jual dan beli di 

harga yang sama, kesempatan pertama untuk 

terjadinya transaksi diberikan kepada pen-

gorder paling awal. Misalkan Anda membeli 

saham ANTM (Aneka Tambang. Tbk) seban-

yak 5 lot diharga Rp1.300 diurutan pertama, 

maka Anda adalah orang pertama yang akan 

mendapatkan saham itu ketika ada order offer 

di harga tersebut. 

Harga naik terjadi sepanjang jumlah order 

offer paling atas (harga terendah) habis, dan 

disusul oleh adanya transaksi di baris offer se-

belumnya. Sebaliknya, harga turun terjadi ke-

tika ada baris bid paling atas (harga tertinggi) 

habis, dan disusul oleh transaksi di harga se-

belumnya. Di bagian paling bawah, akan ter-

tera total volume order beli dan jual. Bila aku-

mulasi order bid lebih banyak dan harga naik 

maka terjadi aksi beli, sementara bila lebih 

banyak order jual maka saham tersebut men-

galami aksi tekanan jual.

Untuk diketahui, kenaikan atau penu-
runan harga saham diatur dalam fraksi har-
ga yang berbeda-beda. Ambil contoh, sa-
ham harga Rp200 ke bawah, pecahannya 
adalah Rp1, pada saham Rp200 hingga di 
bawah Rp500 sebanyak Rp5 dan seter-
usnya. Ini berarti, Anda hanya bisa mema-
sukkan harga jual dan beli berdasarkan 
kelipatan pecahan di atas tergantung dari 
masing-masing fraksi saham. 

Selain aturan umum ini, terdapat be-
berapa aturan main transaksi seperti auto 
rejection, jam perdagangan (pre dan post 
trading), serta jenis-jenis pasar yang dapat 
Anda lihat sendiri di situs BEI (www.idx.co.id, 
pada kanal mekansime perdagangan). Di 
situs itu juga diumumkan pelbagai pengu-
muman penting mengenai emiten, seperti 
aksi korporasi dan laporan keuangan. 

Mempelajari tata cara transaksi tak 
ubahnya seperti mulai menggunakan pi-
ranti lunak lain atau bahkan game online. 
Seiring bertambahnya jam terbang, pema-
haman pada fungsi fitur-fitur sistem trading 
akan semakin baik, sehingga bisa mem-
permudah transaksi. Liputan Utama Ma-
jalah Pialang Indonesia kali ini hanyalah 
ringkasan mengenai bagaimana tahapan 
tahapan berinvestasi di pasar modal. Se-
lain memulai, belajar adalah kata kunci 
selanjutnya untuk sukses. Selamat berin-
vestasi. 
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Investors should remember that 
excitement and expenses are their 
enemies. And if they insist on trying 
to time their participation in equities, 
they should try to be fearful when 
others are greedy and greedy only 
when others are fearful."

Warren Edward Buffett, 2004
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M
inat in-
vestasi di 
saham mu-
lai tumbuh 

dimana-mana, tak hanya 
di Ibu kota. Profesi mer-
eka beragam, karyawan, 
wiraswasta, ataupun profe-
sional seperti pengacara, 
dokter, arsitek, dan bahkan 
kian banyak ibu-ibu rumah 
tangga. Sayangnya, masih 
sedikit yang benar-benar 
mau meluangkan waktu un-
tuk memahami metode me-
milih saham yang baik.

Padahal, metode itu tidak sulit, 
dan bila dipelajari dengan benar dapat 
membimbing Anda menjadi investor atau 
trader yang sukses. Kedua metode itu 
adalah analisis teknikal (tehnical  analysis/
TA) dan analisis fundamental (fundamen-
tal analysis/FA). Tulisan ini membahas 
secara ringkas mengenai FA, yaitu cara 
memilih saham berdasarkan pada fun-

damental bisnis suatu 
perusahaan. Teknik TA 
menitik beratkan pada 
rasio finansial dan ke-
jadian - kejadian yang 
secara langsung maupun 

tidak langsung memenga-
ruhi ki nerja keuangan peru-
sahaan. 

FA adalah senjata utama 
bagi investor. Saat ini banyak 
buku-buku yang mengupas 
mengenai FA dan TA. Baik 
impor dalam bahasa asing 

maupun terbitan lokal. Kondisi 
ini jauh berbeda dengan era ta-

hun 1980, dimana buku-buku itu 
begitu sulit didapatkan, bahkan perlu 

menitip teman yang keluar negeri untuk 
mendapatkannya. Untuk memudahkan, 
paparan akan diberikan dalam contoh 
kehidupan sehari-hari. Untuk definisinya, 
Anda bisa mudah menemukan berbagai 
definisinya di mesin pencari internet dan 
buku-buku literatur.

Gunawan Indra Lesmana

TOP STORY
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Equity, Asset, ROE, ROA, 
dan DER

Beberapa rasio utama FA yang penting 
dipahami adalah equity atau modal, aset, 
ROE (return on equity), ROA (return on 
asset) dan DER (debt to equity ratio). ROE 
adalah tingkat profitabilitas atau kemam-
puan sebuah perusahaan memberikan 
keuntungan berdasarkan modal perusa-
haan, ROA adalah tingkat profitabilitas 
berdasarkan aset perusahaan, dan DER 
adalah perbandingan antara hutang den-
gan modal perusahaan.

CONTOH A
Si Andi mendirikan perusahaan PT 

ABC, dengan modal sendiri Rp200 juta 
dan meminjam uang ke bank sebesar 
Rp30 juta. Perusahaan Andi juga ini 
diberikan kepercayaan oleh pemasok 
untuk menjual barang dagangannya 
sebesar Rp20 juta. Setelah setahun 
berjalan, PT ABC menghasilkan laba 
bersih sebesar Rp100 juta, maka kondi-
si PT ABC dapat digambarkan sebagai 
berikut:

Equity/Modal  :  Rp200 juta
Hutang :  (hutang bank + hutang  
  dagang) = Rp50 juta
Asset : (Modal + hutang) =   
    Rp250 juta 

Dengan asumsi laba bersih sebesar 
Rp100 juta, maka rasio fundamental PT 
ABC adalah sebagai berikut:

ROE 
(perbandingan laba terhadap modal) :
(Laba/Modal) x 100% 
= (Rp100 juta /Rp200 juta ) 
= 50%.

ROA 
(perbandingan laba terhadap aset) :
(Laba/Asset) x100% 
= (Rp100 juta / Rp250juta) 
= 40 %.

DER 
(perbandingan modal kepada hutang) : 
Total hutang / Total modal 
= 50 juta/200juta 
= 0.25 x.

CONTOH B
Ada tiga orang berkongsi mendiri-

kan perusahaan PT EFG. Si Dede setor 
modal Rp100 juta, si Irvin modal Rp200 
juta, dan si Jati setor modal Rp 50 juta. 
Perusahaan kemudian berhutang ke 
bank Rp300 juta untuk modal kerja, dan 
mendapatkan utang dari pemasok ba-
rang sebesar Rp. 200 juta. Satu tahun 
kemudian, perusahaan memperoleh laba 
bersih Rp100 juta. Apabila laba bersih 
perusahaan itu dalam satu tahun sebesar 
100 juta, maka :

TOP STORY
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Equity/modal  : Rp350 juta.
Hutang : Hutang bank + Hutang 
  pemasok = Rp500 juta
Asset  :  Modal + Hutang  =  
  Rp850 juta.
Laba bersih : 100 juta.

Dengan asumsi laba bersih sebesar 
Rp100 juta, maka rasio fundamental PT 
EFG adalah sebagai berikut:

ROE  : 28.57%
ROA :11.76 %
DER   : 1.42 x.

Kesimpulan:
Dua perusahaan tersebut sama-sama 
memberikan keuntungan sebesar 
Rp100 juta. Namun PT ABC hanya 
cukup bermodal Rp200 juta saja, se-
mentara PT EFG membutuhkan modal 
Rp350 juta. Hal ini membuat ROE 
perusahaan ABC mencapai 50%, se-
mentara EFG hanya 28.57%. Demikian 
pula dari sisi aset, perusahaan pertama 
hanya butuh Rp250 juta, sedangkan 
perusahaan kedua memerlukan Rp850 
juta. Alhasil, ROA perusahaan ABC 
mencapai 40 %, sedangkan ECF hanya 
11.76 %.

Dari perbandingan rasio ROE, ROA di 
atas dapat diketahui PT ABC jauh lebih 
baik dari pada PT  EFG. Dengan kata 
lain semakin besar ROE dan ROA maka 
mencerminkan semakin besar tingkat 
keuntungan perusahaan, dan Anda pan-
tas membeli sahamnya.

Dari contoh diatas dapat ditarik kesim-
pulan bahwa untuk memilih saham-saham 
yang layak dibeli perlu diperhatikan be-
berapa kondisi berikut ini:

Pilihlah saham dengan ROE nya mini-
mal 20 persen, karena kalau ROE nya 
di bawah 20 persen, berarti rasio laba 
terhadap modal hanya mendapatkan 
keuntungan di bawah 1.67 persen per-
bulan atau  20 persen /12 bulan.

Hemat penulis, ROE idel paling rendah 
sekitar 25 persen. Ini karena angka 25 
persen itu setara dengan mendapat 
keuntungan 2 persen dalam 1 bulan.

Hindari  saham yang ROE hanya seki-
tar 5-10 %. Bayangkan bila Anda men-
jadi pemilik perusahaan itu, buat apa 
susah susah menjalankan perusahaan 
kalau untungnya cuma 5-10 persen 
setahun. Lebih baik modal itu disim-
pan di deposito bank.

Pilihlah perusahaan yang DER nya di 
bawah 1 X. Dengan angka ini berarti 
perusahaan tersebut memiliki modal 
yang lebih besar dari pada hutangnya.

Saham-saham di Bursa Efek Indonesia dengan 
ROE di atas 25%, 30%, hingga diatas 50%

TOP STORY

Quarter Date : Tanggal keluarnya laporan keuangan.
ROA Act : ROA Actual. ROE Act : ROE Actual. 
ROA Anl : ROA yang disetahunkan. ROE Anl : ROE yang disetahunkan. 
Jadi ROE dan ROA yang kita baca adalah yang ROE Anl dan ROA Anl. 
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STOCK LAST Q U A R T E R 
DATE

ROA ACT ROA ANL ROE ACT ROE ANL

AALI 19,100 9/30/12 13.89 18.52 20.19 25.62
ADES 2,450 9/30/12 17.06 22.75 33.9 41.67
ARNA 1,860 9/30/12 12.9 17.2 20.68 26.22
BAYU 375 9/30/12 13.94 18.59 28.14 35.05
BEST 720 9/30/12 15.21 20.29 20.34 25.81
CASS 750 9/30/12 7.78 10.37 27.99 34.88
COWL 161 9/30/12 9.4 12.54 21.43 27.12
CPIN 4,225 9/30/12 20.99 27.98 31.06 38.43
DLTA 290,000 9/30/12 21.91 29.21 28.01 34.9
EMTK 4,100 9/30/12 31.35 41.81 44.64 53.54
GLOB 1,190 9/30/12 8.35 11.13 22.22 28.07
GMCW 860 9/30/12 12.77 17.03 19.78 25.13
GTBO 6,100 9/30/12 73.07 97.43 78.6 87.59
GWSA 240 9/30/12 17.29 23.06 22.01 27.81
HMSP 72,000 9/30/12 32.39 43.18 68.3 77.79
HRUM 6,050 9/30/12 22.21 29.61 37.16 45.34
IBST 5,200 9/30/12 23.65 31.53 43.35 52.15
IDKM 940 12/31/12 29.14 29.14 67.12 67.12
INTD 420 9/30/12 10.28 13.7 24.81 31.15
ITMA 1,870 12/31/12 31.52 31.52 32.15 32.15
ITMG 40,500 9/30/12 22.6 30.13 39.04 47.43
JPFA 8,000 9/30/12 8.51 11.35 21.6 27.32
KKGI 3,075 9/30/12 21.79 29.06 32.31 39.86

ROE >50%

ROE >30%

ROE >25%



16PIALANG INDONESIA EDISI 8 APRIL 2013

EPS, PER, BV, PBV.
Setelah memahami kondisi emiten, per-

tanyaan yang muncul berikutnya adalah 
dalam kondisi apa sebuah saham harus di-
beli. TA juga menyediakan petunjuk itu den-
gan ratio-ratio yang lebih penting, terutama 
bila dikaitkan dengan kondisi harga saham di 
pasar. Berikut ulasannya:

Earning Per Share (EPS) :
EPS adalah laba bersih per lembar saham. 

Mudahnya, angka EPS menunjukkan berapa 
banyak laba yang Anda peroleh ketika 
memiliki sebuah saham. Contohnya, bila EPS 
saham PT ABC sebesar Rp50, dan Anda me-
miliki 5000 lembar saham atau 10 lot, maka 
di atas kertas keuntungan Anda sebagai 
pemilik adalah Rp125.000 (Rp50 X 5000). 
Hasil keuntungan ini akan di transfer ke reke-
ning saham Anda, tentu dengan ketentuan 
berlaku. 

Rumus EPS = Laba bersih / Jumlah sa-
ham yang beredar.

Mengapa disebut hak atas laba atau 
deviden itu masih di atas kertas? Ini karena 
umumnya tidak semua laba dalam setahun 
dibagikan kepada pemegang saham. Untuk 
mengetahuinya pantaulah berita dimedia.
Bila ada berita deviden dibagikan sebesar 
50 persen maka, yang akan diterima adalah 
Rp25 per lembar. Perlu juga diingat, jumlah 
saham yang beredar bisa berubah oleh aksi 
korporasi seperti right issue dan warrant. 

Pantaulah media atau situs BEI (www.idx.
co.id), karena semakin besar jumlah saham 
beredar yang tidak diimbangi kenaikan laba, 
membuat EPS nya akan turun. Deviden juga 
bisa dalam bentuk saham, kalau sudah be-
gini jumlah saham Anda akan bertambah.

Price Earning Ratio (PER) :
Murah atau mahal suatu saham tidak di-

tentukan oleh besaran nominal harga saham. 
Untuk mengetahuinya, bisa dipakai PER atau 
rasio untuk membandingkan harga saham 
saat ini berbanding dengan labanya. Rasio 
ini paling sering dipakai, tentu tanpa menafi-
kan rasio-rasio lainnya. 

Rumusnya,  PER = Harga saham/ EPS.

Jika harga saham PT ABC saat ini Rp. 500, 
dan EPS nya sebesar Rp50, maka PER nya = 
500/50 = 10 X.

Sebagai perbandingan, PER rata-rata 
IHSG saat ini (IHSG di level 4800-4900) 
adalah 15-17 X, sehingga bila ada saham 
yang di bawah itu maka bisa disebut lebih 
murah dari rata-rata harga seluruh saham di 
BEI. Umumnya saham murah memiliki PER di 
bawah 10 X, wajar 10-15 X, dan PER mahal di 
atas 15 X. 

Namun perlu dicatat, angka PER suatu 
saham sangat tergantung kepada sektor-
sektornya, sehingga akan lebih tepat bila 
membandingkan PER saham dengan PER 
sektor atau saham lain di sektor yang 
sama. Saat ini sektor dengan PER terting-
gi adalah konsumer, dengan rata-rata di 
atas 20 X. 

Bagaimana PER bisa naik turun? Itu 
ditentukan oleh harga saham di pasar dan 
besaran EPS, tergantung mana yang naik 
dan turun pada besaran itu. Harga saham 
bisa berubah setiap hari, sementara EPS 
pada setiap kuartal. 

Semakin kecil PER suatu saham sema-
kin murah dan bagus, namun tidak ada 
nilai pasti berapa sebaiknya PER suatu 
saham. Yang perlu diingat, kalau PER nya 
minus, emiten itu merugi.

TOP STORY
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Book Value (BV) :
Pada dasarnya rasio ini seperti EPS, hanya 

saja ia menggunakan ekuitas atau modal se-
bagai pembilang atau yang dibagi. Rasio 
BV atau nilai buku ini untuk menunjukkan 
kemampuan manajemen mengembang-
kan permodalan. 

Rumusnya, Book Value atau Nilai 
Buku = Total modal / Jumlah saham 
yang beredar.

Contohnya, PT ABC memiliki modal Rp 
5 miliar dengan jumlah saham sebanyak 
5 juta. Maka nilai buku saham tersebut 
adalah Rp. 1000 per lembar (Rp5 miliar / 5 
juta).

Price to Book Value (PBV) :
Rasio ini seperti PER, namun ia meng-

gunakan nilai buku sebagai pembilang-
nya. PBV adalah perbandingan harga 
saham terakhir terhadap nilai bukunya.

Rumusnya, PBV = Harga saham / BV.

Jika harga saham PT ABC saat ini 
adalah Rp. 2.000 per lembar dan nilai 
buku nya Rp. 1000, maka PBV nya adalah 
2000/1000 = 2 X.

Pada umumnya investor maupun 
trader lebih banyak menggunakan PER 
dibandingkan PBV. Ini karena peng-
gunaan laba pada penghitungan PER 
lebih akurat mencerminkan kinerja pe-
rusahaan, dari pada modal. Sebaliknya 
PBV dianggap indikator kedua karena 
penggunaan modal yang penambah-
annya bisa dengan mudah dilakukan, 
misalnya lewat penerbitan saham baru 
(right issue), pinjaman pihak ketiga dan 
lain sebagainya. 

Namun perlu cermat melihat kompo-
sisi PER. Baca berita di media atau lang-
sung cek di laporan keuangan, apakah 
penambahan laba bersih itu dari opera-
sional atau non operasional, seperti men-
jual aset dan lain-lain. Baik PER dan PBV 
mempunyai persamaan yaitu semakin 
rendah nilainya maka harga saham terse-
but semakin murah. 

Semua rasio-rasio fundamental itu 
dapat digunakan secara bersamaan atau 
memberi bobot paling tinggi, seperti pada 
PER. Namun semuanya tergantung pada 
tujuan investasi, karena bagi investor 
kakap yang ingin menguasai satu perusa-
haan mereka akan mencari emiten den-
gan PBV di bawah 1X yang berarti mem-
beli di bawah nilai modal. 

Pun, angka-angka rasio di atas dapat 
dengan mudah Anda peroleh di market 
info pada perangkat sistem online trad-
ing sekuritas dan beberapa media sep-
erti www.reuters.com, www. bloomberg.
com, dan media onlina lainnya. Namun, 
tentu akan lebih mudah memahami suatu 
saham bila Anda tahu maksud dan cara 
berhitungnya. 

Lagi pula dengan pergerakan harga 
saham setiap hari dan rencana aksi kor-
porasi emiten, Anda bisa berandai-andai 
menghitung sendiri semua rasio funda-
mental itu ke depan. Dengan begitu, 
Anda akan selangkah lebih maju dari 
investor lain bila hasil perhitungan itu 
menjadi kenyataan. Terlebih, saat ini 
IHSG sudah naik cukup tinggi, mendekati 
5.000, apakah masih ada saham-saham 
yang memilik PER dan PBV yang rendah?  
Mulai perhatikan dan dianalisa, karena 
saham yang bagus itu ibarat mutiara 
dalam lumpur yang belum dilirik oleh 
orang lain. 

TOP STORY
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Gunawan Indra Lesmana

I
nvestasi di pasar saham pada awal tahun 

ini begitu menggiurkan. Sepanjang Januari 

hingga Maret lalu, beberapa saham harg-

anya naik antara 20 hingga 200 persen. 

Sebagai ilustrasi, andai kata Anda membeli 

saham produsen minuman mineral merek Ades 

(Akasha Wira International Tbk, kode saham 

ADES) pada akhir Desember lalu sebanyak 

Rp10 juta, maka uang Anda akhir saat ini men-

jadi Rp25 juta. Sungguh menggiurkan bukan?

Sayangnya itu data masa lalu. Sehingga 

poinnya adalah, bukan sekarang ketika harga 

sahamnya sudah naik 157 persen, namun bi-

sakah pada waktu itu Anda menganalisa saham 

ADES bakal naik seperti sekarang, dan berani 

membelinya. 

Di sisi lain, bisakah Anda mengetahui kenai-

kan sebuah saham sebesar 10 persen dalam 

satu hari perdagangan, sehingga dalam satu kali 

transaksi beli-jual, langsung untung sebesar itu?

Tidak ada satupun yang bisa memastikan, 

karena itu seperti menebak takdir. Namun, ibarat 

keberhasilan atau kesuksesan, ada metode 

untuk bisa memprediksi pergerakan saham den-

gan baik. Di pasar saham, ada dua tipe orang 

yang sama-sama berpeluang meraup keuntun-

gan. Yaitu investor dan trader.

Penting untuk membedakan dan membuat 

pilihan. Sebab cara membeli dan menjual saham 

sebagai investor dan trader itu berbeda. Jangan 

menggabungkan kedua cara itu karena sering 

kali membuat Anda salah dalam mengambil 

keputusan. 

Berikut beberapa tips menjadi investor 

dan trader pemula: 
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Pilihlah saham-saham yang berfundamental bagus. Perhatikan 
rasio ROE dan ROA yang tinggi, di atas 20 persen, DER yang 
rendah di bawah 1 X, dan PER yang masih rendah, pilihlah yang 
masih di bawah 10 X.

Periksalah laporan keuangan emiten secara berkala untuk me-
mastikan perusahaan yang sahamnya anda beli tetap berkinerja 
baik.

Berfikirlah; beli bisnisnya bukan beli sahamnya.

Jangan sering melihat layar monitor running trade atau perger-
akan saham, terapkan ketidakaktifan, bukan hiperaktivitas.

Lihatlah penurunan harga saham sebagai peluang untuk mem-
beli.

Takutlah saat orang lain tamak, dan tamaklah ketika orang lain 
takut.

Jualah saham ketika dianggap sudah terlalu tinggi, dan siap-
siap beli kembali ketika harga sudah dianggap murah.

Berikut beberapa kriteria perusahaan yang sahamnya layak 
untuk dikoleksi :

Pertumbuhan omzet bisnis tinggi.

Pertumbuhan keuntungan tinggi.

Peningkatan harga saham secara konsisten.

Memiliki rencana bisnis menarik dengan visi yang dapat diterap-
kan oleh manajemen.

Porsi kepemilikan saham pribadi para direkturnya.

Tingkat pinjaman dan bunga yang rendah.

Rajin membagikan deviden setiap tahunnya.

Selalu masuk dalam daftar LQ-45.

Belajarlah untuk bisa membaca laporan keuangan dengan bela-
jar ilmu akuntansi.

Berlatihlah  membentuk mental yang baik. Misalnya percaya diri 
sendiri, tidak mudah takut, dan patah semangat, serta sabar dan 
disiplin.

Investor Saham 
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Para trader umumnya memang tidak melihat fundamental  emiten 
baik atau buruk. Hal terpenting adalah memperhatikan arah tren 
pergerakan harga saham.

Pilihlah saham yang memiliki likuditas tinggi, atau sering diperda-
gangkan sehingga setiap saat bisa dijual dengan mudah.

Ada tiga arah tren, yaitu Up trend, Down trend dan Konsolidasi.

Beli saham yang memiliki arah up trend, karena trading pada 
saham dalam fase konsolidasi, apalagi down trend akan jauh lebih 
sulit. Saat ini banyak saham yang berada dalam fase up trend, 
bahkan strong up trend.

Belajarlah dan gunakan analis teknikal untuk mengetahui kapan 
beli dan jual suatu saham.

Mampu mengendalikan emosi, seperti mudah marah, sedih, ke-
cewa, dan sebagainya. Milikilah jiwa yang sabar dan disiplin.

Harus berani cut loss atau menjual saham dalam kondisi rugi ke-
tika salah memilih posisi.

Sebagai trader sejati, jangan  menangkap pisau yang jatuh, tetapi 
tunggu sampai pisau itu jatuh ke tanah dan memantul ke atas kembali.

Jangan average down (terus membeli saham untuk menekan 
kerugian) bila harga saham anjlok cukup dalam. Sebaiknya secepat-
nya  cut loss ketika saham terjun bebas.

Setiap hari luangkan waktu untuk  melihat chart saham-saham 
yang Anda miliki untuk mengetahui arah tren, serta perhatikan 
batasan support-resistentnya (prediksi harga bawah dan atas).

Jual segera saham ketika break down support (melewati harga 
prediksi bawah) dan average up ketika saham Anda break up 
resist (menembus harga prediksi atas).

Fokus dan tetap  konsentrasi pada saham Anda. Jangan tergiur 
oleh saham lain yang naik tinggi.

Let the profit run, and cut loss quickly. Jangan terhinggapi penya-
kit buruk trader; terlalu cepat merealisasikan keuntungan, serta 
menahan saham yang sedang merugi.

Anda perlu memilih apakah menjadi investor atau trader. Ambilah 
keputusan yang jelas sehingga Anda bisa menjadi kaya raya baik 
sebagai investor atau sebagai trader. Kuncinya sebagimana apa-
pun pekerjaan atau profesi Anda, kuasailah ilmunya..

Trader Saham TOP STORY
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Saham-saham yang Naik Fantastis
Januari-Maret 2013

TICKER 28-Dec-12 28-Mar-13  %  HI-3M  % 

SAME/IPO  400  1,720  330.00  1,780  345.00 

LPPF  2,700  11,000  307.41  11,500  325.93 

MLPL  205  570  178.05  730  256.10 

ADES  1,920  4,575  138.28  4,950  157.81 

HOME  92  210  128.26  265  188.04 

MYRXP  50  108  116.00  114  128.00 

ALTO  315  680  115.87  750  138.10 

RIMO  116  245  111.21  310  167.24 

LPCK  3,225  6,700  107.75  7,200  123.26 

MICE  380  770  102.63  800  110.53 

JIHD  700  1,400  100.00  1,450  107.14 

LPLI  275  550  100.00  680  147.27 

SOBI  810  1,620  100.00  1,790  120.99 

PRAS  255  500  96.08  510  100.00 

WSKT/IPO  380  720  89.47  730  92.11 

TGKA  1,750  3,300  88.57  3,700  111.43 

CENT  121  225  85.95  350  189.26 

PNLF  135  245  81.48  270  100.00 

MYRX  285  510  78.95  510  78.95 

ASRI  600  1,070  78.33  1,160  93.33 

MTDL  164  290  76.83  295  79.88 

ADHI  1,760  3,100  76.14  3,175  80.40 

DGIK  144  250  73.61  270  87.50 

DILD  335  580  73.13  620  85.07 

PWON  225  385  71.11  390  73.33 

MDLN  610  1,010  65.57  1,030  68.85 

BTEK  990  1,630  64.65  1,660  67.68 

LPGI  1,990  3,275  64.57  3,425  72.11 

BKSL  189  310  64.02  340  79.89 

ULTJ  1,330  2,175  63.53  2,425  82.33 

TRIO  1,000  1,600  60.00  1,650  65.00 

CTRP  600  950  58.33  1,000  66.67 

MPPA  1,150  1,820  58.26  1,950  69.57 

BSDE  1,110  1,750  57.66  1,790  61.26 

WIIM/IPO  650  1,020  56.92  1,060  63.08 

JRPT  3,100  4,825  55.65  4,825  55.65

RAJA  560  870  55.36  910  62.50 

EMTK  3,900  6,050  55.13  6,400  64.10 

JPFA  6,150  9,450  53.66  9,500  54.47 

ITTG  88  135  53.41  138  56.82 

GTBO  3,900  5,850  50.00  6,250  60.26 

KIJA  200  300  50.00  315  57.50 

SSIA  1,080  1,620  50.00  1,630  50.93 

DKFT  415  610  46.99  630  51.81 

NISP  4,100  6,000  46.34  6,800  65.85 

KAEF  740  1,080  45.95  1,160  56.76 

BBKP  620  900  45.16  940  51.61 

ARNA  1,640  2,375  44.82  2,550  55.49 

ALDO  470  680  44.68  740  57.45 

PTPP  830  1,200  44.58  1,230  48.19 

EPMT  1,750  2,500  42.86  2,500  42.86 

BEST  680  970  42.65  990  45.59 

PNIN  520  740  42.31  790  51.92 

MAGP/IPO  100  142  42.00  145  45.00 

HMSP  59,900  84,500  41.07  84,500  41.07 

COWL  143  200  39.86  220  53.85 

KBLI  186  260  39.78  270  45.16 

CPIN  3,650  5,050  38.36  5,250  43.84 

APLN  370  510  37.84  530  43.24 

PJAA  740  1,020  37.84  1,050  41.89 

ASGR  1,350  1,860  37.78  1,970  45.93 

DOID  153  210  37.25  260  69.93 

LPKR  1,000  1,370  37.00  1,380  38.00 

BJTM  380  520  36.84  540  42.11 

MAPI  6,650  9,100  36.84  9,100  36.84 

WIKA  1,480  2,025  36.82  2,075  40.20 

ARTI  260  355  36.54  385  48.08 

BBNI  3,700  5,050  36.49  5,100  37.84 

MYOR  20,000  27,100  35.50  27,950  39.75 

TELE  540  730  35.19  760  40.74 

MLBI  740,000  1,000,000  35.14  1,000,000  35.14 

CTRA  800  1,080  35.00  1,160  45.00

IIKP  1,440  1,940  34.72  1,940  34.72 

SIPD  50  67  34.00  75  50.00 

GWSA  230  305  32.61  315  36.96 

GPRA  100  132  32.00  148  48.00 

MDRN  760  1,000  31.58  1,070  40.79 

EKAD  350  460  31.43  485  38.57 

KREN  275  360  30.91  380  38.18 

MAIN  2,375  3,100  30.53  3,375  42.11 

AMAG  230  300  30.43  325  41.30 

SMRA  1,900  2,475  30.26  2,525  32.89 

PGAS  4,600  5,950  29.35  6,100  32.61 

PNBN  630  810  28.57  890  41.27 

INDF  5,850  7,450  27.35  8,000  36.75 

BNGA  1,100  1,400  27.27  1,440  30.91 

GEMA  395  500  26.58  540  36.71 

BBRI  6,950  8,750  25.90  9,450  35.97 

ABMM  3,000  3,775  25.83  3,775  25.83 

BNLI  1,320  1,660  25.76  1,680  27.27 

BBCA  9,100  11,400  25.27  11,400  25.27 

META  184  230  25.00  305  65.76 

CTRS  2,250  2,800  24.44  3,125  38.89 

SMCB  2,900  3,600  24.14  3,820  31.72 

SDRA  670  830  23.88  840  25.37 

BMRI  8,100  10,000  23.46  10,150  25.31 

SCMA  2,250  2,775  23.33  2,975  32.22 

MBSS  990  1,220  23.23  1,250  26.26 

ICBP  7,800  9,600  23.08  9,900  26.92 

PANS  3,200  3,900  21.88  4,050  26.56 

BJBR  1,060  1,290  21.70  1,290  21.70 

TLKM  9,050  11,000  21.55  11,150  23.20 

BTON  700  850  21.43  890  27.14 

AKRA  4,150  5,000  20.48  5,550  33.73 

MRAT  490  590  20.41  630  28.57 

TOTO  6,650  8,000  20.30  8,100  21.80 

BUMI  590  690  16.95  1,040  76.27

TOP STORY
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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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Eko Suhardianto

K
alimat di atas sepintas benar, meski-

pun terselip kerancuan pengertian 

diantara kedua kalimat tersebut. Se-

cara kata per kata pengertiannya ber-

beda. Saya termasuk yang melihat perbedaan 

itu. Bagi saya trading for a living sebagai trad-

ing saham dengan tidak harus meninggalkan 

pekerjaan. Bagi saya, trading for a living adalah 

ketika kita memperlakukan trading secara seri-

us, sehingga hasilnya mampu memenuhi kebu-

tuhan hidup. 

Sama seperti ketika membangun bisnis, di-

perlukan campur tangan langsung pada fase 

awal, memonitor day by day dan mengurusi 

detailnya. Tapi seiring dengan pertumbuhan 

bisnis, akan tiba saatnya bisnis tersebut bisa 

berjalan sendiri. Tinggal lihat laporan, sambil 

melakukan aktifitas yang kita senangi.

Trading saham juga seperti itu. Asalkan kita 

memperlakukan trading sebagai bisnis yang 

serius. Pada masa awal, perlu campur tangan 

dengan belajar menganalisa, belajar mengatur 

modal, belajar memahami pasar, belajar men-

emukan karakter trading dan sistem trading 

yang cocok untuk mendukung karakter trad-

ing kita itu. 

Suatu saat, ketika semuanya sudah dipa-

hami, kita tidak harus kita memelototi running 

trade dari opening sampai closing. Tidak harus 

terjebak pada rutinitas. Pada kondisi itu, trading 

sudah auto pilot. Namun, apapun jenis trading 

for living yang pilihan, tidak mustahil memba-

wa kesuksesan dan untung besar sepanjang 

memperlakukan trading sebagai bisnis yang 

serius. 

TOP STORY

Ketika mendengar kalimat trading for a living, banyak yang langsung 
mengasumsikan sebagai full time trader, atau seseorang yang tidak 

memiliki pekerjaan lain selain trading. 

TRADING FOR A LIVING
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Mengutip Alexander Elder, penulis buku 

Trading for a Living, Come Into My Trading 

Room dan Entries & Exits, ada tiga hal utama 

yang perlu dikuasai seorang trader untuk suk-

ses. Yakni, Mind, Money dan Method (Ulasan 

mengenai hal ini sudah ada edisi sebelum-

nya). Itu semua adalah prasyarat yang harus 

dipenuhi agar hasil trading maksimal. Perlu 

diingat, pemahaman ketiganya membutuhkan 

proses. 

Sebagian trader yang sudah percaya diri 

memutuskan keluar dari pekerjaan dan men-

jadi full time trader. Sebagian lain yang 

belum terlalu percaya diri memilih 

tetap bekerja sambil trading  se-

bagai part time job. Ada juga 

yang terpaksa bekerja demi 

status sosial, karena masih 

banyak stigma trading sa-

ham adalah judi. 

Berikut beberapa je-

nis trading yang bisa dipilih. 

Pertama, memilih trading sa-

ham berdasarkan fundamental 

emiten atau kerap disebut investa-

si. Beli saham dan disimpan sepanjang 

fundamental emiten masih bagus dan per-

formansi bisnis terus tumbuh. Untuk ini, Anda 

perlu mempelajari analisis fundamental untuk 

memilih saham dan mengetahui rekam je-

jak emiten seperti apakah rajin memberikan 

deviden dan prospek pertumbuhan bisnisnya. 

Pendek kata, beli, tinggal tidur, dan bekerja 

seperti biasa. 

Pilihan kedua, trading dengan model swing 

trading. Trading jenis ini bertumpu pada 

pendekatan analisis teknikal dengan time 

frame agak panjang. Beli saham lalu disimpan 

sepanjang belum ada perubahan tren yang 

memenuhi kriteria jual. Tidak perlu memonitor 

pergerakan harga setiap saat, cukup meman-

tau market sepulang kerja. 

Ketiga, trading secukupnya setiap hari. 

Trading jenis ini bukanlah full day activity, teta-

pi trading setengah jam, satu jam atau bahkan 

cukup lima menit dalam satu hari. Tolok uku-

rnya bukan pada seberapa banyak waktu di-

habiskan di depan monitor, melainkan apakah 

target keuntungan sudah terpenuhi. 

Untuk menentukan target harian dalam 

nominal rupiah, perlu dipertimbangkan jumlah 

modal, dan target keuntungan. Ambil contoh, 

dengan modal Rp100 juta, cukup masuk akal 

untuk menargetkan rata-rata keuntungan har-

ian sebesar Rp1 juta, atau sebulan Rp20 

juta. Bisa kah? Sangat bisa. Ilustras-

inya, kita hanya perlu membeli 

saham-saham yang  naik mini-

mal 1 persen dengan  asumsi 

semua dana dibelikan saru 

saham itu. Tek-tok 1-2 point 

di saham fraksi 5 (saham ber-

harga Rp200 – Rp500) atau 

fraksi 10 (Rp500 – Rp2.000) 

pun sudah cukup. Tetapi untuk 

ini, Anda perlu menguasai 3M, 

mind, money, dan method. 

Alternatif  keempat, memakai mechani-

cal trading. Saat ini sudah cukup banyak seku-

ritas yang menyediakan software online trad-

ing dengan fitur automatic trading. Fitur ini 

membuat jual beli saham berjalan sendiri. Yang 

perlu dilakukan hanya menganalisa saham-

saham apa saja yang akan dibeli, membuat 

trading plan dan aturan, beli dan jual di harga 

berapa serta cut loss di harga berapa. Masuk-

kan parameter-parameter itu ke dalam sistem 

online trading. 

Terakhir, apapun pilihan Anda, jangan me-

milih hanya karena ikutan-ikutan melihat teman 

yang sudah sukses dengan full time trader. 

Yang jelas, trading for a living adalah sebuah 

pilihan, maka pilihlah dengan bijak. 

TOP STORY
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It is absurd to think that the 
general public can ever 
make money out of market 
forecasts."

Benjamin Graham, 
The Intelligent Investor
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K
etika majalah ini mewawancarai Lo Kheng Hong, 

September 2011 silam, ternyata belum banyak men-

genalnya  meski namanya sering muncul di laporan 

keuangan sejumlah emiten. Belakangan, sosok pria 

berambut putih yang terkesan low profile ini sering ditemui 

dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di sejum-

lah emiten di pasar modal, dan mengisi acara-acara 

seminar mengenai investasi.

Sejak lama nama Lo Kheng Hong pernah muncul 

dalam daftar kepemilikan saham di sejumlah peru-

sahaan publik. Sebut saja, pada  Multibreeder Adi-

rama  Indonesia Tbk (MBAI) dengan kepemilikan 

saham 8,29 persen. Emiten ini pada Juli 2012 su-

dah merger dengan PT Japfa Comfeed Indone-

sia Tbk (JPFA).

Kala itu, namanya muncul di laporan keuan-

gan sebagai individu yang menjadi peme-

gang saham ketiga terbesar MBAI. Di saham 

ini saja, dengan harga Rp29 ribu per saham, 

nilai portofolio Kheng Hong sudah hampir 

mencapai Rp180 miliar. Selain itu, di induk 

usaha Bank Panin Tbk (PNBN), dia juga men-

gaku memiliki sekitar 4 persen saham. Ma-

sih di grup Panin, Kheng Hong memiliki 5,22 

persen saham Asuransi Multi Artha Guna 

Tbk (AMAG), dan termasuk menjadi yang ter-

besar kelima.

Kheng Hong mengaku tidak mendapat-

kan kesuksesannya dengan mudah. “Pada 

tahun 89 itu, saya melihat pasar modal itu 

sangat menarik, karena harga sahamnya 

LO KHENG HONG

Investor Adalah Profesi
Cerita sukses pria berusia 53 tahun ini di pasar modal terbi-

lang langka bagi investor umumnya di Indonesia

TOP STORY
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menjanjikan capital gain yang 

besar sekali. Begitu emiten 

listing, hanya dalam beberapa 

bulan itu harganya sudah naik 

sa ngat tinggi,” jelasnya men-

genai awal mula menjadi in-

vestor. “Saya kumpulkan gaji 

saya. Uang saya pribadi dari 

hasil kerja, karena saya dilahir-

kan bukan dari keluarga yang 

mampu,” kata Kheng Hong 

yang mengaku tidak pernah 

berutang untuk membeli sa-

ham ini.

Belakangan, nama Kheng Hong dikenal di kenal luas di komu-

nitas pasar modal. Ia sekarang sering diminta mengisi acara untuk 

motivasi dan cerita sukses kepada masyarakat. “Saya pernah di-

minta untuk menjadi pembicara yang audience nya jajaran mana-

jemen sebuah korporasi besar,” ujar Kheng Hong ketika ditemui 

Januari lalu. 

Penggemar Warren Buffet ini mengaku sejak lama menjadi full 

time investor. Kini ia menghabiskan waktu beberapa jam setiap 

hari untuk membaca koran, sembari tetap mencari saham-saham 

yang murah. Dulu, sebelum memutuskan beralih profesi sebagai 

investor—ia menyebutnya demikian—Kheng Hong selalu mencuri 

waktu untuk belajar berinvestasi di pasar modal.

Dia mengenang, sebagai pemain saham pemula, awalnya 

berprilaku tidak jauh berbeda dengan umumnya trader. Mem-

beli saham hanya berdasarkan rumor dan dengan horizon jangka 

pendek. Tentu saja, cara ini seringkali membuatnya merugi. “Satu 

satunya cara untuk untung besar ya jadi investor,” kata dia bangga.

Seiring bertambahnya pengalaman, perlahan dia mulai menemu-

kan cara berinvestasi yang benar. Sejak saat itu, dia hampir tidak 

pernah merugi. Dia mulai percaya diri dan memilih menjadi full time 

investor pada 1995 dengan memutuskan berhenti dari pekerjaan-

nya sebagai Kepala Cabang Bank Ekonomi. “Sekarang, saya sudah 

tidak bekerja di mana pun. Tidak punya kantor, tidak punya kary-

awan. Praktis, saya cuma punya supir dan pembantu saja,” katanya.

Pilihan menjadi fulltime investor terbukti langkah yang tepat. Pu-

luhan tahun bermain saham membuat asetnya yang tadinya hanya 

puluhan juta berubah menjadi ratusan miliar. Beberapa sumber 

“Saya kumpulkan 
gaji saya. Uang 
saya pribadi dari 
hasil kerja, karena 
saya dilahirkan 
bukan dari keluarga 
yang mampu,” 

TOP STORY
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menyebut nilai portofolio saham Kheng Hong saat ini dalam 

bilangan triliun. 

Kheng Hong adalah tipe investor yang disiplin dengan 

rencana investasi. Dia sabar dan tidak begitu saja percaya 

berita di media sebelum menyelidiki dengan benar kabar 

itu. Meski harga saham yang dimilikinya telah naik berlipat-

lipat, ia tidak akan menjualnya sepanjang belum memenuhi 

syarat-syarat investasi yang telah ditetapkannya. 

Kedisiplinanya ini berbuah manis saat membeli saham 

MBAI. Ia dibeli di harga Rp250 dan lima tahun kemudian 

nilainya mencapai Rp29.000 per saham. MBAI adalah salah 

satu kisah sukses investasinya dengan catatan kenaikan 

lebih dari 11.600 persen.  “Buat apa saya lepas, saat ini PE-

nya (Price Earning Ratio) baru sekitar 6 kali. Padahal di bursa 

sekarang itu masih ada sahamnya yang PE nya sampai 200 

kali tapi masih ada yang beli,” tegasnya pada 2011.

Tentang apa yang telah diraihnya saat ini, Kheng Hong 

mengaku cukup puas. Menjadi investor memberinya dua 

keuntungan sekaligus. Selain memiliki banyak uang, dia 

juga memiliki sangat banyak waktu luang. Sejak awal me-

mutuskan menjadi investor, Kheng Hong memang sudah 

mengincar kebebasan finansial dan waktu. “Falsafah hidup 

saya adalah bagaimana saya bisa menjadi kaya sambil tidur. 

Kan namanya sleeping partner, karena saya nggak boleh 

ikut campur (urusan perusahaan),” kata pria yang menolak 

menjadi komisaris di sejumlah emiten, meski dia memiliki hak 

dengan porsi saham yang relatif besar. 

TOP STORY
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"Investing without research is 
like playing stud poker and 
never looking at the cards."

Peter Lynch, 
One Up On Wall Street
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PIYU PADI

Kepincut Keuntungan 
Trading 

Selebritis papan atas ini mengalihlan sumber 
penghasilan utamanya dari musisi ke trading saham

P
erkenalan pertama Satriyo Yudi Wahono, 

gitaris grup band Padi atau lebih dike-

nal sebagai Piyu Padi ini dengan 

pasar modal mengecewakan. 

Suami Anastasia Florin ini membeli rek-

sa dana dollar pada 2007. Tak 

lama kemudian krisis 

ekonomi menghantam 

Amerika Serikat pada 

2008, sehingga nilai 

reksadananya amblas 

hingga 70 persen. 

Piyu sempat bin-

gung pada saat itu, 

tak ada lagi modal 

besar yang ia mi-

liki. Sementara 

ia berpikir keras 

bagaimana cara 

untuk mengemba-

likan nilai modal-

nya dalam waktu 

yang lebih cepat. 

“Atas saran te-

man, disarankan 

gimana kalau 

langsung main 

sendiri aja, main 

saham,” ulas 

Piyu. Meskipun 

tidak mengerti 
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sama sekali cara trading saham, 

Piyu nekad. Berbekal modal Rp175 

juta hasil memproduseri Titi Kamal 

menjadi penyanyi, Piyu membe-

namkan uangnya pada saham. Ia 

mengaku pertama kali membeli 

saham BUMI (Bumi Resources Tbk 

) pada 2008. “Saya belikan saham 

BUMI dan waktu itu harganya su-

dah mulai naik Rp775,” ceritanya. 

Kendati di dampingi oleh pi-

alang, Piyu tidak serta merta 

mempercayakan rekomendasi 

saham-saham yang diberikan. Ia 

mulai belajar membaca grafik, 

teknikal analisis, fundamental 

analisis, dan sebagainya. “Ada 

fluktuasinya juga. Saya sempat juga ngerasa 

kaya pada pengalaman pertama, beli habis 

itu “waduh kok turun lagi?”, pada waktu itu ke 

600-an. Tapi saya saya tahan sampai 2000-an, 

akhirnya saya lepas,” ujarnya sembari tertawa. 

Kesulitan bagi pemula, kata Piyu adalah 

mengontrol emosi ketika harga turun. Uru-

san psikologis adalah tantangan utama bagi 

seorang trader. Terlebih faktanya, lebih banyak 

pemula yang merugi dari pada yang berhasil. 

“Ada juga yang ketakutan karena disamping 

rugi juga akan menyita waktu,” katanya. 

Perlahan namun pasti, ia mulai mahir men-

gambil posisi beli atau jual. Ia mulai mema-

hami pergerakan saham berdasar-

kan volume, tren, 

dengan meng-

gunakan analisis 

teknikal serta oscil-

lator. Meskipun per-

nah merugi sampai 

Rp500 juta, Piyu per-

nah untung hingga 

Rp1,5 miliar dalam sekali transaksi.  

“Saya belajar dengan benar, mulai 

dari baca buku, baca news, dan 

sebagainya,” ulasnya. 

Piyu bisa untung karena mener-

apkan cara-cara trading dengan 

benar. Keuntungan sedikit asalkan 

terus menerus merupakan adalah 

strateginya. Paling banyak, Piyu 

mendagangkan lebih lima saham. 

Biasanya, kata dia, ada satu atau dua 

saham blue chips yang disimpan un-

tuk jangka waktu yang lebih lama. 

Untuk empat sisanya, paling lama 

ditahan satu pekan. “Saya bukan in-

vestor tapi trader. Saya lebih ke min-

gguan, bahkan mungking day trader 

karena setiap hari juga harus melihat akumulasi 

apa yang saat ini harus masuk,” jelasnya. 

Piyu mengatakan, target keuntungan trading 

adalah 7 hingga 8 persen setiap hari. “Sekarang 

yang dipakai untuk daily trading nggak sampai 

Rp500 juta. Kalau ada lebihnya, ada profit seki-

tar Rp100 atau Rp200 juta, saya ambil, ” ujarnya. 

Kini Piyu tak hanya mahir dalam bermusik saja. 

Dia kini menjadikan trading saham sebagai mata 

pencaharian pokok baginya. 

“Saya main musik sebagai hobi, cari 

nafkahnya bukan dari situ. Dengan trad-

ing saya enjoy, saya bisa dirumah, saya bisa 

den- gan anak-anak,” 

akunya. “Jadi (ha-

sil) dari musik jadi 

kaya uang jajan 

aja. Cash flow 

saya malah ke-

banyakan dari 

saham,” ujarnya 

sembari terse-

nyum. 
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Wallstreet circa 1898
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P
asar modal Amerika Serikat (AS) adalah acuan. Kerap kali, hasil 

perdagangan saham Bursa Efek New York (NYSE) yang berlokasi 

di jalan Wall Street, di pinggiran Manhattan itu akan menentukan 

tren perdagangan harian di bursa-bursa lain. Sangat sering, hasil merah 

atau hijau indeks saham di sana yang dapat diketahui pukul 04.00 WIB 

menjadi petunjuk penting kemana arah Indeks Harga Saham Gabungan 

(IHSG) setiap hari.

Wall Street juga melahirkan investor dan trader hebat sepan-

jang masa. Mereka menjadi referensi, panutan hingga sosok 

ideal yang didambakan. Ada banyak deretan nama-nama 

legenda itu di sana, baik investor atau orang yang trans-

aksi saham dalam jangka panjang, maupun trader atau 

orang yang transaksi dalam jangka pendek. 

Berikut empat nama populer legenda Wall Street. 

Pencapaian mereka menggambarkan bagaimana pasar 

modal adalah salah satu wahana investasi paling men-

janjikan di muka bumi. 

Dua nama, Warren Buffet dan Peter Lynch adalah 

sosok yang dikenal sebagai investor handal. Keduanya 

memiliki visi investasi yang luar bisa, seperti tampak pada 

return investasinya. Dua nama lain, Jesse Livermore 

dan Nicolas Darvas adalah trader hebat yang hingga 

saat ini menjadi acuan para trader dunia. Keempat-

nya memiliki cerita hidup dan jalan kesuksesan 

yang luar biasa. 

“Saya punya tiga hal terkait dengan pengeluaran Anda 

yang bisa menghemat uang riil Anda yakni Geico, Bor-

sheim’s, dan BHLN,” begitulah janji Warren Edward Buf-

fet, orang terkaya nomor empat di dunia versi Forbes saat 

mempromosikan anak usahanya.

WARREN BUFFET:

Antara Saham, Graham, 
dan Sedekah

TOP STORY



34PIALANG INDONESIA EDISI 8 APRIL 2013

S
epenggal kalimat itu dilontar-

kan Warren Buffet dalam kata 

sambutannya ‘menjual’ tiga 

anak usahanya dalam situs resmi 

Berkshire Hathaway Inc, perusahaan 

yang dibelinya sejak tahun 1962. Kini 

perusahaan itu berkembang menjadi 

korporasi global dengan anak usaha 

mencapai 56 perusahaan seperti ter-

ungkap dalam situsnya.

Setidaknya dalam 44 tahun tera-

khir, Berkshire memberikan imbal hasil 

rata—rata mencapai 20,3% per tahun, 

fantastis. Kekayaan Buffet yang dihi-

tung oleh Forbes mencapai US$53,3 

miliar atau setara dengan Rp517 triliun.

Buffet yang menjadi orang terkaya 

di dunia setelah Carlos Slim Helu, Bill 

Gates, dan Amancio Ortega itu seb-

etulnya ingin mengatakan ke publik 

bahwanya berinvestasi di anak—anak 

usaha Berkshire itu menguntungkan. 

Ketiga anak usaha itu tergabung 

dalam grup Berkshire Hathaway yakni 

Geico (perusahaan asuransi kerugian), Borsheim’s (perhiasan), dan 

Berkshire Hathaway Life Insurance Company of Nebraska (BHLN) 

yang fokus pada perlindungan asuransi jiwa.

Siapa pun tak menyangka perusahaan yang awalnya bergerak di 

bidang tekstil itu kini tumbuh menjadi salah satu perusahaan global 

dengan jejaring bisnis luar biasa di bawah kendalinya. Laporan keuan-

gan Berkshire Hathaway pada akhir tahun lalu mencatat aset perusa-

haan sudah mencapai US$427,45 miliar atau naik dari tahun 2011 sebe-

sar US$392,65 miliar.

Pendapatan juga naik menjadi US$162,46 miliar pada tahun lalu 

dari tahun 2011 sebesar US$143,69 miliar. Melalui kendaraan bisnis 

ini, Buffet memiliki saham di empat perusahaan yang disebutnya 

“Big Four Investment” yakni American Express, Coca—Cola, IBM, 

dan Wells Fargo. 

Pun, tak ada yang menyangka pria kelahiran Omaha, Nebraska, 

Amerika Serikat, pada 30 Agustus 1930 ini akhirnya menjelma men-

jadi investor saham terkenal di dunia. Langkah—langkah bisnisnya 

begitu mempesona dan cerdik sehingga selalu menjadi buruan jur-

Kiewit Tower, Kantor 
Berkshire Hathaway di 
Omaha, Nebraska

WIKIMEDIA.ORG

TOP STORY

34PIALANG INDONESIA EDISI 8 APRIL 2013



35PIALANG INDONESIA EDISI 8 APRIL 2013

nalis ekonomi, dan begitu banyak media yang 

sudah menuliskan profilnya.

Semua kesuksesan itu berawal dari kege-

marannya melahap buku The Intelligent Inves-

tor. Buku karangan Benjamin Graham itu mele-

cut semangat Buffet muda. “Benjamin Graham 

sudah menjadi tokoh idola saya sejak mem-

baca buku itu,” cerita Buffet dalam catatannya 

seperti dikutip Forbes.

Pergilah dia ke Columbia Business School 

untuk menemui Graham yang menjadi profesor 

di sana. Setelah lulus, Buffet kembali ke Omaha, 

kota terbesar di negara bagian Nebraska, AS, 

dan mulai menekuni bisnis menjual surat ber-

harga. Antara tahun 1951 dan 1954, saat dia be-

rumur 21 tahun, dia membuat prediksi saham 

sendiri lalu mengirimkan secara berkala reko-

mendasi itu kepada Graham. “Lain waktu kalau kau di New York, 

datanglah dan temui saya,” begitu respon Graham seperti diutara-

kan Buffet.

Akhirnya dia ditawari bekerja di Graham—Newman Corp, perusa-

haan yang dijalankan oleh Jerry Newman. Pindahlah Buffet sekelu-

arga ke White Plains, New York, bersama Susie istrinya yang tengah 

hamil 4 bulan saat itu dan putri mereka. Setiap pagi, Buffet sudah 

biasa naik kereta ke Grand Central dan memulai bekerja.

Menginjak usia 25 tahun, Graham meminta Buffet mengganti-

kannya. Setelah cukup punya uang dia kembali ke Ohama meski 

sulit karena satu sisi dia ingin tetap bersama Graham—Buffet mena-

makan nama anak pertamanya Howard Graham Buffet—tapi di sisi 

lain dia ingin kembali ke Ohama. Keputusannya sudah bulat untuk 

memilih kembali. 

KEMITRAAN

Di kampung halamannya dia tak punya rencana kerja sama 

sekali sampai suatu ketika terjadi apa yang disebutnya sebagai 

‘kecelakaan’. Ada tujuh orang, termasuk kerabatnya datang men-

emuinya. “Kamu terbiasa menjual saham dan kami ingin kamu mem-

beritahu apa yang harus kami lakukan dengan uang kami ini,” tanya 

mereka kepada Buffet. 

“Saya tak akan melakukan itu lagi. Tapi saya akan membentuk 

kemitraan seperti Ben dan Jerry lakukan, jika kalian mau, kalian bisa 

bergabung dengan saya,” timpal Buffet ketika itu. Maka jadilan ke-
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You are neither right 
nor wrong because the 
crowd disagrees with 
you. You are right be-
cause your data and 
reasoning are right. 

Benjamin Graham
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mitraan dengan ratusan dolar itu. Dana itu dikumpulkan mulai dari 

ayah mertua, rekan sekamarnya dulu, mamanya, bibinya, kakaknya, 

saudara ipar, dan pengacaranya.

Sementara di New York, grup Graham—Newman dilikuiasi. Salah 

seorang presiden universitas di Vermon, Homer Dodge, curhat ke 

Graham soal masa depan uangnya. Graham lalu merekomendasi-

kannya menemui Buffet. Dodge akhirnya menemui Buffet di rumah 

kontrakan.

“Saya berumur 25 tahun tapi nampak seperti 17 tahun dan ber-

tindak seperti anak usia 12 tahun. Dia (Homer) bilang, apa yang kau 

lakukan? Lalu saya bilang, ini yang saya lakukan dengan keluarga 

saya dan kini dengan Anda,” kata Buffet.

Meski tak sadar, tapi usia 25 tahun menjadi titik balik Warren Buf-

fet mengubah hidupnya hingga menjadi seperti sekarang ini. Dia 

membentuk sesuatu yang menjadi cikal bakal Berkshire Hathaway 

seperti saat ini. “Saya melakukan sesuatu yang saya sukai dan saya 

masih melakukannya,” katanya.

Buffet bukan trader saham tapi investor saham. Dalam video 

dokumenter tentang Buffet berjudul World Greatest Money Maker 

produksi BBC yang bisa dilihat di Youtube, dia mengajarkan dela-

pan prinsip investasi yang patut dipertimbangkan.

PERTAMA, invest, don’t speculate. Investasi ibarat menanam benih 

dan menunggu benih itu tumbuh, berkembang, dan akhirnya ber-

buah. Baginya membeli saham dengan harapan besok, lusa, atau 

minggu depan harga sahamnya melesat adalah spekulasi.

Permainan jangka pendek baginya tidak menguntungkan. Itu ia 

pelajari saat membeli saham pertamanya, Cities Services, seharga 

US$38,25 per lembar tapi dia menjual kembali saham itu seharga 

US$40. Ternyata, harga saham yang dijualnya itu naik bahkan dalam 

beberapa tahun menjadi US$200 per lembar. Sejak itu dia tidak ter-

buru—buru untuk melepas saham.

KEDUA, you don’t have to diversify. Dia tak anti diversifikasi. 

Maksudnya adalah membeli saham karena memang dimengerti 

fundamentalnya bukan beli banyak saham. Jika terlalu banyak sulit 

mengikuti perkembangan fundamentalnya masing--masing saham.

KETIGA, don’t just buy shares, be a business owner. Investor sering 

lupa bahwa di balik saham ada sebuah bisnis yang butuh waktu 

bertumbuh. Pilihan sahamnya konsisten dengan prinsip investasi 

jangka panjang. Sebagian besar sahamnya, ialah perusahaan ba-

rang konsumsi, makanan, bank, atau jasa keuangan dan ritel.

 “Saya melaku-
kan sesuatu 
yang saya sukai 
dan saya masih 
melakukan nya,”
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KEEMPAT, don’t get into debt. Dia tak suka berutang apalagi dipak-

ai untuk saham.

KELIMA, allocate capital efficiently. Buffet sigap dalam mengalo-

kasikan keuntungan dari satu bisnis ke bisnis baru yang dianggap 

prospektif.

KEENAM, think independently. Buffet tinggal di Ohama, jarak yang 

begitu jauh dari bursa saham Wall Street sehingga semakin jauh dari 

hiruk pikuk bursa semakin baik sehingga investor kurang dipenga-

ruhi isu isu jangka pendek.

KETUJUH, always be ready to break your own rule. Buffet membuat 

peraturan dalam berinvestasi dan disiplin dalam menerapkannya. 

Namun, aturan bisa diubah bila asumsi-asumsinya sudah bergeser.

KEDELAPAN, give it away. Dia menyumbangkan uang US$31 mil-

iar atau setara dengan Rp300 triliun kepada Bill Gates Foundation. 

Jumlah ini hampir separuh anggaran belanja negara (APBN) Indone-

sia pada tahun lalu yang mencapai Rp1.548 triliun.

Prinsip ini menunjukan bahwa uang bukan segalanya. Ini juga 

tercermin dari gaya hidupnya yang sederhana sebagaimana ter-

ungkap dalam video itu. Prinsip inilah yang dipegangnya sampai 

kini. Dia bisa saja hidup semewah mungkin yang dia mau, tapi dia 

justru memilih hidup sederhana di rumah yang dibelinya beberapa 

dekade lalu di Omaha. 

WIKIMEDIA.ORG
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D
alam kurun waktu tahun 1977 sampai tahun 1990, reksa 

dana itu memberikan imbal hasil rata—rata 29% per tahun 

selama 13 tahun itu. Produk ini juga memberikan return di 

atas imbal hasil pasar yang diukur dengan S&P 500 Index, seban-

yak 11 kali dalam waktu 13 tahun.

Perusahaan tempat Lynch bekerja, Fidelity In-

vestments, bukan hanya perusahaan jasa 

keuangan dengan produk reksa dana. 

Perusahaan ini berbisnis mulai dari saham, 

opsi, ETF, obligasi, dana pensiun, hingga 

asuransi.

Dalam situsnya, Fidelity tercatat memi-

liki aset mencapai US$3,9 triliun, terma-

suk dana kelolaan US$1,7 triliun per akhir 

tahun lalu.

Sejak awal bekerja di perusahaan jasa 

keuangan itu pada tahun 1974, filosofi 

dasar investasi Lynch sebetulnya ber-

prinsip sangat mendasar.  Lynch tak segan 

membagi kisahnya dengan siapa saja. Itu 

terbukti ketika dua bukunya, One Up on Wall 

Street (1989) dan Beating the Street (1993) di-

anggap menjadi bacaan wajib bagi investor pasar 

modal.

Lynch sangat yakin investor individu 

sebetulnya punya potensi keuntungan 

lebih besar. Ini karena perusahaan 

besar biasanya tidak akan 

berinvestasi pada saham 

berkapitalisasi kecil yang tak 

pernah masuk radar analis 

atau manajer investasi.

PETER LYNCH:

Membidik Saham ala Lynch
Awal tahun 1980-an, seorang pemuda bernama Peter Lynch menjadi salah satu 

manajer investasi paling terkenal di dunia. Alasannya memang bisa dimengerti, 

reksa dana pertama yang dikelolanya saat itu, Fidelity Magellan, memberikan 

return fantastis.
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Dalam sebuah konferensi di New York pada 

tahun 2005, seperti dikutip Investopedia, suami 

dari Carolyn Lynch ini pernah memaparkan dela-

pan prinsip investasi yang dianutnya selama men-

jadi manajer investasi.

Meski begitu, tetap saja ada yang mencibir 

seperti pernyataan Kaushal Majmudar, Chief Fi-

nancial Advisory Ridgewood Group, yang menilai 

terkadang Lynch tak konsisten menerapkan dela-

pan prinsip itu, entah bagian mana yang dianggap 

dianggap tidak konsisten.

Prinsip—prinsip itu yakni, pertama, investor 

mesti tahu modal yang dimiliki. Kedua, jangan 

hanya mengandalkan prediksi ekonomi dan suku 

bunga karena semestinya memberi perhatian 

pada fakta, bukan prediksi.

Ketiga, perlu banyak waktu mengidentifikasi 

dan mengenali perusahaan berkinerja luar biasa. 

Keempat, hindari aksi long shots, maksudnya 

membeli saham berdasarkan tips dari seseorang 

yang biasanya bisa berpotensi menjadi bumerang.

Kelima, sebaiknya mempertimbangkan manajemen yang baik. 

Keenam, jadilah investor yang fleksibel, rendah hati, dan belajar 

dari kesalahan. Ketujuh, sebelum membeli investor harus bisa 

menjelaskan pada dirinya, perlukah membeli saham itu? Dan prin-

sip terakhir ialah faktor kehati—hatian karena selalu ada sesuatu 

yang perlu dikhawatirkan.

Kombinasi

Secara umum, Lynch yang dikenal sebagai fund manager ter-

sukses di dunia ini menerapkan apa strategi kombinasi, yang dike-

nal sebagai strategi growth at a reasonable price (GARP). Langkah 

ini dilakoni kala mengelola Fidelity Magellan selama 13 tahun sam-

pai dia pensiun tahun 1990.

Strategi itu sebetulnya menggabungkan gaya investasi men-

cari saham dengan pertumbuhan cepat (growth investing) dengan 

gaya investasi mencari saham dengan yang punya nilai bagus 

(value investing).

Ciri investor beraliran growth investing biasanya membidik sa-

ham berdasarkan kriteria pertumbuhan EPS, dan kurang peduli 

terhadap kriteria PER. Kadang tipikal investor ini kerap nekat mem-

beli saham dengan PER yang jauh di atas rata-rata PER sektoral.

Fidelity Investments 
Investor Center, Boston.

WIKIMEDIA.ORG
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EPS atau earnings per share (laba bersih per saham) dan PER 

atau price earnings ratio (hasil bagi antara harga saham dan EPS), 

dua istilah ini sangat populer di kalangan pelaku pasar saham dan 

menjadi menu harian bagi semua orang yang ikut di pasar saham.

Nah sebaliknya, investor beraliran value investing justru mengin-

car saham dengan fundamental kuat tetapi murah dengan melihat 

kriteria utamanya yakni lewat perhitungan PER. “Investasi tanpa 

sebuah penelitian itu ibarat kita bermain kartu poker stud dan tidak 

pernah melihat kartunya,” kata Lynch.

Pria kelahiran Newton, Massachusetts, pada tahun 1944 ini ter-

kadang juga dikenal agak menghindari isu pasar modal dan cen-

derung berkonsentrasi pada perusahaan berfundamental baik 

dengan pendekatan bottom—up. Pendekatan ini memfokuskan 

analisis saham individu, perusahaan tertentu, dan bukan industri 

di mana perusahaan itu berada atau perekonomian secara kes-

eluruhan.

Tak sia—sia Lynch lulus dari Boston College dengan gelar sar-

jana bidang keuangan yang kemudian diteruskan dengan men-

gambil master (S2) di Wharton School di Universitas Pennsylvania 

meski sempat 2 tahun mengenyam wajib militer.

Sukses dan akhirnya pensiun pada tahun 1990, dia lalu diper-

caya sebagai Wakil Ketua Penasehat Investasi Fidelity Manage-

ment & Research Co. Bersama Carolyn yang dinikahinya pada 

tahun 1968 dan dikaruniai tiga putri, Lynch aktif dalam berbagai 

aktivitas sosial.

Dengan kesuksesannya, seperti juga Warren Buffet, Lynch ber-

sama istrinya mendonasikan US$10 juta ke almamaternya, School 

of Education di Boston College pada tahun 1999. Gara—gara itu, 

sekolah itu pun dirubah namanya menjadi Lynch School of Educa-

tion pada November 2000.

Kedua pasangan ini 11 tahun kemudian kembali menyumbang 

US$20 juta, tapi kali ini untuk membangun sekolah Lynch Leader-

ship Academy, akademi kepemimpinan.

Kini Carolyn kini dipercaya memimpin Lynch Foundation, lem-

baga pencari dana yang didirikan untuk program  inovatif di bi-

dang pendidikan, kesehatan, agama, dan seni dan ilmu pengeta-

huan. Lynch adalah contoh sukses manajer investasi yang sukses 

hingga saat ini dan tak melupakan sisi sosial manusia. 

Investasi tanpa 
sebuah penelitian 
itu ibarat kita ber-
main kartu poker 
stud dan tidak 
pernah melihat 
kartunya
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The goal of a successful 
trader is to make the best 
trades. Money is secondary."

- Alexander Elder
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S
etidaknya begitulah penilaian Richard Smitten, penulis 

buku Trade Like Jesse Livermore, buku terbitan John 

Wiley & Sons, Inc.

Buku yang ditulis oleh Smitten itu berdasarkan hasil wawa-

ncara dengan putra Jesse Livermore, Paul Livermore. Paul 

sebetulnya dikenal penyendiri dan tidak pernah mau bi-

lang kepada siapa pun tentang ayahnya. Tapi kali ini 

dia berkenan membeberkan rahasia trading ayahnya, 

metode yang tidak terungkap sebelumnya.

Paul berusia 77 tahun ketika buku itu 

diterbitkan pada tahun 2005 dan me-

ninggal tak lama setelah wawancara 

itu. Smitten yang juga menulis buku 

Jesse Livermore: World’s Greatest 

Stock Trader (2001), juga menemui 

menantu Livermore, Patricia Liver-

more, yang menikah dengan Jesse 

Livermore Junior.

Wajar wawancara ini dilakukan den-

gan keluarga terdekat Livermore karena 

si trader itu keburu tewas. Sempat di kelilingi 

harta berlimpah, Livermore akhirnya lebih memilih 

menembakkan peluru ke tempurung kepalanya pada 28 

November 1940. Pria bernama lengkap Jesse Lauriston 

Livermore itu bunuh diri di Sherry Netherland Hotel, Manhat-

tan, AS.

Livermore adalah trader saham yang biasanya menco-

ba mencari peruntungan dari fluktuasi harga saham jang-

ka pendek dengan jual—beli. Ini berbeda dengan Warren 

Buffet, investor saham, bukan trader, yang cenderung me-

megang saham untuk kurun waktu relatif lama.

Livermore lahir pada 26 Juli 1877, di Shrewsbury, Massa-

chusetts. Orangtuanya petani dari New England. Sejak muda, 

JESSE LIVERMORE:

Tragisnya Nasib Trader Kesohor

JESSE Livermore barangkali adalah trader saham terbaik yang pernah ada 

di jagat raya. Selama hidup, dia dikenal sebagai legenda bursa saham Wall 

Street dengan julukan “The boy plunger atau Si penerjun bebas,” “Serigala 

Wall Street,” hingga dilabeli “Beruang terbesar Wall Street.”
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dia kurus dan sering sakit sehingga banyak melu-

angkan waktu untuk membaca sekaligus menyendi-

ri. Dia cerdas, berimajinasi baik, dan punya bakat 

alami pada angka—angka.

Saat berusia 14 tahun dia bersekongkol dengan 

ibunya agar bisa melarikan diri ketika hendak dikir-

im oleh ayahnya untuk bekerja di ladang pertanian. 

Baginya, semua hal yang dibaca dalam buku takkan 

bisa terwujud kalau tetap bertahan di sana. Sejak 

belia, dia meyakini bahwa keberhasilan itu tergan-

tung dengan otak, bukan badan.

Semasa hidupnya, Livermore membuat banyak 

keberuntungan besar. Hidupnya juga naik turun 

seperti juga pergerakan harga saham. Dia pernah 

menjadi sangat kaya dari trading saham pada tahun 

1907 dan pada saat depresi besar tahun 1929, tapi 

kekayaan yang diperoleh dari spekulasi saham itu 

akhirnya ludes.

Short selling

Saat runtuhnya Wall Street pada tahun 1929 yang dikenal dengan depre-

si besar atau Black Thursday, dia melakukan short selling atau strategi pen-

jualan saham dengan meminjam saham orang lain untuk dijual lalu dibeli 

kembali saat harganya sudah jatuh. 

Dia mencium peluang dari banyaknya spekulan saham yang meng-

gunakan margin trading, yakni membeli saham dengan utang. Pada saat 

harga saham jatuh, para spekulan ini dipaksa menjual saham untuk mem-

bayar utang (forced sell). Akibatnya harga akan semakin jatuh. Setelah pasar 

bergejolak itu, Livermore mendadak untung US$100 juta.

Di atas kelebihan dan kekurangannya, Livermore masih dinilai merupak-

an seorang trader teknikal sejati. Baginya trading saham secara teknikal, an-

gka—angka yang berulang dan pola chart tak lebih dari gambaran perilaku 

emosi manusia, seperti halnya keserakahan, ketakutan, ketidaktahuan atau 

kebodohan, dan harapan.

“Tak ada yang baru di Wall Street karena spekulasi itu umurnya setua 

bukit—bukit, apa pun yang terjadi di pasar modal saat ini, itu sudah per-

nah terjadi sebelumnya dan akan terjadi lagi,” kata Livermore seperti dikutip 

www.jesse-livermore.com. Wall Street baginya memang tak pernah berubah. 

Sifat manusia baginya juga tidak pernah berubah. Kata—kata Livermore itu 

kembali dituliskan oleh Smitten dalam buku bersampul biru itu.

Oleh para trader professional, Livermore masih dianggap sebagai 

kisah hidup Jesse 
Livermore dibuku-
kan oleh Richard 
Smitten
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trader terbesar yang pernah hidup. Kendati begitu, dia juga diang-

gap sebagai trader saham yang hidupnya penuh gejolak, berfluk-

tuasi seperti harga saham. Tapi apa pun itu dari sepak terjangnya di pasar 

modal selama lebih dari 45 tahun, dia menemukan dua hal penting dalam 

trading yakni trading hanya dengan saham pemimpin pasar dan mengerti 

pergerakan sektor industri saham tersebut.

Jangan pernah ‘bermain’ dengan ‘barang rongsokan’ pada saham 

yang lemah. Jangan mencoba memancing saham—saham murahan yang 

belum ditemukan di sektor industrinya. Sebaliknya, cobalah ‘bermain’ sa-

ham pada para pemimpin pasar yang telah terbukti. “Ini salah satu saran 

yang bisa menolong trader dalam mengambil keputusan. Jika Anda tidak 

bisa menghasilkan uang dengan pemimpin dari sektornya, tak mungkin 

bisa menghasilkan uang dalam sektor itu sama sekali,” tulis Smitten.

Lalu soal pergerakan harga saham sektoral. Bagi Livermore, itu men-

jadi kunci dalam melihat pergerakan saham individu. Saham—saham itu, 

katanya, tidak akan bergerak sendiri. Ketika mereka bergerak, saham itu 

bergerak dalam sektor dan kelompok industrinya.

Aspek penting lain dalam trading teknikal juga disimpulkan oleh Liver-

more. Misalnya tandem trading (melihat dua saham, dan saham sauda-

ranya), lalu aksi kelompok industri, pentingnya aktivitas volume dalam 

melakukan trading saham, dan penggunaan chart dan tabel.

Namun aspek utama trading ala Livermore ini sebetulnya terdi-

ri dari tiga hal utama yakni ketepatan waktu atau timing, pengelo-

laan dana atau money management, dan penguasaan emosi. Tim-

ing mengacu pada waktu untuk menentukan menarik pelatuk dan 

memulai trading, money management menerangkan kapan menah-

an, menyimpan, dan melipat saham, dan terakhir penguasaan emosi; 

seorang trader harus belajar dan berlatih menguasai emosi.

Penting juga baginya bahwa jangan pernah rugi lebih dari 10% 

pada setiap trading, selalu memiliki cadangan uang tunai, jangan 

menjual hanya karena sudah untung, dan setelah untung besar se-

baiknya sisihkan dan simpan setengahnya di bank.

Jesse Livermore meraih dan kehilangan keberuntungan beber-

apa kali. Dia juga bangkrut empat kali tapi tak jelas penyebabnya, 

kuat dugaan karena banyak memakai utang untuk trading saham. 

Dia hidup dalam kemewahan, memelihara beberapa rumah megah 

lengkap dengan staf termasuk tempat pangkas rambut permanen. 

Punya kapal pesiar, mobil Rolls Royces, bahkan kereta api pribadi.

Gaya hidup yang kurang baik membuatnya mengalami banyak 

kejadian tragis, puncaknya dia bunuh diri pada tahun 1940, mening-

galkan Harriett, istri ketiganya yang sebelumnya sudah pernah kawin 

empat kali dan semua suaminya mati bunuh diri. Tragis.  

Jika Anda tidak 
bisa menghasil-
kan uang dengan 
pemimpin dari 
sektornya, tak 
mungkin bisa 
menghasilkan 
uang dalam sektor 
itu sama sekali
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S
aat perang dunia kedua berkecamuk pada 

tahun 1939—1945, baginya tak ada se-

cercah harapan untuk tetap tinggal di 

negara itu baik di bawah kekuasaan fasis 

Nazi (Jerman) maupun kendali komunis Stalin 

(Uni Soviet) yang berupaya menduduki tanah 

kelahirannya.

Pada tahun 1943, dia memutuskan melari-

kan diri ke Amerika Serikat pada usia yang ma-

sih belia, 23 tahun. Di New York, dia lalu menjadi 

penari ballroom top dengan bayaran yang tertinggi 

bersama dengan saudara tirinya, Julia. Keduanya ma-

kin berkibar karena sering tampil keliling Eropa 

pada tahun 1950-an. Mereka bahkan beber-

apa kali tampil di televisi, salah satunya 

dalam program Toast of The Town. 

Pengalaman menari Darvas itu ter-

ungkap dalam buku The True Story 

of Nicolas Darvas yang ditulis oleh 

Darrin J Donnelly, terbitan Shamrock 

New Media, tahun 2012. 

Perkenalannya dengan pasar mod-

al sebetulnya terjadi pada tahun 1952. 

Saat itu bulan November, ketika menari 

Latin Quarter di New York, agen mereka 

mengabari tawaran menari di sebuah 

kafe di Toronto, Kanada. Kafe itu di-

miliki oleh dua bersaudara, 

Al dan Harry Smith. An-

ehnya, bukan uang 

yang menjadi 

NICOLAS DARVAS:

Dari Tarian ke Panggung Bursa Saham

Menyebut trader terkenal di dunia tak lengkap rasanya tanpa me-

nyebut Nicolas Darvas, seorang penari asal Hungaria yang kemu-

dian secara tak sengaja terjun ke pasar modal hingga mengeruk 

keutungan berlipat. 
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bayarannya melainkan dengan saham. Lho kok saham? Ini 

pengalaman paling aneh selama dia berkarir di industri hi-

buran, agak bingung juga tapi itu merupakan hal baru.

Sebagai bayaran, Darvas akan diberikan 6.000 saham 

Brilund, sebuah perusahaan tambang asal Kanada yang 

harga sahamnya ketika tercatat masih sebesar 50 sen per 

saham. Sadar kalau harga itu berfluktuasi, Darvas merasa 

khawatir tapi mencoba menawar kepada Smith bersauda-

ra.

Apakah ada jaminan apabila nanti harga saham itu 

turun di bawah 50 sen? Apakah bisa mendapat kom-

pensasi selisihnya? Begitu kira—kira pertanyaan Darvas, 

mereka akhirnya sepakat dan Smith menjamin untuk 

periode 6 bulan ke depan.

Setelah peristiwa itu, dia tak pernah lagi memikirkan 

saham itu. Sampai suatu ketika, dia melihat sekilas ke daftar harga sa-

ham di koran, dia sangat terkejut saat membaca harga saham Brilund 

saat itu melesat mencapai US$1,90 dolar per saham. Tak menunggu 

lama, saham itu langsung dilepas. Rasanya seperti sulap karena han-

ya dalam 2 bulan untungnya saja sudah mendekati US$8.000.

“Awalnya saya tak percaya. Rasanya seperti sihir. Ini seperti seorang 

pemula yang pergi ke balapan pertama kali lalu dengan keberuntun-

gannya dalam balapan itu dia didukung oleh pemenang,” kenangnya 

dalam buku How I Made $2,000,000 In The Stock Market. Buku itu 

ditulisnya sendiri pada tahun 1960 dan diterbitkan oleh American Re-

search Council Larchmont– New York.

Sejak terpesona oleh pasar saham, modal awal dan untung total-

nya mencapai US$11.000. Dia lalu menanamkan kembali duitnya ke 

saham. Sayang, nasibnya tidak semujur sebelumnya setelah rugi ber-

turut—turut.  Tapi Darvas tidak menyerah, dia terus belajar dan me-

mindahkan sahamnya dari Toronto ke New York Stock Exhange atau 

dikenal sebagai bursa Wall Street di New York. Darvas lalu berhasil 

mengembangkan teori yang disebutnya Box Theory.

Pada tahun 1959, strategi itu mengantarkannya mengukir sejarah 

menakjubkan dalam dunia perdagangan saham. Dia mampu meraup 

untung lebih dari US$2 juta dari modal awal US$25.000 hanya dalam 

18 bulan. Saat itu beberapa saham yang dibeli di antaranya Zenith 

Radio, Litton Industries, Fairchild Camera, dan Beckman Instruments.

Metode Darvas ini sebetulnya spekulatif, berbeda dengan metode 

investasi konvensional seperti value investing yang biasanya ditem-

puh oleh investor. Strategi ini sederhananya adalah saham yang ten-

How I Made 
$2.000.000 in 
the Stock Market, 
Nicolas Darvas
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gah mengalami tren naik biasanya memiliki jeda sementara 

sebelum melanjutkan kenaikannya. Saat jeda ini (sideways), sa-

ham itu akan naik turun dalam kisaran tertentu.

Box ialah batas atas dan batas bawah harga yang dalam be-

berapa hari tidak dapat ditembus. Ini Saat ini, box ciptaan Dar-

vas dikenal dengan istilah trading range, upper box adalah re-

sistance dan lower box adalah support. Support menunjukkan 

batas harga saham ketika tidak bisa turun lebih rendah lagi dan 

resistance adalah batas atasnya yang menjadi acuan para pem-

beli untuk tidak membeli saham yang harganya sudah hampir 

menyentuh garis resistance.

Seperti dirinya yang juga penari, Bagi Darvas, saham ibarat 

seorang wanita cantik yang menggairahkan. Wanita itu naik ke 

atas meja dan mulai menari liar. Memang itulah yang diharapkan 

dari seorang penari. Sebaliknya, publik akan bertanya apabila 

tarian itu dilakukan oleh wanita terhormat, pasti ada sesuatu. 

Saham juga sama, jika saham tidur lalu tiba-tiba bangun dan 

aktif berarti itu bukan hal yang biasa.

Dengan strateginya ini Darvas banyak mengilhami para trad-

er dari beberapa generasi di berbagai negara. Tak 

ada saham baik atau buruk, baginya yang 

ada hanya saham yang harganya naik 

atau turun. Harga didasarkan pada hukum 

penawaran dan permintaan, kombinasi 

harga dan peningkatan volume menjadi 

kunci untuk memilih saham. Dia benar—

benar melakukan apa yang dia suka.

“Di kamar saya membuka telegram itu, 

melebarkan koran dan duduk kembali 

dengan desahan bahagia. Bukan lanta-

ran sudah meraih US$2 juta, tapi karena saya 

melakukan apa yang saya suka. Saya bekerja, 

sementara Wall Street tidur.” 

Bukan lantaran 
sudah meraih US$2 
juta, tapi karena 
saya melakukan 
apa yang saya 
suka. Saya bekerja, 
sementara Wall 
Street tidur
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Kenali Gelagat Penipuan 
ala Investasi Bodong 

Investasikan uang anda secara pintar

1.  Menjanjikan keuntungan berlipat dalam waktu   
 singkat dan tidak masuk akal 
2.  Biaya administrasi tinggi, karena ada komisi untuk   
 yang berhasil mencari investor (downline).
3.  Administrasi secara manual
4.  Skema bisnis tidak jelas
5.  Skema Ponzi
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NEWSMARKET

R
obinson mengaku Bapepam sering mendapat 
laporan penipuan produk investasi bodong di 
luar pasar modal. Padahal, kata dia, Satgas hanya 
menangani kasus investasi bodong yang meru-
pakan produk pasar modal. Namun, karena keti-

daktahuan masyarakat mengira semua urusan investasi dia-
wasi oleh Bapepam LK.

 Kasus penipuan berkedok investasi memang sudah beru-Kasus penipuan berkedok investasi memang sudah beru-
lang kali terjadi. Tapi, tetap saja tak sedikit masyarakat terjer-
at bujuk rayu investasi bodong tersebut. Ratusan bahkan trili-
unan rupiah uang masyarakat tak kembali atau hilang dibawa 

INVESTASI BODONG

Saat Regulasi OJK 
Tak Menyentuh Semua

SUATU KALI, DEPUTI 
KOMISIONER OTORITAS 
JASA KEUANGAN BIDANG 
PENGAWAS PASAR MOD-
AL ROBINSON SIMBO-
LON--KETIKA ITU MASIH 
MENJABAT DI BAPEPAM 
LK—MENGAKU TERHER-
AN-HERAN. GARA GARA 
KATA “INVESTASI” SEMUA 
LAPORAN MENGENAI KA-
SUS INVESTASI BODONG 
MASUK KE SATUAN TU-
GAS WASPADA INVESTASI 
YANG DI BAPEPAM LK 
SAAT ITU.
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“Jika perusa-
haan tak men-
gantongi izin, 
jangan dibeli 
nanti menyesal, 
karena indus-
tri keuangan 
itu sektor yang 
sarat akan regu-
lasi,” 

kabur penyelenggara. Ker-
ap berulangnya kasus pe-
nipuan semacam itu karena 
masyarakat yang tak tahu 
investasi dan gampang ter-
makan iming-iming imbalan 
selangit penyelenggaraan 
investasi.

Belum lama ini terjadi 
kisruh pembobolan uang 
nasabah investasi emas 
yang dilakukan manajemen 
PT Golden Traders Indone-
sia Syariah (GTIS). Mantan 

Direktur Utama GTIS, Taufiq Michael Ong, yang merupak-
an warga Malaysia kabur dari dengan membawa lari uang 
nasabahnya. GTIS yang berkantor pusat di Bandung, jawa 
Barat itu mengelola sekitar 1,2 ton emas atau sekitar Rp 600 
miliar.

Hanya berselang hari kasus serupa dialami nasabah Raihan 
Jewelerry di Surabaya Jawa Timur. Imbal hasilnya memang 
sangat menggiurkan, 3-5 persen per bulan untuk investasi 
produk emas Raihan. Perusahaan investasi emas batangan itu 
menghimpun dana hingga Rp 13,2 triliun dan emas 2,2 ton.

  Perusahaan-perusahaan investasi odong-odong ini 
memang liat dan pintar mencari celah hukum. Selama be-
lum ada aduan nasabah, perusahaan investasi itu  merasa 
aman-aman saja menjalan operasi karena pihak berwajib 
tidak dapat menyentuh mereka.

 Pengamat investasi Yanuar Rizki mengatakan masyara-Pengamat investasi Yanuar Rizki mengatakan masyara-
kat harus dididik bahwa investasi dengan imbal hasil be-
sar tentu mengandung risiko yang juga besar. Menurut-
nya, ada dua hal mudah untuk membedakan investasi itu 
bodong atau tidak. Pertama, kata dia, perusahaan investasi 
itu harus memiliki izin. Kedua, produknya juga harus beri-
zin. “Jika perusahaan tak mengantongi izin, jangan dibeli 
nanti menyesal, karena industri keuangan itu sektor yang 
sarat akan regulasi,” ujarnya.

 Untuk melindungi masyarakat dari penipuan investasi 
itu, diharapkan pemerintah mengambil tindakan tegas ke-
pada perusahaan-perusahaan investasi yang dinilai tidak 

NEWSMARKET
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memiliki izin. Di samping itu mengedukasi dan menyebar-
kan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat agar ber-
hati-hati memilih produk investasi.

 Sebenarnya, ada rumus yang paling mudah untuk mene-Sebenarnya, ada rumus yang paling mudah untuk mene-
bak kapan perusahaan investasi bakal membawa kabur na-
sabahnya, hal itu bisa dilihat dari umur maksimal (100 persen) 
lalu dibagi return per tahun yang ditawarkan. Misalnya GTIS, 
yang berani menawarkan return 30 persen per tahun. Maka 
100 persen dibagi 30 persen ketemu angka 3,3. Itu artinya 
kurang lebih GTIS bertahan tiga tahun sebelum kabur.

 GTIS merupakan perusahaan yang didirikan sejak Maret 
2010 yang memperkenalkan konsep investasi inovatif di ten-
gah bisnis investasi emas tradisional yang marak di Indonesia. 
GTIS fokus dalam pembelian dan penjualan emas batangan 
24 karat (999,9). Yang meyakinkan masyarakat, perusahaan 
ini dikukuhkan berbasis syariah dengan serfikasi “HALAL” 
dari Dewan Syari›ah Nasional MUI.

 Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Kon-Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Kon-
sumen, Kusumaningtuti S Soetiono, mengatakan OJK akan 
memperjelas perizinan lembaga non keuangan seperti pe-
rusahaan-perusahaan investasi emas ini. Selama ini, peru-
sahaan trading syariah bukan yang diatur izinnya oleh Bank 
Indonesia maupun Bapepam -LK.

 Dalam kasus investasi emas, OJK akan meneruskan ke 
Satgas Waspada Investasi. Dari situ bakal ditelusuri siapa oto-
ritas pemberi izin perusahaan-perusahaan investasi bodong 
tersebut. Ia menduga, perusahaan investasi yang bermasalah 
saat ini tidak menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan surat 
izin usaha perdagangan (SIUP). Perusahaan tersebut memiliki 
izin usaha perdagangan namun tidak mencakup menerima 
dan mengelola dana masyarakat. “OJK akan aktif menjalank-
an edukasi untuk mencegah penyimpangan,” ucapnya.

 Kusumaningtuti yang akrab disapa Tituk juga mengim-Kusumaningtuti yang akrab disapa Tituk juga mengim-
bau investor jeli meneliti produk investasi yang ditawarkan 
kepada mereka. Ia mencontohkan kasus investasi bodong 
Koperasi Langit Biru beberapa tahun lalu. Investasi kop-
erasi itu dianggap ilegal karena proses investasinya tidak 
sesuai dengan prosedur investasi yang seharusnya. Na-
mun, diakuinya, saat itu Bapepam-LK belum mampu men-
gawasi seluruh perusahaan jasa keuangan karena saking 
banyaknya perusahaan yang tersebar di Indonesia. 

OJK akan aktif 
menjalankan 
edukasi untuk 
mencegah 
penyimpangan

Kusumaningtuti S Soetiono 
Komisioner OJK Bidang 
Edukasi dan Perlindungan 
Konsumen
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NEWSMARKET

K
enaikan indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bur-

sa Efek Indonesia (BEI) seringkali didorong oleh ak-

tifnya saham-saham lapis kedua dan ketiga. Diantara 

saham-saham itu, ada yang bergerak liar sehingga 

BEI menandainya sebagai saham dengan pergerakan harga ti-

dak wajar atau unusual market activity (UMA). 

Belakangan jumlah saham UMA semakin banyak, secara ta-

hunan per 20 Maret lalu, jumlahnya sudah melebihi  catatan 

UMA oleh BEI di bulan Maret 2012. Sejatinya, BEI memberi 

tanda itu untuk sinyal bagi investor dan trader untuk lebih 

berhati hati. Namun, fenomena yang ada justru berkebalikan. 

“Saya mau nanya ke analis, kenapa kalau saya kasih UMA (tak 

wajar) kok sahamnya malah naik?” kata Direktur Pengawasan 

dan Kepatuhan Anggota BEI Uriep Budhi Prasetyo dalam acara 

Capital Market Outlook yang diselenggarakan Asosiasi Analis 

Efek Indonesia (AAEI) awal Maret lalu, di Garut, Jawa Barat.

Regulator heran setiap kali saham diumumkan sebagai UMA, 

harganya selalu naik.  BEI berkeinginan goreng-menggoreng 

Anomali Saham UMA
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saham tak terjadi agar integritas pasar modal tak luruh karena 

permainan para bandar saham. “UMA ini bagian dari eduka-

si sehingga pelaku pasar dapat mengetahui apa 

yang mesti dibeli. Pelaku pasar jangan hanya men-

dengar rumor saja,” ujar Uriep. Ia menduga pelaku 

pasar memburu saham yang harganya lebih murah 

di lapis kedua dan ketiga saham blue chip sudah 

overprice.

 Satrio Utomo, Kepala Riset Universal Broker In-

donesia, memberikan pendapat berbeda. Menu-

rutnya, fenomena UMA merupakan sesuatu yang 

wajar saja. Naik atau turunnya saham secara dras-

tis, menurut pengamatannya, terjadi pada saham-

saham perusahaan dengan jumlah saham beredar 

di bawah 20 persen. Kondisi itu membuatnya san-

gat mudah digerakkan oleh pasar, meski volume 

transaksinya tidak signifikan. “Ketika ada transaksi, 

harga sahamnya langsung meningkat secara dras-

tis, sehingga tampak tidak wajar dan masuk daftar 

UMA,” ucapnya.

 Untuk mengurangi UMA, BEI disarankannya 

mendesak emiten meningkatkan jumlah saham 

publiknya, misalnya dengan rights issue. Aksi korporasi itu akan 

membuat saham lebih likuid dan dapat meminimalisasi pening-

katan harga secara tiba-tiba saat terjadi transaksi. Meskipun 

begitu Satrio mengakui, tidak semua saham bergerak karena 

mekanisme pasar. Faktanya, tak sedikit saham-saham tertentu 

yang pergerakannya memang dikendalikan oleh kekuatan ter-

tentu, meskipun hal itu sulit dibuktikan.

 Kepala Riset Trust Securities, Reza Priyambada, mengatakan 

fenomena harga saham naik akibat UMA juga ditunjang oleh 

masih banyaknya investor yang hit and run. “Maklum, masih 

banyak investor pikirnya ingin cepat untung,” kata Reza. In-

vestor dengan tipe seperti ini harus menjadi fokus edukasi 

oleh otoritas pasar modal.

 Alex Marco, pelaku pasar saham yang sudah cukup lama 

trading saham mengungkapkan bagi sebagian trader status 

UMA kerap diterjemahkan sebagai aba-aba beli. Saham UMA 

diartikan mereka sebagai saham yang harganya akan berger-

ak naik. Semakin cepat mereka beli maka semakin besar 

potensi meraup gain lebih besar. Terlebih, biasanya, kata 

NEWSMARKET

DEFI Danasupra Erapacific Tbk

STTP Siantar Top Tbk 

DOID Delta Dunia Makmur Tbk Tbk

BAEK Bank Ekonomi Raharja Tbk

MLPL Multipolar Tbk

SAME Sarana Meditama Metropolitan Tbk

ATPK ATPK Resources Tbk

BRMS Bumi Resources Minerals Tbk

BTEK Bumi Teknokultura Unggul Tbk

HOME Hotel Mandarine Regency Tbk

CMPP Centris Multi Persada Pratama Tbk

PLIN Plaza Indonesia Realty Tbk

TGKA Tigaraksa Satria Tbk

ABBA Mahaka Media Tbk

PRAS Prima Alloy Steel Universal Tbk

MAYA Bank Mayapada Internasional Tbk

BCIP Bumi Citra Permai Tbk
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Marco, investor 

bertransaksi sa-

ham UMA karena 

sudah mengeta-

hui rencana aksi 

korporasi emiten 

tersebut. “Me-

mang bisa dinilai 

sebagai insider trading, namun hal itu susah untuk dibuktikan,” 

kata Marco.

 Sementara itu, Uriep mengungkapkan punya kewenangan 

menentukan kriteria sebuah saham dan waran diindikasikan se-

bagai UMA. Divisi itu selanjutnya akan menyelidiki penyebab-

nya. BEI, kata Uriep, tak sulit-sulit amat untuk men-

emukan indikasi insider trading sebagai pemicu 

UMA. Adanya identitas tunggal nasabah bisa 

melacak pelanggaran hingga ke level in-

vestor.

 Namun, kata dia, BEI tidak dapat 

memberikan sanksi kepada investor 

karena memang tidak memang memiliki 

kewenangan, dan hanya bisa mengatur 

perusahaan efek. Jika BEI menemukan 

pelanggaran dan terkait dengan nasabah, 

BEI bisa menyerahkannya kepada Otoritas 

Jasa keuangan (OJK) yang memiliki memiliki ke-

wenangan hingga ke level investor. “Kami akan terus 

meningkatkan pengawasan. Saat harga mulai bergerak anom-

ali, BEI bisa melakukan tindakan berupa sanksi penghentian 

sementara (suspensi) perdagangan saham atau waran,” kata 

Uriep. 
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I
ndeks harga saham gabungan (IHSG) 
Bursa Efek Indonesia terus mencatat-
kan pertumbuhan positif. Year to date 
2013, IHSG tumbuh 13 persen, menun-

jukkan antusiasme pelaku pasar menga-
kumulasi saham-saham domestik begitu 
tinggi. Maka tak heran jika BEI dalam ren-
cana kerja dan anggaran tahunannya bera-
ni menaikkan target rata-rata transaksi har-
ian menjadi Rp 5,5 triliun. Naik dibanding 
Rp 4,8 triliun tahun lalu.

  Periode Januari-Februari 2013 tercatat 
total nilai transaksi saham domestik sudah 
mencapai Rp 449,1  triliun atau naik 16,36 
persen dibandingkan periode sama ta-
hun lalu sebesar Rp 385,9 triliiun. Suasana 
serba optimistis ini sudah pasti memberi 
berdampak terhadap kinerja sekuritas ter-
utama di segmen perantara perdagangan 
(brokerage).

 Para broker bakal menikmati masa-ma-Para broker bakal menikmati masa-ma-
sa bullish pasar saham domestik. Apalagi 
sebanyak 30 emiten baru diharapkan ikut 
meramaikan pasar pada 2013 ini. “Tahun ini 
bakal ramai bisnis perusahaan sekuritas,” 
ujar Presiden Direktur Valbury Asia Securi-
ties Johanes Soetikno.

  Investor, terutama para pemodal asing 
muai sering melakukan transaksi. Kondisi 
itu bakal menaikkan pendapatan peru-
sahaan sekuritas di pos komisi perantara 

Senyum Broker 
di Masa Bullish
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perdagangan efek. Kondisi bullish ini, kata Johannes, se-
benarnya sudah berlangsung sepanjang tahun ini.

Johannes meyakini bisnis transaksi saham di Val-
bury akan menyumbang porsi yang lebih baik terhadap 
pendapatan perusahaan. Jika pada 2012 pos komisi peran-
tara perdagangan efek menyumbang sekitar 10 persen, 
pada tahun ini diharapkan dapat meningkat hingga 15-20 
persen. Namun, pendapatan perusahaan dari bisnis pen-
jaminan (underwriting) masih memiliki porsi lebih besar.

 Meningkatnya sumbangan pos brokerage itu diharap-
kan juga dipengaruhi mening-
katnya pengetahuan masyara-
kat terhadap pasar modal. 
Penambahan cabang-cabang 
di daerah juga berpotensi me-
ningkatkan nilai transaksi.

 Presiden Direktur HD Capi-Presiden Direktur HD Capi-
tal, Antony Kristanto, men-
gatakan pertumbuhan pasar 
modal hampir menyamai laju 
kenaikan IHSG sepanjang ta-

hun 2012. Namun, hal itu belum meredakan kekhawatiran 
terhadap kondisi ke depannya. Lagi-lagi faktor eksternal 
yang jadi kendala. “Krisis Eropa yang belum selesai masih 
menjadi perhatian kami,” kata dia.

 Kondisi ekonomi makro juga bakal terpengaruh dam-Kondisi ekonomi makro juga bakal terpengaruh dam-
pak kenaikan upah minimum, tarif dasar listrik yang sudah 
pasti akan meningkatkan biaya perusahaan. Meliht kondisi 
itu, HD Capital hanya memasang target konservatif, tum-
buh 20 persen dari tahun lalu.

 
Terbantu Global

Maraknya transaksi di pasar modal Indonesia juga tidak 
terlepas dari kinerja bursa-bursa saham global. Direktur 
Utama Kresna Sekuritas, Michael Steven, mengatakan ma-
suknya dana asing ke pasar domestik menjadi salah satu 
faktor yang menguatkan kinerja perusahaan sekuritas se-
hingga transaksi di pasar saham pun melejit.

Kondisi perekonomi global yang masih diliputi ketidak-
pastian, tapi Steven masih optimistis dengan kinerja bursa 
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“Tahun ini bakal 
ramai bisnis perusa-
haan sekuritas,”

Johannes Soetikno
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domestik. Apalagi perfoma emiten-emiten Indonesia yang 
diekspektasikan mengalami peningkatan yang baik. “Pro-
gresnya masih berjalan. Kita tunggu saja perkembangan 
selanjutnya,” ujarnya.

 Penambahan emiten baru di dalam negeri sudah pasti 
akan mendorong pelaku pasar bertransaksi saham. Apala-
gi, calon emiten yang akan masuk ke lantai Bursa memiliki 
kualitas dan jejak rekam yang positif. Steven yakin IHSG 
BEI akan terus melaju kencang tahun ini.

  Optimisme senada disampaikan Direktur Utama PT 
Panin Sekuritas Tbk, Handrata Sadeli. Panain Sekuritas 
bahkan berani menargetkan rata-rata transaksi harian ta-
hun ini meningkat hingga 20-30 persen. Jika tahun lalu 
rata-rata harian panin sebesar Rp 100 miliar, tahun ini diya-
kini tembus Rp 120-130 miliar. Peningkatan rata-rata trans-
aksi harian diharapkan memberi kontribusi bisnis brokerage 
lebih baik.

Untuk meningkatkan rata-rata transaksi harian ini, kata 
Handrata, Panin akan mendorong nasabah untuk lebih aktif 
bertranskasi. “Jumlah investor kami saat ini ada 10 ribu, na-
mun yang aktif bertransaksi baru sekitar enam ribuan,” kata 
dia.

Menurutnya, mayoritas nasabah yang merupakan inves-
tor institusi menjadi salah satu penyebab masih minimnya 
transaksi. Investor institusi lebih cenderung jarang melaku-
kan transaksi. “Meski Panin punya bisnis online, tapi trans-
aksinya masih sekitar 20-30 persen dari total transaksi kami. 
Mayoritasnya masih bertransaksi secara konvensional,” kata 
dia.

Hendrata mengatakan kontribusi brokerage dan as-
set management merupakan penyumbang cukup besar 
bagi pendapatan Panin. Hanya sebagian kecil kontribusi 
pendapatan dari bisnis penjaminan.

Direktur Utama BEI, Ito Warsito mengatakan transaksi har-
ian di pasar modal semakin meningkat dibandingkan tahun 
lalu. Kenaikan itu salah satunya juga dipicu perubahan jam 
perdagangan serta penambahan jumlah emiten di BEI.

Selain kedua faktor itu, kenaikan pertumbuhan ekonomi 
yang semakin membaik juga menjadi salah satu katalisator. 
Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi lebih dari 6 persen 
maka dampak ke pasar modal juga akan positif. 
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Kita tunggu 
saja perkem-
bangan selan-
jutnya,” 

Michael Steven

Direktur Utama 
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10 Saham Pilihan April

S
truktur perekonomian yang diso-

kong oleh lebih dari 60 persen kon-

sumsi domestik memberikan keung-

gulan di tengah perekonomian dunia 

yang suram. Semakin banyak masyarakat kita 

berbelanja, mulai dari minum kopi di Starbuck 

sampai dengan memborong properti, akan 

otomatis mendongkrak kinerja perekonomian 

Indonesia, dan pada akhirnya saham-saham 

yang merepresentasikan sektor riil.

Artikel berikut adalah rekomendasi saham 

bulanan hasil kerjasama  PT Investa Saran 

Mandiri dengan tim Majalah Pialang Indone-

sia. Isinya adalah saham-saham pilihan pada 

bulan ini. Kami merekomendasikan LPCK, 

INDF, BWPT, AKRA, SSIA, HEXA, LPKR, BMRI, 

BBRI, JSMR. 

Sepuluh saham itu berfundamental kuat, 

kami prediksi laba bersih dan pendapatan 

mereka bisa tumbuh di atas 18% sepanjang 

tahun 2013.

Sepuluh saham tersebut kami nilai masih 

memiliki MOS atau Margin of Safety lebih dari 

10 persen dari nilai wajar hasil perhitungan kami. 

MOS adalah perbedaan harga saham saat artikel 

ini dibuat (per tanggal 20 setiap bulan) dengan 

harga wajar saham secara fundamental. Tentu 

harga wajar, apalagi harga pasar bisa berubah 

bila laporan keuangan terbaru keluar. 

Namun, tak lupa kami mengingatkan ker-

awanan kondisi market. Ini karena Indek Har-

ga Saham Gabungan (IHSG) sudah naik seki-

tar 13 % tanpa ada koreksi yang besar. Target 

IHSG untuk tahun ini kami perkirakan di level 

5.000, sehingga hampir mendekati target itu. 

Berikut ulasan singkat sepuluh sama tersebut, 

dimana tiga diantaranya kami ulas lebih leng-

kap di bagian akhir artikel.

Fundamental perekonomian Indonesia yang masih kokoh membuat pelu-
ang keuntungan investasi di Bursa Saham Indonesia (BEI) masih terbuka 

lebar.  Sebagai gambaran, tahun lalu pertumbuhan ekonomi Tanah Air yang 
mencapai 6,23 persen masuk dalam daftar tiga besar tertinggi di dunia. Kita 

hanya kalah dari China dan India. 

Riset: JHON VETER & KISWOYO ADI JOE. Investa Sarana Mandiri
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LPKR (Lippo Karawaci Tbk)

Harga wajar LPKR adalah Rp1.400. Hemat 

kami, salah satu kekuatan LPKR adalah tidak 

hanya bertumpu pada bisnis propertinya saja, 

melainkan ada rumah sakit persewaan ge-

dung, dan lahan industri. LPKR adalah pemain 

penting di industrinya, perusahaan ini pada 

2013 optimis bisa mendongkrak penjualan 

hingga 30 persen. LPKR memiliki pola bisnis, 

bila menjual satu  aset maka uangnya akan di-

gunakan untuk membuat 2 aset baru. Mana-

jemen juga memiliki kebijakan membagi devi-

den sekitar 25 % dari laba bersih.

BMRI (Bank Mandiri Tbk)

Harga wajar BMRI adalah Rp11.000. Bank 

dengan aset terbesar di Indonesia ini menarik 

untuk dikoleksi. Pertumbuhan bisnis yang sta-

bil dan berkelanjutan, membuat BMRI patut di-

perhatikan. Bobot saham ini juga sangat besar 

untuk IHSG dan indeks saham-saham keuan-

gan. Dari sisi kinerja, BMRI cukup baik karena 

perolehan laba bersih didukung oleh kondisi 

pendapatan bunga yang bertumbuh pesat.

JSMR (Jasa Marga Persero Tbk)

Harga wajar saham JSMR adalah Rp7.000. 

Perusahaan jalan tol terbesar ini hampir 

memonopoli jalan tol di Indonesia. Mudahnya, 

pendapatan dari tarif masuk jalan setiap harin-

ya tentu menjadi jaminan kestabilan pendapa-

tan mereka. Terlebih ada dukungan pemer-

intah untuk memperoleh pembangunan jalan 

tol baru. Setiap dua tahun sekali , tarif tol juga 

disesuaikan

BBRI (Bank Rakyat Indonesia Tbk)

Harga wajar BBRI berada di level 10.000. 

Pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan 

disertai jaringan yang tersebar hingga ke pe-

losok pedesaan di Indonesia membuat saham 

ini perlu diamati.  Hanya saja perlu diketahui, 

BBRI saat ini memiliki masalah besar pada pos 

pendapatan bunga yang tahun lalu turun, ken-

dati laba bersih tumbuh lebih dari 31 persen. 

Fakta ini menunjukkan keuntungan tahun lalu 

bukan diraih dari kegiatan usaha dan cender-

ung bersifat one off atau tidak rutin.

RESEARCHMARKET
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HEXA (Hexindo Adiperkasa Tbk)

Harga wajar HEXA berada di level Rp9.000. 

Saat ini, kondisi bisnis HEXA jauh lebih baik 

dari pada UNTR (United Tractors Tbk). Ini 

karena HEXA memiliki diversifikasi pen-

jualan produk alat beratnya dan tidak ter-

konsentrasi ke pertambangan batubara 

semata. Komposisi penjualan HEXA adalah 

30 persen konstruksi, 30 persen batubara, 

dan sisanya ke sektor kehutanan dan per-

tambangan non batubara seperti timah, 

nikel, emas, dan lain-lain. Namun perlu dik-

etahui, saham ini tidak begitu likuid, namun 

dengan rasio PE yang lebih murah daripada 

UNTR (United Tractors Tbk) dan INTA (Intra-

co Penta Tbk), potensi saham HEXA untuk 

naik cukup besar. 

 >> WATCH LIST

LPCK (Lippo Cikarang Tbk)

Dalam perhitungan valuasi pada LPCK, 

kami hanya memperhitungkan potensi per-

tumbuhan sebesar 12 persen, kendati pem-

bangunan kawasan baru di Cikarang masih 

berlangung. Namun, ada potensi kenaikan 

saham LPCK, seiring rencana beroperasinya 

pintu tol baru yang berada di depan kawasan 

Lippo Cikarang. Secara fudamental, tidak ada 

masalah berarti pada kondisi perusahaan. 

INDF (Indofood Sukses Makmur Tbk)

Untuk sementara penopang laju pertum-

buhan bisnis INDF saat ini bertumpu pada 

anak usahanya, ICBP (Indofood CBP Sukses 

Makmur Tbk).  Kondisi INDF saat ini sedang 

RESEARCHMARKET
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bermasalah di divisi perkebunan mereka sep-

erti pada LSIP (PP London Sumatra Indonesia 

Tbk) dan SIMP (Salim Ivomas Pratama Tbk). 

Namun kami melihat dengan harga minyak 

kelapa sawit (CPO) yang relatif tertahan dari 

penurunan di level saat ini akan berlangsung 

hingga akhir tahun 2013.

BWPT (BW Plantation Tbk)

Usia tanaman pohon BWPT masih muda. 

Saat ini BWPT belum mencapai puncak panen 

dari hasil perkebunan kelapa sawitnya. Dipre-

diksi pada tahun 2015—2016 rata rata usia 

tanaman kelapa sawit BWPT akan berusia 9 

tahunan, dan dari hasil panen saat ini sekitar 

60.000 ton akan meningkat menjadi 360.000 

ton.

AKRA (AKR Corporindo Tbk)

Bisnis utama dari AKRA adalah distribusi 

bahan bakar minyak (BBM) non subsidi di luar 

pulau Jawa.  Perusahaan swasta terbesar di 

Indonesia untuk distribusi BBM non subsidi 

ini telah memiliki infrastuktur sendiri. Dengan 

proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia, 

potensi perusahaan untuk tumbuh masih cu-

kup besar.

SSIA (Surya Semesta Internusa Tbk)

Secara valuasi, saham SSIA saat ini diper-

dagangkan pada harga yang cukup terdiskon 

terhadap harga wajarnya. Perhitungan valuasi 

SSIA belum memperhitungkan potensi per-

tumbuhan sambil menunggu implementasi 

dari pembebasan lahan baru seluas 1,000 

hektar  di kawasan Karawang, Jawa barat. Bila 

aksi itu terlaksana, kami akan mengupgrade 

pertumbuhan menjadi 10-15 persen, namun itu 

tergantung pada kondisi makro ekonomi se-

hingga target harga berpotensi naik.

RESEARCHMARKET
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BMRI

ANCANG—ANCANG 
MENGGARAP KELAS 
BAWAH

T
iga direktur utama itu melempar se-

nyum sembari menyatukan tangan 

kanan mereka ke depan bersama 

dengan Menteri BUMN Dahlan Iskan 

di sebuah gelaran acara yang diabadikan oleh 

juru foto di kantor Kementerian BUMN. Ketig-

anya ialah Dirut Bank Mandiri Tbk Zulkifli Zaini, 

Dirut Pos Indonesia I Ketut Mardjana, dan Dirut 

Taspen Agus Haryanto. Mereka bertemu un-

tuk menghadiri peresmian kerja sama strat-

egis dalam perusahaan patungan atau joint 

venture pada 31 Januari lalu.

Aliansi tiga perusahaan pelat merah itu 

bergabung dalam anak usaha bernama Bank 

Sinar Harapan Bali itu guna memperluas akses 

layanan keuangan bagi masyarakat. Dalam 

draft awal, 81,46 persen saham Bank Sinar Ha-

rapan di Denpasar ini dikuasai oleh Bank Man-

diri, selebihnya Pos Indonesia dan Taspen.

Inisiatif ini bertujuan mengoptimalkan Bank 

Sinar Harapan sehingga bisa memberikan 

layanan jasa keuangan terintegrasi di Indone-

sia, khususnya segmen menengah ke bawah 

apalagi disokong oleh jaringan Taspen dan 

Pos Indonesia. Berdasarkan data Bank Dunia, 

sekitar 49 persen penduduk Indonesia saat 

ini masih belum memiliki akses ke tabungan, 

kredit, dan produk asuransi. “Minimnya akses 

masyarakat menengah ke bawah pada layan-

an finansial juga menghambat upaya pengen-

tasan kemiskinan,” ujar Zulkifli dalam siaran 

persnya.

Bank Mandiri selama ini dikenal lebih fokus 

menyalurkan kredit ke klien korporasi. Publik 

lebih mengenal keberadaan pesaingnya ter-

dekatnya di pasar ini yakni PT Bank Rakyat In-

donesia Tbk (BBRI). Keduanya memang saling 

mengejar. Sepanjang tahun lalu, dari total 19 

BUMN yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, 

Bank Mandiri membukukan laba bersih terbe-

sar kedua Rp15,50 triliun, masih kalah dengan 

BBRI di urutan pertama Rp18,65 triliun.

Tahun lalu, bank yang masuk bursa pada 

14 Juli 2003 ini membukukan pertumbuhan 

kredit Rp388,8 triliun naik 23,7 persen dari 

Rp314,4 triliun tahun sebelumnya dengan rasio 

kredit bermasalah atau NPL net 0,46 persen. 

Kinerja itu memompa aset Bank Mandiri men-

jadi Rp635,6 triliun dari Rp551,9 triliun pada 

Desember 2011. Adapun laba bersih tumbuh 

26,6 persen pada tahun lalu menjadi Rp15,50 

triliun atau naik Rp3,3 triliun jika dibandingkan 

akhir tahun 2011 sebesar Rp12,2 triliun, sedan-

gkan total dana pihak ketiga menjadi Rp482,9 

triliun dari tahun sebelumnya Rp422,2 triliun.

Bank Sinar Harapan bukan anak usaha 

baru. Bank yang beroperasi pada 10 Maret 

1999 ini diakusisi Bank Mandiri pada 3 Mei 

2008 dan pengelolaanya dilakukan secara 
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terpisah. Kerja sama pada 31 Januari lalu itu 

dalam hal sinergi usaha melalui mekanisme 

penyertaan modal di bank tersebut atau joint 

venture melalui skema right issue dengan 

Bank Mandiri tetap menjadi pemegang saham 

mayoritas.

Saat ini Bank Mandiri juga terus mengem-

bangkan jaringan kantor cabang, jaringan 

elektronik, dan jaringan lay-

anan lain. Hingga Desember 

tahun lalu, Bank Mandiri me-

nambah 273 unit kantor ca-

bang. Penambahan itu mem-

buat jumlahnya menjadi 1.810 

unit (termasuk KCP Mikro) dari 

1.537 unit pada 2011. Perseroan 

juga menambah 1.989 unit ATM 

sehingga menjadi 10.985 unit, 

menambah electronic data 

capture (EDC) menjadi 180.352 

unit, dan 309 jaringan bisnis 

mikro sehingga menjadi 2.212 

unit.

Tim riset Investa Saran Man-

diri menilai harga wajar BMRI 

berada pada level Rp11.000 per 

saham. Pada 28 Maret lalu, har-

ga saham Bank Mandiri di posisi 

Rp10.000 per saham dengan 

kapitalisasi pasar Rp233,33 tril-

iun. Bank Mandiri sebagai bank 

dengan aset terbesar di Indone-

sia sangat menarik untuk dibeli. 

Dengan pertumbuhan yang stabil 

dan berkelanjutan, maka BMRI 

juga patut kita perhatikan karena 

bobot saham BMRI sangat besar 

untuk IHSG dan indeks finance.

Dengan memandang tar-

get pertumbuhan rata–rata 22 

persen per tahun, rasio kredit 

macet yang kecil, kemungkinan 

perseroan menjadi trustee bank tentu menjadi 

faktor penarik lain bagi perusahaan ini. Laju 

pertumbuhan laba bersih tersebut terutama 

didukung oleh kondisi pendapatan bunga 

yang bertumbuh secara pesat dibandingkan 

dengan kondisi tahun lalu. Pertumbuhan BMRI 

jauh melebihi nilai pertumbuhan yang diharap-

kan hanya berkisar pada level 15,65 persen. 

LAPORAN KEUANGAN BMRI

Quarter 2012 2012 2011 2010 2009 2008

Last Price 10,000 10,000 6,750 6,500 4,700 2,025

Share Out 23.1B 23.1B 23.1B 20.8B 20.8B 20.7B

Market Cap 231,000B 231,000B 155,925B 135,112B 97,573B 41,909B

 

Balance Sheet

Cash 15,286B 15,286B 11,358B 9,522B 8,868B 8,389B

Total Asset 635,619B 635,619B 551,892B 449,775B 394,617B 358,439B

S.T.Borrowing 0 0 0 0 316B 982B

L.T.Borrowing 26,366B 26,366B 26,318B 12,002B 11,832B 13,225B

Total Equity 76,533B 76,533B 62,654B 47,599B 35,109B 30,514B

 

Income Statement

Revenue 42,550B 42,550B 37,730B 33,932B 32,599B 27,336B

Gross Profit 42,550B 42,550B 37,730B 33,932B 32,599B 27,336B

Operating Profit 19,625B 19,625B 16,349B 13,737B 22,551B 18,178B

Net.Profit 15,504B 15,504B 12,246B 9,218B 7,155B 5,313B

EBITDA 20,336B 20,336B 16,815B 18,572B 22,960B 18,668B

Interest Expense 0 0 0 0 0 0

 

Ratio

EPS 664.46 664.46 529.33 439.38 341.22 254.13

PER 15.05x 15.05x 12.75x 14.79x 13.77x 7.97x

BVPS 3,313.11 3,313.11 2,712.31 2,289.92 1,691.16 1,474.41

PBV 3.02x 3.02x 2.49x 2.84x 2.78x 1.37x

ROA 2.44% 2.44% 2.22% 2.05% 1.81% 1.48%

ROE 20.26% 20.26% 19.55% 19.37% 20.38% 17.41%

EV/EBITDA 11.9 11.9 10.16 7.41 4.39 2.56

Debt/Equity 0.34 0.34 0.42 0.25 0.35 0.47

Debt/TotalCap 0.26 0.26 0.3 0.2 0.26 0.32

Debt/EBITDA 1.3 1.3 1.57 0.65 0.53 0.76

EBITDA/IntExps 0 0 0 0 0 0
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JSMR

BERSANDAR PADA 
PROYEK NEGARA

A
dalah Sutami, Menteri Pekerjaan 

Umum era Presiden Soeharto pada 

tahun 1978, orang di balik lahirnya 

PT Jasa Marga Tbk (JSMR), sebuah 

badan usaha milik negara yang fokus pada 

pengelolaan jalan bebas hambatan atau jalan 

tol. Sang Menteri beralasan perlu ada BUMN 

yang mandiri agar keuangan negara tak ter-

bebani. Saat itu baru ada satu jalan tol yakni 

Jagorawi (Jakarta, Bogor, Ciawi) yang ram-

pung dibangun tahun 1978.

Jasa Marga akhirnya lahir pada tahun itu 

melalui PP No.4/1978 tentang Penyertaan 

Modal Negara. Pertama kali dipimpin oleh Yu-

wono Kolopaking, perusahaan ini lalu masuk 

pasar modal pada 14 Juli 2003 dengan kode 

saham JSMR dengan menjual saham seharga 

Rp1.700 per saham.

Pengoperasian ruas tol Jagorawi sepan-

jang 59 km ini menjadi tonggak kelahiran 

BUMN ini sebagai perusahaan pengembang 

dan operator jalan tol dengan izin dari pemer-

intah. Berkiprah selama 35 tahun per 1 Maret 

lalu, kini harga saham perseroan terus mening-

kat, terakhir pada 27 Maret lalu saham JSMR ini 

diperdagangkan pada level harga Rp5.900 per 

saham dengan kapitalisasi Rp40,12 triliun.

Proyek lama selain Jagorawi di antaranya 

Jalan Tol Cawang—Tomang—Cengkareng 

(Sedyatmo) 23,55 km yang dioperasikan sejak 

tahun 1987, Jakarta—Tangerang 33 km sejak ta-

hun 1984, dan Palimanan—Kanci 26,3 km sejak 

tahun 1997. Perusahaan yang kini dipimpin oleh 

Adityawarman ini juga tengah menyelesaikan 

Jalan Tol Bali paket I (Nusa Dua—Ngurah Rai—

Benoa) yang ditargetkan beroperasi Juni men-

datang , menjelang KTT Asean di Bali.

PT Pelabuhan Indonesia II juga digandeng 

oleh Jasa Marga guna membangun dan men-

goperasikan jalan tol akses ke pelabuhan peti 

kemas Terminal New Priok atau Kalibaru. Jalan 

tol 7 km senilai Rp4 triliun itu diharakan selesai 

tahun depan guna mendukung proyek presti-

sius New Priok tahap I senilai Rp22,66 triliun.

Sekretaris Perusahaan Jasa Marga Da-

vid Wijayatno mengatakan pada tahun lalu 

pihaknya sudah menambah kepemilikan 

saham di PT Trans Lingkar Kita Jaya, peme-

gang konsesi ruas Cinere—Jagorawi menjadi 
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21,24 persen. Tahun lalu perseroan juga me-

lepas seluruh sahamnya di PT Citra Marga 

Nusaphala Persada (CMNP). “Untuk tahun ini, 

kami berencana mengoperasikan empat ruas 

jalan tol baru yaitu Ruas Semarang—Solo sek-

si Ungaran—Bawen, Ruas Gempol—Pandaan, 

Ruas JORR W2 Utara, dan Jalan Tol Nusa 

Dua—Ngurah Rai—Benoa,” kata David.

Dalam laporan keuangan 2012, Jasa Mar-

ga membukukan pendapatan usaha Rp9,1 

triliun, terdiri dari pendapatan tol Rp5,6 triliun, 

konstruksi Rp3,3 triliun, dan pendapatan usaha 

lain Rp143 miliar. Laba bersih perseroan pada 

tahun lalu naik 34 persen menjadi Rp1,60 triliun 

dengan EBITDA Rp 3,8 triliun. Adapun volume 

lalu lintas transaksi tahun lalu adalah 1,201 mili-

ar kendaraan, naik 10,04 persen dari tahun se-

belumnya karena tingginya volume lalu lintas 

Ruas Bogor Outer Ring Road (BORR) Seksi 1, 

Ruas Semarang—Solo Seksi Semarang—Ung-

aran, dan Ruas Surabaya—Mojokerto Seksi 1A. 

Analisa Investa Saran Mandiri, perseroan 

masih berprospek karena kompetitor mereka 

hanyalah moda transportasi lain seperti ja-

lan raya biasa, kereta api, dan angkutan laut.  

Ini menjadi penjelasan mengapa perseroan 

enggan mengambil Jalan Tol Waru—Bandara 

Juanda di Surabaya milik CMNP karena jalan 

arteri biasa dari Surabaya ke bandara lebar, 

mulus, dan terawat baik. 

Banyaknya analis yang memberikan reko-

mendasi untuk saham JSMR membuat saham 

itu sangat likuid. Tentu saja dengan hampir 

memonopoli jalan tol di Indonesia ditambah 

dengan pendapatan jalan tol yang tiap harin-

ya selalu mendapatkan banyak uang cash 

juga sangat menarik. Belum lagi setiap 2 ta-

hun sekali, pemerintah juga akan selalu mem-

pertimbangkan kenaikan tarif tol.

Perseroan optimis pendapatannya pada 
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LAPORAN KEUANGAN JSMR

Quarter 2012 2011 2010 2009 2008

Last Price 5,950 4,200 3,425 1,810 910

Share Out 6.8B 6.8B 6.8B 6.8B 6.8B

Market Cap 40,460B 28,560B 23,290B 12,308B 6,188B

 

Balance Sheet

Cash 4,302B 3,764B 4,012B 3,314B 3,377B

Total Asset 24,754B 21,432B 18,952B 16,164B 14,643B

S.T.Borrowing 3,431B 1,630B 1,439B 0 0

L.T.Borrowing 6,823B 7,067B 7,258B 4,644B 5,704B

Total Equity 8,611B 6,329B 7,740B 7,183B 6,572B

 

Income Statement

Revenue 9,070B 4,960B 4,379B 3,692B 3,354B

Gross Profit 3,610B 1,494B 3,005B 2,426B 2,211B

Operating Profit 2,975B 2,281B 1,988B 1,778B 1,630B

Net.Profit 1,602B 1,339B 1,193B 868B 708B

EBITDA 3,555B 2,958B 2,375B 2,112B 1,957B

Interest Expense 916B 740B 764B 183B 176B

 

Ratio

EPS 235.91 197.68 176.14 128.07 104.22

PER 25.22x 21.25x 19.44x 14.13x 8.73x

BVPS 1,266.35 930.7 1,138.24 1,056.38 966.47

PBV 4.70x 4.51x 3.01x 1.71x 0.94x

ROA 6.47% 6.25% 6.30% 5.37% 4.83%

ROE 18.60% 21.16% 15.42% 12.08% 10.77%

EV/EBITDA 13.06 11.32 11.78 6.46 4.35

Debt/Equity 1.19 1.37 1.12 0.65 0.87

Debt/TotalCap 0.54 0.58 0.53 0.39 0.46

Debt/EBITDA 2.88 2.94 3.66 2.2 2.91

EBITDA/IntExps 3.88 4 3.11 11.52 11.11

tahun 2015 bisa mencapai Rp8 triliun. Pertum-

buhan kinerja perusahaan ini sangat ditopang 

oleh penambahan jalan yang dibangun dan juga 

penambahan kendaraan bermotor di mana pada 

tahun ini diperkirakan menembus 1 juta unit. 
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LPKR

RAKSASA YANG TAK 
SEKEDAR JUALAN 
PROPERTI

J
ika Anda melihat Donald Trump, pen-

gusaha properti dari Amerika Serikat 

atau Ciputra dari Indonesia. Keduanya 

sama sama menjadi kaya karena ber-

investasi di properti yang masih dinilai menjadi 

salah satu cara terbaik mengembangkan fulus.

Tentu tak bisa ditampik sudah beberapa tai-

pan yang sempat keluar masuk daftar orang 

terkaya di dunia versi Forbes itu berasal dari 

pebisnis bidang ini. Selain dua orang tadi, se-

but saja dari Indonesia ada Mochtar Riady dari 

Grup Lippo dan Trihatma Haliman dari Grup 

Agung Podomoro.

Dengan prospek properti yang selalu mon-

cer karena berkaitan dengan kebutuhan manu-

sia akan tempat tinggal mendorong bisnis ini tak 

pernah lesu, permintaan selalu tinggi sehingga 

berimbas pada kinerja perusahaan properti di 

Bursa Efek Indonesia. Tahun lalu saja sembi-

lan emiten properti yang sudah merilis laporan 

keuangan tahunan mencatatkan kinerja baik, 

jauh di atas ekspektasi sejumlah analis pasar 

modal karena membukukan rata—rata pertum-

buhan laba bersih 97,78 persen.

Kesembilan emiten itu yakni PT Agung Podo-

moro Land Tbk (APLN), PT Bekasi Fajar Industri-

al Estate Tbk (BEST), PT Modernland Realty Tbk 

(MDLN), dan PT Greenwood Sejahtera (GWSA). 

Lainnya ialah PT Metropolitan Land Tbk (MTLA), 

PT Duta Pertiwi Tbk (DUTI), PT Alam Sutera Re-

alty Tbk, PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), 

dan terakhir PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR).

Dari hasil laporan keuangan itu, Lippo Kar-

awaci mencatatkan pendapatan tertinggi 

Rp6,16 triliun, sedangkan Bumi Serpong Da-

mai menjadi emiten dengan laba bersih ter-

tinggi Rp1,47 triliun. Bagaimana Lippo Karawaci 

mengemas produknya yang mampu mendo-

rong pendapatan tertinggi sepanjang tahun 

lalu itu? Proyek apa saja yang akan diandalkan 

dalam mengeruk cuan di bisnis properti pada 

tahun  ini?

Seperti ditulis di awal, bisnis properti sela-

lu terkait dengan aktivitas manusia, erat den-

gan kebutuhan akan tempat tinggal yang lalu 

berkembang menjadi investasi. Makin banyak 

manusia hidup di kota, makin banyak tempat 

yang dikembangkan untuk mengakomodasi 

kebutuhan itu. Dan Lippo Karawaci mahfum hal 

itu. Mereka memperluas cakupan usaha tidak 

hanya sebatas pembangun perumahan tetapi 

mengembangkan pusat perbelanjaan, kantor, 

dan jasa rumah sakit dalam satu kawasan.

Awalnya perusahaan didirikan dengan nama 

PT Tunggal Reksakencana pada 15 Oktober 

1990 dan 6 tahun kemudian tepatnya pada 28 

Juni 1996 perseroan akhirnya menjadi peru-

sahaan public dengan melantai di bursa efek 

dengan kode saham LPKR.

Rumah sakit

Salah satu alasan kuat tim riset Investa Sa-

ran Mandiri  merekomendasikan saham LPKR 

adalah diversifikasi bisnis emiten ini. Tak sep-

erti emiten sejenis lainnya, LPKR memiliki real 

estate, kawasan perkotaan, rumah sakit, infra-

struktur, mall, dan apartemen ini adalah rak-

sasa yang sedang bergerak terus.

LPKR tergolong pada strategic player di 

industrinya. LPKR juga mengandalkan pola 

jika menjual satu aset, maka uangnya akan di-

gunakan untuk membuat dua aset baru lagi. 

Selain itu LPKR punya kebijakan membagi 
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dividen sekitar 25 persen dari laba bersihnya. 

Ketut Budi Wijaya, Presiden Direktur Lip-

po Karawaci, mengatakan kinerja sepanjang 

tahun lalu itu sesuai dengan prediksi sebel-

umnya dengan capaian memuaskan. “Kami 

sangat senang dengan hasil 2012, on track,” 

katanya. Pada paparan publik 4 Desember 

tahun lalu, perseroan mematok tar-

get pendapatan tahun ini naik 54 

persen menjadi Rp9,3 triliun dari 

estimasi tahun lalu Rp6,1 triliun dan 

laba pada tahun ini naik 81 persen 

menjadi Rp1,9 triliun dari estimasi 

tahun lalu Rp1,1 triliun.

Selain itu salah satu proyek lain 

yang diperkirakan menopang bisnis 

perseroan adalah kawasan terpadu 

Holland Village senilai Rp5 triliun 

yang terletak di Cempaka Putih, Ja-

karta Pusat. Pengembangan ini me-

nyusul kesuksesan pembangunan 

Kemang Village dan The St Moritz 

Penthouse and Residences di Puri 

Indah, CBD Jakarta Barat.  Tak han-

ya itu pengembangan apartemen 

melalui anak usahanya PT Lippo 

Cikarang Tbk (LPCK) juga menjadi 

salah satu motor pendapatan.

Perseroan menggenggam sa-

ham Lippo Cikarang secara lang-

sung sebesar 54,37 persen dan 

tidak langsung melalui anak usa-

hanya lain yakni PT Muliasentosa 

Dinamik, PT Sentra Realtindo De-

velopment, PT Kemuning Satiata-

ma, dan PT Graha Tata Cemerlang 

Makasar. Apalagi perseroan juga 

sudah menerbitkan global senior 

notes atau obligasi global senilai 

US$130 juta bertenor 8 tahun.

Pada tahun ini juga ada rencana 

enam rumah sakit baru di bawah Grup Siloam 

sehingga jumlah yang beroperasi menjadi 13 

unit pada akhir tahun ini. Lini rumah sakit di-

perkirakan menyumbang 35 persen pendapa-

tan, atau kontributor terbesar bagi perseroan 

pada tahun ini. 

LAPORAN KEUANGAN LPKR

Quarter 2012 2012 2011 2010 2009 2008

Last Price 1,370 1,370 660 680 510 800

Share Out 23.1B 23.1B 23.1B 21.6B 17.3B 17.3B

Market Cap 31,616B 31,616B 15,231B 14,707B 8,824B 13,842B

 

Balance Sheet

Cash 3,337B 3,337B 2,175B 3,660B 1,533B 1,700B

Total Asset 24,869B 24,869B 18,259B 16,155B 12,128B 11,788B

S.T.Borrowing 196B 196B 0 0 0 0

L.T.Borrowing 6,084B 6,084B 3,753B 3,376B 2,884B 3,199B

Total Equity 10,656B 10,656B 8,834B 7,710B 4,887B 4,500B

 

Income Statement

Revenue 6,160B 6,160B 4,190B 3,125B 2,565B 2,553B

Gross Profit 2,821B 2,821B 1,896B 1,524B 1,187B 1,219B

Operating Profit 1,549B 1,549B 928B 721B 481B 465B

Net.Profit 1,060B 1,060B 708B 525B 388B 371B

EBITDA 1,875B 1,875B 1,119B 909B 576B 508B

Interest Expense 0 0 777M 22B 65B 93B

 

Ratio

EPS 46.48 46.48 31.56 30.3 22.43 21.44

PER 29.48x 29.48x 20.91x 22.44x 22.74x 37.32x

BVPS 461.75 461.75 382.78 356.48 282.46 260.11

PBV 2.97x 2.97x 1.72x 1.91x 1.81x 3.08x

ROA 4.26% 4.26% 3.88% 3.25% 3.20% 3.15%

ROE 9.95% 9.95% 8.02% 6.81% 7.94% 8.24%

EV/EBITDA 18.43 18.43 15.02 15.86 17.66 30.18

Debt/Equity 0.59 0.59 0.42 0.44 0.59 0.71

Debt/TotalCap 0.37 0.37 0.3 0.3 0.37 0.42

Debt/EBITDA 3.35 3.35 3.35 3.71 5.01 6.29

EBITDA/IntExps 0 0 1,441.27 42.29 8.84 5.48
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WORLD

S
iprus adalah salah satu 

negara terkecil di Zona Eropa. 

Luas negara tetangga Turki ini sedikit 

lebih besar dari DKI Jakarta, dengan popu-

lasi hanya sekitar sepertiga penduduk Jakarta Timur 

yang  berjumlah 2,6 juta jiwa. Negara ini bergabung 

dengan Zona Eropa pada 2004 dan oleh Bank Dunia 

diklasifikasikan sebagai negara maju nan kaya dengan 

pendapatan per kapita pada 2011 sebesar 20.605 euro 

atau setara Rp250 juta per tahun. Delapan kali lipat dari 

masyarakat Indonesia.
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Wolfgang Schäuble
Menteri Keuangan Jerman
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Tak dinyana, 

Siprus yang jarang 

diperbincangkan 

dari krisis Eropa 

tiba-tiba memberi 

kejutan di sela-sela 

perhatian pasar ter-

hadap PIGS atau 

Portugal, Italia, Yu-

nani dan Spanyol. 

Dipicu oleh penari-

kan dana nasabah bank pada 18 Maret lalu yang panik setelah 

mendengar rencana penerapan pajak tabungan sebesar 6,75 

persen untuk rekening berisi di bawah 100 ribu euro, dan 9,9 pers-

en untuk nilai rekening di atas itu. Pajak ini adalah syarat utama 

bila Siprus ingin mendapat dana talangan sebesar 8,7 miliar euro 

yang diberikan otoritas Eropa.

Suasana ini sempat membuat pasar saham, obligasi, dan va-

las global beraksi negatif. Di New York Indeks Dow Jones ditutup 

-0.43 persen, Nasdaq -0.35 persen, dan S&P 500 -0.55 persen. 

Sementara di London, FTSE -0.49% dan di Jakarta, Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG) hanya melorot -0,34 persen. Pada akh-

irnya, parlemen Siprus menolak bailout bersyarat itu. Alih-alih me-

nyelesaikan masalah, penolakan memunculkan kekhawatiran ke-

bangkrutan Siprus.  Sebab,  jumlah total kredit perbankan di sana 

mencapai 152 miliar euro atau delapan kali nilai PDB Siprus. Tanpa 

dana talangan, bank-bank di Siprus akan bangkrut.

Pasca penolakan bailout—sampai dengan artikel ini dibuat—

wacana yang muncul adalah pembatasan modal keluar atau capi-

tal control. Ini terkait profil deposan yang banyak dimiliki asing, se-

hingga sepekan sejak rush deposan, pemerintah masih menutup 

bank. Sebanyak 40 persen dana pihak ketiga perbankan Siprus 

adalah milik warga dan lembaga keuangan Rusia yang diduga 

tempat para mafia mencuci uangnya. 

Tendensi ini salah satunya dikemukakan Menteri Keuangan Jer-

man, Wolfgang Schäuble. “Jika anda ingin membicarakan menge-

nai program (bantuan), perlu dilakukan yang lebih (pembicaraan) 

khusus soal pencucian uang,” ujar dia beberapa waktu sebelum 

keputusan bailout diberikan. Inilah alasan utama, mengapa Jer-

man terlihat paling ngotot untuk menerapkan syarat pajak de-

Menteri Keuangan Jerman, 

Wolfgang Schäuble

SPIEGEL.DE

“Jika anda ingin 
membicarakan men-
genai program (ban-

tuan), perlu dilakukan 
yang lebih (pembi-

caraan) khusus soal 
pencucian uang,”
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posan yang kemudian di tolak. Petinggi Zona Eropa ingin deposan 

menanggung beban bailout. 

Seperti pernah terjadi di Yunani, Kanselir Jerman Angela Merkel 

dan Menkeu Schäuble adalah sosok yang paling dibenci oleh publik 

Siprus. Adanya syarat pajak itu dianggap sebagai perampokan uang 

masyarakat. “Merkel, Anda menucuri tabungan pensiun kami,” tulis 

seorang demonstran di jalanan Necosia, Ibu Kota Siprus. Sebelumnya, 

pemerintah Siprus merapat ke Kremlin untuk restrukturisasi utang 2,5 

miliar euro yang akan jatuh serta meminta pemotongan bunga. Kremlin 

menolak permintaan itu.

Efek Yunani

Kemarahan publik Siprus 

beralasan. Asal muasal ma-

salah Siprus bermula ketika de-

tik-detik akhir sidang pemimpin 

Komisi Eropa dan Dana Mon-

eter Internasional (IMF) di akhir 

Oktober 2011 silam berbuah 

keputusan pahit. Seperti diku-

tip dari The New York Times 

(26/3), keputusan Brussels 

yang disebut Merkel sebagai 

keputusan tepat untuk menyelamatkan yunani itu adalah hair cut atau 

penghapusan nilai obligasi pemerintah Yunani hingga 50 persen. 

Akibatnya, keputusan itu mengaktifkan bom waktu finansial. 

Kerugian pembeli obligasi pemerintah Yunani yang didominasi 

perbankan Eropa mencapai 75 persen dari nilai nominal obligasi 

yang mereka genggam. Perbankan Siprus waktu itu kehilangan 4 

miliar euro, dimana Cyprus Popular Bank, bank terbesar di sana 

menanggung kerugian sekitar 2,3 miliar euro. Ini adalah pemicu 

yang sama pada kebangkrutan bank-bank di Spanyol. 

Kendati kecil, risiko kebangkrutan perbankan Siprus cukup 

mengerikan. Direktur Pelaksana Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati 

mengingatkan negara-negara berkembang untuk wasada.  Seper-

ti dikutip dari Reuters (25/3) di Beijing, China, Sri mengatakan jika 

masalah Siprus tidak segera diselamatkan, krisis itu bisa menular 

dan mengancam ke negara-negara di Uni Eropa. “Dampak per-

tama terhadap dunia dari situasi krisis Eropa ini berasal dari per-

sepsi, karena sifatnya yang psikologis,” katanya. “Itu sangat menu-

lar karena berasal dari pasar modal, pasar ekuitas dan dari sektor 

finansial,” ujarnya. 

SPIEGEL.DE

WORLD
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Bahasa Bisnis 
Perusahaan

Membeli saham pada prinsipnya sama dengan membeli 
perusahaan, dimana hak kepemilikan tergantung kepa-
da persentase jumlah kepemilikan kita. Adapun laporan 
keuangan adalah salah satu media komunikasi antara 

manajemen dengan pemegang sahamnya. Karena itu memahaminya 
menjadi bagian sangat penting untuk mengambil keputusan membeli, 
menahan, atau menambah kepemilikan. Sebaliknya menjual, baik seba-
gian ataupun semuanya.

Sayangnya, banyak diantara kita yang tidak memiliki latar belakang 
pendidikan akuntansi atau ekonomi sehingga dapat dimaklumi sedikit 
yang bisa membaca laporan keuangan. Namun hal itu bukan berarti in-
vestasi di pasar modal hanya untuk mereka yang berlatar belakang akun-
tansi. Tulisan ini akan berusaha membuka sebuah ide bahwa bahasa 
akuntansi itu sama persis dengan bahasa usaha kita sehari-hari atau ba-
hasa kehidupan kita sehari-hari.

Laporan Keuangan Adalah Bahasa Bisnis
Laporan keuangan terdiri dari empat komponen penting yaitu nera-

ca/balance sheet, laporan laba rugi (income statement), laporan arus 
kas (cash flow statement), dan catatan atas laporan keuangan.  Bila anda 
mendapatkan laporan keuangan emiten yang dirilis setiap kuartal, Anda 
akan menemukan laporan-laporan ini.

Pengertiannya, semua transaksi pendapatan dan biaya perusahaan 
mauk dalam laporan laba rugi. Laporan ini intinya menunjukan aktivitas 
usaha dalam satu periode tertentu. Adapun laporan arus kas menggambar-
kan aliran kas sebuah perusahaan. Laporan kas diperlukan karena tidak 
semua aktivitas transaksi pendapatan atau pengeluaran melibatkan kas. Se-

STRATEGYPOINT OF VIEW

Hans Kwee
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mentara itu neraca adalah potret keadaan keuangan 
sebuah perusahaan. Di sebuah neraca berlaku prin-
sip keseimbangan sebelah kiri yang biasanya adalah 
berupa aset dan sebelah kanan utang dan modal. 

Sederhananya, aset adalah kekayaan perusa-
haan yang dibiayai oleh sisi kanan neraca, yang 
berasal dari hutang ataupun modal perusahaan. 
Untuk itu, jangan melewatkan catatan-catatan 
atas laporan keuangan—biasanya berada di ba-
gian akhir laporan keuangan—yang merupakan 
penjelasan atas angka-angka yang tertera pada  
dalam pos-pos di atas.

Akuntansi Seperti Bahasa Sehari-hari
Laporan keuangan adalah rekapitulasi proses 

akuntansi perusahaan sehari-hari. Penulis akan 
mencoba memberikan sebuah contoh sederhana. 
Sebut saja Badu, yang memutuskan pensiun dini 
untuk memulai bisnis butik. Awalnya dia mem-
bentuk perusahaan dalam bentuk PT (Perseroan 
Terbatas) untuk memisahkan kekayaan perusa-
haan dengan kekayaan pribadi. 

Pertama Badu menyetorkan modal sebesar Rp1 
miliar, yang di catat sebagai kas di posisi debet, dan 
modal di posisi kredit. Prinsip pertama adalah 
posisi debet dan kredit harus sama. Prinsip ked-
uanya, aset yang bertambah di catat di posisi de-
bet dan bila berkurang di posisi kredit. Sedang un-
tuk hutang dan modal terbalik. Bila bertambah di 
tulis kredit, sedang berkurang catat di debet.  Lalu 
Badu menyewa counter di mall selama dua tahun 
senilai Rp120 juta. Karena dua tahun, maka 
dicatat- kan pada akuntansi 

sebagai 

b i a y a 
sewa dibayar dimuka dan 

mengurangi kas pada pos aset, masing-mas-
ing Rp120 juta. Sehingga komponen aset di neraca 
tercatat ada kas Rp880 juta, biaya dibayar dimuka 
Rp120 juta rupiah dan modal tetap Rp1 miliar.

Badu kemudian merenovasi counter dengan 

biaya Rp10 juta dan berbelanja baju dan celana 
sebagai barang dagangannya senilai Rp300 juta 
rupiah. Transaksi ini dicatatkan sebagai biaya re-
novasi di debet, dan mengurangi kas di kredit ma-
sing-masing Rp10 juta rupiah. Untuk pengeluaran 
baju dan celana, dicatatkan sebagai persediaan 
yang meningkat jumlah  (debet) dan membuat kas 
berkurang (kredit), masing-masing Rp300 juta. 

Untuk pos biaya, ada dua prinsip yang harus 
kita ingat. Pertama pos biaya sama dengan den-
gan pos aset, dimana bila ada tambahan biaya 
dicatatkan  debet. Dan prinsip kedua, pos biaya 
ini tidak masuk ke neraca melainkan mampir 
dulu ke laporan laba rugi. Sekarang Badu mulai 
berjualan. Hari pertama ada transaksi penjualan 
sebesar Rp5 juta tunai. Pada jurnal akuntansinya, 
kas bertambah di debet dan pendapatan juga ber-
tambah di kredit. Nah prinsip akuntansi untuk 
pendapatan sama dengan pos modal, dimana 
bila bertambah, dicatatkan pada jurnal akun-
tansi pada kredit, dan pos pendapatan dan biaya 
dimasukan dahulu ke laporan laba rugi.

Setelah beberapa bulan, Badu sukses dan ingin 
memperbanyak barang dagangan. Badu menga-
jukan pinjaman pada bank sebesar Rp200 juta, 
dan disetujui. Maka transaksi ini dicatatkan secara 
akuntansi sebagai kas bertambah Rp200 juta rupi-
ah di debet, dan pos hutang di kredit senilai sama. 
Sekarang struktur neraca PT Budi sudah ada pos 
hutang 200 juta rupiah dan modal 1 miliar un-
tuk membiayai kekay- aan dan 
operasi perusa-

haan.
S e k a -

rang kita paham 
ternyata laporan keuangan yang 

datangnya dari jurnal akuntansi itu 
s a n - gat sederhana dan seperti bahasa dagang 
sehari-hari. Pada edisi berikutnya kita akan lebih 
memperdalam tentang komponen-komponen 
laporan keuagan dan bagaimana kita melakukan 
analisanya. 
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A
rtikel kali ini masih berkaitan dengan review 
kondisi keuangan dan investasi yang telah di 
bahas pada edisi sebelumnya. Kali ini saya akan 
membuat gambaran mengenai simulasinya. 

Semoga, hitungan sederhana ini dapat menjadi gambaran 
kepada anda dalam melakukan review terhadap kondisi 
keuangan dan investasi, khususnya pada posisi aset dan 
hutang. 

Simulasi ini penting agar kita bisa mengetahui tingkat 
kesehatan keuangan. Bila sudah keluar angkanya, maka 
kita bisa membuat perencanaan keuangan dengan lebih 
baik. Berikut contoh simulasi dengan menggunakan se-
jumlah asumsi. Anda bisa menambah atau mengurangi 
pos-pos itu sesuai dengan kondisi anda.

Aprida

31 DESEMBER 
2011

31 DESEMBER 
2012

% KENAIKAN / 
PENURUNAN

Aset Lancar 
- Deposito (Aset Kas) 20.000.000 30.000.000 + 50%
- Saham TLKM (Aset Investasi 340.000.000 452.500.000 +33,08%

Total 360.000.000 482.500.000 +34,02%
Aset Tidak Lancar

- Rumah yang ditempati (Aset 
Pribadi)

300.000.000 350.000.000 +16,67%

- Apartemen  (Aset Investasi 450.000.000 500.000.000 +11,11%
Total 750.000.000 850.000.000 +13,33%

Total Aset 1.110.000.000 1.332.500.000 +20,04%
Hutang Jangka Pendek 

- KTA - 25.000.000
- Kartu Kredit 3.000.000 40.000.000 +1233,33
- Hutang Pegadaian 5.000.000 10.000.000 +100%

Total 8.000.000 75.000.000 + 837,5%
Hutang Jangka Panjang - -

-  KPR 250.000.000 200.000.000 -20%
-  KPA 430.000.000 380.000.000 -11,63%

Total 680.000.000 580.000.000 - 14,7%
Total Utang 688.000.000 655.000.000 -4,7%

Kekayaan Bersih 422.000.000 677.500.000 +60,54%

Simulasi Review 
Kondisi Keuangan
(Neraca Keuangan Pribadi)
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 Dari simulasi di atas, ter-
dapat beberapa hal yang 
bisa dijadikan dasar 
mereview lebih lanjut 
neraca keuangan priba-
di:

ASET LANCAR berupa 
deposito naik 50 persen, 
dan diasumsikan deposito 
ini digunakan untuk Dana 
Darurat Anda dan sekeluarga. Walau 
kenaikannya signifikan, jangan senang 
dulu, karena bisa jadi KURANG atau bisa 
jadi malah LEBIH. Jadi baiknya periksa 
kembali berapa dana darurat ideal anda. 

INVESTASI di saham saham PT Teleko-
munikasi Indonesia Tbk (TLKM) sudah 
naik 33 persen dalam setahun. Coba 
periksa kembali tujuan keuangan anda 
terhadap saham TLKM ini. Contoh: In-
vestasi di saham TLKM untuk bikin kos-
kosan dengan target 25 persen perta-
hun. Nah seandainya sudah achieve dan 
nilai saat ini sudah cukup untuk memban-
gun kos-kosan maka saham TLKM sudah 
boleh dijual dan dananya bisa langsung 
untuk membangun kos-kosan yang Anda 
cita-citakan.

KENAIKAN investasi Apartemen Anda 
sudah 11 persen (apartemen saja). Lihat 
kondisi apartemen sekarang, apakah 
saat ini dibiarkan kosong atau sudah 
disewakan. Kalau kosong, walau kenai-
kan apartemennya saja sudah 11 persen, 
namun sebenarnya apartemen tersebut 
masih bisa dioptimalkan kembali dengan 

cara disewakan. Uang ha-
sil sewa bisa menambah 

penghasilan tahunan anda 
atau bisa juga untuk diin-
vestasikan kembali untuk 
mengakselerasi kenaikan 
kekayaan.

DARI review juga diketahui 
sepanjang tahun 2012 aset 

anda hanya naik 20 persen, 
sementara utang anda naiknya 837,5 

persen. Mungkin hal ini tidak anda sadari, 
dan anda masih “merasa” aman-aman 
saja. Tapi secara realnya dapat disimpul-
kan kondisi keuangan anda tahun 2012 
lebih buruk dibandingkan tahun 2011,  
karena peningkatan utang yang signifi-
kan. Apalagi diketahui dari daftar utang 
Anda lebih banyak utang konsumtif, 
sementara utang produktif turunnya tidak 
signifikan. Dengan review, anda men-
getahui langkah selanjutnya yang akan 
ambil terhadap utang-utang konsumtif  
tersebut.

DARI review terhadap neraca keuangan 
pribadi juga diketahui , total kekayaan 
bersih anda meningkat 60 persen hal ini 
karena kenaikan deposito, saham TLKM 
dan kenaikan properti yang anda miliki. 

Ini merupakan contoh sederhana dari 
Review terhadap Neraca Keuangan Priba-
di (dari daftar  aset dan utang). Realisasinya 
mungkin akan ada banyak jenis investasi, 
aset, atau utang. Untuk itu bisa disesuai-
kan dengan kondisi keuangan Anda dan 
keluarga. 
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Selalu ada harapan dalam setiap perubahan. Barangkali 
kalimat itu yang membawa peruntungan bagi Sandra 
Wulandari, seorang equity sales sukses PT Mega Capi-
tal, saat memutuskan berganti karir dua tahun silam. 
Wanita 28 tahun asal Bandung ini berani mengambil 
risiko dan meninggalkan pekerjaannya sebagai staf ad-
ministrasi di perusahaan yang sama. 
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Gerakannya cukup cepat. 
Hanya dalam dua tahun ini, 
ia sudah dipercaya oleh 25 
nasabah ritel dengan nomi-
nal dana investasi bervaria-
si. Nasabahnya mempercay-
akan investasi mulai dari Rp 
100 hingga Rp 900 jutaan, 
tapi ajek. Kini, bahkan tran-
saksi per bulannya sudah 
tembus Rp 7 miliar.

  Bila dibandingkan den-Bila dibandingkan den-
gan seniornya, kesuksesan 
Sandra memang masih ter-
golong kecil. Namun un-
tuk skala kantor cabang 
di daerah dengan rentang 
waktu yang pendek, catatan 
prestasi Sandra sebagai 
sales aequity terbilang 

“Nggak 
banyak, dulu 
cuma modal 
10 juta rupi-
ah. Istilahnya 
uang itu hi-
lang, ya ang-
gap saja biaya 
untuk belajar. 

STORYPERSONAL

moncer. Semua itu tentu saja tak lepas dari kerja keras dan 
kemauan belajar yang tinggi dari Sandra.

  Lulus S1 Manajemen Universitas Islam Bandung ini 
memulai kehidupan kerja sebagai staf administrasi peru-
sahaan sekuritas ini. Tapi selama dua tahun (2009-2011) 
bekerja ia merasa kehidupannya monoton saja. Ia merasa 
melihat sesuatu yang berbeda pada diri seorang broker.

 Di mata Sandra, aktivitas broker sangat menyenangkan. 
Lebih dinamis ketimbang kesehariannya hanya duduk di 
belakang meja dan melayani kebutuhan kantor seadan-
ya.  Ia lantas memutuskan mulai belajar sendiri tentang du-
nia saham.

  Ia nekad belajar trading saham dengan modal patun-
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gan bersama teman-te-
mannya karena saat itu 
belum banyak sekuritas 
menawarkan pembu-
kaan akun nominal kecil. 
Sandra dan rekan-rekan-
nya harus bergantian 
menggunakan akun saat 
akan trading karena 
uang mereka hanya cu-
kup membuka satu akun.

  Karena baru belajar 
dan memang masih nol 
pengalaman, Sandra pun 
kalah main saham. “Ng-
gak banyak, dulu cuma 
modal 10 juta rupiah. Is-
tilahnya uang itu hilang, 
ya anggap saja biaya un-
tuk belajar. Tapi enggak 
kapok karena ke sininya 
jadi makin ngerti,“ kata 
Sandra.

 Pengorbanan dan se-Pengorbanan dan se-
mangat belajar Sandra 
pun membuahkan hasil. 
Tak butuh waktu lama, ia 
mendapat tawaran dari 
manajemen di kantornya 
bekerja untuk menjadi 
equity sales. Awalnya 
Sandra sempat ragu, na-
mun akhirnya tawaran 
itupun tak disia-siakan-
nya. “Mungkin bos lihat 
kok saya jadi bisa main 
saham. Akhirnya ditawa-
rin jadi sales,” tuturnya.

\\ BIODATA

SANDRA WULANDARI

November 1984

\\ PENDIDIKAN FORMAL 

S1 Managemen, Universitas 

Islam Bandung (UNISBA)

\\ KARIR:

2008-2009                   

Nasa Education Center, 

pelatihan pramugari.

2009-2011                   

Staf Administrasi, PT Mega 

Capital Cabang Bandung

2011- SEKARANG           

Equity Sales, PT Mega Capi-

tal Cabang Bandung.
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 Pengalaman pertama membuatnya dag 
dig dug. Ia tidak yakin bisa mengelola dana 
orang lain. Pekerjaan mencari nasabah 
menurutnya yang paling melelahkan saat 
memulai. Pada bulan kedua, barulah San-
dra mendapatkan klien pertamanya. Pe-
cah telor mendapati nasabah pertamanya 
membakar lagi semangat Sandra. Sema-
kin hari semakin mudah baginya mencari 

nasabah. “Bahkan tak sesulit memindah-
kan data ke komputer,” ujarnya.

  Sandra mengaku menggarap orang-
orang yang dulu dikenalnya saat masih 
menjadi staf adminsitrasi di bagian cus-
tomer service Mega Capital. Mereka men-
jadi target awal meski investasinya masih 
kecil-kecil. Sambil jalan, di bulan keempat 
karir salesnya, Sandra berhasil menggaet 

STORYPERSONAL
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pemodal lumayan besar. Dalam sebulan 
saat itu ia bisa memainkan dana Rp 4,5 
miliar hingga Rp 5 miliar per bulan.

  Sandra punya teknis khusus untuk 
mendekati dan meyakinkan nasabah. Per-
tama, ia menarik minat nasabah dengan 
menyebutkan nama besar perusahaan 
tempatnya bekerja. Kredibilitas perusa-
haan yang selalu jadi andalannya meya-
kinkan nasabah. “Nama perusahaan pent-
ing karena mereka (nasabah) 
melihat ini perusahaan bisa di-
percaya atau nggak?” ungkap 
ibu satu anak ini.

  Setelah itu, ia mencontoh 
nasabah-nasabah yang sudah 
berhasil untuk semakin meya-
kinkan. Kemudian disusul den-
gan analisis produk, mengu-
las bagaimana memilih saham 
yang terbaik dan seterusnya. 
Begitu berulang-ulang. Terus 
dan terus dilakukannya.

 Sandra mengaku lebih mu-Sandra mengaku lebih mu-
dah memprospek nasabah 
yang sudah mengerti dunia 
saham. “Kalau yang belum 
mengerti lebih ribet jelasinnya. Lebih pan-
jang ngobrolnya,” kata dia. Menurut San-
dra, mendapatkan nasabah lebih mudah 
dibanding mempertahankan mereka tetap 
mempercayakan uangnya kepada kita.

  Bila sedang tidak beruntung, broker 
pun harus siap mendapati ocehan pedas 
dari para nasabahnya. Tak Cuma sekali dua 
kali, tapi sering. “Investasi saham itu kan 
penuh risiko. Kalau nasabah lagi mood-
nya jelek, kadang marah-marah ke broker, 
kita jadi kena semprot itu pasti. Dulu per-
tama kali jadi broker, itu kan masih bego 
(belum paham), disuruh beli saham ini, eh 

tiba-tiba turun sangat besar. Dan akhirnya 
yang kena semprot saya,” tuturnya.

  Tapi tak semuanya begitu, beberapa 
nasabahnya juga seringkali mengerti po-
sisinya. Bahkan nasabah yang sudah mera-
sa dekat, tak segan berbagi cerita pribadi. 
“Ada yang curhat, kadang kita juga harus 
menyisihkan waktu, tapi itu pun di telepon. 
Hanya cerita pribadi, kita jadi pendengar 
setia aja,” kata dia.

 Kini, Sandra merasa memiliki 
kepuasan atas apa yang telah 
dilakukannya. Ia pun merasa 
semakin mencintai pekerjaan-
nya. Ia mengaku bangga se-
tiap kali membuat laporan ke-
lolaan keuangan nasabahnya 
yang kinclong. Profesinya seb-
agai equity sales, ternyata bisa 
membuat orang lain merasa 
berhasil.

  Meski terbilang sukses, 
Sandra mengatakan masih 
banyak yang ingin dicapainya 
ke depan. Ia, misalnya, masih 
bermimpi mempunyai nasa-
bah institusi. Saat ini, ia ten-

gah menindaklanjuti lima calon investor 
institusi. Menurutnya tantangan nasabah 
institusi lebih berat. “Nggak asal masuk, 
saingannya juga agak susah. Kadang satu 
institusi bisa di lima sekuritas bersaing. 
Jadi peluang masuknya lebih susah,” ka-
tanya.

Ia juga punya misi mengenalkan dunia 
pasar modal ke masyarakat luas. Memberi-
kan edukasi yang benar melalui peranan-
nya sebagai equity sales. Menurutnya, 
banyak orang belum mengenal saham. 
Kadang saham masih salah kaprah disa-
makan dengan foreign exchange.  

STORYPERSONAL
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Google kembali memperkenalkan inovasi 
terbarunya ‘Google Glass’ atau kacamata 
pintar. Boleh dibilang alat ini jauh dari hiruk 
pikuk gadget teknologi yang saat ini umum-
nya bertumpu pada ponsel. Meski bergenre 

GOOGLE

84PIALANG INDONESIA EDISI 8 APRIL 2013



85PIALANG INDONESIA EDISI 8 APRIL 2013

nyeleneh, perangkat ini termasuk penemuan baru dalam hal konver-
gensi media internet. 

Google Glass lebih dari sekadar alat bantu pengelihatan. Ia mam-
pu diperintah melalui suara, sehingga berfungsi selayaknya telepon 
pintar. Kacamata ini juga bisa merekam video, pencarian internet 
(searching), serta mengirim surat elektronik atau e-mail. Bahkan se-
buah touchpad dapat digunakan untuk mengontrol kacamata pintar 
ala perangkat Ethan Hunt, dalam film Mission Impossible.

Kemampuan luar biasa ini didukung oleh komponen-komponen 
yang canggih. Didalamnya ada CPU, RAM, accelerometer, gyro-
scope, dan wireless radio. Meski begitu, Google mengklaim alat-akat 
ini tidak akan membuat bobot kacamata menjadi lebih berat. Sama 
seperti kacamata biasa, bahkan lebih ringan dari beberapa produk 
sun glass. 

Dari sisi fungsi pengelihatan, tidak ada yang sangat spesial dari 
kacamata ini. Tapi ia memberikan sentuhan kecanggihan tersendiri, 
yaitu “augmented reality”. 
Semacam per-
angkat 

terletak di depan dan 
sedikit di atas mata pemakainya yang 

dilengkapi dengan kamera dan peramban internet 
(web-browser) mini. Sehingga mampu menampilkan in-

formasi digital dalam layar kecil. 
Pada bagian tangkai terdapat alat yang berfungsi dengan cara 

GADGETLIFESTYLE
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disentuh, pengguna cukup menekan dengan jari ke atas atau ke 
bawah. Dengan ini pula penggunan bisa menggulirkan teks atau 
memilih sesuatu di layar. Pada kondisi tertentu, kacamata ini bisa 
berfungsi sebagai Global Positioning System (GPS) sehingga 
sangat membantu saat berkendara. 

Tim pengembang Google Glass memberikan pernyataan 
singkat di Google+, bahwa kacamata canggih ini juga bisa 
digunakan oleh pengguna kacamata biasa. Dalam publikasi 
tersebut dijelaskan desain mereka menganut konsep modu-
lar. Alhasil beberapa bagian bisa diganti sesuai dengan kebu-
tuhan pengguna, termasuk pada bagian lensa dan bingkai. 
Secara teknis, Google Glass disebut bisa memuat bingkai 
dan lensa kacamata biasa sesuai keperluan pemakai.

Beberapa kabar yang beredar menyebutkan, saat ini tim 
Google sedang menyempurnakan desain untuk mewu-
judkan hal itu. Rencananya, versi Google Glass yang bisa 

memuat lensa plus atau minus akan tersedia di tahun 
2013. Bahkan pihak Google sendiri sudah mengkonfir-

masi soal lensa dan bingkai Google Glass yang bisa 
dikostumisasi sejak 2012 lalu. 

Namun produk ini baru akan dipasarkan ta-
hun 2014, itupun  hanya di Amerika Serikat seharga 

US$1.500 per unit. 
Beberapa waktu yang lalu, kacamata ini sudah mu-

lai diuji cobakan dengan merekrut sejumlah developer 
Google. Beberapa mengatakan masih belum nyaman 
dengan layar, dan ukurannya yang kecil justru menyulit-
kan saat membaca. Ada juga yang mengatakan bahwa 
nantinya kacatama ini bakal membuat orang lain merasa 

tidak nyaman. Pasalnya si pengguna mungkin akan lebih 
fokus pada berita yang muncul di layar daripada berbicara 

dengan orang di sekitarnya.
Di luar itu, kekhawatiran dari Google Glass adalah peny-

alahgunaan untuk menganggu privasi orang lain. Sebab, 
fitur memotret dan rekaman video yang disertai mode ‘can-
did camera’ (kamera tersembunyi) dapat dengan mudah 
mendokumentasikan apa yang dilihat pengguna. Bahkan 
seperti dikabarkan, salah satu restoran di Amerika Serikat 
bernama The Poin 5 Caf, sudah mengeluarkan peraturan 
yang melarang pengunjung menggunakan Google Glass. 

GADGETLIFESTYLE

86 EDISI 8 APRIL 2013



87PIALANG INDONESIA EDISI 8 APRIL 2013

LIFESTYLE AUTO

I
ndonesia boleh bangga, karena menjadi negara pertama 

yang memasarkan versi terbaru sedan kupe di seluruh 

Asia Pasifik. Lantas, apa saja sih yang ditawarkan Porsche 

untuk versi terbaru Cayman dan Cayman S ini?

Jika dilihat kasat mata, sekilas tampilan Cayman terasa sama 

dengan model lawas yang sudah lebih dulu dipasarkan di Indo-

nesia. Tapi jika ditelisik lebih teliti, ternyata ada beberapa uba-

han pada bagian kupe sport ini. Paling kentara ada pada desain 

lampu utama Cayman yang terlihat lebih sporty dengan tatakan 

hitam. Juga terlihat ada tambahan jejeran LED, berfungsi seb-

agai running day light sesuai standar keselamatan di Eropa.

Daniel Kalai, Training Manager Sales and Marketing Porsche 

Asia Pacific mencoba berbagi lebih dalam apa saja ubahan lain 

yang dilakukan. Penyegaran tampilan wajah juga terjadi den-

gan desain bingkai lampu kabut baru pada kedua sisi bemper. 

PORSCHE CAYMAN  

PORSCHE INDONESIA BARU SAJA 

MELUNCURKAN KELUARGA SEDAN 

SPORT TERBARUNYA, CAYMAN 

DAN CAYMAN S DI SENAYAN GOLF, 

JAKARTA SELATAN, (19/3). 
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Penambahan garnish aluminium pada 

bagian atas mesin dan di bawah kap be-

lakang makin terasa ekslusif.

Panjang sumbu roda mobil ini bertam-

bah 60 mm dari model sebelumnya. Uku-

ran pelek melebar jadi 20 inci dari sebe-

lumnya 18 inchi. “Meksipun lebih banyak 

fitur baru yang ditambah pada mobil ini, 

bobotnya justru lebih ringan 30 kg,” jelas 

Daniel.

Cayman ditawarkan dalam dua pili-

han, tipe standar dan Cayman S, dibe-

dakan dengan kapasitas mesin. Cayman 

dibekali mesin boxer enam silinder 2.7 li-

ter bertenaga 275 PS. Tenaga mesin disal-

urkan ke roda belakang melalui transmisi 

manual 6-percepatan atau 7-percepatan 

kopling ganda yang dijuluki Porsche den-

gan Porsche Doppelkupplungsgetriebe 

(PDK).

Bisa digeber 0-100 kpj dalam 5,7 detik 

dan 5,6 detik (PDK) (5,4 detik dengan pa-

ket Sport Chrono). Kecepatan maksimal-

nya mencapai 266 km/jam, dengan PDK 

264 km/jam. Konsumsi bahan bakarnya 

diklaim, 12,19 kpl dengan emisi gas buang 

karbondioksida 192 g/km dan 12,98 kpl 

(PDK), 180 g/km.

Sedangkan Cayman S menawarkan 
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kapasitas mesin lebih besar, 3.4 liter bertenaga 325 PS. Tarikan 

0-100 kpj dicapai dalam 5.0 detik dan PDK 4,9 detik (4,7 detik 

dengan paket Sport Chrono). Kecepatan maksimalnya menembus 

283 kpj atau 281 kpj (PDK). Konsumsi bbm-nya 11,36 kpl dengan 

emisi karbondioksida 206 g/km dan 12,50 kpl (PDK) mengeluar-

kan CO2 188 g/km.  

Fitur baru yang disediakan Porsche untuk Cayman adalah 

sistem Entry&Drive tanpa kunci yang dapat dipa-

sang di pabrik. Porsche juga menyediakan fitur 

tambahan (optional) untuk semua tipe Cayman 

seperti, Adaptive Cruise Control yang mampu 

menjaga jarak dengan kendaraan di depannya. 

Juga ada pilihan, sistem audio Burmester yang 

khusus dikembangkan untuk Cayman. 

I Made Sujana, GM Purna Jual Porsche Indo-

nesia menambahkan, dalam tahun ini perusa-

haan masih melihat seberapa besar animo kon-

sumen Indonesia terhadap model baru ini. “Kami 

harap bisa terjual 20-30 unit untuk kedua model ini,” 

jelas Made.

Ketika ditanya banderol pasti Cayman maupun Cayman S, pi-

hak Porsche Indonesia masih malu-malu dan mengatakan kalau 

harga jual setiap unit sangat tergantung dari pilihan fitur yang di-

inginkan konsumen. “Kalau di Eropa harga paling murah 65.000 

euro (Rp 817,4 juta),” lanjut Made.

Tapi, jangan kaget kalau di Indonesia harganya bisa dua kali 

lipat, karena masih harus terbebani dengan bea ma-

suk 40 persen dan Pajak Penambahan 

Nilai Barang Me- wah 75 persen. 

Bagi Anda yang tertarik 

harus sabar karena setiap 

pesanan in- den 2 bulan. 
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P
entingnya ruangan 
yang kondusif juga 
sejalan dengan 
tren profesi jual 

beli saham sebagai pro-
fesi  hidup atau trading for 
a living. Saat ini sudah se-
makin banyak trader yang 
akhirnya berhenti dari pe-
kerjaan, dan hanya meng-
gantungkan penghasilan 
dari jual beli saham. Bila 
demikian, apakah ruangan 

Briyan Talaosa
Design Consultant Studio 3+

DESAIN ONLINE TRADING DI RUMAH

trading Anda di rumah sudah memenuhi syarat kenya-
manan trading? Lantas seperti apa setting ruangan yang 
baik untuk trading?

Menurut arsitek dari Studio 3+, Briyan Talaosa, untuk 
skala rumah tinggal, kebutuhan ruang sebagai sarana 
pendukung transaksi saham tergolong sebagai kebutu-
han khusus. Untuk itu perlu pola desain ruangan yang 
cenderung berbeda dari yang biasanya. “Ini polanya 

Ruangan Nyaman, 
Untungnya Besar

Investasi saham semakin 
mudah sejak perdagangan 
saham via internet atau 
online trading diperkenal-
kan. Jual beli kepemilikan 
perusahaan itu kini lebih 
mudah, praktis, tanpa perlu 
repot menghubungi pialang 
via telepon untuk transaksi. 
Namun, menurut pakar 
desain interior, aktivitas 
trading di rumah perlu di-
tunjang oleh kenyamanan. 
Kalau sudah nyaman, ten-
tunya bisa memberi atmos-
fir positif untuk trader.

OFFICE SPACELIFESTYLE

a

a.  Konsep perpaduan modern dan klasik 
untuk ruangan trading.
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custom (disesuaikan). 
Karena pasti peralatan-
nya berbeda. Kalau saya 
bilang online trading itu 
tidak bersentuhan. Yang 
jelas semua itu berdasar 
apa yang dilihat pada 
layar saja,” ujarnya. 

Briyan mengatakan 
ada beberapa hal yang 
sedianya diutamakan 
untuk mendapatkan ke-
nyamanan trading. Di-
antaranya kenyamanan 
visual dan kenyamanan 

psikologis (suasana). Hal pertama didapat melalui pandangan atau 
penglihatan, saat seseorang berada pada jarak tertentu dari suatu ob-
jek. Ini sangat perlu diperhatikan. 

Kenyamanan visual bisa didapat dengan memerhatikan pola penca-
hayaan ruangan. Untuk mendukung aktivitas trading, pola pencahay-
aan umum masih bisa digunakan. Hanya saja cahaya lampu yang di-
gunakan sebaiknya warna yang mampu memberikan kesan hangat. 

“Jenisnya worm light, biasanya warna lampu kuning. Kalau diberi 
lampu warna putih itu terlalu keras. Nanti efek dominan merah sama 
hijau jadi terlalu tajam. Nggak nyaman di mata. Kalau warna kuning itu 

sedikit meredam warna,” katanya. 
Bila kurang terang, Briyan menyarankan penggunaan 

cahaya alami dengan cara mendekatkan meja trading 
dengan menyesuaikan jumlah jendela di ruangan terse-
but. Poin penting adanya jendela adalah penempatan 
atau tata letak dari jendela. Untuk ruangan trading, tata 

letak jendela ideal adalah backlight. 
Jendela sebaiknya diletakkan berhadapan dengan 

pengguna dan membelakangi perangkat keras. Semen-
tara mengenai berapa banyaknya bukaan atau jendela, 

itu sangat tergantung dari besaran volume ruangan. 
Idealnya, dengan jumlah luasan bukaan 20 sampai 
30 persen dari total volume ruangan. 

“Sebaiknya backlight, kita mengarah ke cahaya. 
Karena sinar matahari itu masih bisa tembus sepan-
jang 7 meter dan masih tegas,” ujar Briyan. 

OFFICE SPACELIFESTYLE

b. Pencahayaan alami 
dari bukaan dengan 
konsep pencahayaan 
backlight.
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Itu tentang kenyamanan visual. Untuk 
suasana ada dua hal penting, yaitu pengha-
waan dan tata kelola ruangan. Penghawaan 
memegang peranan penting karena berpen-
garuh besar pada hasil akhir suasana yang 
diinginkan pengguna. Untuk kegiatan trad-
ing, penghawaan yang paling cocok adalah 
hawa sejuk. 

Dengan menempatkan bukaan atau jen-
dela, kesejukan bisa didapatkan secara ala-
miah. Namun menurut Briyan, untuk kegiatan 

OFFICE SPACELIFESTYLE

trading mutlak dibu-
tuhkan penghawaan 
buatan karena selain 
pengguna, perangkat 
juga membutuhkan 
hawa dingin supaya 
lebih awet. “Mesti ada 
air conditioner. Kecu-
ali di udara-udara sub 
tropis,” paparnya.  

Berikutnya adalah 
tata kelola ruangan. 
Hal ini sudah barang 
tentu disesuaikan den-
gan kebutuhan peng-

c

d

e

c. Tata kelola ruangan mesti 
memerhatikan flow.

d.  Setting yang lebih santai, bisa 
menggunakan sofa bed.

e. Ruang trading simple namun 
elegan.
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guna dan luasan ruangan. Adapun luasan ruangan itu sendi-
ri menurut Briyan, minimalnya 30 m2 untuk disebut layak. 

Adapun penataannya, lanjut Briyan, sedianya tidak 
mengganggu flow dalam ruangan. Supaya pada saat 
trading, konsentrasi tidak terganggu karena ada ger-
akan-gerakan lain di sekitarnya. Misalnya, tambah Bri-

OFFICE SPACELIFESTYLE

yan,  ruangan bisa ditata 
dengan bentuk meja mel-
ingkar supaya penggu-
nan masih dapat fokus ke 
monitor tanpa terganggu 
aktivitas lain. 

“Garis besarnya, balik 

lagi ke flow. Itu tergan-
tung dari flow. Bagaimana 
caranya supaya feel-nya 
homey. Itu mengurangi 
stressor kalau dari psikolo-
gis,” tutupnya. 

f

g

f. Tata ruangan trading disesuaikan 
dengan karakter pemilik.

g.  Pencahayaan alami dari bukaan 
 dengan konsep pencahayaan back-

light.
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Moovina, sepintas kedengarannya seperti 
sebuah nama. Tapi bukan itu. ‘Moovina’ hanya 
sebuah karya untuk menarik perhatian banyak 
orang. Supaya orang tahu kalau Moovina adalah 
tempat yang patut direkomendasikan sebagai 
alternatif nongkrong yang homey. 

MOOVINA berada di dalam pusat 
perbelanjaan Plaza Indonesia lan-
tai 3 dan 4, Jl. MH. Thamrin, Jakar-
ta. Dengan luasan sebesar 1000 
m2, Moovina berkonsep all in one. 
Bukan hanya tempat tujuan wisata 
kuliner saja, Moovina juga bisa di-
jadikan salah satu rujukan untuk 
jamuan makan sembari meeting 
dengan rekan bisnis. 

“Yang ingin ditonjolkan ke pen-
gunjung, Moovina adalah cool 
place, tempat yang bisa buat hang 
out,” kata Direktur Operational Bar 
Moovina, Sigit Gunawan, bebera-
pa waktu lalu. 

COZY PLACELIFESTYLE
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Uniknya dari tempat ini, baik 
menu yang disajikan maupun sen-
tuhan arsitektur, dibuat berbeda. 
Untuk menu, Moovina memadukan 
konsep kuliner Perancis dan Viet-
nam. Olahan-olahan ala Perancis 
bisa ditemukan pengunjung di lantai 
tiga. Mereka menyebutnya French 
Comfort Food, seperti burger, sand-
wiches, dan baguette. Selain itu, 

masakan khas Eropa lainnya seperti aneka 
pasta, dan pizza juga bisa dijumpai di lantai 
ini. 

Sedangkan untuk tatanan interiornya, lan-
tai tiga cukup memanjakan selera pengun-
jung yang menyukai konsep natural. Desain 
interior lantai tiga ini berbeda. Sang desain-

COZY PLACELIFESTYLE
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er, Antony Liu, lebih mengusung konsep 
green desain dengan tema green garden. 
Lantai tiga dibuat nampak seperti sebuah 
taman hijau yang berada di dalam sebuah 
ruangan. Sangat total dengan menggu-
nakan tanaman-tanaman yang asli. Mulai 
dari tanaman jenis palem sampai tanaman 
merambat. 

View kontras tampak pada penggu-
naan kursi-kursi rotan bercat putih dengan 
warna hijau daun. Dan juga pointer yang 

menggunakan parkit kayu dengan batu 
alam bertekstur sebagai material dominan 
pada lantai. Sedangkan keberadaan tung-
ku pemanggang pizza, menjadi point of 
view dari dapur semi terbuka, untuk mem-
perkuat kesan Eropa. 

Sedangkan view yang diperoleh di lan-
tai empat sangat jauh berbeda. Desain-
er interior lantai ini, Willy Kusuma, lebih 
menekankan pada kesan modern cozy.  
Interior lantai empat tampak lebih straight. 

COZY PLACELIFESTYLE
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Banyak bentuk-bentuk kaku yang 
ditampilkan. Bentuk kaku yang cen-
derung berkesan modern dalam 
tata arsitektur itu dipadukan den-
gan material alamiah. Misalnya tam-
pak pada material batu tempel yang 
dibentuk kotak-kotak, atau partisi 
dari kayu yang disusun secara verti-
kal. Tak hanya itu, suasana modern 
cozy juga didukung dengan penga-
plikasian warna cokelat pada dind-
ing, merah, dan juga abu-abu yang 
digunakan pada sofa. 

Yang menarik dari tatanan inte-
rior lantai empat adalah fire place. 
Api yang digunakan bukan tiruan, 
tetapi asli yang ditempatkan dalam 
kotak berdinding kaca transparan. 
Fire place ini selain untuk mendu-
kung suasana hangat, juga untuk 
memberikan ambien ruangan yang 
berbeda. 

“Ini adalah real fire place dan ini 
konsep pertama kali di Indonesia, 
restoran dengan fire place di tropi-
cal country,” jelas Sigit. 

Bukan saja tata interior yang 
beda, tapi makanan yang disajikan 

di lantai empat juga lain. Kalau di 
lantai tiga lebih mengusung konsep 
makanan Eropa, di lantai ini lebih di-
tonjolkan makanan-makanan Asia, 
khususnya khas Vietnam. 

Di sini, pengunjung akan mene-
mukan banyak varian menu berba-
sis nasi. Sehingga bagi pengunjung 
lokal mungkin cita rasanya menjadi 
sedikit lebih akrab. Beberapa menu 
yang cukup recommended seperti 
Escargot with Pastry, biasanya se-
bagai pembuka. Siput dengan saus 
tomat yang dimakan bersama puff 
pastry yang gurih dan lezat. Selain 
itu ada juga Viet Cod Fish, berupa 
potongan besar ikan cod yang lem-
but dengan bumbu khas Vietnam. 
Akan lebih terasa nikmat lagi ketika 
disajikan bersama nasi harum pan-
dan serta manisan mangga yang 
pedas segar. 

“Menu andalan lainnya grill item. 
Ada steak, beef check berupa pipi 
sapi yang dimasak dengan Foie 
grass (baca: Foagra) alias hati ang-
sa,” ujar Sigit.  

Menariknya lagi, dapur di lantai 
empat dibuat sangat terbuka. Se-
hingga pengunjung dengan bebas 
bisa melihat proses masak dari 
menu yang dipesan. 

Selain dari konsep sajian dan 
arsitektur, keunggulan dari tempat 
ini adalah harga yang cukup mu-
rah, namun kualitas yang didapat-
kan sama dengan kelas premium. 
Mulai dari snack seharga Rp 35 ri-
buan sampai dengan main course 
seharga Rp 350 ribuan. Sedangkan 
minumannya dibandrol mulai dari 

COZY PLACELIFESTYLE
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Rp 25 ribuan. Kalau dihitung-hitung, setiap 
pengunjung rata-rata akan menghabis-
kan Rp 200 sampai Rp 350 ribuan, untuk 
pemesanan standar (termasuk makan dan 
minum). 

Pengunjung dapat mendatangi tempat 
ini dari hari Senin hingga Sabtu, dengan 
dress code smart casual. Bila mencari sua-
sana yang santai dan tidak terlalu ramai, 
sebaiknya datang pada saat jam makan 
malam, sekitar pukul 07.00 WIB malam. 
Karena setelah jam tersebut, biasanya 
tempat ini mulai dipenuhi pengunjung.  

Bagi pecinta night life, tempat ini sangat 
cocok untuk dikunjungi. Karena tempat ini 
selalu memberikan suguhan perform DJ 
kelas international pada hari Rabu hingga 
Sabtu. “Ada DJ International akan main di 
sini. Total ada 4 DJ resident, dan kita open-
ing hours-nya juga bisa sampai late, jam 3  

atau 4 pagi,” kata Sigit.
Kalau mau sedikit berhemat, sebaiknya 

jangan mendatangi tempat ini saat week-
end (Jumat dan Sabtu). Karena pengun-
jung akan dikenakan first drink charge 
sebesar Rp 150 ribu. Selain hari itu, free. 

Namun ada yang perlu diketahui, ketika 
berkunjung ke tempat ini tidak bisa sem-
barangan memesan makanan. Bila bera-
da di lantai tiga pengunjung tidak dapat 
memesan makanan yang berada di lantai 
empat. Begitu juga sebaliknya, jadi jangan 
pernah ragu untuk bertanya atau meminta 
bantuan kepada pelayan.  

Sejak dibuka pada bulan Desember 
2012 lalu, kebanyakan pengunjung yang 
datang ke tempat ini rata-rata berusia 25 
sampai dengan 35 tahun. Dan mereka 
rata-rata berasal dari kelas menengas ke 
atas. 

COZY PLACELIFESTYLE
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B
elakangan saya baru tahu, 
saat-saat itu mungkin saya 
sedang ujian, saya sedang 
mau kenaikan kelas. Saya 

sedang menghadapi sesuatu.

Itu yang saya sadari bahwa dalam 
kesulitan itu kita tidak harus menge-
luh. Kita harus menghadapinya den-
gan usaha maksimal, termasuk den-
gan spiritualitas. Kebaikan-kebaikan 

DWI SOETJIPTO

HAL-HAL KECIL 
MENYELAMATKAN SAYA

WAKTU KECIL, KEINGINAN BAPAK SAYA PADA WAKTU ITU ADALAH 

INGIN MELIHAT ANAKNYA LEBIH BAIK. ITU KELIHATAN SEKALI. DAN 

SAYA LIHAT DENGAN KEKURANGAN KAMI, BELIAU AMAT PRIHATIN, 

BELIAU SAMPAI MELAKUKAN TIRAKAT. BAPAK SAYA TIDUR DI LANTAI, 

KADANG-KADANG TIDUR DI KOLONG TEMPAT TIDUR.
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kecil tidak boleh diremehkan, karena 
itu adalah sebuah investasi. Ternyata 
hal-hal kecil itu someday bisa men-
jadi kekuatan. 

Ini terjadi sepanjang hidup saya. 
Waktu itu sebagai anak tertua, saya 
melakukan semua pekerjaan.  Di 
rumah, saya kerjakan semua peker-
jaan rumah tangga, mulai nyapu, cuci 
piring, baju, termasuk pakaian dalam 
seisi rumah. Nah ternyata itu diperha-
tikan tetangga-tetangga, sehingga 
saya merasakan mereka itu 
kok baik sekali sama 
saya dan mereka 
selalu ingin bantu. 
Sehingga ada 
banyak hal-hal 
di luar kemam-
puan kita dalam 
hidup yang entah 
datang tiba-tiba 
dan dari mana.

Sewaktu mengi-
kuti tes masuk pergu-
ruan tinggi, saya itu dari 
SMU negeri biasa saja. Banyak 
pelajaran yang yang tidak saya paha-
mi. Tapi pas mengikuti ujian, nggak 
ngerti kenapa, tiba-tiba ada penjaga 
ujian, ibu-ibu dan saya nggak kenal, 
tunjukkin jawaban. Ada tiga jawaban 
soal. Alhamdulillah, saya lulus.

Kali waktu menjelang ujian mata 
kuliah Bahasa Inggris, saya tanpa 
persiapan. Saya agak sibuk dengan 
aktivitas di senat mahasiswa, pada-
hal bukunya tebal-tebal. Saya berdoa 

sama Tuhan supaya ditunjukkan soal-
nya seperti apa. Saya baca-baca dan 
nggak tahu kenapa saya berhenti di 
dua halaman contoh soal. Besoknya 
dua soal itu keluar, tidak persis tapi 
benar-benar mirip. Saya bilang Allahu 
Akbar, dan akhirnya saya dapat nilai A. 

Belakangan hal-hal kecil memban-
tu saya dalam karir. Ini terjadi ketika 
masyarakat dan karyawan menuntut 
PT Semen Padang di spin off dan 
diambil masyarakat setempat. Saat 

seperti itu saya ditugaskan 
menjadi direktur utama 

di sana. Saya didemo 
selama sempat sam-
pai-sampai harus 
berkantor di hotel. 
Foto-foto saya di-
tempelin di pohon-
pohon bertuliskan 

penghianat. 
Pada saat itu 

saya ingat kembali 
bagaimana hal-hal kecil 

telah membuat saya bisa 
seperti sekarang. Akhirnya saya 

mulai melatih pencak silat anak-anak 
karyawan, dan menghadiri acara-
acara sosial. Sampai-sampai acara 
sunatan anak karyawan saya datangi. 
Kedekatan ini membuat saya kemu-
dian sering diminta mengurusi keg-
iatan sosial, mulai dari camat sampai 
walikota. Itulah yang kemudian mem-
bantu, in the end saya di-support 
oleh masyarakat di sana. Mereka 
pelan-pelan bisa memahami saya.  

BEST ADVICELIFESTYLE
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If you are afraid of 
making mistakes, 
you will not want 
to do anything.

Robert Kiyosaki 


