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SELAMAt tahun baru 2013. Ini adalah tahun yang 
menurut zodiak China memiliki shio ular air. Menurut 
beberapa referensi, seperti halnya ular air, tahun ini 
akan mewarisi sifat-sifat binatang ini yang di padu-
kan dengan sifat air. Yaitu kelicikan ular, sehingga 
pebisnis disarankan untuk lebih berhati-hati, karena 
sebagaimana ular, situasi ekonomi bisa  mengigit anda 
tanpa permisi. 

Silahkan percaya atau tidak, toh itu hanya zodiak. 
Tanpa perlu memirip-miripkan, banyak pengamat, 
analis hingga pelaku bisnis memandang tahun ini den-
gan tidak begitu bersemangat. Perekonomian Eropa 
dan Amerika Serikat sebagai katalis ekonomi dunia 
masih berkutat dengan penyelesaian krisis. Adapun 
Asia yang dimotori China tampaknya tidak terlalu bisa 
diharapkan. Untungnya, Indonesia baik-baik saja. Di-
ramalkan, perekonomian tahun ini tetap bisa tumbuh 
minimal 6%.

Kalaupun yang akan terjadi demikian, hidup tetap 
harus optimistis. Siklus kehidupan memang tidak 
bisa selalu di atas, kadang perlu di bawah. Terlebih 
siklus ekonomi mensyaratkan masa-masa penurunan 
dan konsolidasi untuk bisa mencatatkan pertumbu-
han tinggi. Hal yang sama juga terjadi di pasar modal. 
Yang perlu dipikirkan hanyalah apa yangbisa dilaku-
kan pada masa-masa seperti ini.

Salah satu yang terpikir oleh kami, Satu Merah Pu-
tih adalah efisensi dan meletakkan fondasi yang kuat 
untuk siap maju kelak. Langkah pertama yang kami 
lakukan adalah mengubah media penerbitan Majalah 
Pialang Indonesia menjadi digital magazine. Kami 
menerbitkannya dalam format e-magazine yang bisa 
di unduh di majalah.pialangindonesia.com. Kami juga 
sedang menyiapkan dalam platform lain seperti ak-
ses via Ipad, maupun gadget berbasis android. Selain 
efisiensi biaya, keputusan ini juga menyongsong era 

paperless di industri media yang sudah terjadi di be-
berapa negara. 

Langkah kedua adalah menggratiskan majalah ini 
untuk diakses siapapun. Harapan kami, keputusan ini 
bisa semakin mendekatkan Majalah Pialang Indonesia 
sebagai salah satu media di industri yang sedang ber-
tumbuh ini. Karenanya, kami sangat terbuka dengan 
saran dan kritikan agar media ini menjadi apa yang 
anda inginkan. Termasuk, masukan materi penerbitan 
berupa tulisan analisa, isu, data, maupun fakta. 

Kami terinspirasi dengan semangat pendiri-pendiri 
komunitas-komunitas investor dan trader yang men-
jadi tema utama peliputan edisi 5-2013 ini. Bahwa, 
industri ini harus dibawa ke ranah inklusif, bukan 
eksklusif. Industri ini harus di dorong sebagai salah 
satu wahana penyejahtera masyarakat Indonesia. Bu-
kan dinikmati oleh segelintir orang sebagaimana ide 
kapitalis yang melandasi pasar modal. Semoga seman-
gat ini tetap menginspirasi kami dalam setiap penerbi-
tan ke depan.

Akhirnya saya ingin memberi tahu Anda bila ra-
malah zodiak China itu benar adanya, maka Anda ti-
dak perlu khawatir. Apa sebab? Anda pernah digigit 
ular air? Saya pernah, ketika menghabiskan masa 
kecil saya di sawah di sebuah kampung bekas trans-
migran di Lampung. Rasanya  biasa saja, hanya gatal-
gatal saja, tidak sampai keracunan hebat. Alhamdulil-
lah yang mengigit saya cuma ular kadut atau dalam 
bahasa latinnya acrochordus granulatus. Ular ini ber-
bisa, tetapi tidak terlalu fatal akibatnya.

Itu pula yang saya harapkan. Bila tahun ini me-
mang penuh gangguan, kemudian saya dan Anda dita-
kdirkan mengalaminya, doa saya kepada Tuhan adalah 
semoga ular yang menggigit maksimal ular kadut, jan-
gan sampai ular kobra atau derik yang bisanya lebih 
mematikan. muhammad ma’ruf | @muhruf

Go Paperless dan Inklusif
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JUMLAH INvESTOR BEI 
TURUN

Jumlah investor saham yang 
tercatat di C-BEST sampai No-
vember 2012 di C-BEST Kusto-

dian Sentral Efek Indonesia (KSEI) 
mencapai 356.300. Jumlah tersebut 
naik 0,79%  dari bulan sebelumnya, 
namun turun 1,08% bila dibanding-
kan bulan yang sama 2011. Jumlah 
investor di pasar saham Indonesia 
berfluktuasi, terlihat pada catatan 
KSEI, dimana pada Juni tercatat 
365.500 sementara pada September 
hanya 341.500.

Sementara itu terkait jumlah in-
vestor, Bursa Efek Indonesia (BEI) 
memastikan rencana memperkecil 
jumlah saham dalam satuan dari 500 
lembar menjadi 100 lembar tereal-

AG
EN

DA

isasi pada kuartal II 2013. Menurut 
Direktur Utama Bursa Efek Indo-
nesia, Ito Warsito, rencana terse-
but bertujuan untuk memberikan 
peluang lebih besar bagi investor 
ritel untuk membeli saham. “Kami 
akan sosialisasikan terlebih dahulu 
dan akan melakukan perubahan 
sistem, diharapkan perubahan jum-
lah saham dalam lot sudah dapat 
diimplementasikan,” katanya.  

Perubahan ini diharapkan dapat 
menambah jumlah investor ritel 
karena memudahkan investor 
ritel untuk membeli saham-saham 
yang mahal. Ito mencontohkan, 
dengan lot yang lebih kecil, saham 
seharga Rp 10 ribu per lembar 
nantinya bisa dibeli dengan dana 
Rp1 juta per lotnya. Bandingkan 
dengan satuan lot 500 lembar yang 
butuh dana Rp5 juta. “Sehingga 

sisanya sebesar Rp 4 juta lagi  bisa 
dibelikan saham lain,” katanya di 
Jakarta (28/12/2012).

PANIN SEkURITAS 
LUNCURkAN ONLINE 
TRADING SyARIAH

Panin Sekuritas Tbk melun-
curkan fasilitas perdagan-
gan saham syariah melalui 

internet (online trading) dengan 
nama  Panin Sekuritas Online 
Stock Trading Syariah (POST Sya-
riah). Layanan ini melengkapi fitur 
online trading yang telah dimiliki 
sebelumnya, yaitu sistem online 
trading yang berbasis website 
(www.post.co.id), berbasis aplikasi 
(POST-Pro), dan mobile trading 
(POST on Blackberry, Ipad, dan 
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Android).
Beberapa fitur yang membeda-

kan POST Syariah dengan POST 
reguler antara lain; tidak dapat 
melakukan order beli dan order 
jual atas saham-saham di luar daf-
tar efek syariah (DES). Tidak bisa 
order jual atas saham yang tidak 
dimilikinya (Ba’I al-Ma’dum/short 
selling). Hanya dapat melakukan 
order beli sebesar dana tunai yang 
tersedia di rekening dana nasabah, 
termasuk tidak dapat membeli sa-
ham dengan menggunakan fasili-
tas pembiayaan transaksi.

Presiden Direktur Panin 
Sekuritas Tbk,  Hendrata Sadeli, 
mengatakan peluncuran POST 
Syariah ini bertujuan untuk 
memberikan kesempatan yang 
lebih besar kepada masyarakat 
untuk berinvestasi di pasar modal 
Indonesia dengan tetap memper-
hatikan prinsip-prinsip keyakinan-
nya. “Upaya ini akan lebih mudah 
dilaksanakan karena kami telah 
memiliki produk-produk investasi 
yang lengkap dan sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat,” ujar Hen-
dra dalam keterangan tertulisnya 
di Jakarta, Selasa (18/12/2012).

INvESTMENT 
BANkING SUMBANG 
40% PENDAPATAN 
MANDIRI SEkURITAS

Lini bisnis investment bank-
ing berkontribusi sekitar 
40% terhadap pendapatan 

Mandiri Sekuritas di tahun buku 
2012. Berkat pencapaian ini, 
manajemen optimistis lini bisnis 
yang sama akan kembali meno-
pang pendapatan perseroan sepan-
jang tahun ini.Direktur Mandiri 
Sekuritas, Iman Rahman, men-

gatakan secara pembukuan, hasil 
dari underwriting IPO dan obli-
gasi berkontribusi 20 % terhadap 
pendapatan perseroan sedangkan 
20% lainnya dari lini bisnis penas-
ehat keuangan.

Iman mengatakan, model pen-
catatan dalam laporan keuangan 
Mandiri Sekuritas sedikit berbeda 
dengan perusahaan efek lainnya. 
Yaitu, memasukkan pendapatan 
jasa underwriter untuk right issue 
pada pos penasehat keuangan, 
bukan pada pos penjaminan emisi. 
“Jadi jika hasil dari penjaminan 
emisi rights issue masuk ke pos 
underwriting, maka kontribusinya 
sekitar 30% terhadap pendapa-
tan kami,” jelas Iman, Selasa 
(18/12/2012).

BNI SECURITIES 
PERBAHARUI SISTEM 
ONLINE TRADING

BNI Securities meri-
lis update sistem 
perdagangan via 

internet atau online trading men-
jadi versi tiga, atau eSmart Version 
3. Menurut Corporate Secretary 
BNI Securities, Selly Adriatika, 
eSmart V.3 diluncurkan sebagai 
wujud komitmen perseroan dalam 
meningkatkan kualitas pelayanan 
terhadap nasabah. “Ada dua bagian 
utama, yaitu market informa-
tion dan realtime trading dengan 
transformasi yang lebih baik dari 
sebelumnya,” katanya di Jakarta 
(10/12/2012).

Sementara Direktur Utama 
BNI Securities, Jimmy Nyo 
mengatakan, eSmart selama ini 
berkontrbusi sekitar 40% dari 
total transaksi harian perseroan. 
Menurut Jimmy, nilai investasi 
untuk menghadirkan eSmart V.3 

ini sekitar Rp7 miliar. Selain 
target kenaikan transaksi rata-rata 
harian, pihaknya juga berharap 
adanya kenaikan nasabah online 
sebesar 30% dari jumlah saat ini 
yang sekitar 3000 nasabah. Jimmy 
mengatakan, kemudahan eSmart 
V.3 terdapat pada kemampuannya 
diaplikasikan pada berbagai jenis 
sistem operasi, seperti Windows, 
Linux, Solaris, Macintosh. “Ini 
merupakan masukan dari nasa-
bah sehingga menurut kami akan 
dapat diterima oleh nasabah,” 
ujarnya.

TRANSASIA GANTI 
NAMA JADI OCBC 
SEkURITAS INDONESIA

Salah satu anggota Bursa 
Efek Indonesia (BEI), 
PT Transasia Securities, 

berganti nama menjadi PT OCBC 
Sekuritas Indonesia. Kepala 
Divisi Keanggotaan Bursa Efek 
Indonesia, Andi Sudhana, dalam 
keterangan bulan lalu mengatakan 
bahwa pergantian nama tersebut 
akan berlaku mulai Kamis, 27 
Desember 2012. Dalam surat 
yang dikirimkan perseroan kepada 
otoritas BEI pada tanggal 18 
Desember 2012 lalu disebutkan  
perubahan atas nama perseroan 
telah mendapat persetujuan dari 
para pemegang saham. 

Transasia sebelumnya dik-
etahui memiliki fokus kegiatan 
usaha sebagai perantara perda-
gangan efek dan penjamin emisi 
efek.  Namun sebelum akhirnya 
resmi berganti nama, perseroan 
ini sempat dikabarkan mendapat 
sangsi dari Bapepam-LK berupa 
pencabutan izin operasi sebagai 
manajer investasi. 

AGENDA
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Menteri Keuangan Agus 
Martowardojo secara simbolis 
menutup perdagangan saham 
tahun 2012 pada Jumat, 
28 Desember 2012 dengan 
seremonial peniupan terompet. 
Acara tersebut juga dihadiri 
Wakil Menteri Keuangan 
Mahendra Siregar, Ketua 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
Muliaman D Hadad dan direksi 
Bursa Efek Indonesia. Indeks 
Harga Saham Gabungan 
(IHSG) ditutup menguat pada 
level 4.316, atau naik 12,94% 
sepanjang 2012.

8
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Sementara itu, pada pekan berikutnya, tanggal 
2 Januari 2013 pembukaan perdagangan 
tidak dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono, seperti tahun-tahun sebelumnya. 
Kali ini, acara pembukaan dipimpin oleh Wakil 
Presiden Boediono dengan penekanan tombol 
tanda pembukaan, pada pukul 09.00 WIB. Ini 
sekaligus menandai perubahan jam perdagangan 
yang lebih awal 30 menit dari sebelumnya. Begitu 
dibuka Indeks langsung naik 0,04% ke level 
4.318,27. 
Boediono mengucapkan apresiasi terhadap 
pertumbuhan IHSG di tengah situasi keuangan 
dunia yang penuh ketidakpastian. Wapres 
berpesan, pencapaian tahun lalu  minimal harus 
bisa dipertahankan pada tahun ini.”Ke depan kami 
berharap IHSG ataupun pasar modal Indonesia 
bisa terus tumbuh,” tuturnya. Hadir dalam acara 
pembukaan perdagangan ini Menteri Keuangan 
Agus Martowardojo, Menteri Perdagangan Gita 
Wiryawan, serta Ketua Otoritas Jasa Keuangan 
Muliaman D. Hadad.

9
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Pada edisi kelima, atau per-
tama untuk tahun 2013 ini, 
kami menulis cerita utama 
mengenai komunitas-komu-
nitas investor dan trader di 

pasar modal Indonesia. Peran mereka 
sesungguhnya cukup besar menginforma-
sikan, menyosialisasikan, mengedukasi, 
dan akhirnya membangun pasar modal In-
donesia, walapun amat jarang mendapat-
kan sorot gemerlap media. Padahal dari 

rahim komunitas-komunitas ini kerap 
muncul investor dan trader tangguh nan 
berkualitas. Dari anak murid mereka ini, 
dengan hitungan kelipatan, kemudian  
lahir calon-calon investor dan trader 
baru yang bukan lagi generasi gambler 
atau ikut-ikutan rumor sana-sini. Sedikit 
demi sedikit, mereka tahu bagaimana 
cara memilih sektor emiten yang pros-
pektif, dan seperti apa emiten yang bisa 
memberikan keuntungan. 

TO
P STO

RY

Bila anda tersesat di rimba belantara pasar ini, bergaulah 
dengan mereka.

10
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RY

Dus, melalui pembelajaran teknikal 
yang terus menerus melalui chart-chart 
yang dijelaskan dengan bahasa awam,  
membuat investor pemula tahu kapan 
harus beli, dan sebaiknya kapan perlu 
keluar. Paling minimal, dapat memiliah 
rekomendasi saham dengan lebih ra-
sional. 

Mereka-mereka ini lalu menjadi 
mentor-mentor untuk calon-calon in-
vestor dan trader baru, atau setidaknya 
memberi tahu cara yang benar kepada 
yang baru mau masuk pasar modal.

Adopsi sistem computer JATS (Ja-
karta Automated Trading Systems) pada 
22 Mei 1995 oleh Bursa Efek Jakarta 
(BEJ), dan berlanjut dengan remote trad-
ing pada 2002 akibat ‘revolusi internet’ 
begitu mengubah tatanan di pasar modal. 
Tidak hanya pada sistem perdagangan 
yang makin efisien,melainkan mengubah 
tatanan bisnis maupun cara investor atau 
trader berhadapan dengan pasar.

Perubahan besar bagi investor dira-
sakan ketika tren sistem perdagangan 
saham via internet atau online trading 
mulai dipakai sarana utama untuk ber-
transaksi. Sistem ini, membuat mereka 
harus berhadapan sendiri dengan begitu 

banyak angka di piranti lunak on-
line trading. Tidak ada lagi asistensi 
oleh pialang seperti dulu, dan mer-
eka hanya diberikan petunjuk lewat 
lembaran-lembaran riset dan reko-
mendasi yang setiap hari diproduksi 
perusahaan efek. Tak mengherankan 
bila ada data yang menyebutkan 

hanya 15% investor atau trader yang bisa 
sukses di tahun-tahun pertama investasi 
di BEI, sementara sisanya merugi.

Syukurlah, Jerry Yang dan David 

Filo melengkapi yahoo.com dengan 
fitur mailing list (milis) yahoogroups, 
dan Pyra Labs penemu Blogger.com 
pada 1999 membuat situs gratisan untuk 
website pribadi. Kehadiran asal muasal 
jejaring sosial itu amat berguna menje-
bol sekat-sekat komunitas yang semula 
terbatas oleh ruang dan waktu menjadi 
terbuka lebar. Satu persatu munculah 
mailing list yang beroperasi mirip 
prinsip demokrasi bermunculan; dari, 
oleh dan untuk investor.

Jalin berkelindan den-
gan blog-blog gratisan dan 
booming jejaring sosial yang 
dipelopori Facebook, mem-
buat komunitas-komunitas 
kecil itu menjelma sebagai 
sebuah wadah besar. Bisa 
menjangkau seluruh nasa-
bah sekuritas dimanapun 
berada. Hal itu kemudian 
memudahkan setiap orang 
saling berbagi pengalaman, 
dan karena sama-sama memiliki motif 
yang sama mereka mudah menemu-
kan chemistry. 

Hal inipula yang bisa menjelas-
kan mengapa beberapa investor 
berpengalaman yang kemudian 
menjadi guru investasi memiliki 
banyak pengikut. Ini karena mer-
eka memiliki cara pandang yang 
sama dengan murid muridnya. Bagi 
kebanyakan awam, psikologi, dan 
emosi guru-guru investasi itu lebih 
menyentuh, dari pada sekedar tuto-
rial dari pialang maupun analis yang 
kenyang pengalaman trading tapi bu-
kan dari dana sendiri, melainkan milik 
orang lain. 

11
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TO
P STO

RY

Ada pertanyaan yang cu-
kup menarik. Mengapa 
komunitas investor dan 
trader tumbuh subur, 

kendati hampir semua sekuritas 
memproduksi riset baik ulasan 
pasar global, domestik, sektoral, 
emiten hingga rekomendasi har-
ian?  Bahkan, ulasan mereka jauh 
lebih canggih, dan lengkap diband-
ingkan ulasan sepotong-sepotong 
di postingan web dan mailing list 
komunitas. Setelah ditelusuri, jawa-
bannya cukup beragam. Nasabah 
ragu independensi riset itu karena 
ada sekuritas biasanya melakukan 
transaksi untuk keperluan sendiri 
atau nasabah kakap (proprietary 
trading). Mereka takut, diarahkan 
untuk membeli saham-saham yang 
hendak dijual sekuritas.

Ada pula yang beralasan riset 
mereka sulit dicerna. Lebih-lebih 
bagi kebanyakan ritel, riset dalam 
bahasa asing cukup memusing-
kan. Apalagi, cara penyajiannya 
kurang bersahabat. Jhon Vetter, 
penulis buku Happy Trading men-
gatakan bagi investor atau trader 
alasan kedua itu lebih menjawab 
mengapa komunitas-komunitas 
yang juga melakukan hal yang 
sama justru semakin tumbuh 
subur. “Bahasa analis sekuritas 
itu akademis, sementara investor 
itu praktisi sehingga lebih mudah 
nyambung dengan analis yang mu-
lanya adalah investor juga,” ujar 
Jhon salah satu pendiri komunitas 
Junior Traders, yang kini mendiri-
kan lembaga penasehat investasi 
Investa Sarana Mandiri.

Hal yang sama dikemukakan, 
Hari Prabowo salah satu pengurus 
komunitas Anggun Trader yang 
juga pemilik sebuah lembaga 
pendidikan pasar modal di Sema-
rang, Jawa Tengah. “Kami rasakan 
banyak manfaatnya terutama bagi 
investor pemula, rata-rata adalah 
investor perorangan lokal dan luar 
negeri,” papar Hari. Unsur gratis 
menurut Hari juga menjadi salah 
satu pendorong ritel untuk ber-
gabung dengan komunitas. Anggun 
trader sendiri, termauk salah satu 
dari sedikit komunitas yang tidak 
berbayar, kecuali acara seminar. 

Namun, banyaknya investor 
pemula dan traders di sisi lain 
berpotensi menimbulkan masalah. 
Pola hubungan pengelola dan 
anggota yang cenderung patron-
client, ditambah unsur anonimitas 
identitas pada komunitas maya 
itu bisa dengan mudah dipakai 
untuk menjerumuskan pada prak-
tik goreng-menggoreng saham. 
Fenomena ini dibenarkan oleh 
Wijen Pontus, founder komunitas 
B-Traders. “Saya cukup mengami-
ni ada beberapa yang seperti itu. 
Kalau sudah begini, kembali ke-
pada integritas pemilik komunitas 
terkait. Apakah tega menjerumus-
kan orang lain demi kepentingan 
diri sendiri atau segelintir orang ?” 
ujar Wijen yang juga analis di AM 
Securities ini. 

Menurut Wijen, ada beberapa 
komunitas yang enggan membe-
berkan fakta-fakta yang buruk, 
seperti potensi loss jika tidak 
disiplin dan tidak adaptif  terhadap 
pasar. Termasuk keberadaan mar-

Sebagian besar anggota komunitas lebih memilih ‘ikan’ dari pada 
‘kail dan pancing’. Di sisi lain, pola hubungan patron-client di dalam-

nya rentan terhadap praktik goreng-menggorang saham.
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J-Club
Kisah NyaNgKut 
yaNg MeNgubah 
segalaNya

Pertemuan tidak sengaja 10 na-
sabah di galeri sebuah sekuritas 
online trading kira-kira sepuluh 
tahun silam rupanya menjadi awal 
berdirinya salah satu komunitas 
investor dan trader terbesar di In-

donesia. Kesepuluh orang itu, me-
miliki nasib dan cerita yang sama; 
rugi karena sahamnya nyangkut di 
awal ketika menjajal investasi sa-
ham. “Kita sama-sama bertanya, 
mengapa saham ini turun dan itu 
naik,” ujar Jhon Veter, salah satu 
dari sepuluh orang itu. “Dari situ 
kita kemudian sering kumpul di se-
buah kafe di daerah Kuningan.”

Selain Jhon yang waktu itu ma-
sih berstatus mahasiswa, dari ke-
sepuluh nasabah itu diantaranya 
ada nama-nama Soeratman Do-
erachman (di market lebih dikenal 
dengan Eyang Ratman), Hishmad 

ket mover, dan bagaimana cara 
market mover itu memanipulasi 
berita dan harga untuk kepentin-
gan sendiri. Hal yang sama di-
amini Ellen May, yang mengelola 
komunitas pakar saham. “Saya 
juga sangat menyayangkan hal 
tersebut. Banyaknya pelaku pasar 
yang cenderung menjadi “ekor,”. 
Karena itu, baik Wijen maupun 
Ellen menekankan, keberadaan 
komunitas seharusnya lebih 
menekankan pada unsur edukasi, 
dibandingkan berbagai rekomen-
dasi.

Jhon berpendapat fenomena itu 
memang sulit dihindari. Namun, 
semuanya dikembalikan kepada 
anggota komunitas itu sendiri. 
“Itu opsi. Karena investor beda-
beda, ada yang sibuk atau tidak 
mau mempelajari,” ujar dia. 
Hanya saja, Jhon mengingatkan 
bila hanya 15% investor atau 
trader yang sukses melewati tiga 
tahun pertama investasi, selebi-
hnya gagal atau merugi. Kunci 
sukses 15% orang tersebut adalah 
mau belajar.

Sementara menurut Hari 
stigma itu sah-sah saja disematkan. 
Tren selama dua tahun terakhir, 
keberadaan komunitas masih positif, 
terlepas menjamurnya komunitas 
yang ujung-ujungnya hanya menjual 
data, buku, rekomendasi, atau chart. 
Setiap komunitas memiliki gayanya 
masing-masing. “Yang perlu dihar-
gai mereka punya kreatifitas me-
manfaatkan keberadaan pasar modal. 
Setidaknya bisnis ini telah memberi 
memanfaatkan bagi banyak orang.”

Pertumbuhan komunitas 

investor tumbuh subur dalam satu 
dekade ini, didorong oleh kema-
juan teknologi, khususnya internet 
yang diikuti ‘revolusi’ perangkat 
telekomunikasi. Adalah mailing 
list obrolan-bandar  tercatat seb-
agai salah satu komunitas berbasis 
internet pertama dengan keang-
gotaan terbuka. Milis yang beral-
amat di finance.groups.yahoo.com/
group/obrolan-bandar ini didiri-
kan pada 9 Mei tahun 2000, dan 
kini memiliki anggota sebanyak 
8400 akun. Belakangan dengan 
alasan filter anggota baru, penge-
lola mewajibkan biaya adminis-
trasi sebesar Rp250 ribu kepada 
pendaftar baru. MPI mencoba 
menghubungi pengelola komunitas 
ini namun tidak memperoleh tang-
gapan.

Selanjutnya, Soeratman Do-

erachman, pensiunan Direktur 
Pelita Airlines pada 2003 yang 
menggunakan uang pensiunnya 
untuk trading saham mendorong 
munculnya Junior Traders. Sosok 
yang dijuluki Eyang Ratman atau 
ER ini kerap berbagi pengala-
man trading pada komunitas yang 
termasuk terbesar di Indonesia. 
Komunitas ini tidak hanya meng-
hasilkan investor-investor berpen-
galaman, melainkan juga analis-
analis teknikal dan fundamental 
yang kemudian menjadi guru 
investasi.

Berikut adalah beberapa profil 
komunitas-komunitas investor 
dan trader yang ada masih eksis 
hingga saat ini. Tidak semua ko-
munitas yang ada dapat dimuncul-
kan, namun 10 komunitas ini dapat 
dikatakan paling berpengaruh. 
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Al-Amoudi (Wan Al) dan Irawan 
Afandi. Mereka kemudian ber-
sepakat mendirikan komunitas Ju-
nior Traders atau J-Clubs sebagai 
ajang untuk mendalami seluk beluk 
saham. “Awal-awal anggotanya ya 
segitu-gitu aja. Tapi tiga tahun ke-
mudian ketika kami membuat kelas-
kelas training, rupanya peminatnya 
banyak,” kenang Jhon.

Sebagai pemateri dalam acara-
acara tersebut, pengelola mengun-
dang analis dan tokoh-tokoh yang 
bekerja di pasar modal. “Kita undang 
seperti Pak Alfatih (Muhammad Al-
fatih), Pak Erry (Erry Firmansyah, 
Dirut BEJ), dan analis-analis lain,” 
ujar Jhon.  Jhon dan kawan-kawan 
kemudian melengkapi komunitasnya 
dengan milis yang beralamat di fi-
nance.dir.groups.yahoo.com/group/
junior_Trader. Milis yang didirikan 
pada 14 Februari 2005 itu sekarang 
memiliki 9300 member dan telah 
melatih lebih dari 2,500 investor dan 
trader yang terdiri dari 50 angkatan 
selama 8 tahun terakhir. 

Salah satu sosok utama di komu-
nitas Junior Traders ini adalah Soerat-
man Doerachman, yang mulai aktif 
trading usai pensiun dari Pelita Airlines 
pada 2003. Mantan Dirut Merpati Air-
lines (1983-89) ini memutuskan untuk 
bertransaksi sendiri setelah investasi 
yang dibenamkan kepada broker rupa-
nya kurang berkembang. “Beliau me-
mang yang dituakan, dan yang mence-
tuskan kemunitas ini,” ujar Jhon. 

Soeratman termasuk pendiri yang 
paling senior, dan pada berbagai tes-
timoni dalam kursus-kursus yang 
menghadirkannya sebagai pembi-
cara, kerap berbagai pengalaman 
seperti kegigihannya belajar anali-
sis hingga ke Amerika Serikat. Me-
lalui akun twitternya, @ratmanard 
hingga saat ini masih kerap mem-
berikan analisa saham. Tidak meng-
herankan, veteran dengan pengala-

man lebih dari 50 tahun di industri 
penerbangan itu kini dijuluki seb-
agai Bapak Saham Indonesia. Be-
berapa kisah Soeratman banyak 
ditemukan di internet.

Dalam keterangan mailing list 
(milis), J-Clubs pengelola meng-
harapkan para anggota komunitas 
ini agar dapat bertransaksi den-
gan perhitungan-perhitungan yang 
matang. Member baru diingatkan 
bahwa hanya mereka yang memi-
liki ilmu dan keterampilan yang 
dapat berhasil memaksimalkan 
keuntungan dan meminimalkan re-
siko. Milis ini bersifat terbuka dan 
independen serta tidak berafiliasi 
kepada perusahaan efek

Jhon mengatakan, pada intinya 
komunitas J-Clubs adalah tem-
pat berbagi pengalaman sesama 
investor dan trader pemula dan 
profesional mengenai investasi. 
Tujuannya, agar dapat memahami 
investasi dengan baik. 

“Setidaknya tidak perlu men-
gulangi kerugian-kerugian yang 
sudah dialami pendahulunya,” kata 
Jhon yang kini mendirikan Investa 
Saran Mandiri, sebuah lembaga 
penasehat investasi. Selain Jhon, 
banyak alumnus J-Clubs yang kini 
menjadi sosok penasehat investasi 
dengan banyak ‘pengikut’ meski-
pun tidak memiliki latarbelakang 
karir di pasar modal.

WaN al tradiNg rooM
dari seKedar 
berbagi, MeNJadi 
bisNis MeNJaNJiKaN

Dalam kehidupan, kepedulian 
seseorang untuk berbagi ilmu kerap-

kali diganjar tunai oleh Tuhan. Itulah 
kisah yang bisa dipetik dari Hishmad 
Al-Amoudi, atau lebih dikenal den-
gan nama Wan Al. Dia adalah pendiri 
dan pengelola Wan Al Trading Room 
(WATR). Dari sebuah kegiatan untuk 
sharing pengetahuan, dan informasi, 
forum ini kemudian menjadi kelas-
kelas belajar dan akhirnya memben-
tuk terbentuklah sebuah komunitas. 

Di situ lah komunitas milik Wan 
Al ini melakukan eksplorasi, ber-
bagi ilmu dan mengajarkan berbagai 
seluk beluk pasar modal dari yang 
remeh temeh hingga yang advance. 
Wan Al termasuk pengusung ban-
darmology di pasar saham Indonesia. 
Teorinya itu secara sederhana meng-
gambarkan bahwa setiap saham dan 
komoditas memiliki bandar sebagai 
pihak yang menampung dan mendis-
tribusikan. Bandar punya siklus, aku-
mulasi, mengumpulkan, lalu mendis-
tribusikannya.

Wan menekankan investor perlu 
mengetahui bandarmologi. Di setiap 
transaksi, investor tidak akan pernah 
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tahu rencana konsorsium bandar be-
sar yang ada dibelakang saham yang 
sedang menjadi incaran. “Ada beber-
apa jenis bandar yang bermain sep-
erti market maker bandar. Bandar 
ini diperlukan untuk membuat pasar 
bergairah dan mengelola likuiditas 
pasar dalam range harga tertentu. 
Bandar ini juga selalu melakukan 
test pasar (mood investor) dan men-
gukur kekuatan pasar dalam menyer-
ap jumlah saham di bursa,” 

Kategori bandar yang jahat 
adalah market cornering bandar. Bi-
asanya bandar seperti ini melakukan 
transaksi semu dengan memanipu-
lasi harga dan volume transaksi se-
hingga terkesan satu saham banyak 
yang membeli. Selanjutnya, setelah 
banyak investor retail yang tertarik 
dengan ikut membeli saham terse-
but, maka sang bandar baru menjual 
sahamnya. Akhirnya setelah ‘barang; 
sang bandar habis, mereka mening-
galkan investor retail yang tidak tahu 
motif tersebut, dengan harga saham 
yang tak bergerak alias ‘nyangkut.’ 

Diresmikan pada 13 Agustus 
2005, komunitas Wan Al Trading 
Room merupakan acara bincang-
bincang pengasuhnya dengan para 
investor (kebanyakan pemula). Se-
belumnya, pada 2004 bersama So-
eratman Doerachman, Wan Al dan 
delapan kawan lainya juga tercatat 
sebagai pendiri komunitas investor 
retail pertama di Indonesia, Junior 
Trader (J-Clubs).

Saat itu tren pasar memang 
menunjang. Pada 2004 pasar se-
dang bullish dan kemungkinan un-
tung besar. Cukup dengan metode 
tradisional dari mulut ke mulut ia 
berbagi pengalaman dan menga-
jak orang bergabung jadi nasabah. 
Sharing pengalaman dan keju-
jurannya meluluhkan anggota ko-
munitas hingga merasa nyaman.

Wan Al mengajak anggota ko-
munitas rutin menggelar pertemuan 
di restoran. “Sewa venue saya yang 
bayar, tujuannya bukan untuk mar-
keting tapi untuk mendapat pen-
galaman orang lain. Awal komu-
nitas hanya 50. Dengan anggota 
sesama kenalan,” kata dia. Secara 
konsisten forum itu digelar sebu-
lan sekali sampai sekarang dengan 
anggota tak kurang 1.600 orang.  

Komunitas bentukan Wan Al ini 
bisa terbentuk akibat kerugiannya 
berinvestasi di saham pada krisis 
1998. “Investasi pertama langsung 
rugi 100% karena krisis moneter 
1997-1988,”ujarnya sambil ter-
tawa mengenang kisah itu. Akibat 
kerugian itu, Wan Al sempat tidak 
melakukan trading pada 1998-1999 
dan lebih sering berkumpul dengan 
komunitas sesama trader yang jum-
lahnya kurang lebih 30 orang. 

Setelah krisis ekonomi berakhir 
pada 1999, Wan Al memutuskan 
keluar dari pekerjaannya sebagai 
Quality Assurance Manager di 
Padi Trust Component karena in-
gin fokus berbisnis di pasar modal. 
Saat itu dengan modal yang cukup 
dari pesangon yang dimilikinya 
sebesar Rp 100 juta. Dari situ, ia 
mulai rajin mengukuti training dan 
pelatihan saham yang diadakan 
sekuritas. Salah satu yang pernah 
menjadi tutornya adalah Muham-
mad Al Fatih—sekarang Vice Pres-
ident dan Senior Technical Analyst 
Samuel Securities.

Banyaknya follower dalam ko-
munitasnya membuat Wan Al ke-
mudian dilirik direksi Permana 
Sarijaya Sekuritas, yang waktu itu 
termasuk broker ritel populer untuk  
menjadi introducing broker. “Tugas 
saja mencari costumer untuk ber-
investasi di perusahaan Permana 
Sarijaya Sekuritas dan saya punya 

komunitas trading yang bisa diajak 
bergabung. Pada waktu itu komis-
inya 70 persen untuk saya, 30 pers-
en untuk perusahaan dan satu bulan 
dapat feedback income Rp 80juta,” 
ujarnya. 

Meskipun wadah komunitas 
yang ia bentuk terafiliasi dengan 
Sarijaya, namun Wan Al tidak me-
wajibkan anggota komunitasnya 
untuk menjadi nasabah sekuritas 
tersebut. Setelah Sarijaya ditutup 
karena kasus penggelapan dana 
oleh komisarinya, Herman Ramli, 
banyak nasabah yang diperoleh 
Wan Al beralih ke BNI Securities. 

aNgguN trader
sederhaNa tetapi 
MeNyedot 
perhatiaN

Mulanya adalah sebuah blog 
gratisan di situs blogger.com den-
gan tampilan sederhana, dan tetap 
begitu hingga sekarang. Namun, 
blog beralamat angguntrader.
blogspot.com yang didirikan dan 
dikelola oleh Gunawan Indra Les-
mana, seorang trader yang tinggal 
di Cianjur, Jawa Barat ini memiliki 
cukup banyak pengunjung. Total 
pengunjung blog ini sudah menca-
pai lebih dari dua juta orang sejak 
dibuat pada Mei 2008, dan setiap 
hari tak kurang dari 2000 orang 
menyambanginya.

Tidak mengherankan karena 
postingan blog ini memang selalu 
ditunggu-tunggu oleh pembacanya, 
khususnya setiap pukul 07.00 WIB 
di setiap harinya. Yaitu, postingan 
bertema Tips Trading Hari Ini yang 
menulis analisa mengenai kondisi 
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pasar, maupun beberapa saham yang 
sedang naik dan turun. Termasuk di 
dalamnya ada rekomendasi saham, 
yang diberikan secara gamblang be-
serta chart  teknikal. Lebih dari itu, 
blog ini sedikit dari situs serupa yang 
memberikan rekomendasi saham se-
cara gratis.

Dalam blog ini, penulis menggu-
nakan pendekatan teknikal, psikolo-
gi trading dan money management. 
Sesama pengunjung juga bisa ber-
interaksi melalui shout box yang 
tersedia. Isinya bermacam-macam, 
mulai dari berbagi info dan penge-
tahuan, hingga keluhan karena harga 
saham yang diberlinya nyangkut. 
Seperti umumnya identitas dalam 
forum dunia maya, pengguna umum-
nya menggunakan nama samaran. 

Setelah beberapa tahun berkomu-
nikasi via dunia maya, pengelola dan 
sejumlah pengunjung situs ini untuk 
pertama kalinya melakukan perte-
muan secara langsung. Acara yang di-
bungkus dengan pelatihan yang diisi 
oleh paparan Gunawan ini digelar di 
Semarang, pada 15 Desember 2012 
lalu. Acara itu dihadiri oleh 62 peserta 
yang berasal dari dari Jawa Tengah, 
Jogyakarta, Jawa Timur, Jakarta dan  
Bandung. Uniknya, diprakarsai oleh 
salah satu pembaca situs angguntrad-

er asal Semarang, Hari Prabowo. 
Menurut Hari yang menjadi 

pembaca setia blog ini sejak awal 
2011 interaksi tersebut merupakan 
keinginan sesama pembaca blog. 
“Saya merasa terpanggil untuk 
menjadi mediasi mempertemukan 
diantara mereka. Syukur alhamdu-
lillah acara gathering anggun trad-
er ini pertama kali bisa terlaksana 
di Semarang,” ujar dia. 

Hari  adalah pemilik Lembaga 
Pendidikan dan Pelatihan Pasar 
Modal (LP3M) Investa, sebuah 
kursus pasar modal, bagi yang in-
gin mengambil profesi pasar modal 
seperti Wakil Perantara Pedagang 
Efek, Wakil Penjamin Emisi Efek 
dan Wakil Manajer Investasi. “Se-
lain itu juga untuk masyarakat 
yang ingin berinvestasi, agar lebih 
memahami karakter investasi den-
gan berbagai keuntungan dan resik-
onya,” ujar dia.

Menurut Hari, sedikitnya in-
vestor saham di Indonesia salah 
satunya akibat kurangnya pengeta-
huan masyarakat terhadap investasi 
ini. Selain itu beberapa informasi 
negatif seperti berita emiten yang 
kurang bertanggung jawab melalui 
aksi korporasi dan aturan yang be-
lum melindungi posisi investor juga 

menjadi hambatan. “Setidaknya 
angka ideal investor lokal adalah 
5% dari jumlah penduduk yang ada 
dan ini membutuhkan perjuangan 
bersama,” kata dia.

aati
ruJuKaN para 
peCaNdu teKNiKal

Para analis teknikal memiliki 
komunitasnya tersendiri. Berbeda 
dengan komunitas yang lain, komu-
nitas nir laba ini bersifat lebih for-
mal, karena dibentuk sebagai salah 
satu organisasi keprofesian yang 
diakui regulator, yaitu Asosiasi 
Analis Teknikal Indonesia (AATI). 
Organisasi ini didirikan pada ta-
hun 2000 dengan keanggotaan 
yang lebih cair. Mereka yang bisa 
menjadi anggota adalah profesi-
profesi yang menggunakan analisa 
teknikal dalam bekerja di berbagai 
market seperti saham, forex, dan 
futures dari berbagai bidang peker-
jaan, termasuk di dalamnya adalah 
trainer, dosen, penulis buku, trader, 
investor, atau bahkan jurnalis. 

Menurut Muhammad Alfatih, 
Ketua Keanggotaan AATI ren-
cana pendirian organisasi ini sudah 
direncanakan sejak 1995, namun 
baru terealisir pada 2000. Salah 
satu pemicunya adalah tulisan-tu-
lisan yang ditulis oleh Gideon Lapi-
an (Sekretaris Jenderal AATI), dan 
Alfatih mengenai analisis teknikal 
di Majalah Pialang (Majalah intrenal 
yang diterbitkan Ikatan Pialang Efek) 
membuat desakan untuk mendirikan 
AATI semakin kuat. “Dalam keakti-
fan inilah kemudian muncul ide un-
tuk mendirikan AATI.” 
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Hingga saat ini, jumlah anggota 
pasif yang tergabung pada milis 
AATI mencapai 5000 orang. Menu-
rut Alfatih, AATI menyasar lapisan 
atas dan bawah dalam menjaring 
keanggotaan dan memberikan edu-
kasi mengenai investasi pasar mod-
al. Untuk menyasar ke atas lebih 
difokuskan dengan cara mempre-
sentasikan kepada pemimpin in-
stitusi atau juga asosiasi lainnya. 
“Serta melalui grass root melalui 
pelatihan-pelatihan ke investor ber-
sinergi dengan kelompok kegiatan 
di dunia investasi,” katanya. 

Kekutsertaan AATI sebagai ba-
gian International Federation of 
Technical Analysts (IFTA) juga 
menjadikan AATI dipercaya untuk 
menggelar ujian CFTe (Certified 
Financial Technician). Pada tahun 
2010, untuk pertama kalinya ujian 
sertifikasi internasional analisa 
teknikal bisa diselenggarakan di 
Indonesia, dan saat ini sudah ada 
dua orang penyandang gelar CFTe. 
Gideon dan Alfatih sendiri pernah 
diminta menjadi pembicara dalam 
konferensi tahunan IFTA, IFTA 
2012 Conference yang diselengga-
rakan akhir tahun lalu di Singapura.

Untuk menjalin komunikasi, 
AATI melakukannya dengan cara 
online maupun offline. Komunikasi 
online dilakukan dengan cara mem-
buat milis, sehingga antar anggota 
AATI dapat saling berkomunikasi. 
Sementara untuk komunikasi offline, 
asosiasi ini rutin menggelar seminar 
satu hingga tiga bulan sekali. 

Interaksi dalam milis AATI 
yang beralamat di finance.groups.
yahoo.com/group/Milis-AATI di-
fasilitasi oleh moderator agar tidak 
terjadi kesalahpahaman. “Sehingga 
posting dari member akan diseleksi 
dulu sebelum diteruskan ke ang-
gota, untuk menjaring posting iklan 
maupun posting yang cenderung 

memprovokasi. Setiap perbedaan 
pendapat tidak dihalangi, namun 
moderator akan menegur pihak 
yang memberi pandangan tanpa 
dasar,” kata Alfatih. 

Mengenai jumlah investor di In-
donesia yang masih sedikit, Alfatih 
mendukung langkah-langkah BEI 
untuk terus memberikan edukasi 
terhadap masyarakat. Hanya saja, 
BEI perlu bekerja sama dengan pi-
hak-pihak tertentu untuk memper-
cepat proses pertumbuhan jumlah 
investor, terutama komunitas-ko-
munitas yang memilik masa yang 
banyak. “Karena luasnya wilayah 
dan sasaran peserta, sebaiknya pihak 
otoritas merangkul dan membantu 

kelompok-kelompok profesi seperti 
AATI. Dari pengalaman melakukan 
pelatihan kepada para investor, terli-
hat kehausan peserta akan pengeta-
huan,” pungkas Alfatih. 

elleN-May 
MeNyasar KaWula 
Muda daN peMula

Hampir sulit menemukan ‘orang 
market ‘ baik itu pemula, apalagi 
yang sedikitnya sudah lima tahun 
berkecimpung di pasar saham yang 

17



18

PIALANG INDONESIA
EDISI 5 JANUARI 2013

tidak mengenal nama Ellen May. 
Penulis buku Smart Trader Not Gam-
lers ini rajin berkicau di twitter lewat 
serial kultwit nya mengenai investasi 
setiap hari. Akun pribadinya @pak-
arsaham sudah diikuti oleh 82,700an 
follower. 

Ellen May, seorang ibu rumah 
tangga muda yang memiliki nama El-
len Megawati ini sudah cukup lama 
berbagi ilmu investasi lewat berb-
agai sarana. Selain twitter, ia juga 
berbagi pengetahuan melalui milis 
list, twitter, facebook: Ellen May 
atau Fanpage: on.fb.me/ellen_may, 
dan website ellen-may.com yang 
berisi kumpulan artikel Ellen dari 
perlbagai media. Postingannya yang 
cukup mudah dicerna oleh pembaca 
yang masih awam investasi mem-
buat Ellen memiliki banyak follower. 
”Fokus saya saat ini adalah twitter @
pakarsaham, mungkin memang lebih 
cenderung satu arah namun melalui 
twitter saya merasa lebih mudah ber-
bagi ilmu,” ujar dia.

Ellen mengatakan twitter lebih 
efektif dalam menyampaikan pesan 
edukasi, karena menggunakan pesan-
pesan pendek sehingga tidak mem-
bosankan untuk dibaca. “Saya jarang 
melakukan diskusi dengan komuni-
tas via YM (yahoo messenger) atau 
Email. Untuk Pin BB (blackberry)  
sesekali saya menyapa alumni dan 
berdiskusi dengan alumni melalui 
BB pada jam – jam tertentu.”

Selain melalui dunia maya, El-
len juga kerap mengisi seminar 
atau workshop yang diadakan lima 
sampai enam kali setiap tahun. 
Pesertanya investor maupun calon 
trader terutama para pemula. Ellen 
menggunakan analisis fundamental, 
teknikal, money management, dan 
psikologi trading. Beberapa pelati-
han yang ia adakan antara lain ber-
tajuk Training Trading Profits , Rich 
Investor, dan The Baby Steps. Keg-
iatannya sebagai guru pasar modal 

dan memenuhi undangan pembi-
cara merupakan kegiatan sampin-
gan selain trading saham sendiri. 
“Juga tak lupa tugas saya sebagai 
ibu rumah tangga, mengurus anak-
anak,” katanya.

Ellen mengungkapkan tujuan 
utama membina komunitas ini 
adalah mengedukasi dan memoti-
vasi masyarakat Indonesia untuk 
berani melangkah dalam berin-
vestasi di pasar modal. Untuk itu, 
ia tidak terlalu menekankan pada 
rekomendasi saham, meskipun 
setiap pagi selalu menyempatkan 
kultwit berisi stock pick diberi 
hashtag #Kopipagi. Mayoritas ko-
munitas yang ia bina adalah adalah 
kawula muda dan banyak diantara 
mereka yang belum melakukan ak-
tivitas trading atau investasi saham. 

Karenanya dia menyayangkan 
fenomena komunitas yang dijadi-
kan alat untuk ‘menggoreng saham’ 
tertentu lewat rekomendasi saham. 
Meskipun ia mengakui hal itu juga 
didorong oleh sikap banyaknya 
pelaku pasar yang cenderung men-
jadi “ekor” atau sekedar mengikuti 
rekomendasi yang pada akhirnya 
seringkali merugikan pelaku pasar 
itu sendiri. “Saya sendiri tidak per-
nah terpikir dan berniat melakukan 
hal tersebut,” ungkap dia. Ellen 
berharap kuliah via twitter nya bisa 
mendongkrak minat masyarakat 

untuk berani berinvestasi di pasar 
modal Indonesia, yang selama ini 
masih dianggap sebagai perjudian. 

Anggapan itu berdampak cukup 
serius. Jumlah investor saham yang 
masih sedikit menurut Ellen salah 
satunya disebabkan oleh ketaku-
tan masyarakat untuk berinvestasi. 
Calon investor umumnya takut bila 
investasi saham hanya akan beru-
jung kerugian. Selain itu, mindset 
berinvestasi masih melekat pada 
tabungan di bank. 

Ellen mengungkapkan, kualitas 
pemahaman investor ritel tentang 
pasar saham saat ini sudah jauh 
lebih baik. Namun masih banyak 
juga pelaku pasar yang mengabai-
kan metode analisis baik analisis 
teknikal maupun analisis funda-
mental yang sebenarnya dapat 
membantu investor mengambil 
keputusan. 

superstoCKs
taK seKedar 
KoMuNitas biasa

Pada mulanya, komunitas ini 
hanyalah sebatas informasi menge-
nai rekomendasi saham dan analisa 
pasar yang beredar dikalangan ter-
batas trader profesional di pasar 
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modal. Dalam perkembangannya, 
kemudian menjadi komunitas yang 
cukup banyak menyedot perhatian 
karena mutu kualitas informasi 
yang terkandung di dalamnya cu-
kup baik. 

Salah satu yang menjadi daya 
tarik komunitas ini adalah penggu-
naan pendekatan fundamental yang 
bertumpu pada prospek pertumbu-
han emiten sebagai dasar analisa 
saham. Dikombinasikan dengan in-
formasi aksi korporasi yang ekslu-
sif, membuatnya banyak diminati 
trader dan investor. 

Karena keinginan bersamapada 
21 November 2012 silam, sejum-
lah pendiri dan anggota komunitas 
Superstock berkumpul di salah satu 
tempat di Jakarta mendeklarasikan 
pendirian komunitas ini sehingga 
menjadi lebih terorganisir. “Seka-
rang memang masih terbatas, na-
mun kedepannya kami akan mem-
buat komunitas ini lebih terbuka,” 
ujar Presiden Superstock Rinto Wi-
narno. 

Rinto mengatakan jumlah ang-
gota komunitas saat ini berjumlah 
sekitar 50 orang, yang umumnya 
pialang, market maker hingga kary-
awan emiten. Tujuannnya, untuk 
ikut mengembangkan pasar modal. 
“Tetapi sekarang memang ke inter-
nal dulu, kami sedang menyusun 
rencana untuk menggelar wokshop 
untuk umum,” papar dia. Materi 
pengetahuan dalam komunitas ini 
tidak hanya mengenai teknik fun-
damental saham, melainkan juga 
materi-materi seputar investment 
banking, dan teknik penulisan 
dalam analisis.

Seiring dengan deklarasi resmi, 
pengelola kemudian mengaktifkan 
website beralamat di indosuper-
stocks.com. Dari sisi tampilan, 
website ini termasuk yang paling 
bagus dari website komunitas-ko-
munitas sejenis. Selain mempost-

ing analisa pasar harian, di dalam-
nya juga ditampilkan berita-berita 
pasar. Terdapat kanal yang dikhu-
suskan untuk anggota berbayar, 
dengan fasilitas informasi yang 
lebih dari pengunjung biasa. Di-
antaranya stock picks dan ulasan 
pasar yang lebih mendalam.

b-trade: 
iNgiN MeMeNuhi 
Kafe deNgaN obro-
laN iNvestasi

“Lama berada di kampus, saya 
lihat banyak anak muda sangat 
minim pengetahuan mengenai in-
vestasi. Padahal mereka berasal 
dari keluarga rata-rata mampu. 
Kami punya visi, beberapa tahun ke 
depan, kita akan melihat kafe-kafe 
itu dipenuhi anak muda. Bukan un-
tuk nongkrong atau bergosip, tetapi 
untuk trading dan berdiskusi sepu-
tar investasi,” ujar Wijen Pontus 
pendiri komunitas B-Trader. 

Wijen bersama Halimas Tan dan 
Charles Nathanael mendirikan ko-
munitas itu pada tahun 2009. Ke-
tiganya adalah mahasiswa Institut 
Teknologi Bandung (ITB) yang se-
belumnya aktif di Kelompok Eko-
nomi dan Pasar modal ITB (KSEP 
ITB), sebuah organisasi kemaha-
siswaan yang khusus membahas 
pasar modal dan ekonomi. B-Trade 
sendiri pada mulanya didirikan un-
tuk mengakomodasi pelatihan atau 
kursus bagi siapa saja, khususnya 
mahasiswa yang tertarik mengenai 
investasi di pasar modal. 

Wijen dan dan kawan-kawa 
pada mulanya ingin mengubah 
stigma trading atau investasi sa-
ham itu adalah aktivitas orang tua. 
B-Trade menggelar seminar den-

gan tarif yang cukup murah, antara 
Rp 80.000,- sampai Rp 350.000,-. 
“Pada awal terbentuk, per jam, 
kami hanya mengenakan tarif seki-
tar 20-30 ribu rupiah (maksimal). 
Itupun setelah kursus, alumni dapat 
terus berkonsultasi gratis kepada 
kami,” katanya. 

Namun gagasan untuk lebih 
memberikan kail dari pada ikan 
memang tidak mudah. Memberi-
kan pengetahuan secara mendasar 
mengenai investasi di pasar saham, 
lewat acara berbayar atau gratis 
rupanya masih sulit diterima. “Se-
jujurnya, banyak anggota yang 
sedikit kecewa, ketika di seminar 
ataupun milis, kami jarang mem-
berikan stock picks. Kami berharap 
anggota kami dapat menentukan 
sendiri stock picknya masing-mas-
ing,” ujarnya. 

Pendekatan seperti inilah menu-
rut Wijen nilai tambah dari organ-
isasi yang dikelolanya. Selalu beru-
saha untuk memberikan edukasi 
secara benar, tanpa menutup-nutu-
pi. Memberikan informasi positif 
sebagai bentuk keuntungan dan 
negatif sebagai bentuk kekurangan. 
Misalnya terkait informasi menge-
nai saham gorengan. “Saya cukup 
mengamini adanya fenomena sep-
erti ini. Kalau sudah begitu, hal ini 
akan kembali kepada integritas dari 
pemilik komunitas terkait. Apakah 
tega menjerumuskan orang lain 
demi kepentingan diri sendiri atau 
segelintir orang?” kata Wijen. 

Sejak didirikan 4 tahun silam, 
jumlah anggota dari organisasi ini 
cukup banyak, meskipun keang-
gotaan baru didasarkan pada jum-
lah peserta seminar yang diadakan. 
Namun dari milis yang dibuat, 
jumlah anggota yang tercatat sudah 
mencapai 200 orang. “B-Trade ada 
dua cabang, di Bandung dan Jakar-
ta. Kalau di Jakarta sendiri, kami 
sudah cukup sering mengadakan 
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seminar dengan peserta yang cukup 
banyak.”

Wijen mengatakan komunitas 
yang mengajarkan teknik dan pen-
getahuan investasi perlu diperban-
yak. Sebab, sosiasliasi dan edukasi 
ikut menentukan kualitas investor 
saham di Indonesia. Menurutnya 
saat ini masih banyak investor ritel 
yang kurang paham, ditambah lagi 
mindset yang keliru dalam mengam-
bil keputusan transaksi. Seharusnya, 
banyaknya informasi mengenai reko-
mendasi saham, maupun analisa ti-
dak lantas membuat investor terlena. 
“Faktanya seringkali orang yang beli 
saham hanya berdasarkan rekomen-
dasi orang lain  tanpa berpikir kritis. 
Pola pikir instan ini harus secepatnya 
diubah,” katanya. 

Sedianya hal ini menjadi tang-
gung jawab bersama semua elemen 
di pasar modal, terutama otoritas 
Bursa Efek Indonesia (BEI). Meski-
pun diakui BEI sudah agresif, na-
mun  sosialisasi dan edukasi BEI 
masih terlalu dangkal. “Sebaiknya 
tidak sekedar kulit luarnya, dan lebih 
menekankan pola berpikir serta kon-
sep investasi yang benar,” ujarnya.  

idXers
KuMpulaN peCiNta 
idX

Perubahan dalam sistem teknolo-
gi perdagangan saham menjadi re-
mote trading mulai 2005 rupanya 
tak hanya mengubah cara orang ber-
investasi di Bursa Efek Indonesia 
(BEI). Perubahan itu juga mengubah 
cara komunikasi dan hubungan an-
tar pialang, khususnya yang pekerja 
dibagian trading floor atau bekerja di 
seputaran gedung BEI. “Pada 2007, 
itu terasa sekali. Dulu kami biasa 
sharing dan ngobrol soal pasar di 

floor,” kenang Boy Yulizar Rach-
man, yang bekerja di CIMB Secu-
rities. 

Sepeninggalan trading floor 
yang mulai sepi dari pialang, mer-
eka kemudian membuat pertemuan 
di salah satu kafe di food court, 
Auto Mall yang terletak di se-
berang gedung BEI. “Saya ingat, 
pertemuan itu pada bulan Ramad-
han, tahun 2007,” ujar Lukman Ha-
kim, kini Kepala Cabang UOB Kay 
Hian, Kebon Jaruk, Jakarta Barat.

Menurut Boy dan Lukman yang 
ditemui secara bersamaan Desem-
ber lalu, mereka membahas men-
genai pentingnya tetap menjaga 
silaturahmi seiring sepinya trading 
floor. Dari situ terbentuklah, IDX-
ers yang sekarang memiliki 200-an 
member. 

Selain keduanya, ada nama-
nama seperti Bagus Perdana, Aria 
Santoso, dan Halim Mintareja yang 
ikut mendirikan komunitas IDX-
ers. Tiga orang ini sampai sekarang 
tercatat aktif memberikan pelatihan 
mengenai investasi.

Boy mengatakan, tujuan komu-
nitas ini adalah sharing pengala-
man dan pengetahuan mengenai 
pasar modal. Baik itu alat analisis, 
maupun informasi mengenai pasar. 
Keanggotaan komunitas ini gratis, 

dan siapapun bisa mendaftar di mi-
lis asia.groups.yahoo.com/group/
IDXers/, atau follow akun twitter 
resmi  mereka @IDXers. “Saat ini 
anggota sekitar 200an orang,’ ujar 
Boy.

Pertengahan Desember lalu, un-
tuk pertama kalinya IDXers men-
gadakan workshop yang diseleng-
garakan di kantor UOB Kay Hian, 
Kebon Jaruk. “Kegiatan-kegiatan 
seperti ini akan lebih sering kami 
lakukan, ada antusiasme yang luar bi-
asa dari peserta,” ujar Lukman.  

Menurut dia, pemahaman yang 
baik mengenai pasar merupakan 
salah satu jalan yang terbaik untuk 
menyosialisasikan pasar modal. 
“Ini karena banyak stigma buruk, 
misalnya oleh mereka yang pernah 
rugi besar di krisis 2008. Biasanya, 
mereka cerita ke keluarganya atau 
teman, sehingga menjadikan stig-
ma buruk,” ujar Lukman.

Meskipun begitu, Lukman me-
nyadari memberikan edukasi ti-
daklah mudah. Pada umumnya, 
banyak pemula atau bahkan yang 
sudah lama berinvestasi di saham 
lebih memilih untuk mendapatkan 
rekomendasi stock picks, dari pada 
belajar menganalisa saham dan 
pasar. “Memang ini menjadi tan-
tangan tersendiri,” aku Lukman.
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Rasio jumlah investor dan populasi 
penduduk selalu menjadi kesimpulan 
klise betapa dangkalnya penetrasi pasar 
modal dalam perekonomian Indonesia. 
Rasio kapitalisasi pasar terhadap produk 

domestik bruto (PDB) Indonesia hanya dikisaran 50%, 
jauh tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti 
Filipina atau Malaysia yang lebih dari 100%. 

Direktur Utama BEI Ito Warsito mengatakan, 
pihaknya terus menerus dan semakin gencar melaku-
kan tuntutan itu, hanya saja potensi jumlah investor 
di Indonesia memang tidak sebesar yang disangkakan 
banyak pihak. Untuk itu,kurang pas membandingkan 
jumlah investor di Indonesia yang masih sedikit den-
gan negara tetangga. Berikut wawancara Ito dengan 
Majalah Pialang Indonesia, Desember 2012 silam.

Bagaimana Pengembangan investor domestik?
Untuk pengembangan investor domestik program 
utama kita sebenarnya ada dua yaitu edukasi dan 
sosialisasi. Pendirian pusat informasi pasar modal, 
pendirian pojok bursa, investor summit, olimpiade 
pasar modal nasional, itu semuanya adalah bagian dari 
program sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh 
BEI untuk meningkatkan investor domestik sekarang 
maupun masa depan. Kalau untuk luar negeri kan 
kita roadshow, beda approach ya, luar negeri untuk 
investor-investor institusi, mereka investor terdidik.  

Seberapa efektif? 
Cukup efektif, banyak artis yang menjadi investor 
setelah lulus sekolah pasar modal. Ada banyak, kita 
juga punya acara celebrities investor gathering. Jadi 
bukan cuma satu artis saja. 

Targetnya pertambahan jumlah investor di 2013?
Kita tidak pernah punya target spesifik per tahun 
untuk jumlah kenaikan investor.
 
Indonesia masih lebih sedikit jumlah investor di 
banding negara lain, alasannya?
Pendapatan per kapita Indonesia memang masih 
sangat jauh kalau dibandingkan dengan Malaysia dan 

Singapura. Di Indonesia jumlah rekening bank yang 
memiliki saldo Rp500 juta ke atas hanya 271 ribu. 
Artinya mungkin memang potensi investor di Indone-
sia tidak setinggi yang kita perkirakan. 
Jumlah investor saham saja 400 ribu, jadi sudah di atas 
angka itu. Artinya sudah banyak kelas menengah yang 
sudah menjadi investor di pasar modal, orang-orang 
yang memiliki tabungan di bawah Rp500 juta juga 
sudah ikut masuk

Reksa dana katanya untuk mempercepat jumlah 
investor, namun  beberapa tokoh menyebut gagal?

Itu data atau perasaan? Saat ini total asset undermanage-
ment reksa dana itu hampir Rp180 triliun. Sebenarnya 
kalau dibandingkan dengan 2005 ini sudah meningkat 
sangat pesat. Ini soal proses dan waktu saja, investasi itu 
kan produk dari sosisalisasi dan edukasi, pemahaman 
masyarakat.

Pemahaman masyarakat soal pasar modal masih 
kurang?
Ya memang masih kurang, makanya kita terus 
menerus mengedepankan proses edukasi, dan kita 
juga tidak hanya di masyarakat umum, tapi juga di 
kalangan mahasiswa, anak-anak sekolah lanjutan 
atas. Kita akan adakan sampai masyarakat Indonesia 
memahami investasi di bursa saham

Apakah kemungkinan untuk menggandeng komuni-
tas-komunitas? 
Kita menggandeng banyak komunitas dan organisasi. 
Di organisasi kita menggandeng ISEI (Ikatan Sarjana 
Ekonomi Indonesia), Kadin (Kamar Dagang dan 
Industri), Hipmi (Himpunan Pengusaha Muda Indo-
nesia). Komunitas selebritis, kan kita menarik orang 
dengan cara menggunakan orang yang sudah tertarik

Adakah pengaruh perpindahan Bappeam Lk kepada 
OJk terhadap program-program itu? 
Program pengembangan investor itu program jangka 
panjang, jadi akan terus dilakukan. Jadi tidak akan 
terpengaruh dengan adanya perpindahan OJK. 

DIREkTUR UTAMA BEI ITO WARSITO

“Mungkin Potensi Investor Tidak 
Setinggi yang kita Perkirakan”
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Aktivias pasar modal 
begitu bergantung 
kepada informasi. 
Tidak hanya pada 
informasi pada 

market info, melainkan semua hal 
yang terkait dengan saham. Baik 
itu kebijakan, aksi korporasi, kondi-
si ekonomi, dan yang paling banyak 
dicari, rumors dan informasi insider 
trading. Informasi menjadi kunci 
paling penting bagi setiap trader 
dan investor untuk bisa untung, atau 
paling tidak mengurangi kerugian.

Perkembangan teknologi inter-
net sungguh membantu persebaran 
informasi itu. Terlebih booming 
jejaring soial seperti facebook dan 
twitter membuat informasi dapat 
dengan mudah disebarluaskan ke-
pada siapa dan oleh siapa saja. 
Demikian pula informasi menge-
nai pasar modal, khususnya saham. 
Berikut beberapa blog dan website 
yang bisa dijadikan alternatif infor-
masi, edukasi, rekomendasi saham, 
dan tutorial tentang pasar modal 
yang didirikan dan dikelola secara 
pribadi, bukan oleh perusahaan 

media, dan perusahaan efek.  

BLOG.DUNIAINvESTASI.COM
Blog ini merupakan salah satu 

website yang menyediakan infor-
masi saham dari Bursa Efek In-
donesia. Website ini dikelola oleh 
Michael Sutanto yang berpro-
fesi sebagai webmaster. Blog ini 
merupakan kanal yang disediakan 
Sutanto untuk  menampung kiri-
man artikel dari pengunjung. Blog 
ini merupakan salah satu kanal dari 
website duniainvestasi.com yang 
tercatat dalam rating alexa.com un-
tuk regional Indonesia pada urutan 
1.784, atau termasuk paling tinggi 
untuk website sejenis.

Informasi pergerakan tersebut 
bisa di download oleh umum. Pada 
situs ini juga tersedia beberapa soft-
ware untuk mendukung transaksi 
jual-beli saham yang dapat didown-
load secara gratis. Seperti software 
calculator saham yang dapat dipakai 
untuk menghitung transaksi dengan 
cepat dan mudah sehingga keuntun-
gan bisa langsung diketahui. Selain 
software tersebut, beberapa software 

lain yang dapat didownload antara 
lain newsletter, EZ meta updater, 
real updater, price widget, dan stock 
widget. Untuk bisa mengaksesnya, 
pengunjung perlu menjadi anggota 
tanpa dipungut biaya.

DOkTERMARkET.COM
Situs rekomendasi saham ini 

agak berbeda dengan yang lain, 
yaitu memberikan layanan ber-
bayar untuk rekomendasi real time 
atau pada saat jam perdagangan. Ti-
dak ada infomasi yang tertera pada 
situs siapa pengelola doktermarket.
com ini, namun situs ini cukup lu-
mayan banyak diakses pengunjung. 
Dirating alexa.com untuk Indone-
sia, posisinya diangka 5000-an. 

Postingan dalam situs ini 
dibedakan antara berbayar dan  
gratisan. Untuk pengunjung non 
member dapat menikmati kolom 
rekomendasi jual dan beli. Dalam 
keterangannya, pengelola meng-
klaim, pada 2012 portofolio saham 
mereka memberikan return hingga 
35,35%, atau lebih dari tiga kali 
lipat IHSG yang hanya 11.88%.
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GALERISAHAM.COM 
Website ini diluncurkan sejak 8 

November 2009. Tidak ada infor-
masi mengenai pengelolanya, atau 
orang yang kerap dipanggil ‘Pak 
GS’ dalam setiap pesan komentar 
di setiap posting. Website ini seperti 
halnya situs lain berisi rekomendasi 
saham secara teknikal. Pada milis 
gratis yang disediakan ada lebih 
dari 3.400 member. Pengelola juga 
mendirikan komunitas yang diberi-
nama Profit Trader.

Selain postingan rekomendasi 
saham teknikal, situs ini juga men-
gunggah analisa fundamenta dari 
para user, serta ulasan mengenai 
kondisi pasar dalam dan luar negeri. 
Selain menyebarkan via website, 
pengelola juga mengunggah tulisan 
rekomendasi secara gratis pada je-
jaring sosial facebook, dan twitter 
serta milis. Disamping postingan 
gratisan, pengelola membuat layan-
an premium berbayar, dengan biaya 
keanggotaannya sebesar Rp250.000 
untuk tiga bulan. 

Pada layanan ini, selain reko-
mendasi yang diberikan lebih ra-
pih, member juga dapat menikmati 
layanan konsultasi secara live via 

chating yahoo mesengger. Ber-
beda dengan layanan gratisan yang 
hanya melalui kanal tanya jawab 
di situs tersebut. Sementara itu, 
untuk pemula yang belum pernah 
dan baru trading saham, penge-
lola membuat situs sahamkita.com 
yang bertujuan untuk mengenal 
lebih dekat mengenai seluk beluk 
investasi.

IDSAHAM.COM
Situs ini memuat informasi 

mengenai saham-saham yang ter-
catat di Bursa Efek Indonesia. 
Namun tidak semua ditampilkan, 
informasi mengenai saham akan 
ditampilkan secara detil setelah 
pengunjung memilih saham yang 
diingikan. Informasi akan tampil 
dalam bentuk pergerakan chart. 

Kanal dalam situs ini terbagi 
atas informasi saham, Informasi 
Laporan Keuanga, Daftar Saham, 
Belajar Saham, Rekomendasi Sa-
ham, chat. Selain berita-berita 
market lokal, situs ini juga menye-
diakan berita market international. 
Berita market lokal diupdate dari 
beberapa situs berita yang ada di 
Indonesia. 

OBROLANBANDAR.COM
Obrolanbandar merupakan komu-

nitas saham di dunia maya yang dise-
but sebut paling tua di Indonesia dan 
tetap eksis hingga sekarang. Situs 
ini sendiri hanyalah papan informasi 
yang menginformasikan perkemban-
gan komunitas ini. 

Aktivitas komunitas ini ada pada 
milis yang beralamat di finance.
groups.yahoo.com/group/obrolan-
bandar, namun untuk bisa menjadi 
member harus membayar Rp200 ribu 
untuk sekali pembayaran. Tampilan 
situs ini menunjukkan situs group 
yang terdiri dari beberapa situs lain-
nya. Informasi pendiri komunitas ini 
tidak disebutkan dalam milis, hanya 
ada helpdesk yang bernama Kurni-
awan Tedja untuk proses pendaft-
aran. Dalam catatan riwayat milis, 
posting pertama dilakukan pada Ma-
ret tahun 2000.

PORTALREkSADANA.COM
Situs ini berisi informasi men-

genai reksa dana. Menyajikan data 
kinerja historis produk-produk reksa 
dana di Indonesia yang diperbaha-
rui berdasarkan informasi dari situs 
resmi Bapepam-LK. Website ini 
didirikan dan dikelola oleh Adityo 
Hidayat dan mulai online pada Sep-
tember 2007. Portalreksadana.com 
terus berkembang berkat masukan 
dan kontribusi dari member, sehing-
ga menjadikan kontennya lebih ber-
warna, karena menjadi ajang saling 
sharing pengetahuan sesama pem-
beli reksa dana.

Melalui situ ini, pengunjung 
dapat belajar tentang reksadana me-
lalui siklus pembelajaran yang su-
dah diterapkan. Yaitu perencanaan 
keuangan, pemilihan product, pe-
mantauan kinerja, dan pemantauan 
pencapaian target hasil investasi. 

Yang menarik, situs ini dibuat 
oleh Adityo, yang berdasarkan bio-
datanya lebih berlatar belakang se-
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bagai konsultan bidang informasi 
teknologi. Adityo pernah menjadi 
dosen Komputer di Universitas 
Ahmad Dahlan, Yogyakarta, dan 
hingga kini mengelola situs ini dari 
Yogyakarta.

RENCANATRADING.COM 
Situs ini adalah blog milik Ke-

pala Riset Universal Broker, Sa-
trio Utomo. Isinya adalah outlook 
IHSG dan prediksi harga saham 
pendek, menengah dan panjang. 
Setiap pagi menjelang pembukaan 
ada tulisan mengenai prediksi sa-
ham, dan update pasar menjelang 
penutupan. Selain harian, Satrio 
juga rajin memberikan prediksi 
jangka pendek dan panjang dalam 
special report. Isinya komentar dan 
prediksi mengenai kejadian men-
arik di pasar.

Dalam tulisannya, Satrio 
menjelaskan konsep weblog nya 
adalah ‘dari trader, untuk trader’. 
Sesuai dengan latarbelakangnya, 
tulisan-tulisan di dalam blog ini 
menggunakan analisis teknikal. 
Hal yang menarik dan unik dari 
blog ini adalah gaya tulisan yang 
apa adanya. Dalam beberapa kasus, 

Satrio juga cenderung ‘blak-blakan’ 
dalam mengomentari sebuah sa-
ham, atau kondisi pasar. Namun, 
hal ini justru membuat blog ini ter-
asa hidup, karena topik-topik berat 
diungkapkan secara ringan.

Pada mulanya blog ini gratis 
dengan menggunakan situs word-

press, sehingga dapat juga diakses 
menggunakan tautan rencanat-
rading.wordpress.com. Beberapa 
tulisan yang ada di blog ini juga 
dapat dijumpai di blog.kontan.
co.id. Satrio merupakan salah satu 
dari tujuh penulis blog di portal 
kontan.co.id. 

Sampai saat ini sebagian besar 
isi blog ini dapat diakses gratis, na-
mun ada fitur keanggotaan dengan 
membayar Rp250 ribu. Di dalam-
nya, anggota bisa mendapatkan ak-
ses ke member area dan chat area 
agar bisa bergabung dalam live 
chat dengan Satrio.

SAHAMPEMENANG.BLOGSPOT.COM
Dalam laman depan situs ini di-

pasang statistik yang mencatat ada 
lebih dari satu juta pengunjung. 
Pengelolanya adalah Sem Susilo, 
seorang trader asal Semarang. Ti-
dak banyak informasi tentang situs 

ini yang ditulis di dalamnya, pen-
gelola hanya menuliskan bahwa 
analisa fundamental saham dipakai 
untuk menyeleksi kualitas, analisa 
teknikal saham untuk memilih 
waktu, analisa intermarket saham 
untuk sinkronisasi momentum dan 
mentalitas. Ketiga pendekatan itu, 
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oleh pengelola disebut sebaga alat 
untuk membuat rekomendasi sa-
ham. Tulisan mengenai rekomen-
dasi sendiri dikirmkan via  email 
berlangganan.

SAHAMOk.COM
Laman situs ini cukup rekomend-

ed bagi pemula yang ingin mencoba 
peruntungan di dunia investasi pas-
ar modal. Kanal-kanal yang terse-
dia cukup mudah dimengerti khu-
susnya bagi pemula. Sesuai dengan 
tujuannya, situs 
ini memang dibuat 
untuk memberi-
kan berbagai pen-
getahuan tentang 
bagaimana caran-
ya menyeleksi dan 
bertransaksi di 
bursa saham. Situs 
ini mengedukasi 
para investor un-
tuk berpikir lebih 
realistis saat ber-
investasi di pasar 
modal. Informasi 
yang di-
b e r i k a n 
berdasar-
kan kom-
binasi hasil seleksi analisa laporan 
keuangan sebagai bentuk analisa 
fundamental, dengan analisa grafik 
harga saham sebagai bentuk analisa 
teknikal. 

Kanal yang tersedia pada laman 
situs ini terdiri dari informasi men-
genai pasar modal, berita, emiten, 
grafik harga komoditi, investor sa-
ham, dan edukasi. Laman situs ini 
ditulis oleh Edison Sutan Kayo, 
lulusan Teknik Informatika Insti-
tus Teknologi Sepuluh November 
(ITS). Ia berkecimpung di dunia sa-
ham sejak Februari 2006. 

TEGUHHIDAyAT.COM
Untuk investor atau memiliki 

tujuan transaksi jangka menengah 
dan panjang blog milik Teguh Hi-
dayat ini perlu disinggahi. Blog 
ini merupakan kumpulan artikel-
artikel yang ditulisnya mengenai 
fundamental saham dan makro 
ekonomi. Teguh menulis mengenai 
saham-saham yang sedang hangat 
ditransaksikan, atau kejadian pent-

Untuk yang malas menganalisa, 
pengelola menjual Ebook 40 edisi 
Kuartal. Buku ini berisi 40 saham 
pilihan berdasarkan laporan keuan-
gan kuartalan, harganya untuk 
versi cetak Rp245,000, dan e Book 
Rp195,000. Ada juga jualan Month-
ly Investor Bulletin (MIB). Selain 
itu Teguh, juga membuka layanan 
konsultasi saham namun syaratnya 
cukup lumayan berat, yakni mem-
buka rekening saham di BNI Secu-
rities minimal Rp50 juta. 

TRADINGBARENGkOkO.BLOGSPOT.COM
Blog ini dikelola oleh dibuat 

oleh Eko Suhardianto, atau lebih 
dikenal dengan nama julukan ko-
kolato, seorang trader. Blog ini 
memposting stock pick dan analisis 
saham by request oleh pengunjung-
nya. Dalam blognya, Eko juga men-
genalkan apa yang disebut sebagai 
tape trading dalam sebuah artikel 
yang dapat diunduh secara gratis. 
Tape trading adalah sebuah anali-
sis yang menggunakan pergerakan 
dalam running trade sebagai ba-
han analisa untuk memilih saham. 
Semua isi blog ini dapat diakses se-
cara gratis. 

ing di pasar dan yang dialami oleh 
emiten. 

Berdasarkan arsip blog, situs 
ini ini baru dibuat pada April 2010, 
dengan tulisan pertama berjudul; 
IHSG menuju 3000? Yang menarik 
dari blog ini adalah, pengelola ti-
dak hanya memberikan ‘ikan’ me-
lainkan juga menyediakan ‘kail’. 
Teguh bahkan membuat e-book 
pedoman dasar analisis fundamen-
tal yang dapat diunduh gratis. Buku 
ini cukup mudah dipahami. Be-
berapa posting juga tidak melulu 
berisi ‘cuan’ namun tips dan cara 
menggunakan analisis fundamental 
untuk menganalisis saham.

tOP StORY
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Eropa rentan gagal bayar, 
dan Amerika memasuki 
diet ketat anggaran. Out-
look Eropa dapat dengan 
mudah ditebak, karena 

tingkat yield obligasi yang mereka 
berikan jauh di atas pertumbuhan 
ekonomi, sehingga sinyal gagal bayar 
setiap saaat bisa menyala. Yield ob-
ligasi negara tenor 10 tahun terbitan 
negara-negara zona Eropa saat ini—
pertengahan Desember lalu—berada 
di atas 2%, sementara pertumbuhan 
ekonomi diproyeksikan minus -0,4 
sampai -0,6%.

The bond market is king! Begitu 
istilah Fauzi Ichsan, Managing Di-
rector & Senior Economist Standard 
Chartered. Prospek ekonomi zona 
itu dapat ditebak dengan mengukur 
kemampuan perekonomian meng-
hasilkan nilai tambah, dibandingkan 
kewajiban yang harus dibayarkan. 
“Dampak Yunani default itu jauh lebih 
besar daripada default Lehman Broth-
ers (2008),” kata Fauzi. Saat ini, yield 
obligasi Yunani dan Portugal masing 
masing dikisaran 12% dan 7%.

Sempitnya ruang pembiayaan 
membuat negara-negara Eropa kesu-
litan memberikan stimulus fiksal bila 
terjadi goncangan pada sektor eko-
nominya. Masalah yang sama juga 
dialami oleh AS, dimana jurang fiskal 
atau fiscal cliff sengaja dibuat dengan 
memangkas belanja pemerintah, dan 
menaikkan pajak. Kondisi ini semakin 
terang terjadi, setelah Barack Obama 
memenangkan pemilihan umum, 
meskipun dalam perkembangan tera-
khir negoisasi Partai Demokrat dan 
Republik membuat dampak fiscal cliff 
tidak seseram anggapan sebelumnya.

Dengan kondisi daya dorong fiskal 
lemah, hampir semua otortitas mone-

ARUS DERAS 
CaPital inflow  2013

ter dunia kemudian mencoba mem-
buat langkah stimulan dari sisi mon-
eter. Yaitu, dengan menekan tingkat 
suku bunga, dan sengaja memper-
lemah nilai tukar uangnya. Dalam 
penjelasannya, The Fed berargumen 
tingkat suku bunga rendah akan 
membantu perekonomian domestik 
mereka agar konsumsi masyarakat 
meningkat. Dalam pernyataan ten-
gah Desember lalu, The Fed me-
nyatakan target suku bunga acuan 
akan dipertahankan 0 hingga  0,25% 
setidaknya sampai tingkat pengang-
guran bisa turun di bawah 6,5%. 

Fauzi mengatakan langkah Ero-
pa dan AS untuk mendongkrak kin-
erja ekonomi domestik tidak hanya 
berhenti disitu.  Suku bunga rendah 
yang otomatis memperlemah nilai 
tukar, ditambah dengan kebijakan 
memperbanyak uang beredar. Ini 
misalnya dilakukan Amerika Seri-

kat, Jepang, dan Swiss yang terus 
mencetak uang baru untuk membayar 
utang.  “Ini membuat suku bunga 
global cenderung akan rendah.”

Meskipun begitu, Fauzi opti-
mistis ekonomi AS dan Zona Eropa 
yang rapuh tapi tidak akan berujung 
pada resesi global jilid kedua. Ken-
dati, rendahnya suku bunga global 
dan melimpahnya likuiditas global 
tidak cukup untuk mendukung sek-
tor riil dan bursa saham global. “Re-
siko terbesar adalah memburuknya 
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volatilitas pasar global (akibat krisis 
Euro) yang memicu pelarian modal 
dari emerging markets, termasuk In-
donesia,’ katanya.

Situasi ini membuat likudi-
tas global mencari negara-negara 
yang memberikan return investasi 
tinggi. Menurut Fauzi, pada sem-
sester pertama tahun depan, likui-
ditas global mulai akan angkat kaki 
dari negara-negara maju ke emerg-
ing markets. “Ada tiga negara yang 
potensial, yaitu China, India dan 
Indonesia,” kata dia. Saat ini, ada 
dua syarat negara yang paling po-
tensial mendapatkan guyuran dana 
asing. Pertama, memiliki suku bun-
ga di atas rata-rata negara-negara 
di Eropa, AS, dan Jepang. Kedua, 
pertumbuhan ekonomi harus lebih 
tinggi dari negara-negara tersebut. 
“Tidak banyak negara yang punya 
dua syarat ini,, Indonesia memiliki 
kedua syarat itu,” kata dia.

Seberapa banyak capital inflow 
mengalir ke Indonesia?  Institute 
of International Finance (IIF), aso-
siasi lembaga keuangan global yang 
berbasis di Washington, AS mem-
proyeksikan aliran dana ke emerging 
Asia pada 2013 mencapai US$531,8 
miliar miliar, naik US$5,9 miliar. 
Kenaikan tipis ini segendang sepe-
narian dengan pergerakan lambat 
pertumbuhan ekonomi Asia, dari 
9,2% pada 2010, diperkirakan men-
jadi 6,6% pada tahun 2012 dan naik 
ke 6,9% pada tahun ini. 

Meskipun begitu, porsi aliran 
dana swasta asing ke emerging Asia 
itu mencapai 48% dari total capital 
inflow global ke emerging market. 
Likuiditas global itu akan masuk 
dalam bentuk investasi asing lang-
sung, pasar saham, obligasi, pem-
biayaan bank dan non bank. Dalam 
risetnya, IIF menulis aliran modal 

masuk terbesar akan tetap ke China, 
kendati porsinya turun menjadi 72% 
dari 75% di 2011 menyusul kenai-
kan upah dan hambatan kebijakan 
dalam manufaktur. Sementara arus 
modal masuk ke India diprediksi 
terus membaik menyusul pembata-
lan penerapan pajak pada investasi 
asing, dan di Indonesia hambatan 
struktural dinilai akan menyebabkan 
perlambatan arus modal asing.

Yang menarik, laporan IFF me-
nilai besarnya capital inflow ke Asia 
dipicu oleh potensi pasar modal yang 
memberikan return tinggi. Ini misal-
nya tampak di India, dimana pasca 
pengumuman quantitative easing- 3, 
dan pengumuman Bank Sentral Ero-
pa (ECB) mengumumkan pembelian 
aset-aset, net buy di Bombay Stock 
Exchange (BSE) mencapai US$74 
miliar pada kuartal ke tiga, naik 
dari net buy pada kuartal sebelum-
nya. Sementara, tren likuditas global 
yang mencari return tinggi tampak 
pada permintaan terhadap obligasi. 
IFF memberikan contoh, bagaimana 
penerbitan obligasi dollar AS dari 
Indonesia sebelum tutup tahun 2012 
sudah mencapai US$9 miliar, naik 
dari US$6 miliar sepanjang 2011.

Sementara itu, pertumbuhan 
ekonomi Indonesia tahun 2012 yang 
diperkirakannya 6,3% dan men-

jadi 6,5% pada 2013 memberikan 
gambaran bagi investor mengenai 
tingginya laba korporasi di Indo-
nesia. Fauzi mengatakan prospek 
cerah perekonomian bisa dilihat 
dari kinerja indeks sahamnya. Bursa 
saham yang tinggi merefleksikan 
rata-rata laba korporasi, dan kin-
erja korporasi ini dengan sendirinya 
mencerminkan tingkat pertumbuhan 
ekonomi suatu negara.

Dalam enam tahun belakang, 
IHSG terus tumbuh tinggi karena 
ditopang oleh laba korporasi yang 
tinggi. “Tahun lalu, rata-rata laba 
korporasi naik 30%, perbankan naik 
32%,” papar dia. Likuditas glob-
al, katanya, akan masuk ke sektor 
keuangan dunia karena tidak tertam-
pung di sektor riil. Namun, kondisi 
ini tetap akan mendorong harga-har-
ga komoditas dunia kembali naik.

“Yang membuat harga komodi-
tas naik tahun depan (2013) bukan-
lah sektor riil yang menguat, me-
lainkan spekulator yang kembali 
masuk ke pasar komoditas yang 
akan mengangkat minyak dunia, 
dan batu bara, yang akan mem-
bantu perekonomian Indonesia,” 
ujar dia. Fauzi memprediksi IHSG 
tahun d2013 bisa tembus ke level 
5.400 dan SUN tenor 10 tahun tu-
run ke 5%. 
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ZULFA HENDRI      DIREkTUR UTAMA DANAREkSA INvESTMENT MANAGEMENT (DIM)

Mengelola aset keuan-
gan sepanjang tahun 
2012 tidak lah mu-
dah. Tahun lalu, kri-

sis global membuat pergerakan 
harga saham cukup liar, belum 
lagi perubahan besar pada regu-
lasi bisnis perantara perdagan-
gan efek di bulan Februari mem-
buat pasar menjadi lesu. Namun, 
dalam situasi inilah sejatinya 
kualitas seorang manajer investa-
si diuji. 

Hal itu juga dialami oleh para 
tim pengelola investasi Dan-
areksa Investment Management 
(DIM), anak usaha Danareksa 
(persero). Sebagai perusahaan 
pelopor produk reksa dana, kuali-
tas tim yang dikomandoi Zulfa 
Hendri ini diuji. Hasilnya tidak 
mengecewakan. Misalnya ditun-
jukkan pada salah satu produk 
andalan reksa dana saham DIM 
berlabel Reksa Dana Danareksa 
Mawar Konsumer 10. Menurut 
catatan Bloomberg, return reksa 

dana saham ini sepanjang 2012 
mencapai 21,63% atau hampir dua 
kali lipat pencapaian IHSG yang 
hanya 12,94%. 

Tidak heran, produk ini diincar 
oleh para investor, sehingga mem-
buat dana kelolaan reksa dana ini 
nyaris naik dua kali lipat atau seki-
tar 49%. Zulfa Hendri mengung-
kapkan, pengelolaan portofolio 
reksa dana ini berdasarkan metode 
bottom up, dengan cara menganali-
sis setiap emiten di sektor konsum-
er menggunakan variable – variable 
fundamental selama 15 tahun tera-
khir. Ini membuat saham-saham 
yang dipilih akurat. “Strategi pen-
gelolaan tersebut mampu membuk-
tikan bahwa di tengah pergerakan 
pasar yang fluktuatif, tetap mem-
berikan return yang optimal,” ujar 
dia.

Zulfa yakin tren reksa dana akan 
terus tumbuh seiring ledakan jum-
lah kelas menengah di Indonesia. 
Hal itu juga akan terjadi pada tahun 
ini dimana DIM menargetkan nilai 

dana kelolaan tumbuh 17% atau men-
jadi sekitar Rp16,4 triliun dibanding-
kan akhir tahun 2012. Selain kebu-
tuhan investasi kelas menengah yang 
naik, IHSG yang diprediksi tumbuh 
15% sepanjang 2013 akan semakin 
mendorong keinginan masyarakat 
berinvestasi. 

Fitur reksa dana yang mirip den-
gan deposito menurut dia adalah 
salah satu pendorong pertumbuhan 
reksa dana. Seperti diketahui, mind-
set masyarakat saat ini memang 
masih meminati deposito sebagai 
wahana investasi. Untuk itu, Zulfa 
percaya reksa dana akan menjadi 
salah satu produk pasar modal yang 
bisa mengubah maindset masyarakat 
dari menabung menjadi investasi. 
Untuk itu, sebagai salah satu upaya 
penetrasi, DIM belakangan cukup 
agresif bekerjasama dengan bank un-
tuk menjual produk reksa dananya.

Saat ini, DIM mengelola 56 
produk reksa dana, dan 5 seri Kon-
trak Investasi Kolektif- Efek Bera-
gun Aset atau KIK EBA. Seri kelima 

MEMIMPIN DIM 
DENGAN 

tIGA JALAN
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KIK-EBA atau DBTN 05 itu seni-
lai Rp1 triliun sehingga menggena-
pi total penerbitan KIK EBA men-
jadi Rp2,9 triliun. Untuk produk 
yang satu ini, lagi-lagi DIM adalah 
pioner setelah menerbitkan seri 
pertama DBTN 01 pada 12 Feb-
ruari 2009. Produk ini merupakan 
sekuritisasi dari kredit kepemilikan 
rumah (KPR) Bank BTN berkuali-
tas yang dijual BTN kepada DIM 
untuk kemudian dijual kembali ke-
pada publik. 

Di bawah kepemimpinan Zulfa, 

pada 2011, produk ini memang 
tumbuh signifikan. Menurut dia, 
bisnis sekuritisasi aset seperti KIK 
EBA ini memiliki prospek yang 
cerah di Indonesia. Ini karena ma-
sih cukup banyak jenis aset keuan-
gan yang dapat dijadikan aset dasar 
produk investasi.

Namun untuk tahun ini, Zulfa 
mengatakan pihaknya akan fokus 
untuk pengembangan produk. DIM 
belum ada rencana untuk melun-
curkan produk baru reksa dana 
terbuka (open end), karena saat ini 
hampir setiap jenis produk reksa 
dana sudah dimiliki DIM. Pada 
2013, manajemen justru akan fokus 
menerbitkan reksa dana terproteksi 
untuk menggantikan produk yang 
jatuh tempo, serta reksa dana peny-
ertaan terbatas. 

MEMIMPIN ITU SimPle

Master Manajemen dari Uni-
versitas Indonesia dan Sarjana 
Matematika dari Institut Teknologi 
Bandung ini bukan orang baru di 
Danareksa, meskipun ia tercatat 
baru bekerja di perusahaan pelat 
merah ini sebagai Danareksa Chief 
Investment Officer pada Mei 2010. 
Ia memulai karir di industri keuan-
gan sebagai management trainee di 
Bank Niaga hingga ditugaskan di 
Divisi Treasury Bank Niaga. 

Kepiawaiannya sebagai pen-
gelola aset membuatnya dipilih 
sebagai salah satu orang yang di-
minta Muhammad Glenn Yusuf 
ketika menjadi Presiden Direktur 
Danareksa (Persero) tahun 1995, 
dan Kepala Badan Penyehatan 
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Perbankan (BPPN) tahun 1998-
2000. “Waktu itu tokoh yang 
saya kagumi pak Glenn Yusuf di 
Bank Niaga. Ketika beliau pindah 
ke Danareksa, dapat tugas untuk 
mengelola instansi pemerintah, 
saya salah satu yang termasuk 
diajak join oleh beliau,” katanya. 

Sepeninggalan Glenn yang 
keluar dari Danareksa pada 2001, 
Zulfa pindah ke Mandiri Seku-
ritas, dan dipercaya mengelola 
divisi treasury hingga menjadi 
Head of Proprietary & Structure 
Product. Setelah sempat keluar 
sebentar ke Bank UOB Buana, 
ia kembali bergabung dengan 
Mandiri Manajemen Investasi 
sebagai Head of Fixed Income 
Investment pada Juni 2008. Baru 
pada Mei 2010, Zulfa kembali 
ke Danareksa (Persero) dan pada 
bulan Juli 2011 ditugaskan di Da-
nareksa Investment Management 
sebagai Direktur. 

Keberhasilan Zulfa di berkarir 
di pasar modal, tak lepas dari pe-
lajaran yang ia peroleh selama 
berkutat di bidang keuangan. Pen-
galaman cukup lama berkecipung 
di pasar banyak menuntunnya un-
tuk mengambil keputusan. Zulfa 
sudah merasakan krisis ekonomi 
tahun 1998, dan krisis-krisis ke-
cil seperti krisis reksa dana pada 
2005. Satu hal yang ia tangkap 
dari pelajaran krisis adalah tidak 
ada yang tidak mungkin terjadi 
di dunia pasar modal.  “Artinya 
saya lihat di dunia keuangan itu 
resiko memang besar tapi opor-
tunity juga besar. Dan apaun bisa 

terjadilah,” katanya. 
 Semua pengalaman itu ia akui 

sangat berharga. Menjadi pelajaran 
yang cukup ketika menjabat sebagai 
Direktur Utama di DIM. Sedikit 
banyak pengalaman itu membuat-
nya semakin mumpuni, sehingga 
dipercaya memimpin DIM. Dalam 
memimpin Zulfa memiliki falsafah 
Knows the way, source the way, and 
goes the way. 

“Kita mau ke mana, caranya 
nanti pakai apa, kurang lebih seper-
ti itu. Bukan komando, yang hanya 
perintah, perintah, dan perintah,” 
kata dia. “Memimpin itu simple, 
tapi yang susah itu mengaplika-
siksannya. Untuk memimpin itu 
kuncinya ada tiga,” jelasnya. 

Knows the way memiliki mak-
na ilmu pengetahuan. Menurut 
Zulfa, seorang pemimpin harus 
memiliki pengetahuan yang lebih 
dari bawahannya. Sehingga ia tahu 
apa bagaimana dan harus kemana 
mengarahkan bawahannya. “Kita 
beri tahu jalannya akan seperti 
apa. Makna sebenarnya itu komu-
nikasi,” ungkap dia. 

Sementara Source the way itu 
memperlihatkan kepada anak buah 
bagaimana cara mencapainya. 
“Jadi nggak hanya kita maunya 
apa, tapi kita nggak mau ngasih 
tahu caranya seperti apa.” Adapun 
Goes the way adalah filosofi yang 
mengharuskan pimpinan untuk 
ikut bersama-sama menjalaninya. 
“Kita juga harus siap naik-turun 
juga, jangan hanya di belakang 
meja saja,” katanya. 

Pun demikian, selain dari itu 

Zulfa juga sangat memegang prin-
sip mendengar saat ia memimpin. 
Mendengar dalam arti yang luas, 
baik informasi dari luar maupun 
dari dalam. Karena menurutnya, 
mendengar bukanlah hal yang sulit, 
meskipun bagi seorang pemimpin 
hal itu tidak mudah dilakukan. 
“Berbicara itu kan mudah, tapi yang 
paling susah itukan mendengarkan 
orang. Bila  kita mau mendengarkan 
orang,  membuka telinga kita lebar-
lebar, jangan mulutnya yang dibuka 
lebar-lebar.” 

Untuk hal ini, Zulfa mengung-
kapkan dirinya menyukai sebuah 
buku yang dikarang Yohanes Surya, 
berjudul Mestakung (Semesta men-
dukung). “Disitu dia bilang kalau 
kita punya suatu tujuan, semesta 
akan mendukung. Jadi kalau kita 
berpikiran positif terhadap tujuan 
kita itu, tubuh kita, aliran darah kita, 
udara di sekitar kita, itu akan mem-
bawa kita ke arah sana. Itu salah 
satu pelajaran yang saya rasa semua 
orang harus mengaplikasikannya.”

Kepribadian menarik seorang 
Zulfa tidak lepas dari masa kecil 
yang sederhana. Ia yang semula ber-
cita-cita berkarir di bidang teknolo-
gi adalah anak kampung dari Bukit 
Tinggi, Sumatera Barat. Orang tu-
anya adalah pegawai negeri yang 
menghabiskan waktu berkebun 
selepas mengajar. 

“Saya nggak sempat nakal, kare-
na susah hidup di daerah, karena 
keluarga kita memang sederhana. 
Yang kepikir sama kita, kalau di-
suruh sekolah ya sekolah, pulang ya 
pulang, ngaji ya ngaji.” 
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Bulan lalu, tanggal 
31 Desember 2012 
alih kekuasaan se-
rupa dilakukan ter-
hadap industri pasar 

modal dan industri keuangan non 
bank (IKNB) kepada Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK). Pada tanggal 
yang sama tahun depan, Bank Indo-
nesia juga akan menyerahkan pen-
gawasan perbankan kepada OJK.

Belum dapat dipastikan man-
faat dan perubahan kebijakan sep-

PUNGUTAN OJk

erti apa yang akan dikeluarkan 
oleh OJK kepada industri pasar 
modal dan IKNB sebagai sub sektor 
keuangan yang langsung dialihkan 
tahun ini. Satu-satunya yang pasti 
adalah pungutan-pungutan terhadap 
perusahaan dan pelaku di industri 
ini. Berdasarkan draf Rancangan 
Peraturan Pemerintah (RPP) ten-
tang pungutan OJK besarannya ber-
variasi.

Pada perbankan, perusahaan 
asuransi, dana pensiun lembaga 

BEBAN BARU 
INDUSTRI 
kEUANGAN

tahun ini sektor keuangan Indonesia menga 
lami perubahan cukup radikal. Perubahan yang 
kurang lebih sama pernah terjadi pada 17 Mei 
1999 ketika gagasan Presiden BJ Habibie me-
lepaskan pengaruh pemerintah terhadap Bank 
Indonesia mengatur dan mengawasi perbankan 
dilaksanakan. 
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keuangan (DPLK) dan pembiay-
aan iuran rutin mencapai 0,03% 
hingga 0,06% dari total nilai aset 
pertahunnya. Sementara pada pas-
ar modal, bisnis invesment bank-
ing dan brokerage masing-masing 
dikenai 0,015-0,03% dari nilai 
aset. Terhadap bisnis pengelolaan 
aset wajib membayar 0,5% hingga 
0,75% dari fee kelolaan, dan emiten 
dikenai tarif dari Rp15 juta hingga 
Rp100 juta tergantung dari nilai 
aset yang dimiliki. Operator bursa 
pun tidak luput dari tagihan, Bursa 
Efek Indonesia (BEI), Kustodian 
Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan 
Kliring Penjaminan Efek Indonesia 
(KPEI) dikenai iuran 7,5%-15% 
dari pendapatan.

Ketua OJK Muliaman Darman-

syah Hadad mengatakan penge-
naan tarif dikenakan bertahap agar 
tidak memberatkan. Pungutan ter-
hadap aset dimulai dari 50% pada 
tahun ini, 75% pada 2014, dan 
penuh pada 2015. Contoh penera-
pannya, terhadap pasar modal ta-
hun ini baru dikenakan sebesar 
0,015% dan menjadi 0,03% pada 
2015. “Dengan adanya pungutan, 
OJK diharapkan bisa mandiri mulai 
2017 mendatang,” katanya.

Hampir semua pelaku keberatan 
dengan adanya pungutan ini. Ketua 
Umum Perhimpunan Bank-bank 
Umum Nasional, Sigit Pramono 
mengatakan pungutan kepada per-
bankan oleh OJK bahkan lebih be-
sar dari biaya pengaturan dan pen-
gawasan perbankan yang dipungut 
BI selama ini. “Prinsipnya kita sih 
tidak mempersoalkan dikenakan 
pungutan, Berapapun angkanya, 
kalau bisa tidak memberatkan. 
Karena bank akan menggeser pada 
nasabah,” kata Sigit. Perbanas han-
ya meminta OJK transparan men-
genai penggunaan biaya yang dibe-
bankan.

Pungutan yang terlalu besar 
dikhawatirkan membuat bank men-
jadi tidak efisien. Pada hitungan 
sederhana, dengan aset perbankan 
nasional yang mencapai lebih dari 
Rp3.600 triliun, tahun ini OJK bisa 
meraup lebih dari Rp1 triliun.

Beban cukup besar juga dira-
sakan dana pensiun karena secara 
tidak langsung berpotensi terkena 

tarif ganda. Yaitu pungutan yang 
diambil dari aset DPLK, dan dalam 
bentuk pengurangan nilai return 
investasi karena DPLK mengin-
vestasikan dana kelolaanya pada 
perbankan, sekuritas, dan pen-
gelola dana. Return berpotensi 
berkurang signifikan karena baik 
perbankan dan sekuritas pada akh-
irnya akan membebankan fee yang 
dibebankan kepada klien, atau 
DPLK.

JATUH TERTIMPA TANGGA
Ketika pasar modal menjadi in-

dustri keuangan pertama yang akan 
diambil alih oleh OJK, kondisinya 
sedang tidak sehat. Krisis global 
yang tidak kunjung sembuh mem-
buat likuditas perdagangan saham 
turun sehingga berdampak serius 
pada pendapatan fee transaksi, 
baik brokerage, maupun emisi pe-
rusahaan efek. 

Gambaran ini terekam jelas dari 
penurunan signifikan levy fee yang 
diperoleh Bursa Efek Indonesia 
(BEI) pada paruh pertama 2012. 
Laba bersih BEI merosot hingga 
38,68% terutama akibat penurunan 
pendapatan dari jasa transaksi 
efek. Laba bersih hanya Rp95,91 
miliar, turun Rp60,5 miilar dari 
Rp156,42 miliar di periode yang 
sama tahun sebelumnya. Penu-
runan disebabkan jasa transaksi 
sebagai pendapatan paling terbesar 
susut Rp14,07 miliar atau 6,48% 
ke Rp203,96 miilar dari sebelum-
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nya Rp216,89 miliar.
Pendapatan levy fee BEI di-

peroleh dari perdagangan sebesar 
0,02% dari nilai transaksi. Selain 
kepada BEI, sekuritas juga mem-
bayarkan 0,01% dari setiap transak-
si kepada KPEI dan KSEI. Dengan 
adanya OJK, mulai tahun ini maka 
bisnis brokerage akan dibebani lagi 
0,015% yang diambil dari nilai aset 
perusahaan. Hal yang sama juga 
dikenakan kepada perusahaan pen-
jamin emisi, yang selama ini men-
genakan fee sebesar 1% hingga 2% 
dari nilai emisi yang diterbitkan ke-
pada klien. 

Bisnis brokerage saham me-
mang sedang lesu akibat nilai dan 
volume transaksi saham sejak awal 
tahun yang terus menyusut. Ini di-
alami hampir seluruh anggota bursa 
(AB), termasuk pula kelompok 10 
besar AB yang mengalami penu-
runan pendapatan fee brokerage. Di 
kelas ritel, duo broker online trad-
ing Etrading Securities dan Indo 

DRAF PUNGUTAN OJk 
OBJEk PUNGUTAN PUNGUTAN TERHADAP

Bank umum, BPR, bank syariah, 
asuransi, DPLK, lembaga 
pembiayaan

0,03-0,06% Aset

BEI, KSEI, KPEI 7,5-15% Pendapatan

Penjamin emisi, perantara 
perdagangan efek,

0,015-0,03% Aset

Manajer investasi 0,5-0,75% Jasa pengelolaan

Bank kustodian terkait pengelolaan 
investasi

0,5% Jasa kustodian

Agen penjual produk reksa dana Rp50 juta -Rp100 juta Perusahaan

Perusahaan pemeringkat efek Rp7,5 juta-Rp15 juta Perusahaan

Penasehat investasi Rp2,5 juta – Rp5 juta Perusahaan

Rp250 ribu- Rp500 ribu Perorangan

Emiten Rp50 juta -Rp100 juta Aset >Rp10 triliun

Rp25 juta -Rp50 juta Aset <Rp10 triliun

Rp17,5 juta –Rp35 juta Aset Rp1 triliun – Rp5 triliun

Rp7,5 juta – Rp15 juta Aset Rp> Rp1 triliun

Penunjang perbankan, pasar modal, 
dan industri keuangan non bank

Rp2,5 juta - Rp5 juta Perusahaan

Rp1 juta – Rp 2 juta Perorangan

Penerbit daftar efek syariah Rp1,25 juta – Rp 2,5 juta Perusahaan

Perantara perdagangan efek yang 
tidak memisahkan rekening efek 
nasabah

Rp2,5 juta- Rp5 juta Perusahaan

Wakil penjamin emisi efek Rp250 ribu- Rp500 ribu Perorangan

Wakil perantara pedagang efek Rp125 ribu-Rp250 ribu Perorangan

Wakil manajer investasi Rp250 ribu- Rp500 ribu Perorangan

Wakil agen penjual efek reksa dana Rp250 ribu- Rp500 ribu Perorangan

Premier Securities yang merajai 
kelas ini mengalami penurunan 
komisi dan jasa perantara peda-
gang efek cukup signifikan. Pada 
semester pertama 2012, komisi dan 
jasa Etrading turun 15,6% menjadi 
Rp24 miliar, sementara saingannya 
Indo Premier turun 3,3% diband-
ingkan periode yang sama 2011. 

Manajemen BEI menganggap 
besaran pungutan OJK yang dike-
nakan terhadap SRO masih wajar. 
Menurut Dirut BEI Ito Warsito, 
OJK memang memerlukan biaya 
yang cukup besar untuk bisa men-
jalankan fungsinya dengan baik. 
“OJK memang memerlukan pen-
danaan besar agar dapat berfungsi 
baik,” kata dia. 

Sikap berbeda ditunjukkan 
oleh asosiasi perusahaan efek dan 
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emiten. Koordinator Komite Ketua 
Umum APEI Ibu Lily Widjaja me-
nilai pungutan OJK cukup mem-
bebani industri, sehingga sebai-
knya ditunda sampai industri dapat 
benar-benar siap. Sementara Ketua 
Indonesian Corporate Secretary 
Association (ICSA), Hardijanto 
Saroso menghawatirkan tambahan 
beban dapat mendorong emiten 
keluar dari pasar modal Indonesia. 
“Apakah OJK yang telah diran-
cang justru akan membebani in-
dustri. Dulu untuk mendorong pe-
rusahaan masuk pasar modal, ada 
tawaran pengurangan beban biaya 
(pajak),” ujar dia. 

Hardijanto mengatakan bila 
dasar pungutan terhadap emiten 
jelas, beban baru ini mungkin ti-
dak akan dipersoalkan. Misalnya 
digunakan untuk pengembangan 
sistem dan memberikan fasilitas 
tambahan kepada emiten. Namun, 
bila biaya itu sebagian besar jus-
tru dipakai untuk menggaji pega-
wai OJK, maka pihaknya akan 
mengembalikannya kepada De-
wan Perwakilan Rakyat (DPR) 
untuk mengkaji ulang keberadaan 
otoritas itu.

Sementara itu, pekerja di pas-
ar modal prihatin dan keberatan 
dengan pungutan yang dikenakan 
OJK.  Ini terkait pungutan antara 
Rp250 ribu hingga Rp 500 ribu 
yang dikenaikan kepada peme-
gang izin wakil penjamin emisi 
efek, wakil perantara pedagang 
efek, wakil manajer investasi, 
dan wakil agen penjual efek reksa 
dana. Ketua Umum Ikatan Pialang 
Efek Indonesia (IPEI) Ali Hanafi-
ah Pasaribu mengatakan pungutan 
tersebut bertolakbelakang dengan 
semangat independensi yang in-

gin dicapai oleh OJK. “Logikanya 
sederhana, otoritas yang notebene 
mempunyai independensi meminta 
uang kepada pemegang license,” 
ujar dia.

Ali mengatakan tidak semua 
pialang atau pekerja berlisiensi 
mapan, dan memiliki penghasilan 
yang cukup. Menurut dia, penge-
naan pungutan terhadap pekerja 
perlu dikaji ulang karena bisa 
menghambat pengembangan in-
dustri. Dengan kondisi pasar modal 
yang minim investor, seharus-
nya regulator mendukung penuh 
penambahan kualitas dan kuantitas 
pekerja di pasar modal agar dapat 
membantu peningkatan jumlah in-
vestor. “Kami saja di IPEI tidak 
menerapkan pungutan, karena me-
mang ingin membantu pengemban-
gan pasar modal.”

Sampai dengan artikel ini di-
tulis, RPP tentang Pungutan OJK 
yang akan berlaku bulan ini belum 
dirilis. Menurut Muliaman, besaran 
pungutan masih bisa berubah dari 
draf yang telah disosialisasikan se-
jak bulan November 2012 lalu itu. 
Namun, pihaknya optimis pung-
utan ini tidak akan memberatkan, 
dan meminta semua pihak tidak 
hanya dilihat untuk membiayai op-
erasional OJK, namun juga imbal 

balik yang akan diberikan kepada 
industri. “Artinya bagaimana dari 
pungutan itu ada siklus yang mem-
berikan nilai tambah bagi industri,” 
katanya.

Lagi pula, bila hasil pungutan 
tersebut melebihi biaya yang dibu-
tukan OJK, maka sisanya akan dis-
tor ke kas negara. Muliaman men-
gatakan operasional OJK pada tahun 
ini tidak sepenuhnya ditanggung in-
dustri keuangan, porsinya dibagi se-
cara proporsional antara APBN dan 
industri keuangan. “Jadi mulai 2016 
dana APBN akan semakin berkurang 
untuk OJK. Kasihan (kalau memakai 
APBN), karena itu uang rakyat. Jadi 
perlahan dari APBN kami kurangi 
dengan meningkatkan peran industri 
keuangan,” katanya.

Dari bahan sosialisasi OJK, 
pelanggaran terhadap pungutan 
akan dikenai sanksi. Dimulai den-
gan sanksi administratif berupa 
denda sebesar 2% per bulan hingga 
rentang waktu 24 bulan ke depan 
keterlambatan membayar pungutan. 
Selebihnya, bisa berupa peringatan 
tertulis, hingga pencabutan izin 
usaha. Sementara itu, untuk ang-
garan tahun ini DPR menyepakati 
anggaran operasional OJK sebesar 
Rp1,69 triliun, atau lebih besar dari 
usulan awal Rp934 miliar. 

   Rp 866,9 miliar
Anggaran yang diusulan kepada DPR untuk digunakan sebagai anggaran renu-
merasi pegawai OJK. Penghasilan tertinggi pegawai OJK mencapai Rp 154 juta 
dan terendah Rp 4 juta. Anggaran renumerasi ini lebih besar dari dana untuk 
membiayai kegiatan pengaturan, pengawasan, penegakan hukum, edukasi, dan 
perlindungan konsumen yang sebesar Rp116,74 miliar. DPR sudah menyetujui 
plafon anggaran operasional OJK pada 2013 sebesar Rp1,69 triliun.
Sumber: draf RPP tentang Pungutan OJk
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IMPIAN PASAR MODAL 
SETELAH OJk

SAIDU SOLIHIN
ketua Umum Ikatan Pialang Efek Indonesia (IPEI) 

periode 2008-2012.

Pasar modal Indonesia memi-
liki sejarah cukup panjang. 
Secara resmi ditandai den-
gan pembukaan Bursa Efek 
Batavia, pada 14 Desember 

1912 sebagai cabang dari Bursa Efek Am-
sterdam. Hal ini meneguhkan bursa efek 
di Indonesia sebagai yang tertua di Asia 
Tenggara, dan sejajar dengan bursa efek 
tertua di Asia, seperti Bombay, Hongkong 
dan Tokyo. Namun beberapa kajian seja-
rah menyebutkan aktivitas jual beli efek 
di Indonesia sebenarnya sudah dilakukan 
sejak tahun 1880an. 

Sampai dengan 1925 perkembangan 
pasar modal Indonesia cukup pesat dengan 
didirikannya tiga bursa efek. Yaitu Bursa 
Efek Batavia, Bursa Efek Surabaya, dan 
Bursa Efek Semarang. Nilai efek yang 
tercatat mendapai NIF 1,4 miliar atau 
setara Rp7 triliun. Hal ini membuktikan 
pada periode awal, bursa efek di Indonesia 
cukup diperhitungkan di regional. Selan-
jutnya, perkembangan industri pasar modal 
surut, dan sempat terhenti akibat transisi 
kemerdekaan. Baru pada 10 Agustus 1977 
bursa efek diresmikan kembali oleh Pres-
iden Soeharto, dan ditandai sebagai hari 

pengaktifan kembali pasar modal Indonesia.
Peristiwa sejarah selanjutnya yang 

menentukan masa depan pasar modal 
Indonesia adalah implementasi otomatisasi 
perdagangan efek melalui Jakarta Auto-
mated Trading System (JATS) pada tahun 
1995. Hal ini menjadi cikal bakal boom-
ing online trading. Penggunaan teknologi 
canggih diimbangi dengan reformasi struk-
tural seperti pendirian Kliring Penjaminan 
Efek Indonesia (KPEI). Kustodian Sentral 
Efek Indonesia (KSEI) dan kemudian 
merger Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek 
Surabaya menjadi Bursa Efek Indonesia 
(BEI) menjadikan pasar modal Indonesia 
semakin maju.

Demikian pula semakin lengkapnya 
regulasi dari Badan Pengawas Pasar Mod-
al dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK), 
dan sejumlah insentif perpajakan membuat 
perkembangan pasar modal Indonesia 
semakin baik. Belakangan, pembangunan 
infrastruktur seperti single investor iden-
tification (SID), kepemilikan kartu Acuan 
Kepemilikan Sekuritas (AKSes), hingga 
pembentukan lembaga perlindungan dana 
investor (investor protection fund/IPF) 
semakin menyempurnakan infrastruktur 
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pasar modal Indonesia.
Namun, dari pelbagai pembe-

nahan tersebut belum memberikan 
hasil maksimal sesuai dengan 
yang diharapkan oleh banyak 
pihak. Pasar modal belum bisa 
memaksimalkan perannya sebagai 
wahana alternatif penyediaan 
modal bagi korporasi di Indone-
sia. Di sisi lain masyarakat belum 
terjadi pemerataan ‘kue ekonomi’ 
pasar modal terhadap masyarakat 
luas. Hal tampak bila memerha-
tikan komparasi sejumlah statis-
tik pasar modal Indonesia dan 
regional.

Jumlah emiten di BEI hanya 
berjumlah 460, jauh di bawah 
negara kawasan, dan hanya ung-
gul dibandingkan Filipina. Statis-
tik ini akan lebih mencolok bila 
membandingkan jumlah investor 
saham. Data terakhir dari KSEI 
menyebutkan bahwa per Mei 
2012 jumlah investor di Indonesia 
hanya sebanyak 363 ribu inves-
tor, atau hanya sekitar 0,14% dari 
total jumlah penduduk Indonesia 
yang mencapai 240 juta jiwa. 

Jumlah ini jauh tertinggal 
dibandingkan dari Singapura yang 
jumlah investornya mencapai 1,6 
juta atau 30,5% dari total pen-

duduk. Indonesia juga tertinggal 
dari negara serumpun Malaysia 
yang memiliki 17,4% atau seki-
tar 5,1 juta investor. Termasuk 
tertinggal dari Hong Kong 1,13 
juta (15,9%), Jepang 14,02 juta 
(11%), China 26,7 juta (2%), India 
24 juta (2,02%), Thailand 2,4 juta 
(3,6%) dan bahkan Pakistan  5,2 
juta (2,78%). 

Krisis ekonomi dan finansial 
yang ditandai oleh kebangkrutan 
Lehman Brothers pada September 
2008 dan berlanjut pada krisis 
utang Eropa telah mengubah 
secara dratis peta keuangan dunia. 
Sudah menjadi kesepakatan ban-
yak pihak, bahwa Asia merupakan 
mesin pertumbuhan ekonomi 
dunia. Likuditas global saat ini 
dan ke depan akan terus mengalir 
ke Asia. Fenomena terbaru adalah 
mulai imunnya bursa-bursa Asia 
terhadap gejolak ekonomi dan 
finansial yang ada di Eropa.

Gambaran ini menunjukkan 
bahwa ada potensi besar pada 
pasar modal Indonesia. Indonesia 
akan dibanjiri oleh modal as-
ing, dan dengan sendirinya akan 
meningkatkan rasio kapitalisasi 
pasar terhadap PDB. Tren ini, jalin 
berkelindan dengan liberalisasi di 

tingkat regional, yaitu Masyarakat 
Ekonomi ASEAN (AEC) 2015, 
maka menjadikan pasar modal 
Indonesia semakin terbuka.

Kondisi yang amat baik ini 
perlu dijaga oleh seluruh kompo-
nen bangsa. Bagi entitas keuangan, 
khususnya pasar modal upaya ini 
bisa dilakukan dengan cara men-
jaga stabilitas dan mengurangi 
volatilitas pasar modal. Namun, 
dengan tren likuditas terus mengalir 
ke Indonesia dan tidak diimbangi 
oleh jumlah dan porsi investor de-
mestik yang memadai, maka pasar 
modal Indonesia rentan terhadap 
volatilitas. Hal ini menjadi risiko 
yang cukup besar bagi pasar modal 
Indonesia yang perlu menjadi per-
hatian serius semua pihak. 

Namun, kuantitas investor yang 
memadai sebenarnya belum cukup 
untuk menciptakan pasar modal 
yang berkelanjutan. Perlu investor 
yang berkualitas sehingga peng-
gunaan teknologi online trading se-
harusnya diiringi dengan penguatan 
profesi pialang untuk memberikan 
edukasi secara langsung kepada 
investor. Per November 2012, 
terdapat 6800-an Wakil Perantara 
Pedagang Efek (WPPE), dan 1800-
an Wakil Penjamin Emisi Efek 
(WPEE), dimana hanya separuh 
yang diantaranya yang bekerja di 
perusahaan efek.

Jumlah tersebut dirasakan 
kurang untuk mendukung pengem-
bangan industri, khususnya dalam 
peran mengedukasi investor. Pada-
hal posisi pialang dalam edukasi 
pasar modal amat penting, karena 
dalam aktivitas keseharian mereka 
yang bersinggungan langsung den-
gan investor. Metode edukasi yang 
dilakukan oleh seorang Pialang 
juga lebih efektif dibandingkan 
metode yang lain. Edukasi oleh Pi-
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alang dilakukan secara langsung, dan terus 
menerus melalui pembentukan komunitas-
komunitas trading yang mula-mula digelar 
untuk keperluan kliennya sendiri. Dengan 
dukungan yang cukup, maka akan tercipta 
komunitas-komunitas investor dengan 
bimbingan pialang yang berizin.

Dengan alasan ini maka profesi pialang 
memiliki potensi yang cukup besar untuk 
menciptakan kualitas investor. Dengan kata 
lain, upaya memperkuat kualitas pialang 
akan secara langsung memperkuat basis 
baik jumlah maupun kualitas investor. Hal 
ini sudah dilakukan di bursa-bursa lain 
dimana keberadaan online trading justru 

bukan berdampak pada matinya profesi 
pialang, namun menjadi alat yang efektif 
untuk mengedukasi investor. 

Untuk menumbuhkembangkan jum-
lah dan kualitas pialang perlu dukungan 
oleh regulator. Pertama, sinergi dalam 
hal edukasi investor dimana baik pialang, 
perusahaan efek, dan regulator mengatur 
perannya masing-masing agar terjadi sin-
ergitas. Kedua,  memberikan insentif untuk 
mendorong lahirnya pialang-pialang baru. 
Pemikiran ini termasuk dengan tidak mem-
bebani profesi pialang dengan fee lisiensi 
oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Beban 
fee ini selain tidak signifikan juga akan 
menghalangi pertumbuhan jumlah pialang. 
Ketiga, memerikan porsi dan peran yang cu-
kup kepada asosiasi pekerja di pasar modal 
untuk menciptakan profesionalitas.

Terlebih dengan akan adanya integrasi  

pasar modal ASEAN, penguatan profesi 
pialang menjadi hal yang perlu diperhati-
kan oleh regulator. Tanpa upaya penguatan 
SDM pasar modal yang ada, maka akan 
sulit mengharapkan pekerja-pekerja lokal 
bisa bersaing dengan pekerja asing. 

Perlunya Keseimbangan
Pemikiran yang cukup berpengaruh 

terhadap guided market di pasar modal 
Indonesia berasal dari Julio A. Sulit, Deputy 
Commissioner Securities and Exchange 
Commision dari Manila yang pernah dim-
inta pemerintah Indonesia membantu pem-
bangunan kembali pasar modal Indonesia 
pada era 1970-an. Dia berpendapat bahwa 
penerapan suatu sistem serta instrumen 
dari negara maju sulit diimplementasikan 
di negara berkembang, seperti Indonesia. 
Kesulitan itu dapat ditimbulkan dari aspek 
budaya, tradisi, startegi dan teknologi yang 
sudah terlampau jauh tertinggal.

Julio juga berpendapat pada tahap awal 
pendirian pasar modal kepercayaan inves-
tor harus diciptakan terlebih dahulu. Untuk 
itu, usaha untuk membangun pasar modal 
yang stabil perlu dilakukan. Hal ini mem-
butuhkan peran besar pengawasan dari 
pemerintah. Menurut dia, pasar modal yang 
dibangun dengan kehendak sepihak  dari 
para pemakai modal, emiten, dan pemodal 
tanpa pengawasan pemerintah dapat ber-
akibat fatal seperti pernah dialami Amerika 
Serikat pada krisis Great Depression tahun 
1929 dan Filipina pada 1936.

Kelonggaran regulasi kemudian kembali 
terbukti mengakibatkan krisis keuangan di 
AS pada 2008. Tidak adanya regulasi yang 
memadai membuat tren pasar bergerak ke 
arah yang salah, sehingga menimbulkan 
kerugian yang sungguh besar. Sebagai aki-
batnya, kini negara-negara maju mulai lebih 
meregulasi kembali pelbagai hal mengenai 
sektor keuangan, termasuk pasar modal. 
Prinsip kehati-hatian, porsi pengawasan 
yang lebih besar dari pemerintah kembali 
menjadi mainstream pemikiran regulator di 
dunia.

Hal ini tampaknya juga menjadi konsen 
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bagi regulator di Indonesia, dan 
bahkan sudah diimplementasikan 
pada tahun ini. Yaitu, perubahan 
kebijakan yang cukup signifikan 
seperti  pengetatan Modal Kerja 
Bersih Disesuaikan (MKBD) 
melalui Peraturan Bapepam LK 
nomor V.D.5, dan kewajiban 
memisahkan dana nasabah dari 
rekening sekuritas, atau membuat-
kan rekening dana nasabah (RDN) 
melalui Peraturan Nomor V.D.3. 
Namun, kombinasi dampak dua 
aturan tersebut—yang disusul oleh 
beberapa regulasi lain--yang efektif 
berlaku bersamaan pada 1 Februari 
berdampak serius bagi kelang-
sungan bisnis perantara pedagang 
efek.

Nilai transaksi perusahan efek 
turun dan banyak nasabah peru-
sahaan efek dilarang melakukan 
transaksi karena ada beberapa 
penyesuaian baru dalam perhitun-
gan yang bisa menurunkan nilai 
MKBD. Hampir seluruh anggota 
bursa (AB) termasuk kelompok 10 
besar perusahaan efek mengalami 
penurunan komisi dan jasa peran-
tara pedagang efek cukup signifi-
kan. Sebagai contoh, komisi 10 
brokerage perusahaan efek terbesar 
langsung turun tajam.

Dengan adanya dua kondisi di 
atas, yaitu perlunya guided market 
yang memadai dan kelonggaran 
di satu sisi, membuat tugas utama 
regulator semakin berat. Tantan-
gan ke depan, adalah bagaimana 
menciptakan regulasi yang seim-
bang antara menjaga pasar untuk 
tetap tumbuh dengan sehat, dan di 
sisi lain memberikan oksigen yang 
cukup bagi pelaku industri untuk 
tetap bisa tumbuh dengan baik. 

Selanjutnya, rencana untuk 
integrasi pasar modal ASEAN 
perlu menjadi perhatian serius 

bagi ragulator untuk melindungi 
kepentingan nasional. Khususnya 
profesional di pasar modal agar 
bisa tetap menjadi tuan rumah 
di negeri sendiri. Hal ini penting 
mengingat liberalisasi akan tidak 
hanya mendorong mudahnya arus 
modal regional untuk keluar dan 
masuk di pasar modal, melainkan 
pula kompetisi yang ketat diantara 
profesi penunjang pasar modal di 
ASEAN. 

HARAPAN kEPADA OJk
Pengawasan dan pengaturan 

pasar modal yang seimbang antara 
kepentingan nasional dan kepent-
ingan bisnis, khususnya dalam 
bisnis perusahaan efek. Market 
guided seyogyanya jangan menga-
tur hingga level teknis operasional 
perusahaan efek. 

Dalam hal penyusunan regu-
lasi, regulator perlu memberikan 
ruang bagi asosiasi-asosiasi, dan 
tokoh-tokoh pasar modal agar 
regulasi yang diterbitkan berdasar-
kan kondisi yang riil yang terjadi 
di industri.

Tidak mengenakan fee izin 
keprofesian, serta mendorong dan 
melakukan upaya-upaya kongkrit 
untuk meningkatkan kualitas dan 
kuantitas profesional pasar modal. 

Seyogyanya, lembaga pen-
gawas tidak dibiayai oleh yang 
entitas yang diawasi karena ber-
potensi menganggu independensi 
pengawasan. Adanya fee sangat 
memungkinkan terjadinya unsur 
subjektifitas dibanding objektifitas 
pengawas

Harmonisasi peraturan yang 
tumpang tindih antara Bapepam 
LK dan SRO.

Menciptakan komunikasi yang 
baik dengan pihak asosiasi untuk 
mewujudkan kepatuhan standar 
keprofesian. OJK perlu mendorong 
terciptanya profesionalitas pelaku 
pasar modal dengan merangkul 
semua pihak khususnya asosasi-
asosiasi pasar modal.

Membuka ruang dan kesempa-
tan yang lebar kepada semua pihak 
dalam upaya menambah jumlah 
dan meningkatkan kualitas investor.

Memberikan perlindungan ke-
pada investor dan profesional pasar 
modal dalam menghadapi integrasi 
pasar modal ASEAN

Membatasi kepemilikan as-
ing pada perusahaan efek dan 
melindungi pebisnis lokal dalam 
menghadapi persaingan global. 
OJK perlu menjaga, membina dan 
mengawasi pelaku pasar khusus-
nya perusahaan-perusahaan swasta 
nasional agar dapat berkembang 
secara fair dengan perusahaan-
perusahaan multinasional maupun 
regional, sehingga memberi pelaku 
swasta nasional dapat memberikan 
dampak nyata terhadap ekonomi 
nasional.  

Meregulasi dengan baik per-
saingan tidak sehat dalam fee tran-
saksi dalam bisnis online trading. 
Memperdalam pasar modal Indo-
nesia dengan penekanan dari sisi 
permintaan seperti perluasan dan 
peningkatan kualitas investor. 

MARKEt
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kereta api tercepat di dunia di rilis akhir Desember 2012 lalu. 
kereta ini dapat melesat hingga 390 kilometer per jam, dan 
menghubungkan Guangzhou, sebagai pusat bisnis di Cina 
selatan dekat Hong kong, dengan ibukota Beijing. 
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“Dulu kita orang 
asing, dikasih red 
carpet. Perizinan 
dua hari saja ke-
luar,” kenangnya. 
Waktu itu,  Liky 
memutuskan keluar 
dari Rockwell In-

ternational setelah bekerja selama 
6 tahun bekerja di perusahaan rak-
sasa asal Amerika Serikat itu. 

Pilihan Liky kepada China 
mengutip hasil riset Rockwell 
yang waktu itu melakukan riset 
global untuk memilih negara pal-
ing efisien sebagai basis produksi 
pabrik-pabrik Rockwell. Hasil ri-
set menemukan Asia menempati 
urutan pertama di susul Afrika dan 
Amerika Latin adalah regional pal-
ing efisien. “Yang ada di top waktu 
itu adalah Asia, termasuk Indo-
nesia. Tetapi Indonesia ke delete 
duluan.” Alasannya  banyak raw 
material yang tidak tersedia se-
hingga perlu impor. Kedua jumlah 
engineering talent minim di band-
ingkan regional. “Waktu itu, China 
material ada, bisa produksi disini, 
talent banyak, dan infrastruktur 
juga bagus.”

Menurut Liky, waktu itu pemer-
intah China memang sangat ber-
sahabat kepada pengusaha asing 
seperti dirinya. Di sana, selain 
upah buruh murah para pekerja 
juga memiliki keterampilan yang 
memadai. Pemerintah memberikan 
pelatihan secara gratis pada sektor-
sektor ekonomi yang di dukung se-
lama dua sampai tiga bulan kepada 
pekerja sebelum bekerja di sebuah 
perusahaan. “

Ia ingat bagaimana kemam-

puan teknis lulusan SMU di sana 
bisa setara dengan keluaran S-3 di 
Amerika Serikat. Pengalaman itu 
ia peroleh ketika meminta salah 
satu periset asal China yang lulusan 
SMU untuk membuat rancangan 
sebuah suku cadang kendaraan. 
“Gambar-gambar, coret sana coret 
sini, hasilnya bagus. R&D kita di 
AS, bilang wow, kita coba ngerjain 
ini selama 13 tahun. Mereka bikin 
ini seperti bikin paper semalam. 
Dan ini terbukti.”

Tidak hanya ramah terhadap 
investor asing, Liky mengatakan 
China juga ramah terhadap peker-
ja asing, lebih-lebih terhadap para 
pelajar China yang menuntut ilmu 
di negeri orang. Ekspatriat waktu 
itu diberikan kemudahan seperti 
subsidi 1 juta yuan per bulan, be-
bas pajak dan diskon tempat ting-
gal hingga 50% dari harga pasar. 
Sementara, para mahasiswa yang 
bekerja di luar negeri dipanggil 
kembali ke dalam negeri dan di-

berikan kemudahan untuk bekerja 
pada posisi-posisi penting, serta di-
berikan gaji tinggi.

Dampak kebijakan liberalisasi 
ini sungguh luar biasa. Dari perjala-
nan 7 tahun terakhir, Liky menyak-
sikan China begitu banyak men-
galami perubahan. ”Gambarannya, 
kalau di China itu, bangun gedung 
satu hari satu level, kalau bapak ng-
gak lewat sini satu minggu gedung 
itu sudah naik,” katanya. Restoran 
tidak tutup, China tidak tidur teru-
tama dalam hal pembangunan di 
infrastruktur. “Subway metro dulu 
6 jalur, sekarang 12 jalur, paling 
panjang di dunia. Pelabuhan untuk 
transaksi internasional melebihi 
Singapura dan Hongkong.”

Hanya saja pengalaman manis 
berbisnis di China bagi warga as-
ing kini mulai sirna. Pemerintah 
China mulai tidak mau mengobral 
fasilitas kepada investor asing, dan 
mulai memberikan batasan-batasan 
yang menyulitkan pengusaha as-
ing. “Sekarang kita dianggap lebih 
jelek dari lokal karenanya lokal di-
beri keistimewaan,” ujar Liky. Dia 
merasakan hambatan diberikan se-
jak dua tahun terakhir.

Hambatan yang diberikan beru-

ketika memulai bisnis di China tujuh tahun lalu, Liky 
Sutrisno merasakan semuanya mudah. Pria dua anak 
kelahiran Surabaya ini bermaksud untuk mendirikan 

pabrik suku cadang otomotif di Negeri Tirai Bambu itu.  
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pa birokrasi perizinan yang dipersu-
lit. “Kita diberikan prosedur berlapis. 
Memang di atas kertas sama dengan 
pengusaha lokal, namun pemerintah 
tutup mata kalau lokal nggak penuhi 
syarat-syarat tertentu.” Pengalaman 
Liky, dirinya sampai saat ini tidak di-
berikan izin untuk menambah kuota 
produksi. “Setiap kali ditanya, over 
quota. Padahal permintaan masih 
tinggi,” katanya. 

Menurut dia, pemerintah China 
sudah merasakan asing tidak mem-
berikan nilai tambah lagi, karena 
banyak sektor industri yang bisa dik-
erjakan dan dibiayai oleh investor 
lokal. Kebijakan pembatasan juga 
dilakukan dengan mulai menaikkan 
tarif upah minimum. “Dulu, tujuh 
tahun lalu gaji 500 yuan. Sekarang 
1.200 yuan, tidak termasuk tunjan-
gan, kalau dengan tunjangan bisa 
sampai 2000-an,” papar Liky.

Sebagai pengusaha yang mem-
pekerjakan 600-an orang lokal, Liky 
juga merasakan perubahan signifi-
kan sikap dan motivasi para pekerja 
di China. Menurut dia, pasar tenaga 
kerja di sana untuk kualifikasi terten-
tu sudah mahal, dan tren bajak mem-
bajak mulai tumbuh subur. “Pekerja 
sekarang juga kalau nggak minimum 
UMP milih berhenti, soalnya mereka 
hidupnya kan di subsidi pemerintah. 
Jauh sekali dengan generasi tua dulu, 
mereka bersyukur kalau dapat ker-
ja,” papar Liky. “Mereka bilang, kita 
tidak jual murah lagi, kami menjual 
kualitas dan nilai. Ini kesempatan In-
donesia.”

Ketika tim Majalah Pialang In-
donesia bertemu Liky di Shanghai 
November 2012 silam, aura kesom-
bongan China terhadap asing cukup 
tampak. Pendatang akan dipaksa 
untuk mengerti bahasa lokal, dan 
pada kota yang digadang-gadang se-
bagai kota ‘internasional’  di China 
akan sulit menemukan aksara ba-

hasa Inggris pada papan penunjuk 
tempat-tempat publik. Alhasil, un-
tuk berinteraksi dengan penjual di 
toko-toko di pinggir jalan, Anda 
perlu menggunakan bahasa tubuh.

China memang sudah berubah. 
Dan beberapa negara di dunia mu-
lai mengincar limpahan investasi 
yang mulai tidak nyaman di sana. 
Sebab, selain upah yang terus naik, 
konsumsi domestik yang mulai 
susut membuat keuntungan peru-
sahaan asing di sana ikut tertekan. 
Negara yang mulai memanfaatkan 
kondisi ini adalah Meksiko. 

Riset Boston Consulting Group 
(BCG), sebuah konsultan bisnis di 
Amerika Serikat baru-baru ini me-
nyebutkan, rata-rata upah buruh 
pabrik di China sudah melampaui 
upah buruh di Meksiko, sementara 
tingkat produktifitas per jamnya  
lebih tinggi di negara Amerika Lat-
in itu. Dari sisi biaya pengiriman, 
jarak yang dekat dari AS membuat 
Meksiko secara ekonomi lebih 
menguntungkan bagi pebisnis AS 
di luar negri. 

Dalam riset April 2012 lalu, 

Boston juga merilis survei yang 
menyebutkan lebih dari tiga peru-
sahaan AS di China yang memiliki 
nilai penjualan lebih dari US$1 
miliar berencana memindahkan 
kembali pabrik-pabriknya ke AS. 
Survei kepada 106 perusahaan den-
gan penjualan di atas US$1 miliar 
itu itu menyebutkan 37% sudah 
mengkaji untuk memindahkan 
pabriknya dari China. 

Survey itu memposisikan upah 
buruh yang naik (57%), kualitas 
produk semakin rendah (41%) dan 
sulitnya memulai bisnis ( 29%) se-
bagai alasan utama perpindahan. 
Sementara itu, 92% responden ya-
kin upah buruh akan terus naik, dan 
70% menyimpulkan sumber daya 
di China saat ini jauh lebih mahal 
dibandingkan apa yang terlihat di 
atas kertas. “Perusahaan mulai me-
nyadari tren industri manufaktur 
kembali mengarah ke AS, baik ba-
rang-barang yang dijual domestik 
(AS) dan ekspor. Tren ini mungkin 
akan semakin marak mulai 2015,” 
ujar Harold L. Sirkin, salah satu 
partner senior BCG. 

Belakangan, China mulai 
kurang berkilau. Krisis membuat 
negara komunis ini mulai keluar 
dari jalur pertumbuhan tinggi anta-
ra 2001 sampai 2010. Dalam beber-
apa bulan terakhir, tingkat produksi 
turun tajam, dan stok barang me-
numpuk, sementara bursa Shanghai 
berada pada level terendah dalam 
tiga tahun. Untuk pertama kalinya 
pada abad ini, tingkat pertumbuhan 
Cina berada di bawah 8%. China 
mulai kesulitan untuk kembali tum-
buh dua digit. Meskipun ada peran 
ekonomi global, penurunan ini di 
sisi lain merupakan sinyal awal 
bagaimana China akan menjadi 
negara maju yang salah satunya 
justru dicirikan oleh laju perekono-
mian yang rendah. 

W
O

R
lD

“Perusahaan mulai 
menyadari tren indus-
tri manufaktur kem-
bali mengarah ke AS, 
baik barang-barang 

yang dijual domestik 
(AS) dan ekspor. tren 
ini mungkin akan se-

makin marak mulai 
2015,”



43

PIALANG INDONESIA
EDISI 5 JANUARI 2013

Angin dingin yang berhembus disertai 
hujan rintik-rintik menyelimuti kota 
Shanghai, China akhir November lalu. 
Namun, itu tidak menyurutkan pen-
gunjung yang datang untuk meng-
hadiri acara Money fair Shanghai, ke 
10 yang digelar di Shanghai Exhibition 
Center, yang terletak di Yanan Road 
Mid, Jingan District Yanan. Pengunjung 
yang kebanyakan warga lokal tampak 
antri untuk bisa masuk dalam pam-
eran keuangan yang telah diselengga-
rakan sejak 2003 itu.

WORLD
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Pemandu kami, Gerry 
Ho, Marketing & PR 
Manager Valbury 
Capital Limited, anak 
usaha Valbury Asia 

Securities (VAS) yang berbasis di 
London butuh waktu cukup lama 
memandu kami, dari Majalah Pial-
ang Indonesia untuk menuju booth 
Valbury di acara internasional itu. 

Kami bahkan sempat nyasar dan 
meminta panitia untuk menghan-
tarkan ke lokasi booth Valbury. Se-
lain cukup besar, membeludaknya 
pengunjung membuat pameran 
keuangan tak ubahnya Pekan Raya 
Jakarta, di Kemayoran.

“Pengunjungnya cukup banyak, 
mereka sangat tertarik dengan ta-
waran investasi. belakangan, pasar 
saham China tidak begitu bagus, 
mereka ingin alternatif di luar neg-
eri,” ujar Diana Chen, Chief Rep-
resentative Hongkong Valbury As-
set Limited, cabang VAS di China 
yang berbasis di Beijing. Diana 
mengatakan banyak pengunjung 
yang datang menanyakan prospek 
investasi di luar negeri, termasuk 
Indonesia. “Indonesia cukup kom-
petitif,” katanya.

Pasar saham China dalam dua 
tahun terakhir terus-menerus mero-
sot dan menjadi salah satu yang ter-
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buruk di dunia.Tanggal 30 Novem-
ber 2012 lalu, Shanghai Composite 
Index menyentuh level terendah di 
bawah 2.000, atau level terendah 
sejak Januari 2009. Sejak Oktober 
2010, China Securities Regulatory 
Commision (CSRC), pengawas 
bursa China sudah menutup izin 
penawaran saham perdana (IPO). 

Tercatat sejak krisis krisis glob-
al meledak pada September 2008, 
Shanghai Composite Index telah 
turun hingga 60%. Pemulihan 
bursa China bahkan tertinggal dari 
bursa Wallstreet, dimana NYSE 
Composit sudah kembali naik pada 
posisi September 2008, sementara 
Indeks Harga Saham Gabungan 
(IHSG) sudah naik hampir 50%. 
Laporan State Council’s Develop-
ment Research Centre, China pada 
2009 menyebutkan ulah korporasi-
korporasi disana yang menggunak-
an pinjaman bank untuk transaksi 
spekulatif di pasar saham membuat 
sedikitnya 1,2 triliun yuan men-
guap.

Mementum inilah yang ingin 
disambut oleh banyak lembaga 
keuangan asing pada perhelatan 
Money Fair Shanghai, November 
silam. Simons Daniels, dari City 
Credit Capital, sebuah perusahaan 

efek asal Inggris yang ambil bagian 
pada acara itu mengatakan banyak 
investor di Asia yang ingin berin-
vestasi pada produk luar negeri. 
“Kami salah satunya jauh jauh ke 
sini (dari London) untuk menjem-
put ini (investor). Sejauh ini re-
sponnya positif,” ujar dia.

Hal yang sama dikemukakan 
Mark Hanney, CEO Valbury Capi-
tal Limited. Menurut dia, kendati 
Eropa sedang dirundung krisis 
namun banya pengunjung yang 
menanyakan mengenai prospek in-

vestasi di luar negeri. Sebagai ba-
gian dari Valbury yang berbasis di 
Jakarta, Mark mengatakan Valbury 
Capital mencoba menjembatani 
keinginan para investor yang in-
gin berinvestasi di Eropa dan In-
donesia. “Di London, kami juga 
memberikan jalur langsung bagi 
investor di sana untuk berinvestasi 
di Indonesia, dan cabang Valbury 
yang lain,” ujar Mark.

VAS yang didirikan pada 22 
Februari 2000 termasuk salah satu 
perusahaan efek di Indonesia yang 
memiliki strategi go internasional 
sehingga dapat tumbuh dengan baik. 
Perusahaan ini sedikit dari perusa-
haan efek lokal yang memiliki ca-
bang di luar negeri. Valbury Capital 
Limited sendiri didirikan pada 2011 
dan telah mendapatkan izin dari Fi-
nancial Services Authority (FSA), 
otoritas jasa keuangan di Inggris. 

Pada acara Money Fair Shang-
hai, Valbury Capital memamerkan 
beberapa platform trading futures, 
seperti  MetaTrader 4, Vanguard, 
VCL MultiTrader, dan beberapa 
platform terbaru lainnya. Shanghai Composite    NYSE Composite                Jakarta Composite

WORLD
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Namun pencapaian itu masih 
jauh dari target kami di kisa-
ran 4404, atau pada price-
earnings ratio (P/E) 16.3 X, 
sebab dengan 4316, IHSG 

menutup tahun 2012 dengan rasio P/E se-
banyak 15.96X.

Untuk 2013 kami perkirakan, earnings 
per share (EPS) IHSG masih akan tumbuh 
maksimal sekitar 12% atau menjadi seki-
tar 300, atau naik dari 270 di tahun 2012. 
Pada rata-rata rasio P/E 16 X, maka kami 
berharap IHSG tahun 2013 akan bertum-
buh menjadi 300 dikalikan 16 atau sama 
dengan 4.800, seiring dengan perkiraan 
akan melambatnya ekonomi dunia ke 
kisaran 2,0%-3,0% dan pertumbuhan eko-
nomi Indonesia di kisaran 5,9%-6,2%.

Yang menarik untuk diperhatikan ten-
tunya adalah saham-saham manakah yang 
berpeluang untuk tumbuh. Setidaknya 
sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi 
nasional dan mampu bertahan dari gejolak 
perkonomian global.

Pada pertumbuhan ekonomi rata-rata 
nasional sekitar 6%, pendapatan peru-

sahaan berbasis keuangan seperti bank, 
pembiayaan mobil dan motor, asuransi 
dan investasi, masih akan berpotensi un-
tuk tumbuh diatas 15%. Sementara itu 
laba bersih bisa berada dikisaran 10% 
hingga 30%, tergantung kelihaian mana-
jemen untuk mengefisienkan operasional 
dan memangkas biaya.

Untuk perusahaan berbasis konsumsi 
yang diantaranya termasuk saham-saham 
dari emiten yang mengambil keuntungan 
dari meningkatnya daya beli masyarakat, 
kami melihat masih akan bertumbuh di 
atas 15%. Ini kinerja emiten-emiten itu su-
dah memperhitungkan kenaikan tarif listrik 
dan bahan bakar minyak yang tampaknya 
sedikit banyak akan membendung hasrat 
konsumtif masyarakat Indonesia di 2013.

Namun perlu dicatat bahwa dengan 
pertumbuhan kelas menengah yang kami 
perkirakan akan tumbuh sekitar 5-7 juta 
orang per tahun, membeli saham berbasis 
konsumsi tampaknya masih akan menjadi 
salah satu pilihan terbaik untuk 2013.

Untuk perusahaan berbasis komoditi, 
cuaca investasi tampaknya masih akan 
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INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) MENUtUP AKHIR tAHUN DI 
LEvEL 4316, MASIH SESUAI DENGAN RENtANG 4250-4450 YANG tELAH 

KAMI KEMUKAKAN DIBEBERAPA EDISI SEBELUMNYA. 
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berwarna abu-abu mengingat ren-
dahnya pertumbuhan  ekonomi 
dunia yang tampaknya akan meng-
gerus permintaan akan barang-ba-
rang komoditas seperti batu bara, 
timah, nikel dan minyak sawit. Na-
mun kami tetap berharap bahwa ad-
anya pembalikan pertumbuhan eko-
nomi dunia yang diawali dari China 
dan sebagian negara Eropa diawal 
semester kedua tahun 2013, dapat 
menopang pendapatan perusahaan 
berbasis komoditi. 

Dalam hal ini untuk investasi 
jangka panjang, kami tetap melihat 
saham-saham berbasis batu bara 
dan minyak sawit berpotensi untuk 
memberikan return investasi di atas 
10% ditahun ini, sedangkan untuk 
nikel dan timah masih dikisaran 
dibawah 10%. Sementara itu, un-
tuk saham berbasis produksi emas, 
tentunya akan mendapatkan angin 
segar dari melorotnya pertumbu-
han ekonomi dunia yang akan men-
ginspirasi pemegang modal untuk 
berinvestasi di komoditi emas seb-
agai pelindung dari nilai investasi 
mereka.

Rencana pemerintah Indone-
sia untuk membangun infrastruk-
tur yang lebih memadai mulai 
tahun 2013 dengan menggelontor-
kan maksimal sekitar Rp300 triliun 
tampaknya masih akan menjadi 
penopang pertumbuhan saham-
saham berbasis infrastruktur. Pem-

bangunan sektor infrastruktur yang 
terintegrasi baik dengan sektor riil, 
dapat menopang pertumbuhan eko-
nomi yang lebih baik karena akan 
mampu memangkas ongkos distri-
busi dan penjualan.

 Untuk saham berbasis properti, 
kami melihat masih akan mencatat-
kan pertumbuhan di atas 10% seiring 
dengan meningkatnya kemampuan 
masyarakat kelas menengah untuk 
mendapatkan rumah pertamanya.

 Dari semua yang disebutkan 
diatas, kami dua saham di masing-
masing sektor yang telah diulas di 
atas. Saham-saham tersebut adalah: 
Astra International (ASII) den-
gan target harga dikisaran antara 
Rp8.400 sampai dengan Rp9.000. 
Indomobil Sukses Makmur (IMAS) 
dengan target harga dikisaran antara 
Rp6.200-Rp7.100. Dari sektor per-
bankan, kami melihat saham Bank 
Rakyat Indonesia (BBRI) dengan 
target harga dikisaran Rp8.200-
Rp8.700 dan Bank Mandiri (BMRI) 
dengan kisaran target harga di 
Rp9.000 dan Rp9.200 masih akan 
menjadi pilihan ntuk berinvestasi.

 Dari sektor komoditi, kami 
melihat saham BW Plantation 
(BWPT) dengan target harga diki-
saran Rp2.100 dan Salim Ivomas 
Pratama (SIMP) dengan target har-
ga dikisaran Rp1.800. Keduanya 
diharapkan akan menjadi bintang 
investasi mengingat pertumbuhan 

dan efisiensi yang dikembangkan 
oleh manajemen perusahaan, se-
hingga mampu mengompensasi 
dampak kemungkinan adanya kri-
sis ekonomi dunia.

 Untuk sekort infrastruktur, kami 
melihat saham PTPP (PTPP), Adhi 
Karya (ADHI), Waskita Karya 
(WSKT) dan Nusa Konstruksi En-
jiniring (DGIK) akan memberikan 
return di atas 20% selama 2013. 
Khusus untuk saham DGIK, kami 
melihat potensi pertumbuhan in-
vestasi di atas 100% mengingat 
masih rendahnya harga rasio buku 
terhadap harga saham (PBV Ratio) 
yang masih dibawah 0.6X diband-
ing pesaingnya yang rata-rata di-
perdagangkan diatas 3X.

 Untuk saham berbasis properti, 
kami melihat saham PT Lippo Ci-
karang (LPCK) dengan target harga 
Rp5.000, dan Bekasi Fajar Industrial 
Estate (BEST) dengan target harga 
Rp1.400 tampaknya akan menjadi ris-
ing stars di 2013.

 Saham-saham dengan “story 
growth” di tahun 2013, seperti Eksploi-
tasi Energy (CNKO; target harga 
Rp600) dan Sugih Energy (SUGI; 
target harga Rp1.000, jika eksplorasi 
minyak dan gas nya sukses) juga akan 
mendapat perhatian kami.

 Namun dari semua itu analisa 
di atas, kami tetap berharap pelaku 
pasar untuk tetap waspada terhadap 
gejolak ekonomi dunia dan adanya 
peningkatan suhu politik dalam 
negeri menjelang pemilu 2014. Se-
bagai catatan, Pemilu dengan se-
gala kekuatan uang yang mengalir 
akan menjadi benefit tersendiri un-
tuk saham berbasis konsumsi. 

PENULIS ADALAH INVESTOR 
BERPENGALAMAN DI PASAR SAHAM
 INDONESIA
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CARA MEMBUAT OBLIGASI 
kEBAL TERHADAP RISIkO 

TINGkAT BUNGA

HINSA SIAHAAN
PENELITI SENIOR BADAN KEBIJAKAN FISKAL
 KEMENTERIAN KEUANGAN RI

Harga obligasi berbanding 
terbalik dengan pergerakan 
tingkat bunga. Hal ini mem-
buat seorang manajer reksa 

dana obligasi pasti dihadapkan dengan 
risiko pergerakan tingkat suku bunga. 
Sudah pasti nilai obligasi yang dikelo-
lanya adalah rentan, sensitive, terhadap 
risiko perubahan tingkat bunga yang 
tidak dapat dikendalikannya karena 
merupakan faktor exogenous atau faktor 
diluar kendali si manajer investasi. 

Untunglah dengan perkembangan 
teknologi keuangan seperti pengetahuan 
tentang durasi obligasi dan perkemban-
gan pasar derivatif kontrak berjangka 
forward dan futures, risiko tingkat 
bunga obligasi dapat dikelola. Tulisan 
ini memaparkan bagaimana kontrak 
berjangka atau forward contract obligasi 
dapat digunakan sebagai alat hedging 
atau alat lindung nilai obligasi dari risiko 
tingkat bunga. Obligasi sebagai on-
balance sheet asset sesungguhnya dapat 
dilindungi dengan forward contract atau 

dengan  off-balance sheet transaction 
yang merupakan  salah satu dari  berb-
agai  macam bentuk derivatives.

Dengan obligasi dijadikan sebagai 
sekuritas induk atau underlying asset 
dan dengan bantuan garis waktu kiranya 
dapat dijelaskan secara gamblang  karak-
teristik yang membedakan  kontrak tunai 
dan kontrak berjangka seperti terlihat  
pada Gambar 1. 

SPOT CONTRACT
Kontrak spot adalah kesepakatan an-

tara pembeli dan penjual pada waktu 0,  
ketika penjual aktiva setuju atau sepakat 
menyerahkan aktiva dan pembeli mem-
bayar aktiva seketika itu juga.  Jadi, ciri 
khas spot market contract adalah per-
tukaran kas dengan sekuritas dilakukan 
segera dan secara serentak. Seringkali 
disebut sebagai delivery versus payment.  
Jika obligasi di pasar tunai dihargai $97 
untuk “Obligasi dengan Maturity-20 
Tahun dan Nilai Nominal $100” maka 
harga $97 adalah yang harus dibayar 

PO
IN

T O
f v

IEW

48



49

PIALANG INDONESIA
EDISI 5 JANUARI 2013

pembeli kepada penjual  dan 
seketika itu juga penjual me-
nyerahkan “Obligasi Maturity 
20-Tahun” kepada pihak pem-
beli,  pada to.

FORWARD CONTRACTS
Forward contract adalah 

perjanjian kontraktual antara 
pembeli dan penjual pada Waktu 
0 untuk saling mempertukarkan 
aktiva (underlying asset) den-
gan kas pada tanggal tertentu di 
masa yang akan datang. Sebagai 
contoh, kontrak berjangka untuk 
menyerahkan “Obligasi 20-Ta-

hun” tiga bulan yang akan datang,  
pembeli dan penjual sepakat 
dengan harga dan kuantitas yang 
ditetapkan hari ini (waktu 0) tetapi 
penyerahannya (pertukarannya) 
harus menunggu dulu hingga jatuh 
tempo tiga bulan kemudian.  

Misalkan harga forward 
disepakati $97 per $100 nilai 
nominal,  maka setelah tiga bulan 
penjual menyerahkan “Obli-
gasi 20-tahun Nominal $100” 
dan mendapat tunai $97 dari 
pembeli.  Ini adalah harga  yang 
harus dibayar pembeli, dan penjual 
harus menerimanya berapapun 
harga tunai “Obligasi 20-Tahun” 
sepanjang tiga bulan, sejak kontrak 
ditandatangani (to) hingga  obligasi 
diserahkan dan dibayar. 

Partisipan utama pasar ber-
jangka (forward market) adalah 
bank komersil dan investment bank 
dan juga broker-dealers, yang 
bertindak sebagai principals dan 

agents. Lembaga keuangan biasanya 
mendapatkan profit dari adanya 
spread antara harga pembelian dan 
penjualan aktiva induk. Setiap kon-
trak berjangka, pada mulanya adalah 
negosiasi antara lembaga keuangan 
dengan nasabahnya, oleh karena 
itu rincian negoasiasi (mis. harga, 
jangka waktu jatuh tempo, ukuran, 
tanggal penyerahannya) adalah khas 
atau unik.

 Akan tetapi, seiring dengan 
perkembangan selama dekade 
terakhir ini, para pedagang mulai 
memperdagangkan kontrak ber-
jangka di pasar sekunder, komuni-
kasi pembelian dan harga penjualan 
kontrak berjangka dilakukan melalui 
jaringan komputer.  Per September 
2006 saja, bank-bank komersil di 
A.S. memiliki kontrak berjangka 
yang nilai nominalnya (notional) 
lebih dari $10.3 triliun  terdaftar dan 
diperdagangkan di luar bursa (over-
the-counter markets).

FUTURES CONTRACTS
Biasanya futures contracts 

diatur oleh bursa berjangka yang 
terorganisir.  Merupakan perjanjian 
antara pembeli dan penjual saat t0 
untuk saling mempertukarkan aktiva 
tertentu. Misalnya obligasi diper-
tukarkan dengan arus kas di masa 
yang akan datang yang diatur sesuai 
standard. Futures contract sangat 
mirip dengan forward contract. 

Perbedaannya adalah hanya  
harga, sebab pada forward contract 
harga tetap  atau fixed sepanjang 
umur kontrak. Sebagai contoh $97 
per $100 nilai nominal  obligasi,  
sepanjang 3 bulan yang akan datang. 
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anya berubah setiap hari  yang disebut 
“marked to market daily”.  

Artinya, harga kontrak disesuaikan se-
tiap hari, yakni setiap kali  harga futures 
berubah. Oleh karena itu, settlement 
tunai adalah benar-benar terjadi setiap 
hari antara pembeli dan penjual lewat  
proses marking-to-market. Bandingkan 
dengan forward contract, dimana seluruh 
pembayaran dilakukan pembeli kepada 
penjual sekaligus hanya sekali pada akhir 
periode kontrak. Perdagangan futures 
dilakukan di bursa yang terorganisir, sep-
erti  Chicago Board of Trade (CBT) dan 
Chicago Mercantile Exchange (CME). 
Perdagangan di financial futures market 
trading telah dikenal 1972 sejak adanya 
perdagangan kontrak berjangka valuta 
asing yang diselenggarakan oleh  Inter-
national Money Market (IMM).  

Sampai pertengahan tahun 1990an 
terdapat lima bursa berjangka valas di AS 
dan ada juga beberapa di luar AS. Per-
syaratan perdagangan futures contracts 
seperti contract size, delivery month,  
trading hours, minimum price fluctua-
tion,  daily price limits, and process used 
for delivery ditetapkan bursa setelah 
disetujui oleh  Commodity Futures Trad-
ing Commission (CFTC) yang bertindak 
sebagai badan pengawas futures market. 

Perkembangan terakhir adalah mun-
culnya sistem perdagangan “off-market” 
dimana para investor lembaga maupun 
money managers dapat melangsungkan 
perdagangan secara berkesinambungan 
sepanjang operasi bursa maupun setelah 
jam operasi bursa.  Volume perdagangan 
“off-market”  swap mata uang dan swap 
tingkat bunga, sekarang ini diperki-
rakan tumbuh 3-10 kali lebih cepat dari 
perdagangan di bursa berjangka (futures 
exchanges) yang terorganisir.

Forward Contract Sebagai 
Alat Hedging Membuat Obligasi                                                         

Kebal Terhadap Risiko Tingkat Bunga
“Forward contract” sangat berman-

faat bagi lembaga keuangan (LK), juga 
bagi manajer investasi pada kontrak 
investasi kolektif obligasi dalam menge-
lola risiko perubahan tingkat bunga yang 
selalu mengancam dan membahayakan 
portofolio yang dikelolanya.  

Contohnya adalah “naïve hedge”  
atau  hedge aktiva dengan dollar secara 
langsung dengan menggunakan forward 
atau futures. Katakanlah seorang manajer 
investasi pada kontrak investasi kolektip 
memiliki salah satu satu aktiva dalam 
portofolionya berupa  “Obligasi 20-Ta-
hun Nilai nominal $ 1 juta”. Sekarang ini 
atau saat  to  harga pasar obligasi  tersebut 
dibeli dengan harga diskonto $97 per 
$100. 

Artinya nominal $1 juta dibeli se-
harga $970,000. Anggaplah si manajer 
mendapat informasi tentang prakiraan  
tingkat bunga pada tiga bulan yang akan 
datang akan naik 2 persen, tadinya  8 
persen menjadi 10 persen, dan  me-
nyadari sepenuhnya bahwa kenaikan 
tingkat bunga tersebut pasti akan menye-
babkan harga obligasinya turun, rek-
sadananya akan terdepresiasi, dan nilai 
aktiva bersih reksadana yang dikelolanya 
akan turun. 

Oleh karena itu sebagai seorang 
professional yang dibayar mahal, dia 
akan berusaha menghindari penurunan 
nilai portofolionya. Bagaimana caranya 
?. Dengan keahliannya si manajer segera 
menghitung durasi Obligasi 20-Tahun 
tersebut, dan diketahui durasinya adalah 
persis 9 tahun. Kemudian berdasarkan 
durasi obligasi 9 tahun  tersebut dia 
menaksir kerugian  akibat kenaikan 
tingkat bunga pasar dua persen adalah 
minus atau terdepresiasi  $161,666.67. 
Angka kerugian  ini diperoleh dengan 
rumus sebagai berikut;
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Beranjak dari antisipasi keru-
gian yang akan terjadi sebesar 
$161,667 lantas si manajer in-
vestasi melakukan hedging dengan 
forward jual obligasi pada harga 
$97 per $100 penyerahan obligas-
inya pada t3 (tiga bulan kemudian). 
Hedging yang dilakukan disebut  
“off-balance-sheet hedge.” atau 
short selling “Obligasi 20-Tahun 
Nominal $1,000,000” pada harga 
$97 per $100. 

Keuntungan dari forward 
contract  atau short selling pada 
harga $97 per $100 adalah sebesar  
$161,667. Keuntungan tersebut 
adalah karena membeli obligasi 
dengan harga $80.833 per $100 
pada t3  dan menjualnya $97 per 
$100. Rincian perhitungan keun-
tungan tersebut dapat dirinci se-
bagai berikut :

Apa artinya? Kerugian“on-
balance-sheet” sebesar minus 
$161,667 diimbangi keuntungan  
“off-balance-sheet” sebesar plus 
$161,667. Keuntungan ini di-
peroleh sebagai hasil penjualan  

forward contract.  Pada dasarnya 
setiap ada perubahan tingkat bunga 
yang menyebabkan untung atau rugi 
pada neraca selalu dimbangi dengan 
untung (rugi) dari forward contract. 

Keberhasilan hedge (lindung 
nilai) tidak bergantung pada kemam-
puan manajer meramal pergerakan 
tingkat bunga secara akurat. Tetapi 
lebih berdasarkan  berhasilnya men-
gatasi kekurang-mampuan mempre-
diksi perubahan tingkat bunga secara 
sempurna. Hedge memungkinkan 
manajer lembaga keuangan mem-
proteksi perubahan tingkat bunga 
walaupun tidak dapat memprediksi 
risiko bunga secara akurat. Sehingga 
bahaya perubahan tingkat bunga se-
cara bersih dibuat menjadi nol (zero); 
dalam istilah manajemen keuangan, 
hedge membuat risiko perubahan 

risiko tingkat bunga obligasi 
dapat dilakukan setelah  terlebih 
dahulu diketahui durasi obligasi 
bersangkutan, sebab durasi digu-
nakan memprediksi atau menaksir 
besarnya kerugian akibat risiko 
perubahan tingkat bunga. Dengan 
mengetahui durasi obligasi dan 
menaksir besarnya kerugian penu-
runan nilai obligasi, kerugian dapat 
dilindungi atau dihedge. 

Salah satu caranya adalah  den-
gan mengambil posisi jual sekarang 
(short position) obligasi bersang-
kutan. Sehingga, ketika terjadi 
capital loss atau penurunan nilai 
obligasi di masa yang akan datang, 
kerugian tersebut dapat ditutup dari 
keuntungan ‘forward contract” 
obligasi. Dalam kasus ini  nilai obli-
gasi on balance sheet turun sebesar  
$161,667  diimbangi dengan keun-
tungan dari transaksi  off-balance 
sheet  kontrak berjangka forward 
persis sebesar $161,667. 

Dengan perkataan lain obli-
gasi sebagai on-balance sheet asset 
diimunisasi  dengan  off-balance 
sheet asset sehingga kebal atau im-
mun terhadap risiko tingkat bunga. 
Pemerintah yang banyak memperda-
gangkan surat berharga negara dalam 
membiayai defisit APBN yang juga 
tidak bebas dari risiko tingkat bunga 
maupun risiko kurs, tentunya dapat  
juga  mengembangkan  strategi yang 
bijak dalam mengoptimalkan risiko 
surat-surat berharga negara seperti 
menggunakan forward contract atau 
berbagai macam derivatif lainnya 
yang tersedia di bursa maupun di 
luar bursa (over-the-counter-market). 

Research and development 
yang ada pada OJK mungkin 
perlu mengantisipasi pentingnya 
pengembangan pasar derivatif, 
dengan melakukan inovasi di 
bidang instrumen maupun dalam 
penyediaan regulasinya, workable 
law dan good people. 

Perubahan nilai obligasinya (  ∆P ), berdasarkan persamaan durasi adalah :    
                   
 ∆P/P=-D x   ∆R/(1+R)
Dimana:
∆P    =  Capital loss on bonds = kerugian obligasi karena harga turun (terdepresiasi) 
P       =  Initial value of bond position = nilai obligasi saat pertama kali dibeli = $970,000
D      =  Duration of the bonds = durasi obligasi = 9 tahun
∆R     =  Change in forecast yield = prakiraan perubahan yield (tingkat bunga)= 0.02
1+R   =  1 plus the current yield on 20-year bonds = 1.08

 ∆P/$970,000=-9x [0.02/1.08]
 ∆P   =-9 x $970,000 x [0.02/1.08] = -$161,666.67 dibulatin - $161,667

tingkat bunga terhadap asset men-
jadi kebal (immunized).

Obligasi sebagai aktiva  yang 
rentan terhadap risiko tingkat 
bunga dapat  dibuat menjadi 
kebal terhadap risiko. Imunisasi 
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SERI DANA DARURAT DAN PROTEkSI

DANA DARURAT
Karena fungsinya untuk hal-hal yang bersifat urgent dan seb-

agai buffering dalam keuangan keluarga maka dana ini mutlak ada.  
Mengapa di review?

Untuk mengetahui apakah dana ini telah tercapai sesuai dengan 
kondisi keluarga saat ini (single, keluarga belum memiliki anak, 
keluarga kecil dengan anak 1-2 orang, atau keluarga dengan anak 
lebih dari 2 orang), karena masing-masing keluarga akan membu-
tuhkan dana darurat yang berbeda-beda

Jangan lantas puas, jika nilai awal sudah tercapai sesuai dengan 
tabel di atas. Lihat kembali apakah ada yang berubah dari Anda dan 

Tak Terasa tahun 2012 sudah 
dilewati. Biasanya awal ta-
hun identik dengan resolusI 
hidup yang ingin dicapai pada 
tahun berjalan. Tak terkecu-
ali dengan tujuan keuangan. 
Tulisan ini, mengupas soal 
kaji ulang atau review tujuan 
keuangan  (Dana Darurat, 
Proteksi, Dana Pendidi-
kan anak, Dana Pensiun, 
Dana kesehatan Pensiun, 
dan berbagai macam tu-
juan keuangan lainnya). 
Dana-dana itu perlu dikaji 
lagi apakah semua tujuan-
tujuan keuangan yang dibuat 
sudah sudah tercapai atau 
belum.  Amat penting untuk 
tidak hanya sekedar  mere-
view seberapa besar return 
yang didapat, melainkan 
lebih dalam dari itu. Berikut 
beberapa hal yang perlu 
direview antara lain:

KONDISI KELUARGA BESARAN YANG DIBUtUHKAN

Single Minimal 3 x pengeluaran bulanan 

Menikah belum memiliki anak Minimal 6 x pengeluaran bulanan

Menikah dengan 1-2 anak Minimal 9 x pengeluaran bulanan

Menikah dengan anak > 2 orang Minimal 12 x Pengeluaran bulanan

keluarga Anda, misalnya pengeluaran naik, maka dana darurat yang 
dibutuhkan akan ikut naik juga dan sebaliknya.

Pengeluaran Anda yang turun. Masa iya pengeluaran seseorang 
jadi malah turun? mungkin-mungkin saja  contohnya jika ada be-
berapa hutang yang cicilan bulanannya sudah lunas, maka otomatis 
pengeluaran bulanan akan turun yang membuat kebutuhan dana 

darurat juga akan ikut turun
Perpindahah jenis pekerjaan/pindah 

kuadran. Contohnya seseorang yang 
dulunya karyawan yang menerima gaji fix 
bulanan sekarang berubah jadi freelancer 
(ulasan mengenai freelancer sudah dibahas 
diedisi sebelumnya), sehingga dana daru-
ratnya menjadi tambah besar.

PERUBAHAN SEBELUMNyA

Penghasilan 10.000.000 

Penghasilan Baru 15.000.000

Masa Proteksi 24 Tahun

Yield Investasi 10%

kebutuhan Nilai Proteksi Sebelumnya 1.200.000.000

kebutuhan Nilai Proteksi setelah Review 1.800.000.000

PO
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T O
f v

IEW

CARA MENGkAJI UlANG 
tUJUAN KEUANGAN ANDA
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ASURANSI
Sebagai Proteksi keuangan anda dan keluarga untuk 

menutup potensi kerugian yang kita alami, maka asur-
ansi sangat penting. Terutama yang berkaitan dengan diri 
anda dan keluarga (asuransi jiwa, asuransi kes-
ehatan, asuransi penyakit kritis maupun asuransi 
kecelakaan). Poin-poin apa saja yang perlu diper-
hatikan jika ingin mereview asuransi yang dimiliki:

   ASURANSI kESEHATAN

Review apakah produk yang 
kita miliki manfaatnya sesuai den-
gan yang kita butuhkan dan sudah 
optimal atau belum.  Premi yang 
kita bayarkan apakah lebih murah 
dari perusahaan asuransi yang lain 
(dengan manfaat yang sama) atau 
jangan-jangan lebih mahal.

Tiap tahun jasa dokter, perawat, 
obat-obatan, alat-alat medis, harga 
kamar selalu naik, dan nilainya 
cenderung di atas inflasi. Sementa-
ra uang pertanggungan dan man-
faat asuransi kesehatan yang kita 
miliki nilainya tetap. 

Maka itu asuransi kesehatan 
perlu di review. Hasil review dapat 
menunjukkan seberapa besar kita 
harus upgrade uang pertanggun-
gan dan manfaat asuransi kes-
ehatan yang kita miliki. Tentunya 
setelah disesuaikan dengan kes-
anggupan untuk membayar premi 
tahunannya 

Review apakah masih relevan 
mengeluarkan uang untuk mem-
bayar premi Asuransi Kesehatan. 
Kajian ini penting jika anda pindah 
bekerja, dan perusahaan yang baru 
ini memberikan asuransi kesehatan 
untuk anda dan keluarga dengan 
limit lebih dari cukup dibanding-
kan dengan asuransi yang anda 
miliki saat ini. Maka tidak perlu 
mengeluarkan uang untuk membeli 
asuransi kesehatan 

   ASURANSI JIWA

Review apakah produk yang 
kita miliki manfaatnya sesuai den-
gan yang kita butuhkan dan sudah 
optimal atau belum.  Premi yang 
kita bayarkan apakah lebih murah 
dari perusahaan asuransi yang lain 
(dengan manfaat yang sama) atau 
jangan-jangan lebih mahal.

Review berapa nilai ideal 
sebenarnya, ada berbagai macam 
metode untuk menentukan berapa 
nilai ideal uang pertanggungan. 
Saya hanya akan membahas  dua 
di sini, yaitu berdasarkan dari 
jumlah pengeluaran per bulan atau 
berdasarkan jumlah penghasilan 
saat ini.  Inflasi membuat  pengelu-
aran perbulan  meningkat sehingga 
membuat uang pertanggungan 
asuransi yang kita butuhkan pun 
akan semakin besar, dan membuat 
nilai uang pertanggungan yang lama 
menjadi tidak relevan lagi, sehingga 
perlu di Upgrade/ditambah manfaat-
nya.  Jika perhitungan berdasarkan 
penghasilan, maka bila penghasilan 
berubah, total nilai yang dibutuhkan 
pun akan berubah

Masa proteksi yang dibutuhkan 
jadi semakin panjang, contoh jika 
sebelumnya masa proteksi yang 
dibutuhkan mengikuti  usia anak 
terakhir sampai dengan S-1 15  
tahun lagi, maka kehadiran anak 
lagi akan menambah masa proteksi 
yang dibutuhkan  mengikuti usia 
anak yang baru lahir sampai S-1

Review bagaimana kondisi ke-

luarga saat ini, apakah pencari nafkah 
bertambah atau malah berkurang.  
Jika istri juga bekerja, dan selama 
ini penghasilan istri ikut membantu 
keuangan keluarga, maka boleh 
dipertimbangkan untuk istri membeli 
asuransi jiwa  sesuai dengan kebutu-
han dengan penerima manfaat anak. 

Sebaliknya istri saat ini sudah 
tidak bekerja lagi, dan selama ini 
mempunyai asuransi jiwa, maka istri 
menjadi tidak perlu untuk membeli 
asuransi jiwa 

ASURANSI PENyAkIT kRITIS 
& ASURANSI kECELAkAAN 

Review apakah produk yang kita 
miliki manfaatnya sesuai dengan 
yang kita butuhkan dan sudah 
optimal atau belum.  Premi yang 
kita bayarkan apakah lebih murah 
dari perusahaan asuransi yang lain 
(dengan manfaat yang sama) atau 
jangan-jangan lebih mahal.

Nilai Uang Pertanggunggan men-
jadi tidak relevan lagi dengan biaya 
pengobatan dan biaya medis saat ini. 
Ada kondisi yang berubah seperti, 
jika sebelumnya jenis pekerjaan 
tidak menuntut untuk bepergian, saat 
promosi jabatan job desk berubah 
dan menuntut untuk lebih sering be-
pergian ke luar kota/luar negeri maka 
otomatis resiko diperjalanan semakin 
meningkat sehingga membutuhkan 
asuransi kecelakaan atau jika sudah 
ada nilai uang pertanggungan yang 
lama menjadi tidak relevan sehing-
ga perlu ditambah. 
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ABDUL HALIM ASHARI
Presiden Direktur BW Plantation, Tbk,
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Eksekutif dengan julukan 
‘bisa bicara dengan pohon 
kelapa sawit ini’ menceri-
takan strategi perusa-
haan yang dipimpinnya 
untuk bisa mendongkrak 
produktivitas dan efi-
sensi. Ditangannya, BW 
Plantation tbk  tumbuh 
menjadi produsen kelapa 
sawit yang disegani.
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Tahun 2012 bukanlah tahun 
yang bersahabat bagi pebisnis di 
perkebunan, khususnya produ-
sen minyak kelapa sawit (CPO). 
Harga CPO yang turun memaksa 
banyak emiten bekerja keras untuk 
mempertahankan kinerja. Tahun 
ini untuk pertama kalinya dalam 
lima tahun terakhir, spread harga 
minyak nabati ini sama dengan 
harga minyak bumi, dan bahkan 
pernah lebih rendah.  

Namun bagi Abdul Halim 
Ashari yang sudah 30 tahun di 
industri ini, lesunya pasar CPO 
dunia tahun ini adalah siklus bisnis 
yang wajar. Harga CPO diyakini 
akan kembali naik seiring dengan 
pertumbuhan kebutuhan untuk 
minyak makan, maupun seb-
agai bahan bio diesel yang tidak 
diimbangi oleh kecepatan pasokan 
dunia untuk memenuhinya. “Ini 
adalah bisnis yang bersifat jangka 
panjang, sampai sekarang saya 
belum lihat sebuah perusahaan ke-
lapa sawit itu bangkrut,” ujarnya.

Halim mengaku tidak risau, 
dan justru berpikir jauh ke depan. 
Malah ia berpikir penurunan ini 
menjadi tantangan BW Plantation 
Tbk yang dipimpinnya. Ke depan, 
kebutuhan akan minyak sawit 
dunia juga akan ditopang dari tiga 
kawasan Asia yaitu Indonesia, 
China, dan India. 

Dimana pertumbuhan peng-
gunaan minyak sawit di ketiga 
Negara tersebut sekitar 20 kilo 
per kapita. “Kalau di Eropa dan 
Amerika itu sudah mencapai 53 
kilo per kapita. kebutuhan minyak 
nabati ini sangat besar, karena 
bukan hanya untuk makan saja, 
tapi kosmetik, diesel, mekanikal,” 
jelasnya. 

Meskipun begitu, Halim men-
gakui adanya tekanan terhadap 
kinerja BWPT sebagai dampak 
dari penurunan harga. Produksi 
perseroan tahun ini tumbuh 15-20 
persen dibanding tahun 2011, 
demikian juga penjualan. Walau-
pun harga jual rata-rata mengalami 
penurunan itu kan kita nggak bisa 
kita kontrol, tapi dari sisi pendapa-
tan tetap tumbuh, tapi mungkin 
tidak sesignifikan tahun lalu. Rev-
enue sampai akhir tahun ini sekitar 
Rp1 triliun,” ujar dia.

Halim mengungkapkan, kele-
suan pasar CPO dunia saat ini juga 
memberikan pelajaran penting bagi 
perseroan untuk bisa lebih produk-
tif. Saat ini, BWPT memiliki 105 
ribu hektar lahan pertanian, dimana 
sebanyak 64 ribu sudah ditanami. 
Dari total luas tanam tersebut, 50 
persen diantaranya diyakini akan 
memberikan kontribusi terhadap 
peningkatan produktivitas pada 
tahun depan. Selanjutnya, pada 
tahun 2014 diperkirakan 80 persen 
dari total lahan tersebut sudah bisa 
memberikan hasil. “Kita akan terus 
tanam sisa lahan itu dalam waktu 
3-4 tahun lagi,” ungkap Halim. 
Saat ini usia tanaman di lahan 
BWPT rata-rata 8 tahun. 

Selain ekspansi pada luas 
tanam, Halim sudah menyiapkan 
beberapa langkah-langkah strategi 
perseroan untuk bisa menyong-

song pasar CPO yang diyakini 
nya bakal bangkit tahun ini. ”Saya 
yakin pertengahan kuartal pertama 
2013 itu harga akan naik kembali, 
bertahap sekitar US$1000,” ujar 
Halim.  Langkah-langkah strategis 
BWPT menurut Halim, dibedakan 
atas langkah strategi untuk jangka 
pendek dan jangka panjang. 

Langkah strategi jangka pendek 
dilaksanakan perseroan pada tahun 
2013. Yaitu penerapan continus 
improvement untuk meningkat-
kan level perusahaan menjadi 
setingkat lebih tinggi. Salah satu 
caranya adalah dengan melalukan 
Clean Development Mechanism 
(CDM). Dimana perseroan akan 
mengolah limbah kelapa sawit 
menjadi biogas. Kemudian biogas 
tersebut akan digunakan sebagai 
pengganti solar untuk pembang-
kit listrik perumahan karyawan. 
Harapannya ada dua keuntungan 
sekaligus yang bisa didapatkan. 
Yaitu mencapai sistem zero waste 
(nol limbah) dan juga secara tidak 
langsung akan mengurangi cost 
produksi. 

“Kebanyakan perumahan yang 
diberikan ke pekerja itu menggu-
nakan solar, jadi nanti kalau pakai 
biogas, itu akan menurunkan cost 
kita. Sekarang sudah ada 5 vendor. 
Semuanya dari asing, dan dalam 
waktu dekat ini kita putuskan. 
Mungkin kuartal pertama tahun 
depan,” katanya. 

Sementara langkah strategi 
jangka panjang secara umum lebih 
ditekankan pada peningkatan 
produktivitas. Prinsipnya menjaga 
dan memastikan biaya produksi 
tetap rendah dengan dua cara. 
Pertama dengan meningkatkan 
produktivitas tenaga kerja, karena 

PERSONAL

“Ini adalah bisnis yang 
bersifat jangka panjang, 

sampai sekarang saya 
belum lihat sebuah pe-
rusahaan kelapa sawit 

itu bangkrut,”
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ketika produktivitas meningkat, 
biaya produksi per ton akan menjadi 
lebih rendah.  “Kebanyakan analis 
atau investor itu mereka akan meli-
hat apakah kawasan-kawasan baru 
kita mulai panen itu akan menaik-
kan cost kita? karena sebenarnya 
bukan cost kita yang naik, tapi 
karena pohon itu belum menghasil-
kan buah yang maksimal. Namun 
itu seolah-olah akan menaikkan bi-
aya kita, karena biaya per hektarnya 
itu akan sama,” jelasnya.  

Upaya yang dilakukan BWPT 
adalah mekanisasi atau mengurangi 
ketergantungan kepada tenaga kerja. 
Dengan mesin-mesin canggih, 
setiap mesin dapat menggantikan 
60 orang perkerja perkebunan. Dan 
saat ini setiap kebun sudah dibekali 
dua unit mesin pemanen. 

Dari total kebun yang ada, 25 
persen lahannya sudah menggu-
nakan teknologi mesin .”Sistem 
mekanisasi, seperti mengangkat 
buah dan pemupukan. Tapi tidak 
semua bisa menggunakan me-
kanisasi, karena kawasan yang bisa 
memakai mesin itu yang daunnya 
sudah tinggi, umurnya kurang lebih 
8 tahun,” ungkap Halim.

Langkah kedua dengan mem-
perbaiki dan meningkatkan produk-

tivitas pohon itu sendiri. Salah 
satunya dengan membangun 
laboratorium uji.  “Kita punya lab 
sendiri sekarang. Kalau dulu kita 
mengirimkan sampel ke pihak ke-
tiga. Dan ini saya lihat memberi-
kan dampak yang sangat positif 
terhadap kualitas panen kita,” 
katanya. Kemudian, terkait dengan 
pengendalian hama dan penyakit 
tanaman, perseroan saat ini lebih 
mengombinasikan pengendalian 
secara kimiawi dan biologi. Den-
gan mengedepankan paradigma 
pelestarian lingkungan yang ber-
kesinambungan, atau biasa disebut 
dengan “nature versus nature”. 

Seperti pada penggunaan Anti-
gonon leptosus, Turnera subulata, 
dan Cassia cobanensis untuk 
merangsang dan meningkatkan  
populasi serta keberadaan predator 
maupun parasit alami untuk men-
gendalikan hama pemakan daun 
secara berkesinambungan. Konsep 
hayati lainnya adalah penggunaan 
burung hantu sebagai pemberan-
tas hama tikus, dan pemanfaatan 
sex aggregate pheromone untuk 
mengendalikan serangan kumbang 
tanduk. “Kita bisa saving hampir 
US$400 ribu atau US$4 miliar per 
tahun. Karena kita tidak menggu-

nakan bahan kimia,” pungkasnya. 

USAHA DAN BERkAH LUAR BIASA
Ditengah penurunan harga 

CPO, kinerja BWPT masih mon-
cer. Sampai dengan kuartal ketiga 
2012, perseroan mencatatkan laba 
bersih sebesar 65%, atau mengan-
tongi Rp 235,2 miliar, dibanding 
periode yang sama tahun lalu se-
jumlah Rp 142,2 miliar. Hingga 
akhir September 2012, pendapatan 
perusahaan mencapai Rp 660,8 
miliar, atau naik 58% ditopang oleh 
usaha manajemen mendongkrak vol-
ume penjualan CPO sekitar 29,8%. 

Kemampuan untuk bisa 
mendapatkan kinerja yang mon-
cer tidak lepas dari tangan din-
gin Halim yang sudah 17 tahun 
dipercaya untuk menahkodai BW 
Plantation Tbk. Selama kepemimp-
inannya, emiten berkode BWPT ini 
terbilang cukup tangguh. Pasalnya 
pada saat kondisi pasar tidak kon-
dusif seperti sekarang ini, BWPT 
masih menunjukkan peningkatan 
produktivitas sebesar 20 persen 
bila dibandingkan dengan produk-
tivitas pada tahun 2011

Semuanya itu diperoleh atas 
dasar keyakinan Pria 57 tahun asal 
Malaysia ini,  ketika bergabung 
dengan BWPT pada 1995 lalu. 
Prinsipnya sederhana saja. Ketika 
sesuatu yang dianggap biasa namun 
dilakukan dengan cara luar biasa, ia 
percaya hasilnya juga tidak mung-
kin akan biasa saja. “Walaupun pili-
hannya luar biasa tapi tanpa suatu 
effort yang luar biasa juga, belum 
tentu kita mencapai yang luar biasa 
juga. Jadi untuk mencapai tahap di 
mana dapat yang luar biasa itu, kita 
harus menyiapkan diri kita. Kita 
harus siapkan tim yang luar biasa,” 
ujar dia.

Karir Halim dibangun di 
Boustead Holdings Berhad, sebuah 
perusahaan bidang keuangan asal 

PERSO
N

A
l

56



57

PIALANG INDONESIA
EDISI 5 JANUARI 2013

Malaysia. Ia datang ke Indonesia 
pada 1992 dan dikenalkan den-
gan Tjipto Widodo, pemilik BW 
Plantation pada 1995 dipercaya 
untuk memimpin. Halim tidak 
pernah bisa melupakan kepercay-
aan Tjipto. “Apa yang diberikan 
itu adalah suatu kesempatan yang 
tidak semua orang miliki. Yang 
saya perhatikan disini kejayaan di 
BW Plantation adalah kejayaan 
pak cipto sendiri.”

Halim sadar kepercayaan 
cukup besar itu tidak mudah 
diberikan, apalagi ia menyadai 
statusnya sebagai warga negara as-
ing. “Ini adalah sebuah tanggung 
jawab yang sangat berat, sehingga 
bersama kita bisa menjadikan-
nya  seperti sekarang, dan 
itulah keberkahan. Apa 
yang terjadi pada saya itu 
adalah suatu keberka-
han, karena kita bekerja 
sangat keras.” 

Hasil kepercayaan 
penuh yang diberikan 
memang dibayar 
lunas oleh Halim. 
Pada 2009, BWPT 
menjadi emiten 
kedelapan yang 
melantai di bursa 
saham. Saat 
IPO, permin-
taan sahamnya 
membludak 
hingga lebih 
dari empat kali 
lipat target awal. 
Kinerja emiten sejak itu 
juga terus meningkat. Namun, 
Halim merendah dan tidak mau 
disebut pencapaian BWPT meru-
pakan kesuksesan. “Karena orang 
yang sukses hari ini bisa gagal 
besok. Kalau kita gagal apa yang 
sudah dicapai dalam sukses sebel-
umnya akan terhapus,” ujar dia. 

PERSONAL
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Cinta itu buta. Cinta 
bisa membuat se-
seorang memiliki 
spirit lebih untuk 
melakukan ses-

uatu. Itu pula mungkin yang di-
rasakan oleh gadis kecil bernama 
Viera Permata Rosada. Tentu saja 
cinta yang dimaksud oleh gadis 
yang biasa disapa Ocha ini, bukan 
cinta dalam konteks lawan jenis, 
tetapi cinta terhadap olahraga golf 
yang membuatnya bermimpi men-
jadi pegolf bertaraf internasional.

Putri pasangan Retno Martuti 
dan Erik Semedi ini jatuh cinta 
kepada golf dari sejak belia. Ocha 
yang baru akan merayakan ulang 
tahun ke 12 pada 21 Juni 2013 men-
datang jatuh cinta kepada golf oleh 
sebuah ketidaksengajaan. “Awal 
mulanya waktu Ocha berumur 6 
tahun saya kerap mengajak Ocha 
untuk ikut ke lapangan golf, karena 
ketika weekend saya harus tetep 
menemani klien driving range,” 
ujar Retno.

Prinsip investasi rupanya berlaku pada semua. tidak han-
ya, pada trading saham, melainkan bisa diterapkan pada 
kehidupan keluarga. Ini adalah cerita Retno Martuti, vice 
President Equity Andalan Artha Advisindo (AAA) Sekuritas 
tentang bagaimana prinsip investasi mendorong putri se-
mata wayangnya Ocha menjadi pegolf profesional.
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Tujuan Retno membawa Ocha 
kecil ke lapangan golf agar bisa 
mengobati waktu dengan anak se-
mata wayangnya ini yang kerap 
ditinggal bekerja. “Supaya tidak 
mengganggu, lalu saya belikan satu 
set perlengkapan golf yang murah, 
untuk supaya asal-asalan main saja, 
diajari oleh pelatih-pelatih yang ada 
di setiap driving range,” kenang 
Retno. “Semenjak itu justru Ocha 
yang langsung suka dan minta-min-
ta sendiri untuk Golf.”

Mengingat usianya yang masih 
kecil, Retno sempat menghentikan 
kegiatan itu, namun Ocha yang 
kadung cinta dengan golf terus 
menerus merengek untuk diajak 
bermain golf. “Jadi semenjak 
usia delapan tahun kami 
lalu mensupport Ocha untuk 
menjadi pemain golf Junior 
dan mulai saat itu Ocha mulai 
fokus.” 

Tak disangka, upaya fokus 
dan dukungan penuh itu langsung 
berbuah oleh prestasi. Ocha, Dian-
taranya menyabet gelar Best Gross 
II dalam JGC Junior Golf Turna-
men Series 1, C Girls Division di 
Rawangun, meraih gelar Champion 
JJGC Turnamen series 4, C Girls 
Division di Jatinangor, Jawa Barat. 
Ocha juga menjuarai Indonesia Ju-

nior Open Golf Champion 
2012 C Grils Division serta 
meraih Best Gross III dalam 
Java League Junior Golf 
Championship, C Girls Divi-
sion–Merapi, Yogyakarta.

Tidak hanya di dalam 
negeri, Ocha juga pernah 
mengikuti Turna-
ment Callaway 
J u n i o r 
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World Golf Championship di 
Sand Diego USA. Martuti me-
nuturkan, meski tidak meraih 
juara pada kejuaraan di negara 
Paman Sam tersebut, namun 
banyak pelajaran yang dapat 
diambil dari kejuaraan terse-
but. Kejadian lucu yang tak 
pernah ia lupa pada ajang itu 
adalah waktu akan mengikuti 
practice round, tiba-tiba dari 
dari jauh ada ibu-ibu berteriak-
teriak minta ditunggu untuk 
bergabung. 

Ocha bingung dan sempat 
bilang bahwa acara ini khu-
sus untuk peserta Callaway 
Junior, namun ketika sosok 
yang terlihat seperti ibu-ibu itu 
mendekat, rupanya ia adalah 

peserta. Dari dekat baru dik-
etahui, peserta dari Amerika 
memiliki postur yang cukup 
besar. “Sempat deg-degan dan 
ciut melihat lawan yang rata-
rata besar dibanding Ocha, 
tapi setelah main, Ocha bisa 
mengimbangi nilai mereka,” 
kenang Retno

Kini, jadwal padat turna-
men Ocha menjadi kesulitan 
tersendiri. Sebab Ocha tetap ha-
rus mengikuiti pelajaran seko-
lah. Untungnya, Ocha adalah 
anak yang cerdas, sehingga 
memiliki prestasi akademik 
yang cukup bagus meskipun ja-
rang masuk sekolah. Ocha bisa 
mempertahankan ranking seko-
lahnya, dan bahkan Ocha yang 
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gemar dengan aliran musik K-POP 
ini bisa mendapatkan nilai sempur-
na untuk pelajaran matematika. 

Kesibukan Ocha juga menam-
bah padat jadwal Keluarga Erik 
dan Retno. Namun, Retno men-
gatakan hal terpenting untuk tetap 
menjaga komunikasi keluarga 
adalah kualitas pertemuan dian-
tara mereka. “Saya lebih mengu-
tamakan kualitas dan komunikasi 
yang bagus, saling pengertian tepo 
seliro dan perhatian kepada semua 
anggota keluarga. Jadi semuanya 
yang penting dikomunikasikan se-
hingga antara karier dan keluarga 
bisa berjalan harmoni dan seim-
bang,” ungkapnya.

Dulu sebelum Ocha serius dan 
aktif di Golf keluarga ini selalu 
menjadwalkan liburan minimal 
dua kali dalam setahun. Biasan-
ya diambil pada saat Ocha rehat 
sekolah yakni pada bulan Juni 
dan Desember. Lokasi berlibur 
juga dapat dilakukan dimana saja, 
yang disesuaikan dengan budget 
dan waktunya. “Kalau sekarang 
disesuaikan dengan jadwal Ocha, 
bahkan pas Ocha turnamen lama 
diluar negeri bisa juga jadi alter-
natif liburan bersama keponakan-
keponakan dan keluarga sambil 
menemani Ocha main Golf seka-
lian berlibur,” tambahnya.

Sebagai orangtua, Martuti me-
mang menginginkan yang terbaik 
untuk anak tunggalnya tersebut. 
Sedari kecil, Martuti menerapkan 
prinsip integritas yang tinggi dalam 
setiap bidang yang akan ambil oleh 
anak gadisnya tersebut. Serius, 
fokus, jujur dan bermartabat. Mar-
tuti juga kerap memompa motivasi 

Ocha, bahwa dia bisa menjadi apa 
saja yang diinginkannya atau di-
impikannya. 

Meski begitu, Ocha juga dididik 
untuk mempunyai rasa empati dan 
simpati serta peduli terhadap orang 
lain dan sekitarnya termasuk alam 
dan makhluk lain.“You are what 
you think, itu yang saya tanamkan 
dalam pola pikir Ocha. Alhamdulil-
lah  Ocha memang sampai saat ini 
adalah pribadi yang sangat santun, 
baik hati serta perduli terhadap 
yang lain.”

Selain itu, Martuti juga menga-
jarkan Ocha untuk berinvestasi se-
dini mungkin. Menurutnya prinsip-
prinsip investasi adalah hal yang 
sangat penting dan akan selalu 
ada dalam aspek kehidupan yang 
dijalaninya. Prinsip dasar untung 
rugi sudah ditanamkan ke Ocha se-
jak dini. Contoh  kecil, dari semua 
yang dilakukan Ocha, terlebih da-
hulu Martuti akan memberi penger-
tian untung dan ruginya dalam 
melakukan setiap tindakan, terma-
suk dalam prinsip-prinsip investasi.

Bahkan Ocha sudah dikenalkan 
dengan trading saham sejak beru-
mur 7 tahun meski hanya di tingkat 
dasar, jual dan beli. Sejak umur 8 
tahun, Ocha membuka rekening 
saham atas nama Martuti meski 
dengan kode namanya sendiri. “In-
vestasi atas diri sendiri. Jadi dalam 
setiap tindakannya dia sudah tahu 
resiko apa yang akan dia ambil ser-
ta untung ruginya. Dari modal awal 
yang saya kasih sebesar 50 juta 
di 2008 sekarang sudah bisa buat 
Ocha mentraktir sepupu-sepupunya 
dari uang itu dan sampai sekarang 
Ocha sudah biasa juga main saham 

sendiri.”
Retno mengatakan, keluarga 

dan karir yang ia peroleh sekarang 
adalah karunia Tuhan yang sangat 
besar. Apa yang ia peroleh ini tidak 
lepas dari lika liku kisah hidupnya 
semasa muda. “Easy going aja ikuti 
air mengalirnya membawa kemana 
Follow the water flow and let God 
take care of the rest.” Retno muda 
adalah perantau dari kota Solo ke 
Jakarta untuk menggapai mimpi 
untuk bisa sukses di ibukota.

Karir yang ia peroleh sekarang 
tidak jatuh dari langit, mengingat ia 
hanyalah lulusan SMA yang ingin 
tetap melanjutkan kuliah sambil 
bekerja. Di Jakarta, ia memulai-
nya dengan bekerja sebagai opera-
tor telepon di sebuah bank swasta. 
Seperti ketidaksengajaan yang 
membuat potensi golf Ocha terli-
hat saat menemani ibunya bermain 
gofl, bank tempat kerja Retno ru-
panya memiliki perusahaan yang 
bergerak di bidang penjualan surat-
surat berharga. Retno kemudian 
ditawari untuk bekerja di divisi itu, 
dan mulai diajari pelbagai hal men-
genai bisnis di perusahaan efek. 

Industri pasar modal yang rela-
tif baru membuat tenaga-tenaga 
ahli, khususnya di bidang sales 
menjadi kebutuhan pada waktu itu. 
Satu per satu tabir karir terbuka 
untuk Retno, dan akhirnya ia bisa 
kuliah, dan memeroleh izin profesi. 
Retno memulai karir profesion-
alnya di Jalur Wahana Securities, 
Mega Capital Securities, hingga 
akhirnya nama besar Retno sebagai 
pialang jempolan, dengan banyak 
klien menuntunnya ke AAA Secu-
rities pada 2004. 
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Udara dingin menyeruak 
menyelimuti seluruh tubuh 

begitu  kaki menjejak. 
Suasana sepi dan bersa-
haja menemani langkah-

langkah pelan meninggal-
kan terminal Mendolo. 

Setelah satu tikungan, sebuah bus 
dengan perawakan sederhana 
terlihat menunggu penumpang. 
Bus itu yang akan membawa 

para wisatawan, berbaur dengan penduduk 
setempat, menuju kawasan Dataran Tinggi 
Dieng. Sebuah dataran yang terletak di 
enam kabupaten di Jawa Tengah yaitu 
Banjarnegara, Temanggung, Wonosobo, 
Batang, Pekalongan, dan Kendal.

lIfESTYlE

62



63

PIALANG INDONESIA
EDISI 5 JANUARI 2013

Dalam perjalanan dengan jarak tempuh 
sekitar satu jam, hanya ada hamparan sawah 
hijau yang meliuk-liuk diterpa angin. Pohon 
kentang berjajar-jajar menambah syahdu 
wisata ke lokasi yang berada di sebelah 
barat komplek Gunung Sindoro dan Gunung 
Sumbing itu. Kedua gunung itu menjadi  latar 
belakang bagi setiap pemandangan yang ter-
hampar di luar jendela bus. Daun dan rant-
ing-ranting pohon meliuk-liuk disapa angin 
dingin. Bekas embun masih terlihat di ladang 
pertanian warga. Wisata menapaki dataran 
tinggi nan molek telah dimulai.

Kendaraan dan bus umum sesekali melin-
tas dengan kecepatan sedang di jalan mulus 
yang menanjak tinggi. Tak ada diksi lain yang 
layak disandangkan kecuali kemewahan di 
tengah kesederhanaan di salah satu wilayah 
paling terpencil di Jawa Tengah itu. Memang 
mewah dan molek. Karena segala kesahajaan, 
udara segar dan nyaris bersih, serta  keinda-
han itu tak bisa dibayar dengan uang.

Dieng berada di ketinggian 2 ribu meter 
di atas permukaan laut dengan suhu 15-
20 derajat celcius pada siang hari dan bisa 
mencapai 10 derajat saat malam tiba. Bahkan 
jika cuaca sedang sangat ekstrim, suhu bisa 
menembus minus 5 derajat celcius seperti 
yang terjadi pada Juli 2012. Bahkan saat itu, 
lahan pertanian kentang terlihat seperti ham-
paran salju yang memutih. Warga setempat 
menyebutnya embun upas atau embun yang 
membeku. Suhu ekstrim pada titik terendah 

akan berlangsung antara jam 2 hingga 
6 pagi. Bagi mereka yang tidak terbiasa 
dengan udara dingin, menyentuh air 
pada waktu Subuh akan membuat tubuh 
beku dan kaku luar biasa. Puncak musim 
hujan di Dieng adalah bulan Januari di 
mana curah hujan bisa mencapai 500 
mm/bulan.

Waktu tempuh hampir 12 jam berk-
endara dari Jakarta. Tetapi rasa letih itu tak 
ada artinya setelah memandang keelokan 
alam Dieng dan udara bersih memenuhi 
rongga dada. Tak heran jika Dieng disebut 
sebagai salah satu surga dunia. Kekay-
aan alam, objek wisata yang beragam, 
serta peninggalan sejarahnya memang 
membuat Dieng layak disejajarkan den-
gan wisata mempesona lainnya di muka 

dieNg berada di KetiNggiaN 2 ribu Meter di atas perMuKaaN laut deNgaN suhu 15-20 deraJat CelCius 
pada siaNg hari daN bisa MeNCapai 10 deraJat saat MalaM tiba. bahKaN JiKa CuaCa sedaNg saNgat 

eKstriM, suhu bisa MeNeMbus MiNus 5 deraJat CelCius
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bumi. Ladang-ladang pertanian warga seperti 
permadani hidup yang memenuhi tanah-tanah 
nan subur. Kawasan ini layak masuk dalam 
daftar tujuan wisata utama di dalam negeri.

Setidaknya perlu waktu dua hari untuk me-
nikmati seluruh petualangan di wilayah peng-
hasil kentang nomor satu di Indonesia ini. Tapi 
jika ingin mengetahui lebih banyak tentang 
budaya warga setempat, wisatawan perlu ting-
gal lebih lama. Bahkan meskipun tak mengun-
jungi objek-objek wisata yang ada, hamparan 
lahan pertanian warga didominasi warna hijau 
juga merupakan kenikmatan tersendiri.

Objek wisata dan sejarah yang menyebar 
di kawasan yang disebut sebagai kaldera ini 
seakan tidak pernah habis. Beberapa di anta-
ranya dan yang paling sering dikunjungi wisa-
tawan yaitu Telaga Warna, Telaga Pengilon, 
Goa Semar, Goa Jaran, Kawah Sikidang, 
Candi Bima, Komplek Candi Arjuna, Kom-
plek Candi Setyaki, Dieng Plateau Teather, 

Gunung Sikunir, Kawah Candradimuka, Air 
Terjun Sirawe, Sumur Jalatunda, Telaga Drigo, 
dan Telaga Swiwi.

Selain objek wisata tersebut, di Dieng juga 
masih terdapat kawasan yang memiliki potensi 
mengeluarkan gas beracun yaitu Kawah Sinila 
dan Kawah Timbang. Pada 20 Februari 1979, 
Kawah Sinila meletus disusul gempa. Letu-
san itu memicu gas beracun yang keluar dari 
Kawah Timbang dan menyebabkan 149 jiwa 
tewas.

Kawah Timbang, yang berlokasi di dekat 
Sinila mengalami kenaikan aktivitas pada 
Mei 2011 dengan menyemburkan asap putih 
setinggi 20 meter, mengeluarkan karbondiok-
sida (CO2) melebihi ambang aman yaitu 1.000 
ppm (konsentrasi normal di udara mendekati 
400 ppm), dan memunculkan gempa vulkanik. 
Saat itu, warga di Dusun Simbar dan Dusun 
Serang diungsikan dan seluruh aktivitas dalam 
radius 1 kilometer dilarang.
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Telaga Warna
Suara kicau burung dan hutan rimbun di sebelah kanan dan kiri jalan setapak 
menemani wisatawan menuju telaga ini. Disebut Telaga Warna karena konon 
permukaan telaga ini berwarna merah, hijau, biru, putih, dan lembayung. Tetapi 
sejauh mata memandang, wisatawan akan mendapati telaga ini berwarna hijau.

Telaga Merdada
Inilah telaga terbesar di Dataran Tinggi Dieng. 
Airnya tidak pernah surut dan digunakan penduduk 
setempat untuk mengairi lahan pertanian. Di telaga 
ini, warga kerap memancing untuk menyalurkan 
hobi. Jika wisatawan ingin berkeliling telaga, 
penduduk setempat juga menyewakan perahu kecil. 
Pemandangan indah dengan udara sejuk akan men-
emani wisatawan selama mengelilingi telaga.
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kAWAH SIkIDANG

Meskipun termasuk kawah vulkanik 
yang masih aktif, kawah ini paling 
sering dikunjungi wisatawan. Selain bisa 
diakses dengan mengendari motor yang 
disewakan di penginapan, kawah ini juga 
terbilang unik. Bau menyengat belerang 
menyambut wisatawan begitu tiba di areal 
kawah. Yang unik adalah kolam tempat 
keluarnya gas di kawah ini selalu berpin-
dah-pindah dari satu titik ke titik lain di 
areal itu. Itulah yang membuat kawah ini 
dinamakan Sikidang, karena seperti kara-
kter kijang (kidang dalam bahasa Jawa) 
yang sering berpindah-pindah.

Kolam besar berisi air dengan cam-
puran lumpur berwarna abu-abu itu me-
miliki dapur magma yang menghasilkan 
panas dan energi dengan tekanan yang 
sangat kuat. Jika tekanan telah mencapai 
puncak, akan terjadi letusan dan mem-
bentuk sebuah kawah baru. Kawah yang 
terletak di Desa Dieng Kulon, Keca-
matan Batur, Kabupaten Banjarnegara 
ini juga menjadi sumber mata pencahari-
an sejumlah penduduk setempat. Mereka 
menggantungkan hidup dengan menjadi 
penambang batu belerang yang dijual 
kepada para wisatawan.

CANDI ARJUNA

Ini merupakan salah satu candi paling 
misterius di Asia karena sedikitnya relief 
dan prasasti yang mengungkapkan latar 
belakang candi. Candi yang pertama kali 
ditemukan tahun 1814 ini menawarkan 
nuansa yang tidak hanya sekadar tempat 
sembahyang bagi umat Hindu di masa 
lalu. Terletak di Desa Dieng Kulon, Ke-
camatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, 
komplek candi ini menyisakan lima 
candi yang masih berdiri kokoh di usia 
seribu tahun. Candi Arjuna merupakan 
candi utama di komplek ini selain Candi 
Srikandi, Candi Puntadewa, dan Candi 
Sembadra.

GUNUNG SIkUNIR

Wisatawan penikmat matahari terbit jangan sampai melewat-
kan pesona puncak Gunung Sikunir. Gunung ini berjarak 8 
kilometer dari Dataran Tinggi Dieng yang bisa ditempuh den-
gan dua cara. Pengunjung yang memiliki hobi hiking, pasti akan 
dengan senang hati melakukan trekking dengan waktu tempuh 
sekitar satu jam atau lebih. Untuk melihat sang surya terbit di ufuk 
timur, trekking bisa dimulai sekitar jam 3 pagi. Bagi wisatawan 
yang ingin cepat sampai, bisa menyewa motor atau menggunakan 
jasa ojeg motor yang disediakan pihak home stay menuju Desa 
Sembungan. Dari desa itu, wisatawan hanya perlu mendaki sejauh 
800 meter untuk bisa sampai di puncak Gunung Sikunir.

Gunung ini berada di ketinggian 2.350 meter di atas per-
mukaan laut. terletak di Desa Sembungan, Kecamatan Keja-
jar, Kabupaten Wonosobo. Apapun jalur pendakian yang di-
pilih, pastikan Anda membawa senter dan baju tebal. Karena 
jalan gelap dan kabut bisa tiba-tiba turun di tengah perjalanan. 
Untuk menghindari jalan licin dan becek, berwisata ke Dieng 
memang sebaiknya dilakukan saat musim kemarau. Dipasti-
kan, segala peluh dan keletihan selama mendaki akan hilang 
setelah tiba di puncak gunung.

DIENG PLATEAU TEATER

Teater dibangun sebagai sarana edukasi, yang dilengkapi per-
alatan audio visual dengan menampilkan potensi wisata Data-
ran Tinggi Dieng berupa kejadian geologi, seni budaya, obyek 
wisata, serta kehidupan sosial masyarakat Dieng. Dokumenter 
yang terdapat di Dieng Plateau Teater ini selain menggunakan 
Bahasa Indonesia juga diterjemahkan dala Bahasa Inggris.

Bangunan megah dengan gaya natural ini terletak di lereng 
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gimbal itu harus dipotong karena jika dibiarkan hingga remaja, 
maka masyarakat percaya bahwa akan membawa musibah bagi 
si anak dan keluarga. Prosesi pemotongan dilakukan setelah si 
Anak Gimbal meminta.

Dalam kesehariannya, keinginan si Anak Gimbal harus 
dipenuhi, apapun yang diminta dan sesulit apapun mendapat-
kannya. Jika tidak, lagi-lagi masyarakat Dieng percaya bahwa 
si anak akan menderita sakit. Tertarik melihat fenomena ini? 
Datanglah ke Dieng pada bulan Juli atau Agustus.

MIE ONGkLOk

Jangan lewatkan sajian kuliner khas Wonosobo ini jika Anda 
melancong ke Dieng. Boleh dibilang, belum lengkap rasanya 
ke Dieng tanpa mencicipi Mie Ongklok. Jangan khawatir tidak 
menemukan tukang mie ongklok jika berkunjung ke Dieng. 
Karena wisatawan akan banyak sekali menemukan kuliner 
khas ini di kios atau pun penjual yang menggunakan gerobak 
dorong.

Mie Ongklok berbahan dasar mie kuning dicampur sayuran 
seperti sawi, kubis, kucai mentah, lalu disiram dengan dua jenis 
kuah kental, dan dimasak dengan cara unik. Mie dan sayuran 
dimasukkan ke dalam sejenis saringan dan bambu dan di-
ongklok (dicelupkan) berkali-kali ke dalam air mendidih. Mie 
dan sayuran yang sudah disimpan dalam mangkuk lalu disiram 
kuah kental berwarna coklat terbuat dari campuran saripati 
singkong, gula merah, ebi, dan resep rahasia lainnya. Lalu 
disiram lagi dengan kuah bumbu kacang. Terakhir, makanan 
khas itu ditaburi merica bubuk dan bawang goreng. Boleh juga 
ditambahkan irisan cabai rawit halus bagi mereka yang suka 
makanan pedas. 

Bukit Sikendil dengan ketinggian lebih 
dari 2 ribu meter dari permukaan laut. 
Teater ini bisa memiliki kapasitas 100 
kursi, dilengkapi sarana dan prasarana 
memadai. Ada baiknya saksikan dulu 
“film” Dieng ini sebelum Anda berkelil-
ing dataran tinggi nan elok ini.

FENOMENA SI ANAk GIMBAL

Dieng diyakini sebagai tempat berse-
mayam para dewa yang masih dilingk-
upi cerita mistis dan mitos. Salah satu-
nya adalah fenomena keberadaan Anak 
Gimbal. Anak Gimbal terlahir normal. 
Namun pada suatu hari rambut mereka 
tiba-tiba berubah menjadi gimbal. Berb-
agai penelitian yang menyelidiki penyebab 
munculnya rambut gimbal pada sejumlah 
anak-anak di Dieng hingga kini belum 
membuahkan hasil. Tetapi warga percaya, 
Anak Gimbal adalah keturunan dari le-
luhur pendiri Dieng dan ada makhluk gaib 
yang menghuni dan menjaga si gimbal.

Anak Gimbal bukan keturunan. Tak 
ada satu orang pun yang tahu siapa anak 
yang akan ditumbuhi rambut gimbal. 
Pada Juli 2012, tak kurang dari 25 ribu 
wisatawan memadati Komplek Candi 
Arjuna di Dieng untuk menyaksikan 
ritual pemotongan rambut gimbal terha-
dap enam anak. Acara itu digelar dalam 
Dieng Culture Festival. Ya, rambut 
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Bila anda sering mengikut kelas-kelas 
workshop Satrio Utomo, Kepala Riset 
Universal Broker, ruangan ini akan cukup 
familiar buat Anda. Ya, inilah kantor Univer-
sal Broker yang berada di lantai 49, Menara 
BCA di Jalan M.H Thamrin No 1. Lokasinya 
yang strategi, tepat di salah satu sudut 
Bundaran Hotel Indonesia membuatnya 
memberikan view yang cukup ekslusif. 

Kantor ini di desan cukup apik. Ketika 
Anda pertama kali masuk, akan disambut 
oleh ruangan luas seperti halnya loby hotel. 
Tidak heran bila kemudian, tempat ini atas 
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persetujuan manajemen dijadikan 
sebagai salah satu lokasi pengambi-
lan gambar film Sang Pialang yang 
dirilis di bioskop bulan ini.

Desain interior yang minimalis, 
membuat kesan lega bagi setiap 
klien yang datang. Seolah meng-
hapuskan kesan investasi di pasar 
modal yang rumit. Cobalah kursi 
empuk, di salah satu sudut ruang 
tamu di sebelah dinding kaca. 
Disitu Anda bisa merasakan denyut 
nadi kesibukan Jakarta dari atas. 

OffICE SPACE
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Triliun Rupiah

PNBP Migas PNBP Nonmigas

PENDAPATAN NEGARA Rp1529,7 T

     PENDAPATAN DALAM NEGERI Rp1525,2 T

          Penerimaan Perpajakan Rp1193,0 T

          Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp332,2 T

     PENERIMAAN HIBAH Rp4,5 T

BELANJA NEGARA Rp1683,0 T

     BELANJA PEMERINTAH PUSAT Rp1154,4 T 

          Belanja K/L Rp594,6 T

          Belanja Non-K/L Rp559,8 T

     TRANSFER KE DAERAH Rp528,6 T

          Dana Perimbangan Rp444,8 T

          Dana Otonomi Khusus Dan Penyesuaian Rp83,8 T

SURPLUS DEFISIT ANGGARAN (A - B) (Rp153,3 T)

     % Defisit Terhadap PDB (1,65)

PEMBIAYAAN (I + II) Rp153,3 T

     Pembiayaan Dalam Negeri Rp172,8 T

     Pembiayaan Luar Negeri (Neto) (Rp19,5 T)

Arah Kebijakan FiskalPENDAPATAN
N E G A R A

Rp1.529,7 T

ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2013
MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

• Pembiayaan anggaran melalui utang dan nonutang tahun 2013 direncanakan Rp153,3 T.
• Sumber pembiayaan berasal dari dalam negeri Rp172,8 T, dan sumber pembiayaan luar negeri sebesar negatif 

Rp19,5 T. 
• Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia relatif kecil dan semakin menurun, serta 

diperkirakan sebesar 23 persen pada tahun 2013. Angka ini menunjukkan semakin membaiknya kondisi 
perekonomian negara. 

• Pengeluaran pembiayaan untuk mendukung antara lain : 
- Program pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) melalui PMN kepada 
    PT. Askrindo dan Perum Jamkrindo, serta dana bergulir; 
- Pembangunan infrastruktur melalui Pusat Investasi Pemerintah, dana bergulir Pusat Pembiayaan Perumahan 

dan Geothermal, PMN, serta Kewajiban Penjaminan.

Menteri Keuangan Republik Indonesia

PEMBIAYAAN Rp153,3 T

Langkah Optimalisasi PNBP
• Efisiensi cost recovery;
• Pencapaian target lifting migas;
• Optimalisasi SDA nonmigas (pertambangan umum, kehutanan, perikanan, dan 

panas bumi);
• Optimalisasi investasi untuk efisiensi BUMN;
• Terus melakukan upaya inventarisasi, intensifikasi, dan ekstensifikasi PNBP.

Kebijakan Insentif Perpajakan
• Kebijakan perpajakan yang berorientasi pada peningkatan daya beli masyarakat pendapatan rendah melalui 

peningkatan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp15.840.000/tahun menjadi Rp24.300.000/tahun;
• Kebijakan perpajakan yang diarahkan pada industri yang ramah lingkungan melalui pembebasan/pengurangan PPnBM 

untuk kendaraan bermotor ramah lingkungan (Hybrid and Low Cost Green Car);
• Fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM terhadap Barang Kena Pajak (BKP) untuk eksplorasi hulu migas dan panas 

bumi.

7 
CIRI MENONJOL (KHAS) APBN 2013

1. Pendapatan negara meningkat lebih cepat daripada belanja negara     komitmen untuk memperkuat kemandirian APBN;
2. Peningkatan belanja modal, terutama untuk infrastruktur     bukti kuatnya komitmen untuk meningkatkan kualitas belanja; 
3. Peniadaan Pasal Larangan Penyesuaian Harga BBM dan Pengendalian Subsidi Listrik     komitmen kuat pemberian fleksibilitas 

dan deskresi kepada Pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran subsidi energi;
4. Transfer ke Daerah meningkat lebih cepat dari Belanja Pemerintah Pusat  menunjukkan besarnya perhatian Pemerintah 

untuk percepatan pembangunan daerah, memperkuat pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pemerataan pembangunan;
5. Defisit menurun  bukti kuatnya komitmen untuk menjaga kesinambungan fiskal dan menjaga kesehatan APBN;
6. Pengutamaan Pembiayaan Dalam Negeri  meneguhkan tekad membangun dengan kekuatan dalam negeri dan mengurangi 

ketergantungan pada luar negeri;
7. Sarat langkah-langkah antisipasi ketidakpastian ekonomi global dengan pasal-pasal antisipasi krisis dalam UU APBN 2013.

Kebijakan Penerimaan Pajak
• Ekstensifikasi:

-   Tetap melanjutkan ekstensifikasi yang pro aktif melalui sensus pajak 
nasional;

-   Memperluas basis pajak dengan kebijakan PPh yang memberikan fasilitas bagi 
usaha kecil dan menengah dan penyederhanaan dalam pembayarannya;

- Melakukan perbaikan secara fundamental sistem administrasi PPN yang dapat 
mengurangi kebocoran keuangan negara & praktek-praktek korupsi;

- Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi di dalam penggalian potensi 
pajak;

- Memperbaiki kualitas SDM & menambah jumlah SDM Pajak dalam rangka 
meningkatkan kapasitas Direktorat Jenderal Pajak, baik untuk meningkatkan 
jumlah wajib pajak, maupun untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak 
Indonesia.

• Intensifikasi: 
- Peningkatan penegakan hukum, termasuk peningkatan kemampuan 

menangani masalah transfer pricing.

Pertumbuhan Ekonomi 6,8%

Inflasi 4,9% 

Suku Bunga SPN 3 Bulan 5,0%

Nilai Tukar Rp9.300,00/US$ 

Harga Minyak ICP US$100/Barel 

Lifting Minyak 900 ribu barel/hari 

Lifting Gas 1.360 MBOEPD

Rasio Utang Pemerintah terhadap PDB, 2007-2013

Penerimaan Negara Bukan Pajak semakin dioptimalkan
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Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan Melalui Upaya 
Penyehatan Fiskal

SB Pagu Indikatif
Menteri Keuangan + Menteri 

Perencanaan Pembangunan Nasional 
30 Maret 2012

Kapasitas Fiskal
Januari - Februari 2012 Pembicaraan Pendahuluan

29 Mei - 3 Juli 2012

Keputusan Menteri Keuangan 
tentang Pagu Anggaran K/L

6 Juli 2012

Pidato Presiden 
Penyampaian Nota Keuangan

16 Agustus 2012

Pembahasan dengan DPR
4 September - 22 Oktober 2012

Sidang Paripurna DPR tentang 
Pengesahan UU APBN

23 Oktober 2012

UU No.19 Tahun 2012
tentang APBN 2013
23 Oktober 2012

Surat Menteri Keuangan
tentang Alokasi Anggaran

23 Oktober 2012

Keputusan Presiden 
tentang Rincian Anggaran 

30 November 2012

PEMERINTAH BEKERJA SAMA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI TELAH MENYEPAKATI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2013 
TERTUANG DALAM UU NO.19 TAHUN 2012 TENTANG APBN TAHUN 2013

Kebijakan Kepabeanan dan Cukai
• Pelayanan kepabeanan 24 jam sehari 7 hari seminggu;
• Rencana pengenaan cukai atas minuman bersoda dan berpemanis;
• Tahun 2013 seluruh kantor Bea dan Cukai sudah beroperasi sebagai kantor 

modern dengan penerapan prinsip pelayanan yang baku;
• Informasi dan Teknologi yang terintegrasi bagi pelayanan kepabeanan dan cukai;
• Otomasi  administrasi piutang bea dan cukai;
• Penerapan billing system untuk pelayanan cukai.

70,9%

19,7%

0,3%
9,1%

Penerimaan 
Perpajakan
PNBP

Hibah

Pembiayaan

Perpajakan Sumber Utama 
Pendapatan Negara

Rp 1,193.0 T 
(77,99%)

Rp332.2 T
(21,72%)

Rp4.5 T
(0,29%)

Penerimaan 
Perpajakan
PNBP

Hibah

Perpajakan Mendanai Lebih dari
70 Persen Belanja Negara

Informasi lebih lanjut: Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
www.kemenkeu.go.id   email: infoapbn@kemenkeu.go.id

Menteri Keuangan Republik Indonesia

BELANJA 
NEGARA

Rp1.683,0 T

Belanja Pemerintah Pusat Rp1.154,4 T

Transfer ke Daerah Rp528,6 T
Dana Perimbangan Rp444,8 T, terdiri atas:
• DBH Rp102,0 T dialokasikan kepada daerah berdasarkan 

pendapatan APBN guna mendanai kebutuhan daerah dalam 
rangka pelaksanaan desentralisasi.

• DAU dialokasikan untuk meminimumkan ketimpangan fiskal 
antardaerah dalam mendanai urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah. DAU Rp311,1 T, ditujukan 
untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan 
kesejahteraan masyarakat di daerah;

• DAK dialokasikan untuk membantu daerah dalam mendanai 
program/ kegiatan yang menjadi kewenangan daerah dan 
menjadi prioritas nasional. DAK Rp31,7 T, diarahkan untuk 
membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan 
keuangan yang relatif rendah dalam membiayai pelayanan 

Meningkatkan kapasitas fiskal daerah, mengurangi 
kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah serta 
antardaerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik 
di daerah, serta meningkatkan perhatian terhadap 
pembangunan di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan.

publik sesuai standar pelayanan minimal, kebijakan affirmative policy kepada 183 
daerah tertinggal, dan pengalihan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan 
Kementerian Pertanian ke DAK.

Dana Otonomi Khusus Rp13,4 T, dialokasikan masing-masing untuk Provinsi 
Papua Rp4,4 T, Papua Barat Rp1,9 T, dan Aceh Rp6,2 T, serta dana tambahan 
infrastruktur Rp1,0 T.

Dana Penyesuaian Rp70,4 T, dialokasikan antara lain untuk: 
• Tunjangan Profesi Guru PNSD Rp43,1 T, untuk guru PNSD sertifikasi; dan Rp2,4 T untuk 

tambahan penghasilan guru PNSD non-sertifikasi;
• BOS Rp23,4 T, untuk menstimulasi penyediaan anggaran pendidikan di daerah;
• Dana Insentif Daerah Rp1,4 T, diberikan kepada provinsi, kabupaten, dan kota sebagai 

bentuk penghargaan atas pencapaian kinerja di bidang pengelolaan keuangan, 
pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan.

Layanan Pendidikan 
Yang Murah dan 
Terjangkau
Anggaran pendidikan 
untuk meningkatkan 
kualitas SDM dan 
memberikan kesempatan 
yang sama bagi semua 
anggota masyarakat 
untuk mendapatkan 
layanan pendidikan 
dengan biaya terjangkau. 
Anggaran pendidikan naik 
lebih dari 2 kali lipat, 
dari Rp142,2 T tahun 2007 
menjadi Rp336,8 T tahun 
2013. Alokasi anggaran 
pendidikan tersebut 
diprioritaskan antara lain 
untuk:

Upaya Meringankan Beban dan Mensejahterakan Rakyat
• Peningkatan jumlah 

Puskesmas perawatan 
di daerah perbatasan 
dan pulau-pulau kecil 
terluar yang berpenduduk 
sebanyak 91 Puskesmas; 

• Peningkatan persentase 
perawatan balita yang 
bergizi buruk hingga 
mencapai 100 persen;

• Peningkatan persentase 
rumah sakit yang melayani 
pasien penduduk miskin 
peserta program Jamkesmas 
hingga mencapai 90%.

Penguatan Ketahanan 
Pangan
Anggaran untuk penguatan 
ketahanan pangan naik 
sekitar 3 kali lipat dari 
Rp23,3 T pada tahun 2007 
menjadi Rp63,2 T pada 
tahun 2013, antara lain 
digunakan untuk:
• Peningkatkan produksi 

pangan terutama menuju 
surplus beras 10 juta ton

Penanggulangan Kemiskinan 
Anggaran untuk penanggulangan kemiskinan meningkat lebih 
dari 2 kali lipat dari Rp53,1 T pada tahun 2007, menjadi 
sebesar Rp115,5 T pada tahun 2013. Sasaran menurunkan 
tingkat kemiskinan menjadi sekitar 9,5-10,5 persen melalui: 
• Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), dalam 

bentuk bantuan tunai bersyarat dengan anggaran Rp2,8 T untuk 
keluarga miskin dengan syarat pendidikan dan kesehatan 
dengan sasaran 2,4 juta RTSM; 

• Penyediaan beras dengan harga murah untuk rakyat miskin 
dengan anggaran Rp17,2 T untuk 15,5 juta RTS; 

• Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui 
pelaksanaan program PNPM Mandiri, yang antara lain terdiri 
atas: (1) PNPM Perdesaan di 5.230 kecamatan  
(Rp8,0 T); dan (2) PNPM Perkotaan di 10.922 kelurahan 
(Rp1,7 T). 

Layanan Kesehatan Murah Untuk Masyarakat
Alokasi anggaran untuk meningkatkan kualitas kesehatan, 
meningkat lebih dari 2 kali lipat dari sebesar Rp24,5 T tahun 
2007 menjadi Rp55,9 T tahun 2013.
Anggaran tersebut diprioritaskan antara lain untuk: 
• Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan di 

Puskesmas dan kelas III rumah sakit Pemerintah untuk 
masyarakat miskin melalui program Jamkesmas bagi 86,4 
juta jiwa;

• Pemberian pelayanan persalinan (Jampersal) bagi sekitar 
2,7 juta ibu hamil;

Pembangunan Infrastruktur Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Rp201,3 T

Pembangunan 
Infrastruktur Permukiman 
Rp22,4 T, untuk memenuhi 
kebutuhan dasar dalam 
meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dengan sasaran:
• Pembangunan 115 twins 

block rusunawa dan rumah 
sejahtera yang terbangun 
melalui penyediaan 
prasarana, sarana, dan 
utilitas kawasan sebanyak 
60.000 unit.

Sasaran-sasaran pembangunan infrastruktur 2013, antara lain:

Pembangunan Infrastruktur Perhubungan Rp77,9 T, untuk memperlancar 
distribusi barang dan jasa dalam rangka peningkatan daya saing produksi, serta menjalin 
keterhubungan antar wilayah, dengan sasaran antara lain:
• Pembangunan 15 bandar udara baru, serta pengembangan dan rehabilitasi sekitar 120 

bandar udara; 
• Pembangunan 383,37 kilometer jalur kereta api baru, termasuk jalur ganda; serta 

pengadaan 84 unit lokomotif, Kereta Rel Diesel (KRD), Kereta Rel Listrik (KRL), tram, 
dan railbus;

• Pembangunan Jalan Lintas Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara 
Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua sepanjang 19.370 km;

• Pembangunan kapal perintis dan penumpang sebanyak 20 unit; serta pembangunan 
prasarana 61 dermaga penyeberangan.

 

Menghemat anggaran 
subsidi untuk belanja 
yang lebih produktif
Pemanfaatan hasil 
penghematan subsidi 
listrik sebesar Rp11,8 T:
• Menunjang penguatan 

konektivitas dan sistem 
logistik nasional;

• Meningkatkan 
mobilitas dan bersifat 
mengatasi kesenjangan 
antarwilayah;

• Meningkatkan 
ketahanan pangan; dan

• Meningkatkan 
ketahanan energi.

Infrastruktur Energi untuk 
peningkatan ketahanan 
energi dan Pembangunan 
Infrastruktur Lainnya 
Rp62,8 T, dengan sasaran:
• Pembangunan transmisi 

sekitar 4.551,2 kms, 
Gardu Induk 4.860 MVA, 
peningkatan kapasitas 
pembangkit 188 MW, dan 
infrastruktur lainnya.

Infrastruktur Irigasi 
Rp19,5 T, untuk  
peningkatan ketahanan 
pangan dengan sasaran: 
• Luas layanan jaringan 

irigasi sekitar 111.251 ha
dan membangun 275 
embung/situ.

Kebijakan 
Penyesuaian Tarif 
Tenaga Listrik 
2013

Arah Kebijakan Belanja Negara 
Meningkatkan Kualitas Belanja Negara Melalui Pengendalian Subsidi dan
Peningkatan Belanja Infrastruktur

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2013
MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

PEMERINTAH BEKERJA SAMA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI TELAH MENYEPAKATI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2013 
TERTUANG DALAM UU NO.19 TAHUN 2012 TENTANG APBN TAHUN 2013

Bidang Pertahanan Negara
Anggaran bidang pertahanan meningkat hampir 3 kali lipat 
dari Rp30,7 T pada tahun 2007, menjadi Rp81,8 T pada 
tahun 2013. Output yang dihasilkan dari anggaran tersebut di 
tahun 2013, antara lain berupa:
• Pengadaan kendaraan taktis (Rantis) 2,5 ton 4x4 dan 

kendaraan angkut munisi 5 ton;
• Pengadaan 6 (enam) pesawat Sukhoi 30 MK2, pesawat 

pengganti MK-53 dan dukungannya, pesawat CN-295
(pengganti F27), helikopter full combat SAR mission dan 
dukungannya;

• Pengadaan helikopter angkut, helikopter serang beserta 
persenjataan & munisi, helikopter serbu beserta 
persenjataan dan munisi, ranpur Main Battle Tank (MBT), 
ME Armed 155 MM Howitzer, Rudal MLRS, Rudal Arhanud; 

Mewujudkan Suasana Aman Tenteram Bagi Kehidupan Rakyat dan Dunia Usaha Rp118,3 T
• Pengadaan MLM KRI kelas korvet tahap I, kapal bantu hydro-oceanografi, kapal latih (pengganti KRI DWR), CN-235 MPA, 

helikopter AKS + Sucad, Panser Amphibi BTR 80 A, Tank Amphibi BMP 3F dan Sucad, Multi Launch Rocket System (MLRS) 
Kal 122 m.

Bidang Keamanan dan Ketertiban
Anggaran untuk mendukung terciptanya keamanan, ketertiban umum dan kepastian hukum meningkat dari Rp28,3 T pada 
tahun 2007, menjadi Rp36,5 T pada tahun 2013. Anggaran tersebut antara lain akan digunakan untuk:
• Pengembangan peralatan Polri berupa pengadaan 15.336 unit alat utama dan alat khusus Sabhara, serta 28.590 unit alat 

utama pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
• Meningkatkan kemampuan memantau dan mendeteksi secara dini ancaman bahaya serangan terorisme;
• Mencapai target strategi keamanan kewilayahan sebanyak 2.455 layanan, dan penyelesaian tindak pidana kewilayahan 

sebanyak 33.725 perkara; dan
• Meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat 

Indonesia.

• Melanjutkan program BOS 
untuk meringankan beban 
biaya pendidikan untuk 
menuntaskan wajib belajar 
9 tahun bagi sekitar 45,0 
juta siswa SD/MI/Salafiyah 
Ula dan SMP/MTs/Salafiyah 
Wustha;

• Memulai pelaksanaan 
Pendidikan Menengah 
Universal, antara lain 
melalui penyediaan BOS 
pendidikan menengah bagi 
sekitar 8,9 juta siswa SMA/
SMK/MA, pembangunan 224 
USB dan sekitar 6.900 RKB 
SMA/SMK/MA; 

• Menyediakan beasiswa 
siswa dan mahasiswa 
miskin bagi sekitar 9,4 juta 
siswa/mahasiswa;  

• Menyediakan dana 
tunjangan profesi guru 
Rp43,1 T; 

• Melaksanakan rehabilitasi 
ruang kelas rusak berat dan 
rusak sedang untuk semua 
jenjang pendidikan.

mulai 2014 melalui 
peningkatan produktivitas 
tanaman pangan terutama 
padi dan palawija;

• Peningkatan 
keterjangkauan harga dan 
distribusi pangan, melalui 
stabilisasi harga bahan 
pangan di dalam negeri, 
peningkatan efisiensi  
distribusi dan logistik  
pangan antarwilayah 
dan antarmusim, dan 
pengendalian ekspor-impor 
bahan pangan.

Program-program 
Pengamanan dan 
Stabilisasi Harga Pangan 
Tahun 2013
• Program Raskin (Subsidi 

Pangan) Rp17,2 T:
Operasi pasar beras khusus 
didistribusikan kepada 
masyarakat miskin untuk 
membeli beras dengan harga 
terjangkau (RTS 15,5 juta);

• Cadangan Beras 
Pemerintah (CBP): 
Rp2,0 T
Berfungsi sebagai 
cadangan beras 
nasional (dikelola 
Perum BULOG) untuk 
penanggulangan 
keadaan darurat, 
kerawanan pangan 
pasca bencana, 
pengendalian gejolak 
harga beras, untuk 
memenuhi kesepakatan 
cadangan beras 
darurat ASEAN (ASEAN 
Emergency Rice 
Reserve).

Subsidi Rp317,2 T
Subsidi Energi 
Rp274,7 T
Kebijakan dan besaran 
subsidi energi (BBM dan 
listrik) di bawah tanggung 
jawab Kementerian ESDM.

Subsidi Non Energi 
Rp42,5 T
• Subsidi Pangan Rp17,2 T: 

membantu masyarakat 
kurang mampu.

• Subsidi Pupuk Rp16,2T 
dan subsidi benih Rp1,5 T: 
membantu petani dan 
mendukung peningkatan 
ketahanan pangan.

Diperlukan, namun perlu pengendalian
Subsidi BBM Rp193,8 T:
Kebijakan subsidi BBM tahun 2013 antara lain adalah:
• Mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi melalui pengaturan, pengawasan, dan manajemen 

distribusi, antara lain melalui pembatasan pemakaian BBM bersubsidi bagi kendaraan dinas 
Pemerintah dan pribadi;

• Meningkatkan program konversi BBM bersubsidi ke bahan bakar gas (BBG) terutama untuk 
angkutan umum kota-kota besar;

• Melanjutkan program konversi mitan ke LPG tabung 3 kg;
• Melanjutkan pemakaian Bahan Bakar Nabati (BBN) untuk biodiesel sekitar 7,5 persen.
Subsidi listrik Rp 80,9 T:
Kebijakan subsidi listrik tahun 2013 antara lain adalah:
• Memacu pemenuhan investasi 10 ribu MW dan meningkatkan rasio elektrifikasi;
• Mendorong penghematan konsumsi listrik;
• Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) melalui pemanfaatan tenaga surya, biomasa, 

angin, air dan panas bumi;
• Penyesuaian tarif tenaga listrik dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan 

peningkatan rasio elektrifikasi serta tidak membebani kepada rakyat kecil yaitu para 
pelanggan listrik 450MV dan 900MV.

• Subsidi kewajiban 
pelayanan publik Rp1,5 T, 
diberikan kepada:  
- PT KAI untuk penugasan 

jasa angkutan KA 
penumpang kelas 
ekonomi; 

- PT Pelni untuk 
layanan jasa angkutan 
penumpang kapal laut 
kelas ekonomi; 

- LKBN Antara, antara lain 
untuk penugasan berita 
berupa teks, foto dan 
televisi.

• Subsidi bunga kredit 
program Rp1,2 T: 
mendukung program 

pengembangan UMKM, 
peningkatan ketahanan 
pangan dan program 
diversifikasi energi.

• Subsidi pajak Rp4,8 T: 
mendukung program 
peningkatan daya saing 
industri tertentu dan 
pengembangan industri 
strategis di dalam 
negeri.
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Triliun Rupiah

PNBP Migas PNBP Nonmigas

PENDAPATAN NEGARA Rp1529,7 T

     PENDAPATAN DALAM NEGERI Rp1525,2 T

          Penerimaan Perpajakan Rp1193,0 T

          Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp332,2 T

     PENERIMAAN HIBAH Rp4,5 T

BELANJA NEGARA Rp1683,0 T

     BELANJA PEMERINTAH PUSAT Rp1154,4 T 

          Belanja K/L Rp594,6 T

          Belanja Non-K/L Rp559,8 T

     TRANSFER KE DAERAH Rp528,6 T

          Dana Perimbangan Rp444,8 T

          Dana Otonomi Khusus Dan Penyesuaian Rp83,8 T

SURPLUS DEFISIT ANGGARAN (A - B) (Rp153,3 T)

     % Defisit Terhadap PDB (1,65)

PEMBIAYAAN (I + II) Rp153,3 T

     Pembiayaan Dalam Negeri Rp172,8 T

     Pembiayaan Luar Negeri (Neto) (Rp19,5 T)

Arah Kebijakan FiskalPENDAPATAN
N E G A R A

Rp1.529,7 T

ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2013
MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

• Pembiayaan anggaran melalui utang dan nonutang tahun 2013 direncanakan Rp153,3 T.
• Sumber pembiayaan berasal dari dalam negeri Rp172,8 T, dan sumber pembiayaan luar negeri sebesar negatif 

Rp19,5 T. 
• Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia relatif kecil dan semakin menurun, serta 

diperkirakan sebesar 23 persen pada tahun 2013. Angka ini menunjukkan semakin membaiknya kondisi 
perekonomian negara. 

• Pengeluaran pembiayaan untuk mendukung antara lain : 
- Program pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) melalui PMN kepada 
    PT. Askrindo dan Perum Jamkrindo, serta dana bergulir; 
- Pembangunan infrastruktur melalui Pusat Investasi Pemerintah, dana bergulir Pusat Pembiayaan Perumahan 

dan Geothermal, PMN, serta Kewajiban Penjaminan.

Menteri Keuangan Republik Indonesia

PEMBIAYAAN Rp153,3 T

Langkah Optimalisasi PNBP
• Efisiensi cost recovery;
• Pencapaian target lifting migas;
• Optimalisasi SDA nonmigas (pertambangan umum, kehutanan, perikanan, dan 

panas bumi);
• Optimalisasi investasi untuk efisiensi BUMN;
• Terus melakukan upaya inventarisasi, intensifikasi, dan ekstensifikasi PNBP.

Kebijakan Insentif Perpajakan
• Kebijakan perpajakan yang berorientasi pada peningkatan daya beli masyarakat pendapatan rendah melalui 

peningkatan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp15.840.000/tahun menjadi Rp24.300.000/tahun;
• Kebijakan perpajakan yang diarahkan pada industri yang ramah lingkungan melalui pembebasan/pengurangan PPnBM 

untuk kendaraan bermotor ramah lingkungan (Hybrid and Low Cost Green Car);
• Fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM terhadap Barang Kena Pajak (BKP) untuk eksplorasi hulu migas dan panas 

bumi.

7 
CIRI MENONJOL (KHAS) APBN 2013

1. Pendapatan negara meningkat lebih cepat daripada belanja negara     komitmen untuk memperkuat kemandirian APBN;
2. Peningkatan belanja modal, terutama untuk infrastruktur     bukti kuatnya komitmen untuk meningkatkan kualitas belanja; 
3. Peniadaan Pasal Larangan Penyesuaian Harga BBM dan Pengendalian Subsidi Listrik     komitmen kuat pemberian fleksibilitas 

dan deskresi kepada Pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran subsidi energi;
4. Transfer ke Daerah meningkat lebih cepat dari Belanja Pemerintah Pusat  menunjukkan besarnya perhatian Pemerintah 

untuk percepatan pembangunan daerah, memperkuat pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pemerataan pembangunan;
5. Defisit menurun  bukti kuatnya komitmen untuk menjaga kesinambungan fiskal dan menjaga kesehatan APBN;
6. Pengutamaan Pembiayaan Dalam Negeri  meneguhkan tekad membangun dengan kekuatan dalam negeri dan mengurangi 

ketergantungan pada luar negeri;
7. Sarat langkah-langkah antisipasi ketidakpastian ekonomi global dengan pasal-pasal antisipasi krisis dalam UU APBN 2013.

Kebijakan Penerimaan Pajak
• Ekstensifikasi:

-   Tetap melanjutkan ekstensifikasi yang pro aktif melalui sensus pajak 
nasional;

-   Memperluas basis pajak dengan kebijakan PPh yang memberikan fasilitas bagi 
usaha kecil dan menengah dan penyederhanaan dalam pembayarannya;

- Melakukan perbaikan secara fundamental sistem administrasi PPN yang dapat 
mengurangi kebocoran keuangan negara & praktek-praktek korupsi;

- Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi di dalam penggalian potensi 
pajak;

- Memperbaiki kualitas SDM & menambah jumlah SDM Pajak dalam rangka 
meningkatkan kapasitas Direktorat Jenderal Pajak, baik untuk meningkatkan 
jumlah wajib pajak, maupun untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak 
Indonesia.

• Intensifikasi: 
- Peningkatan penegakan hukum, termasuk peningkatan kemampuan 

menangani masalah transfer pricing.

Pertumbuhan Ekonomi 6,8%

Inflasi 4,9% 

Suku Bunga SPN 3 Bulan 5,0%

Nilai Tukar Rp9.300,00/US$ 

Harga Minyak ICP US$100/Barel 

Lifting Minyak 900 ribu barel/hari 

Lifting Gas 1.360 MBOEPD

Rasio Utang Pemerintah terhadap PDB, 2007-2013

Penerimaan Negara Bukan Pajak semakin dioptimalkan
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Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan Melalui Upaya 
Penyehatan Fiskal

SB Pagu Indikatif
Menteri Keuangan + Menteri 

Perencanaan Pembangunan Nasional 
30 Maret 2012

Kapasitas Fiskal
Januari - Februari 2012 Pembicaraan Pendahuluan

29 Mei - 3 Juli 2012

Keputusan Menteri Keuangan 
tentang Pagu Anggaran K/L

6 Juli 2012

Pidato Presiden 
Penyampaian Nota Keuangan

16 Agustus 2012

Pembahasan dengan DPR
4 September - 22 Oktober 2012

Sidang Paripurna DPR tentang 
Pengesahan UU APBN

23 Oktober 2012

UU No.19 Tahun 2012
tentang APBN 2013
23 Oktober 2012

Surat Menteri Keuangan
tentang Alokasi Anggaran

23 Oktober 2012

Keputusan Presiden 
tentang Rincian Anggaran 

30 November 2012

PEMERINTAH BEKERJA SAMA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI TELAH MENYEPAKATI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2013 
TERTUANG DALAM UU NO.19 TAHUN 2012 TENTANG APBN TAHUN 2013

Kebijakan Kepabeanan dan Cukai
• Pelayanan kepabeanan 24 jam sehari 7 hari seminggu;
• Rencana pengenaan cukai atas minuman bersoda dan berpemanis;
• Tahun 2013 seluruh kantor Bea dan Cukai sudah beroperasi sebagai kantor 

modern dengan penerapan prinsip pelayanan yang baku;
• Informasi dan Teknologi yang terintegrasi bagi pelayanan kepabeanan dan cukai;
• Otomasi  administrasi piutang bea dan cukai;
• Penerapan billing system untuk pelayanan cukai.

70,9%

19,7%

0,3%
9,1%

Penerimaan 
Perpajakan
PNBP

Hibah

Pembiayaan

Perpajakan Sumber Utama 
Pendapatan Negara

Rp 1,193.0 T 
(77,99%)

Rp332.2 T
(21,72%)

Rp4.5 T
(0,29%)

Penerimaan 
Perpajakan
PNBP

Hibah

Perpajakan Mendanai Lebih dari
70 Persen Belanja Negara

Informasi lebih lanjut: Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
www.kemenkeu.go.id   email: infoapbn@kemenkeu.go.id

Menteri Keuangan Republik Indonesia

BELANJA 
NEGARA

Rp1.683,0 T

Belanja Pemerintah Pusat Rp1.154,4 T

Transfer ke Daerah Rp528,6 T
Dana Perimbangan Rp444,8 T, terdiri atas:
• DBH Rp102,0 T dialokasikan kepada daerah berdasarkan 

pendapatan APBN guna mendanai kebutuhan daerah dalam 
rangka pelaksanaan desentralisasi.

• DAU dialokasikan untuk meminimumkan ketimpangan fiskal 
antardaerah dalam mendanai urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah. DAU Rp311,1 T, ditujukan 
untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan 
kesejahteraan masyarakat di daerah;

• DAK dialokasikan untuk membantu daerah dalam mendanai 
program/ kegiatan yang menjadi kewenangan daerah dan 
menjadi prioritas nasional. DAK Rp31,7 T, diarahkan untuk 
membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan 
keuangan yang relatif rendah dalam membiayai pelayanan 

Meningkatkan kapasitas fiskal daerah, mengurangi 
kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah serta 
antardaerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik 
di daerah, serta meningkatkan perhatian terhadap 
pembangunan di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan.

publik sesuai standar pelayanan minimal, kebijakan affirmative policy kepada 183 
daerah tertinggal, dan pengalihan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan 
Kementerian Pertanian ke DAK.

Dana Otonomi Khusus Rp13,4 T, dialokasikan masing-masing untuk Provinsi 
Papua Rp4,4 T, Papua Barat Rp1,9 T, dan Aceh Rp6,2 T, serta dana tambahan 
infrastruktur Rp1,0 T.

Dana Penyesuaian Rp70,4 T, dialokasikan antara lain untuk: 
• Tunjangan Profesi Guru PNSD Rp43,1 T, untuk guru PNSD sertifikasi; dan Rp2,4 T untuk 

tambahan penghasilan guru PNSD non-sertifikasi;
• BOS Rp23,4 T, untuk menstimulasi penyediaan anggaran pendidikan di daerah;
• Dana Insentif Daerah Rp1,4 T, diberikan kepada provinsi, kabupaten, dan kota sebagai 

bentuk penghargaan atas pencapaian kinerja di bidang pengelolaan keuangan, 
pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan.

Layanan Pendidikan 
Yang Murah dan 
Terjangkau
Anggaran pendidikan 
untuk meningkatkan 
kualitas SDM dan 
memberikan kesempatan 
yang sama bagi semua 
anggota masyarakat 
untuk mendapatkan 
layanan pendidikan 
dengan biaya terjangkau. 
Anggaran pendidikan naik 
lebih dari 2 kali lipat, 
dari Rp142,2 T tahun 2007 
menjadi Rp336,8 T tahun 
2013. Alokasi anggaran 
pendidikan tersebut 
diprioritaskan antara lain 
untuk:

Upaya Meringankan Beban dan Mensejahterakan Rakyat
• Peningkatan jumlah 

Puskesmas perawatan 
di daerah perbatasan 
dan pulau-pulau kecil 
terluar yang berpenduduk 
sebanyak 91 Puskesmas; 

• Peningkatan persentase 
perawatan balita yang 
bergizi buruk hingga 
mencapai 100 persen;

• Peningkatan persentase 
rumah sakit yang melayani 
pasien penduduk miskin 
peserta program Jamkesmas 
hingga mencapai 90%.

Penguatan Ketahanan 
Pangan
Anggaran untuk penguatan 
ketahanan pangan naik 
sekitar 3 kali lipat dari 
Rp23,3 T pada tahun 2007 
menjadi Rp63,2 T pada 
tahun 2013, antara lain 
digunakan untuk:
• Peningkatkan produksi 

pangan terutama menuju 
surplus beras 10 juta ton

Penanggulangan Kemiskinan 
Anggaran untuk penanggulangan kemiskinan meningkat lebih 
dari 2 kali lipat dari Rp53,1 T pada tahun 2007, menjadi 
sebesar Rp115,5 T pada tahun 2013. Sasaran menurunkan 
tingkat kemiskinan menjadi sekitar 9,5-10,5 persen melalui: 
• Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), dalam 

bentuk bantuan tunai bersyarat dengan anggaran Rp2,8 T untuk 
keluarga miskin dengan syarat pendidikan dan kesehatan 
dengan sasaran 2,4 juta RTSM; 

• Penyediaan beras dengan harga murah untuk rakyat miskin 
dengan anggaran Rp17,2 T untuk 15,5 juta RTS; 

• Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui 
pelaksanaan program PNPM Mandiri, yang antara lain terdiri 
atas: (1) PNPM Perdesaan di 5.230 kecamatan  
(Rp8,0 T); dan (2) PNPM Perkotaan di 10.922 kelurahan 
(Rp1,7 T). 

Layanan Kesehatan Murah Untuk Masyarakat
Alokasi anggaran untuk meningkatkan kualitas kesehatan, 
meningkat lebih dari 2 kali lipat dari sebesar Rp24,5 T tahun 
2007 menjadi Rp55,9 T tahun 2013.
Anggaran tersebut diprioritaskan antara lain untuk: 
• Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan di 

Puskesmas dan kelas III rumah sakit Pemerintah untuk 
masyarakat miskin melalui program Jamkesmas bagi 86,4 
juta jiwa;

• Pemberian pelayanan persalinan (Jampersal) bagi sekitar 
2,7 juta ibu hamil;

Pembangunan Infrastruktur Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Rp201,3 T

Pembangunan 
Infrastruktur Permukiman 
Rp22,4 T, untuk memenuhi 
kebutuhan dasar dalam 
meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dengan sasaran:
• Pembangunan 115 twins 

block rusunawa dan rumah 
sejahtera yang terbangun 
melalui penyediaan 
prasarana, sarana, dan 
utilitas kawasan sebanyak 
60.000 unit.

Sasaran-sasaran pembangunan infrastruktur 2013, antara lain:

Pembangunan Infrastruktur Perhubungan Rp77,9 T, untuk memperlancar 
distribusi barang dan jasa dalam rangka peningkatan daya saing produksi, serta menjalin 
keterhubungan antar wilayah, dengan sasaran antara lain:
• Pembangunan 15 bandar udara baru, serta pengembangan dan rehabilitasi sekitar 120 

bandar udara; 
• Pembangunan 383,37 kilometer jalur kereta api baru, termasuk jalur ganda; serta 

pengadaan 84 unit lokomotif, Kereta Rel Diesel (KRD), Kereta Rel Listrik (KRL), tram, 
dan railbus;

• Pembangunan Jalan Lintas Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara 
Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua sepanjang 19.370 km;

• Pembangunan kapal perintis dan penumpang sebanyak 20 unit; serta pembangunan 
prasarana 61 dermaga penyeberangan.

 

Menghemat anggaran 
subsidi untuk belanja 
yang lebih produktif
Pemanfaatan hasil 
penghematan subsidi 
listrik sebesar Rp11,8 T:
• Menunjang penguatan 

konektivitas dan sistem 
logistik nasional;

• Meningkatkan 
mobilitas dan bersifat 
mengatasi kesenjangan 
antarwilayah;

• Meningkatkan 
ketahanan pangan; dan

• Meningkatkan 
ketahanan energi.

Infrastruktur Energi untuk 
peningkatan ketahanan 
energi dan Pembangunan 
Infrastruktur Lainnya 
Rp62,8 T, dengan sasaran:
• Pembangunan transmisi 

sekitar 4.551,2 kms, 
Gardu Induk 4.860 MVA, 
peningkatan kapasitas 
pembangkit 188 MW, dan 
infrastruktur lainnya.

Infrastruktur Irigasi 
Rp19,5 T, untuk  
peningkatan ketahanan 
pangan dengan sasaran: 
• Luas layanan jaringan 

irigasi sekitar 111.251 ha
dan membangun 275 
embung/situ.

Kebijakan 
Penyesuaian Tarif 
Tenaga Listrik 
2013

Arah Kebijakan Belanja Negara 
Meningkatkan Kualitas Belanja Negara Melalui Pengendalian Subsidi dan
Peningkatan Belanja Infrastruktur

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2013
MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

PEMERINTAH BEKERJA SAMA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI TELAH MENYEPAKATI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2013 
TERTUANG DALAM UU NO.19 TAHUN 2012 TENTANG APBN TAHUN 2013

Bidang Pertahanan Negara
Anggaran bidang pertahanan meningkat hampir 3 kali lipat 
dari Rp30,7 T pada tahun 2007, menjadi Rp81,8 T pada 
tahun 2013. Output yang dihasilkan dari anggaran tersebut di 
tahun 2013, antara lain berupa:
• Pengadaan kendaraan taktis (Rantis) 2,5 ton 4x4 dan 

kendaraan angkut munisi 5 ton;
• Pengadaan 6 (enam) pesawat Sukhoi 30 MK2, pesawat 

pengganti MK-53 dan dukungannya, pesawat CN-295
(pengganti F27), helikopter full combat SAR mission dan 
dukungannya;

• Pengadaan helikopter angkut, helikopter serang beserta 
persenjataan & munisi, helikopter serbu beserta 
persenjataan dan munisi, ranpur Main Battle Tank (MBT), 
ME Armed 155 MM Howitzer, Rudal MLRS, Rudal Arhanud; 

Mewujudkan Suasana Aman Tenteram Bagi Kehidupan Rakyat dan Dunia Usaha Rp118,3 T
• Pengadaan MLM KRI kelas korvet tahap I, kapal bantu hydro-oceanografi, kapal latih (pengganti KRI DWR), CN-235 MPA, 

helikopter AKS + Sucad, Panser Amphibi BTR 80 A, Tank Amphibi BMP 3F dan Sucad, Multi Launch Rocket System (MLRS) 
Kal 122 m.

Bidang Keamanan dan Ketertiban
Anggaran untuk mendukung terciptanya keamanan, ketertiban umum dan kepastian hukum meningkat dari Rp28,3 T pada 
tahun 2007, menjadi Rp36,5 T pada tahun 2013. Anggaran tersebut antara lain akan digunakan untuk:
• Pengembangan peralatan Polri berupa pengadaan 15.336 unit alat utama dan alat khusus Sabhara, serta 28.590 unit alat 

utama pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
• Meningkatkan kemampuan memantau dan mendeteksi secara dini ancaman bahaya serangan terorisme;
• Mencapai target strategi keamanan kewilayahan sebanyak 2.455 layanan, dan penyelesaian tindak pidana kewilayahan 

sebanyak 33.725 perkara; dan
• Meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat 

Indonesia.

• Melanjutkan program BOS 
untuk meringankan beban 
biaya pendidikan untuk 
menuntaskan wajib belajar 
9 tahun bagi sekitar 45,0 
juta siswa SD/MI/Salafiyah 
Ula dan SMP/MTs/Salafiyah 
Wustha;

• Memulai pelaksanaan 
Pendidikan Menengah 
Universal, antara lain 
melalui penyediaan BOS 
pendidikan menengah bagi 
sekitar 8,9 juta siswa SMA/
SMK/MA, pembangunan 224 
USB dan sekitar 6.900 RKB 
SMA/SMK/MA; 

• Menyediakan beasiswa 
siswa dan mahasiswa 
miskin bagi sekitar 9,4 juta 
siswa/mahasiswa;  

• Menyediakan dana 
tunjangan profesi guru 
Rp43,1 T; 

• Melaksanakan rehabilitasi 
ruang kelas rusak berat dan 
rusak sedang untuk semua 
jenjang pendidikan.

mulai 2014 melalui 
peningkatan produktivitas 
tanaman pangan terutama 
padi dan palawija;

• Peningkatan 
keterjangkauan harga dan 
distribusi pangan, melalui 
stabilisasi harga bahan 
pangan di dalam negeri, 
peningkatan efisiensi  
distribusi dan logistik  
pangan antarwilayah 
dan antarmusim, dan 
pengendalian ekspor-impor 
bahan pangan.

Program-program 
Pengamanan dan 
Stabilisasi Harga Pangan 
Tahun 2013
• Program Raskin (Subsidi 

Pangan) Rp17,2 T:
Operasi pasar beras khusus 
didistribusikan kepada 
masyarakat miskin untuk 
membeli beras dengan harga 
terjangkau (RTS 15,5 juta);

• Cadangan Beras 
Pemerintah (CBP): 
Rp2,0 T
Berfungsi sebagai 
cadangan beras 
nasional (dikelola 
Perum BULOG) untuk 
penanggulangan 
keadaan darurat, 
kerawanan pangan 
pasca bencana, 
pengendalian gejolak 
harga beras, untuk 
memenuhi kesepakatan 
cadangan beras 
darurat ASEAN (ASEAN 
Emergency Rice 
Reserve).

Subsidi Rp317,2 T
Subsidi Energi 
Rp274,7 T
Kebijakan dan besaran 
subsidi energi (BBM dan 
listrik) di bawah tanggung 
jawab Kementerian ESDM.

Subsidi Non Energi 
Rp42,5 T
• Subsidi Pangan Rp17,2 T: 

membantu masyarakat 
kurang mampu.

• Subsidi Pupuk Rp16,2T 
dan subsidi benih Rp1,5 T: 
membantu petani dan 
mendukung peningkatan 
ketahanan pangan.

Diperlukan, namun perlu pengendalian
Subsidi BBM Rp193,8 T:
Kebijakan subsidi BBM tahun 2013 antara lain adalah:
• Mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi melalui pengaturan, pengawasan, dan manajemen 

distribusi, antara lain melalui pembatasan pemakaian BBM bersubsidi bagi kendaraan dinas 
Pemerintah dan pribadi;

• Meningkatkan program konversi BBM bersubsidi ke bahan bakar gas (BBG) terutama untuk 
angkutan umum kota-kota besar;

• Melanjutkan program konversi mitan ke LPG tabung 3 kg;
• Melanjutkan pemakaian Bahan Bakar Nabati (BBN) untuk biodiesel sekitar 7,5 persen.
Subsidi listrik Rp 80,9 T:
Kebijakan subsidi listrik tahun 2013 antara lain adalah:
• Memacu pemenuhan investasi 10 ribu MW dan meningkatkan rasio elektrifikasi;
• Mendorong penghematan konsumsi listrik;
• Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) melalui pemanfaatan tenaga surya, biomasa, 

angin, air dan panas bumi;
• Penyesuaian tarif tenaga listrik dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan 

peningkatan rasio elektrifikasi serta tidak membebani kepada rakyat kecil yaitu para 
pelanggan listrik 450MV dan 900MV.

• Subsidi kewajiban 
pelayanan publik Rp1,5 T, 
diberikan kepada:  
- PT KAI untuk penugasan 

jasa angkutan KA 
penumpang kelas 
ekonomi; 

- PT Pelni untuk 
layanan jasa angkutan 
penumpang kapal laut 
kelas ekonomi; 

- LKBN Antara, antara lain 
untuk penugasan berita 
berupa teks, foto dan 
televisi.

• Subsidi bunga kredit 
program Rp1,2 T: 
mendukung program 

pengembangan UMKM, 
peningkatan ketahanan 
pangan dan program 
diversifikasi energi.

• Subsidi pajak Rp4,8 T: 
mendukung program 
peningkatan daya saing 
industri tertentu dan 
pengembangan industri 
strategis di dalam 
negeri.
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Dilihat dari bocoran 
halus yang sengaja 
dilakukan pihak 
RIM, produk baru 
mereka ini adalah 

salah satu trobosan paling besar 
RIM untuk menghadapi kompeti-
tornya. Setidaknya dari beberapa 
bocoran fitur maupun desain, kali 
ini RIM lebih radikal dibanding-
kan pesaingnya Apple dan Sam-
sung yang masih berkutat pada 
produk seri lanjutan seperti Iphone 
5 dan Samsung Galaxy Note II. 

Khusus pada Blackberry seri L, 
yang merupakan seri layar sentuh 
untuk OS 10, CEO RIM Thorsten 
Heins seolah-olah memanfaatkan 
kemandekan inovasi insinyur-in-
sinyur Apple sepeninggalan Steve 
Jobs pada Iphone 5 yang pada 
sisi desain hanya memperpanjang 
panjang dan mempertipis ukuran 
dari seri sebelumnya. Meskipun 
hampir semua yang melihat desain 
Blackberry seri L kemungkinan 
akan langsung berpikir, “Kok ben-
tuknya mirip Iphone.” Simpulan 
sama yang juga dulu dialamatkan 
kepada Samsung ketika merilis 
Galaxy II dan Galaxy Note. 

Meskipun pantas disebut 
mengekor, namun RIM cukup 
membuat perubahan radikal pada 
desain seri L itu bila dibandingkan 
pada seri sebelumnya yang ada 
pada jenis Storm.  Seperti halnya, 
Samsung yang memberikan pem-
beda desain di sudut-sudut Galaxy 
Note, RIM juga memberikan per-
bedaan. Namun, kesamaan produk 
ketika raksasa produsen ponsel 
pintar ini membuat variasi desain 
untuk produk serupa semakin tipis.

Perubahan mencolok pada de-
sain produk RIM sendiri mun-
cul ketika mereka secara serius 

TAHUN INI AKAN MENJADI PER-
TARUHAN PENTING BAGI BISNIS 

RESEARCH IN MOTION (RIM), DAN 
ITU DIMULAI BULAN INI. PADA 
TANGGAL 30 JANUARI INI, RIM 

AKAN MERILIS OPERATING SISTEM 
YAITU BLACKBERRY 10, YANG 

DIKABARKAN LANGSUNG DIBENA-
MKAN PADA DUA GADGET SEKA-
LIGUS, SATU VERSI QWERTY DAN 

SATU LAGI TANPA KEYBOARD FISIK 
ALIAS TOTAL LAYAR SENTUH. 
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menanggapi kritik buruknya desain 
gadget Blackberry dengan meng-
gandeng produsen mobil mewah 
Porche. Alih alih mengejar keter-
tinggalan pada OS, pada Desem-
ber 2011 RIM merilis Blackberry 
Prorche yang praktis hanya unggul 
dalam desain. Pada saat yang sama, 
selepas Jobs, Apple tampak kurang 
greget dan seringkali gagap, semen-
tara Samsung dengan merajalela 
menggerogoti ekslusifitas produk-
produknya, dengan merilis produk 
yang mirip.

Situasi inilah yang tampaknya di-
manfaatkan RIM. Seolah memberi-
kan sinyal ‘revolusi’ kepada publik, 
RIM melompati angka 8 dan 9 pada 
seri OS terbarunya itu langsung men-
jadi 10, dari saat ini versi 7. Kemu-
dian OS 10 yang merupakan turunan 
dari OS QNX atau sistem operasi 
real-time ini dilaporkan tidak akan 
kompatibel dengan hardware Black-
berry seri sebelumnya. RIM seolah 
membuat lompatan agar perlahan bisa 
melawan dominasi Apple dan Sam-
sung, yang harus diakui sudah lebih 
cepat dalam menelurkan produk-
produk baru. 

Blackberry 10 konon akan men-
gusung prosesor TI OMAP 4470 
dual core 1,5 GHz. RAM 1 giga-
bita, flash memory 16 gigabita dan 
terdapat slot untuk MicroSD juga. 
BB Dev Alpha B juga menggu-
nakan baterai 1.800mAh. Dengan 

dukungan jaringan Wi-Fi, NFC dan 
Bluetooth 4.0 serta GPS, maka diper-
kirakan smartphone yang satu ini akan 
mampu membuat Blackberry kembali 
menyaingi para produsen smartphone 
lainnya.

Smartphone ini juga akan dihad-
irkan dengan fasilitas layar sentuh. 
Dengan ukuran layar 4,2 inchi yang 
memiliki resolusi 1.280 X 768 pik-
sel serta kamera dual kamera dengan 
kamera belakang yang memiliki res-
olusi 8 megapixel akan mampu 
membuatnya bersaing 
dengan smartphone lain 
sekelas Nokia Lumia 
920 atau Samsung Gal-
axy S2.

Selain layar sentuh, 
smartphone ini juga 
dilengkapi perangkat 
lunak untuk meleng-
kapi keyboardnya yakni 
opsi Auto-Correct yang 
muncul kata saat kita 
mengetik. Fitu ini me-
narik karena opsi yang 
muncul bukan hanya 
asistensi kata yang hendak 
di ketik, melainkan kata 
kedua yang diperkirakan 
bakal di ketik oleh user. Be-
berapa fitur unggulan send-
iri sudah diberikan bocoran-
nya oleh RIM pada tautan  
http://global.blackberry.
com/blackberry-10.html. 



74

PIALANG INDONESIA
EDISI 5 JANUARI 2013

SIAPA YANG tAK tAHU 

MR.BEAN. tOKOH KOMEDIAN 

ASAL INGGRIS YANG IDENtIK 

DENGAN ROWAN AtKINSON 

INI MENJADI PEMAIN WAtAK 

DALAM SEJARAH KOMEDIAN 

KARENA tINGKAH LAKU DAN 

KELUGUANNYA YANG MEN-

GUNDANG GELAK tAWA.

MINI PACEMAN

lIfESTYlE
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Ada beberapa barang yang dapat 
kita identikan dengan Mr. Bean, selain 
boneka Teddy Bear berwarna Cokelat 
yang kemana-mana dibawanya, ada 
satu barang milik Mr. Bean yang akan 
membuat kita langsung teringat dengan-
nya pada saat melihat, yaitu Mobil Mini 
Cooper berwarna Kuning yang setia 
mengantar Mr. Bean.

Sedikit lupakan tentang Mr. Bean, 
kita membahas tentang Mini Cooper. 
Pada awalnya mobil ini diciptakan aki-
bat dampak dari terjadinya Krisis Suez 
yang terjadi pada akhir tahun 1950-an 
memaksa pemberlakuan penjatahan 
BBM bagi negara-negara Eropa, terma-
suk Inggris Raya. 

Untuk mengatasi hal ini, grup Brit-

ish Motor Corporation (BMC) – yang 
merupakan hasil merger perusahaan 
otomotif Austin dan Morris – meren-
canakan pembuatan mobil kecil, ring-
kas, hemat bbm tapi juga lapang.

Maka, pimpinan BMC, Leonard 
Lord, menugaskan seseorang untuk 
merancang mobil tersebut. Alec Issi-
gonis, yang sudah lebih dahulu sukses 
dengan rancangan Morris Minornya 
merupakan orang yang dipercaya untuk 
menjalankan tugas itu. Penugasannya 
dimulai pada bulan Maret 1957, dan dua 
tahun kemudian, mobil yang diinginkan 
tersebut sudah siap untuk diproduksi. 
Akhirnya, pada bulan Agustus 1959, 
mobil kecil tersebut diluncurkan ke 
pasar otomotif, dan dunia pun berubah.

AUtO
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Austin Mini Se7en dan Morris 
Mini-Minor merupakan nama awal 
dari mobil tersebut. Setelah tahun 
1969, nama pabrikan austin dan 
morris tidak digunakan lagi, se-
hingga nama resminya adalah Mini. 
Namun, untuk pasar internasioanal, 
merek Austin atau Morris tersebut 
masih dipergunakan.

Selain model sedan, terdapat 
pula varian-varian dari mobil 
dengan panjang 3 meter tersebut, 
antara lain: Mini Van, Mini Pick-
up, Mini Moke (yang berbentuk mi-
rip jeep) dan Mini Clubman (den-
gan bentuk hidung yang kotak). 
Tapi yang paling terkenal mungkin 
adalah Mini Cooper (mobil lang-
ganan pemenang rally Monte Carlo 
dan model tunggangannya Mr. 
Bean di layar kaca).

Setelah berproduksi selama 42 
tahun, Mini akhirnya menghentikan 
pembuatannya pada tahun 2001, 
digantikan dengan new Mini hasil 
desain tim BMW (yang menguasai 
saham Rover). Jumlah total produk-
si mini adalah sekitar 5,5 juta mo-
bil, menjadikannya mobil Inggris 
terlaris sepanjang sejarah. Pada ta-
hun 2001, majalahAutocar menga-
nugerahinya predikat mobil paling 
berpengaruh abad 20, mengalah-
kan Ford dan VW Beetle.

AUtOlIfESTYlE
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Seiring berjalannya waktu, Mini pun 
mengalami perbaikan-perbaikan desain. 
Jendela geser digantikan dengan jendela 
wind-up. Mesin 850cc digantikan dengan 
1000cc, yang kemudian diganti lagi den-
gan mesin 1275cc. Karburator digantikan 
dengan injection. Standarisasi disc-brake. 
Hebatnya, bentuk dasar mini nyaris tidak 
berubah. Jika dibandingkan antara mini 
keluaran tahun 1959 dengan mini keluar-
an tahun 2000, hampir tidak ada peruba-
han mencolok.

Yang terbaru dan akan segera dirilis 
adalah Mini Paceman. Oleh produsen-
nya, mobil ini dikategorikan dalam kelas 
Coupe Sports Activity karena dianggap 
lebih dinamis dari varian Mini yang sebe-
lumnya yaitu Mini Countryman.

Meskipun terlihat identik dengan 
Mini Countryman namun Mini Paceman 
memiliki perbedaan pada bagian depan 
dengan hidung tinggi dan off-road clad-
ding, Paceman juga memiliki wheelarches 
menggembung, dengan beltline yang be-
rada di sekitar bootlid serta untuk pertama 
kalinya pada Mini, ada lampu belakang 
horisontal bukan lagi memanjang vertikal 
untuk menimbulkan kesan lebih lebar.

Mini mengusung sistem all wheeldrive 
All4 dimaksud tampil gaya lewat penera-
pan grille hexagonal berlapis chrome. 
Sebagai pemanis tampilan, MINI juga 
menyediakan pilihan velg berukuran 17”, 
18” dan 19” selain velg standar 16”. 

Masuk ke kabin, Mini masih memberi-

kan beberapa tampilan yang dapat kita 
lihat dari varian Mini yang sebelumnya 
yaitu speedometer yang berada di tengah 
dengan surround gelap, dua jok bucket 
dan desain jok belakang yang mampu 
menghasilkan legroom lebih lega.

Sebagai optional, MINI juga menye-
diakan adaptive headlights, park-distance 
control, comfort access dan glass roof. 

Mini Paceman mengusung mesin 1.6 
liter 122 horse power (hp)  dengan torsi 
159 Nm dengan pilihan transmisi manual 
6-speed atau 6-speed otomatis. Sementara 
untuk penggemar performa bisa memesan 
MINI Cooper S Paceman yang dilengkapi 
dengan twin-scroll turbocharger bertena-
ga 184 hp dan torsi 240 Nm. Dengan 
spesifikasi tersebut, Paceman mampu 
mencapai kecepatan maksimum di 224 
km/jam. Mini juga mempersenjatai varian 
Paceman dengan brake-energy regenera-
tion dan teknologi auto start-stop untuk 
menjaga efisiensi konsumsi bbm.

Hadir pula fitur DSC (Dynamic Sta-
bility Control) management unit yang 
memberikan penyesuaian berkendara 
mengandalkan teknologi center differen-
tial electromagnetik untuk menghasilkan 
transisi lebih halus halus antara as roda 
depan dan belakang.

Rencananya mobil Mr.Bean ini akan 
resmi mengaspal di jalan-jalan Indone-
sia pada April 2013 mendatang, so bagi 
anda yang berminat mengoleksinya harap 
bersabar. 

AUtO
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PENATNyA kEHIDUPAN DI kOTA 
BESAR SEPERTI JAkARTA, 
kERAP MENJADI ALASAN 
CLUBER’S UNTUk MENCARI 
TEMPAT HIBURAN MALAM yANG 
NyAMAN. BAIk DARI SUASANA 
TEMPATNyA MAUPUN FITUR 
LAyANAN yANG DISEDIAkAN. 

UMBRA

lIfESTYlE
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Hal tersebut kemudian menjadi 
fokus beberapa tempat hiburan 
malam untuk menyajikan konsep 
yang nyaman dan menarik, tanpa 
mengindahkan sisi hiburannya. 
Salah satunya adalah umbra.  Ber-
lokasi di kawasan Kemang, Jakarta 
Selatan, Umbra yang baru berusia 
10 bulan ini, hadir mengusung 
konsep bar and lounge yang ber-
beda. Nama “Umbra” diambil dari 
Bahasa Yunani yang mempunyai 
arti shadow. 

Di tempat ini pengunjung 
disodori nuansa rumah tinggal. 
Dengan harapan pengunjung 
merasa “betah”, dan layaknya 
rumah kedua. Dua hal utama 
yang membuat tempat ini tampil 
homey adalah tatanan arsitektur 
dan musik. Keduanya hadir saling 
menguatkan satu sama lain. Dari 
sisi arsitektur, tempat ini tampil 
dengan gaya lama. Dengan luasan 
400 m2, Umbra hadir dengan kon-

sep arsitektural Eropa, era 1920-an. 
Dimana unsur-unsur vintage ban-
yak diaplikasikan sebagai aksen 
maupun elemen pokok. 

“Yang paling terlihat itu dari 
aksen seperti bentuk jendela kuno, 
jendela vintage, partisinya meng-
gunakan kawat, beberapa sengaja 
menampilkan beton ekspose, aksen 
kayu pada beberapa tempat seperti 
bar, dan aksesoris juga vintage. 
Yang menunjukan umbra adalah 
payung terbalik, Umbra itu Um-
brella lounge,” ujar Head Public 
Relation Umbra, Jiebby Harold. 

Untuk suguhan musik, tempat 
ini mulai menggelar performa 
live music pada pukul 08.00 wib. 
Kemudian dilanjutkan dengan DJ 
performance yang banyak mem-
bawakan genre R & B dan mashed 
up music. Yang membedakan den-
gan tempat lain, Umbra menonjol-
kan keseimbangan antara performa 
dari DJ dan juga performa live 

COZY PLACE
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musik akustiknya. Jadi tidak didominasi oleh 
DJ performance atau sebaliknya. Hal tersebut 
dilakukan supaya pengunjung tidak merasa 
bosan dengan suguhan musiknya. 

Tak hanya itu, ambience ‘kuno’ juga turut 
didukung dengan sajian yang menjadi andalan 
dari tempat ini. Sesuai dengan era arsitek-
turnya, salah satu minuman yang disajikan 
juga dikonsep layaknya minuman tempo dulu, 
1920s (ninety twenties) begitu disebut. 

Yang tak lain adalah tequila yang dikom-

binasikan dengan mango syrup, dan dipres-
entasikan dengan gelas terbungkus brown 
paper layaknya minuman illegal di Eropa era 
1920-an. Menu andalan lainnya umbra melt. 
Sandwich dengan sensasi rasa perpaduan an-
tara roti gandum yang gurih dicampur dengan 
keju yang dilelehkan. Di tempat ini, makanan 
dibandrol mulai dari Rp 30.000 sampai Rp 
200.000, sedangkan untuk minumannya mulai 
dari Rp 1.100.000 sampai Rp 4.800.000. 

Pengunjung yang datang ke tempat ini 

lIfESTYlE
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disyaratkan berusia lebih dari 21 tahun. Dan 
semua pengunjung yang datang akan disambut 
dengan ramah oleh para crew, karena tempat ini 
memang sangat mengedepankan kesan ‘perte-
manan’ dengan pengunjung. 

“Marketnya sendiri yang datang kesini 
beragam, tapi kelasnya middle up. Aturan sama 
seperti pada umumnya, nggak pakai sandal, rapi. 
Nggak terlalu formal, tapi lebih casual. Dress 
code untuk event tertentu,” jelas Jiebby. 

Pengunjung bisa datang ke tempat ini dari 
pukul 20.00 sampai 04.00 wib, dari hari Selasa 
sampai dengan Sabtu. Namun tempat ini biasan-
ya baru mulai ramai pada hari Kamis. Dengan 
minimal biaya Rp 200.000,- per orang, pengun-

jung sudah bisa menikmati appetizer, main course, 
dan juga dessert. 

Untuk para Pialang, tempat yang paling di-
rekomendasikan adalah ruangan VIP dan juga Bar 
Center. Karena ruangan tersebut cukup terpisah dari 
main stage, sehingga tidak terlalu terganggu dengan 
kebisingan. Namun tetap mendapatakan suguhan 
musik yang sama karena antar ruangan tidak diberi 
partisi yang masif. 

“Yang cocok untuk pialang itu musik yang genre 
lebih ke rock, itu hari Kamis. makan beef nachos, 
lebih makanan ringan. Main course grill tuna steak. 
1920s fresh, old smokey karena itu menggambar-
kan maskulin sekali. Kurang lebih 230 sampai 250 
ribu,”pungkas Jiebby. 

COZY PLACE
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Dalam hidup, banyak 
hal yang mempen-
garui pembentukan 
karakter seseorang. 

Pengaruh itulah yang akan mem-
bentuk pribadi seseorang menjadi 
sosok yang baik ataupun buruk. 
Djatmiko Wardoyo, Direktur 
Pemasaran dan Komunikasi Era-
jaya Swasembada Tbk (ERAA), 
emiten distributor mobile phone 
ini menceritakan sikap mental 
atau attitude itu—sebagai hasil 
dari pembentukan karakter—
akan menjadi bagian paling pent-
ing dalam diri seseorang yang 
menentukan hidupnya.

Percuma berpendidikan, jika 
attitude tidak bagus, karenanya 
nilai-nilai pendidikan di kelu-
arga untuk membentuk karakter  
adalah penting. Sikap mental atau 
attitude adalah panglima diband-
ing pendidikan dan keahlian. 

Memang ada tiga hal utama 
dalam hidup kita. Pertama adalah 
pendidikan, skill, dan attitud. 
Dalam jangka pendek, pendidi-
kan dan keahlian akan menentu-
kan pekerjaan dan jabatan. Orang 
boleh memiliki pendidikan yang 
tinggi, memiliki jam terbang 
yang mumpuni, tapi kalau atti-
tude jelek, maka akan sulit bagi 
orang seperti ini untuk berkem-
bang. Pendidikan memiliki porsi 
5 % dalam memengaruhi hidup, 
kemudian keahlian setara 15%, 
dan porsi terbesar yang memen-

BEST ADvICE

GooD attitUDe  DAN 
IkHLAS DALAM HIDUP

DJAtMIKO WARDOYO
DIREkTUR PEMASARAN & kOMUNIkASI
ERAJAYA SWASEMBADA TBk

garuhinya adalah attitude 
Namun sebagai orang be-

ragama, sikap mental itu harus 
dilandasi oleh nilai-nilai positif 
yang bisa mendorong seseorang 
menuju gerbang kesuksesan. Se-
tiap orang harus memiliki rasa 
ikhlas yang besar. Termasuk 
ikhlas dalam bekerja, sehingga 
dapat meraih atmosfer yang 
lebih jauh dari materi. Pesan al-

marhum ayah saya, bekerja itu 
adalah ibadah. Oleh karena itu, 
harus selalu merasa mendapat 
berkah. Untuk mendapat berkah, 
harus ikhlas

Dengan itu, kepercayaan kita 
dapatkan, kesempatan berkem-
bang pun ada. Saya merasa 
selama ini dimudahkan. Dan 
ternyata bersyukur itu dapat 
membangun karakter.  

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

lIfESTYlE
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