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P
ada bulan April lalu, Indeks Harga Sa-

ham Gabungan (IHSG) untuk pertama 

kalinya menyentuh level 5.000. Ini 

ibarat bonus yang datang lebih cepat, 

karena banyak analis memperkirakan angka 

psikologis itu baru akan dicapai akhir tahun, 

atau setidaknya pada paruh kedua 2013. Aki-

batnya, banyak yang grogi menghadapai situasi 

ini, apakah IHSG masih bisa membentuk tren 

naik, sideways, atau yang paling tidak diharap-

kan memulai tren penurunan.

Ada banyak alasan untuk berhati-hati, ter-

lebih ini adalah bulan Mei. Catatan Kepala Riset 

Universal Broker Indonesia Satrio Utomo, dalam 

tiga tahun terakhir IHSG  pada Mei selalu men-

galami koreksi yang belanjut sampai Juni untuk 

kemudian membentuk tren naik. Hanya saja, 

pada tahun 2007-2009 tren IHSG selalu naik. 

Secara matematis peluang kenaikan atau penu-

runan di bulan ini adalah 50:50. 

Sepanjang tahun, aliran dana asing terus 

menopang IHSG sampai pertengahan Maret 

lalu dikisaran Rp17 triliun, lalu bergerak naik-tu-

run dikisaran Rp18 triliun. Asing, menurut Satrio 

masih akan menjadi pendorong utama IHSG. 

“Startegi Mei tetap buy on weakness, pada 

saham-saham yang menarik minat pemodal as-

ing,” tulisnya dalam riset Outlook Mei 2013. Di-

antara sektor yang diminati asing itu antara lain, 

bank, konstruksi, semen, properti dan konsum-

er atau perdagangan ritel.

Di sisi lain, bagi yang ‘ketinggalan kereta’ 

karena IHSG year to date sudah naik 15 persen, 

bulan Mei adalah ‘stasiun’ yang ditunggu-tung-

gu. Entah itu naik—apalagi—turun, pada bulan ini 

Anda bisa menyiapkan bekal bepergian (modal) 

untuk berbelanja. Apalagi, laporan keuangan 

kuartal pertama emiten sudah mulai dirilis satu 

persatu. Ini adalah amunisi ampuh, bagi inves-

tor untuk mengalkulasi kekuatan fundamental 

emiten tiga kuartal ke depan.

Pada edisi kali ini kami menurunkan artikel 

utama seputar emiten-emiten yang bangkit dari 

keterpurukan. Indikatornya sederhana, mer-

eka sudah mampu mencetak laba bersih pada 

2012, dari posisi merugi tahun sebelumnya. Ti-

dak menjadi soal apakah posisi-posisi di lapo-

ran keuangan yang lain masih merugi. Hal pal-

ing penting adalah manajemen emiten sudah 

menunjukkan iktikad baik untuk memberikan 

harapan baru bagi pemegang saham.

Kami memasukkan 23 emiten yang pada saat 

artikel dibuat sudah merilis laporan keuangan 

kuartal IV 2012. Delapan saham diantaranya di-

pilih secara acak untuk dikupas lebih dalam. Sa-

ham-saham ini memang rentan menjadi bahan 

goreng-menggoreng bandar. Ini wajar, karena 

kondisi kontras selalu empuk dijadikan bahan 

baku rumor. Karenanya, pemilihan saham-sa-

ham itu juga bukan bentuk dari rekomendasi 

beli kami. 

Pemicu kenaikanlah yang bisa dijadikan 

pembeda. Apakah murni karena kinerja, atau 

hanya akrobat keuangan untuk menutupi keti-

dakmampuan dan keseriusan manajemen 

mengelola perusahaan. Apakah laba bersih itu 

ditopang oleh bisnis inti, sekedar efisiensi atau 

yang lainnya Dari situ Anda tentu tahu, mana sa-

ham yang perlu dibeli atau dijual. 

Muhammad ma’ruf

May be Up, 
May be Down

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

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

TRAVEL HOLIC
Ini adalah sebuah komunitas travelling yang rutin melakukan perjalanan 
wisata. Mereka mendokumentasikan setiap kegiatan jalan-jalan di www.
travel-holic.com

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

CONTRIBUTORS

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

GUNAWAN INDRA LESMANA
Adalah pengusaha dan ahli hu-
kum yang tinggal di Cianjur Jawa 
Barat. Ia mulai tertarik investasi 
saham dan belajar trading secara 
otodidak. Pada awal 2009 ia mu-
lai menuliskan hasil analisa pada 
blog angguntrader.blogspot.
com. Blog ini menjadi cikal bakal 
terbentuknya komunitas anggun 
trader. 

SUWONO KUSUMA
Adalah penulis buku I Wanna 
Be A Richer dan sering menulis 
mengenai tema edukasi pasar 
modal di media. Dia bekerja se-
bagai pialang saham di Kiwoom 
Securities Indonesia. Tulisan-
nya di majalah ini merupakan 
pendapat pribadi.

HANS KWEE
Professional fund manager, 
research, analyst, investor, 
trader dan trainer
Ia adalah Direktur di EMCO 
Asset Management dan juga 
tercatat sebagai Chairman  
JSX Trader Community, Partner 
MetaStock Thomson Reuters 
Indonesia dan  PT. Bumianyar 
Futuria. 
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It wasn’t anything to be proud of, when you 
think that I had been broke three times in less 
than two years. And as I told you, being broke 

is a very efficient educational agency.

Jesse Livermore
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Misalnya, Bumi Serpong Damai Tbk. 

(BSDE) naik 54 persen, Alam Sutera 

Realty Tbk. (ASRI) naik 72,3 persen, 

dan Lippo Cikarang Tbk (LPCK) melon-

jak 106 persen. PER sektor ini sudah melambung 

ke level 39,9 kali, jauh di atas sektor lain. Ketua 

Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Peru-

sahaan Realestat Indonesia (REI) Setyo Maharso 

menilai industri properti lebih tepat dikatakan 

dengan overvalue (kemahalan) dan bukannya 

bubble ( jatuhnya harga karena pasokan yang 

berlimpah). Istilah mahal itupun perlu dijelaskan 

lebih lanjut, seperti hanya terjadi di sejumlah kota 

dan belum mewakili gambaran seluruh industri. 

Industri ini jauh dari bubble dan masih akan terus 

menemukan pembelinya karena masih ada 13 juta 

kebutuhan hanya dari perumahan saja.

Setyo menilai industri ini masih akan terus tum-

buh karena permintaan terhadap properti khusus-

nya residensial masih sangat tinggi. Berikut peti-

“Properti Tidak Bubble, 
Hanya Kemahalan”

Harga saham-saham properti dan real estate menggila awal tahun 
ini. Sampai dengan pertama 2013, indeks saham properti sudah naik 
41,1 persen, dan dalam setahun terakhir melonjak 65,5 persen. Saham 
utama di sektor ini pun naik luar biasa hanya dalam tiga bulan saja. 

SETYO MAHARSO
Ketua Umum Dewan 
Pengurus Pusat Persatuan 
Perusahaan Realestat 
Indonesia (REI) 
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kan Majalah Pialang Indonesia di sela-sela Temu 

Anggota REI, di Jakarta beberapa waktu lalu.

Tahun lalu pasar properti dianggap sudah 

bubble, namun sampai sekarang penjualan 

properti terus mencetak rekor. Bagaimana 

prospek  tahun ini? 

Menurut kita masih sangat bagus. Karena apa? 

Indonesia bukan hanya Jakarta, tetapi dari Aceh 

sampai Papua. Melihatnya dari situ, kalau ngeli-

hatnya dari Jakarta saja repot. Kedua, pemenu-

han kebutuhan rumah kita masih sangat minim. 

Berdasarkan BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 

2010 itu kekurangan mencapai 13 juta rumah, 

sehingga saya percaya kita masih belum dan jauh 

dari bubble. Over value (mahal) oke tetapi itupun 

harus diterjemahkan juga, kalau bubble tidak.

Sektor properti apa yang akan booming tahun 

ini?

Residensial, ini karena karena kebutuhannya 

masih banyak dan daya beli masyarakat kita se-

makin tinggi. Kelas menengah di Indonesia sudah 

banyak, hampir 50 persen (dari populasi), itukan 

butuh rumah.

Apa yang akan menjadi hambatan di residen-

sial?

Tetap tanah, karena itukan alat produksi kita. 

Kalau sudah susah diperoleh kan repot. Di kota-

kota besar sekarang terus disosialisasikan untuk  

membangun bangunan vertikal karena tanahnya 

nggak nambah, tetapi penduduknya terus bert-

ambah. Jadi perusahaan properti sekarang yang 

beroperasi di kota-kota besar itu yang bisa me-

nyediakan residensial yang vertikal prospeknya 

akan bagus ke depannya. 

Bagaimana dengan tanah mafia, apa dampak-

nya bagi industri? 

Memang itu ada di lapangan, kita perlu atasi 

dengan regulasi regulasi yang probisnis. Jadi 

kalau regulasinya saja, misalnya pemerintah 

membebaskan tanah untuk jalan tol saja sudah, 

ya repot kita. Kita bisa saja menyelesaikan, tetapi 

nanti masyarakat juga akan mendapatkan properti 

dengan harga yang jauh lebih mahal. 

Kiat sedang menyusun blue print REI yang 

akan diajukan ke pemerintah. Targetnya bagaima-

na bisa menyelesaikan deadlock pembangunan 

perumahan untuk memenuhi kebutuhan yang 

masih tinggi, itu perlu terobosan. Kalau tidak ada 

terobosan ya kita akan begini-begini saja. Untuk 

tahun ini, anggota REI menargetkan 450 ribu unit 

rumah mulai dari yang murah, menengah sampai 

mewah.

Survei Bank Dunia menyebutkan hambatan 

registrasi untuk properti di Indonesia paling 

mahal. Apa dampaknya?

Itu merupakan salah satu kelemahan di negara 

kita sehingga membebani, katakanlah dana non 

budgeter. Undertable cost, itu bisa sampai 500-

1000 persen dari biaya perizinan atau sekitar 7 

sampai 12 persen nilai proyek. Kalau biaya itu bisa 

ditekan, harga jual properti bisa lebih murah, hal 

ini juga yang menjadi salah satu pemicu misalnya 

kalau orang bilang di Jakarta itu harga properti 

sudah sangat mahal.

Upaya REI untuk mengatasinya? 

Kita terus berkoordinasi kepada pihak terkait 

agar itu bisa ditekan. Kalau regulasi itukan berarti 

manajemen, misalnya pengurusan seharusnya 

satu pintu, tetapi jangan sampai kalau sudah satu 

pintu mejanya jadi tambah banyak..hehehe.. Per-

cuma itu. Satu pintu juga harus ada time frame-

nya, misalnya bangun rumah murah berapa lama, 

menengah berapa lama. Kalau vertikal karena 

itu banyak dibutuhkkan seharusnya 1 atau dua 
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bulan.  Kalau itu bisa dilakukan, maka akan bisa 

menekan biaya.

Perusahaan properti yang sudah go publik 

rata-rata besar dan hanya menggarap segmen 

menengah atas dan mewah. Mengapa masih 

sedikit pengusaha properti yang mau menawar-

kan sahamnya di pasar modal, baru ada 46 

emiten?

Mereka belum begitu tersosialisasi dengan 

baik, bagaimana memanfaatkan dana murah dari 

IPO, mereka masih bank minded. Kedua, mereka 

itu rata-rata takut kalau keterbukaan informasi akan 

menjadi masalah dikemudian hari.  Padahal IPO 

membuat mereka menjadi lebih bagus, lebih pru-

dent, kemudian tidak terjadi manipulasi-manipulasi.  

Kita sekarang memberikan pelatihan-pelatihan. 

Kita ada badan diklat yang setiap dua bulan sekali 

mengadakan pelatihan, dan itu di seluruh Indo-

nesia. Anggota kita ini ada 3000, dan memang 

sekarang yang sudah go publik baru sedikit.

Harga saham properti sekarang sudah cukup 

mahal, apakah masih bisa berkembang lagi? 

Masih, karena kebutuhan properti masih 

tinggi. Harga properti kita katanya tertinggi di 

dunia, tetapi itu tidak benar. Tidak benarnya be-

gini, harga properti naik dari Rp10 juta ke Rp20 

juta itu naiknya 100 persen, tetapi kalau Singa-

pura naik dari Rp50 juta ke Rp55 juta itu kan 

memang naik 5 persen, tetapi nilai propertinya 

tetap lebih mahal di sana. 

Ilustrasi: mdexpress-dubai

Padahal IPO 
membuat 
mereka men-
jadi lebih 
bagus, lebih 
prudent, ke-
mudian tidak 
terjadi manip-
ulasi-manipu-
lasi.  
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Investors should remember that 
excitement and expenses are their 
enemies. And if they insist on trying 
to time their participation in equities, 
they should try to be fearful when 
others are greedy and greedy only 
when others are fearful."

Warren Edward Buffett, 2004



12PIALANG INDONESIA EDISI 9 MEI 2013
EDISI 8 -  APRIL 2013

TOP STORY

DARI POSISI MERUGI SEJUMLAH EMITEN 
BERBALIK UNTUNG PADA 2012. BENARKAH 
PERUSAHAAN-PERUSAHAAN INI AKAN TERUS 
MEMBAIK? 

Elnusa Tbk (ELSA)
Menghapus Stigma Emiten Tekor

Benakat Petroleum Energy Tbk (BIPI)
Melaju di Tengah Kepungan Rumor

Samindo Resources Tbk (MYOH)
Bukan Pencapaian Laba yang Biasa

Nusantara Infrastructure Tbk (META)
Efisiensi dari Tekan Beban hingga Jual Aset

Bank Pundi Indonesia Tbk (BEKS)
Mengejar Nasabah Ritel Ala Recapital

Kokoh Inti Arebama Tbk (KOIN)
Untung Di Bawah Kendali ‘Gajah Putih’

Wahana Pronatural Tbk (WAPO)
Bukan Sekadar Berkah Nama Baru

Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk (RBMS)
Tertolong Kaum Menengah Ke Bawah

12PIALANG INDONESIA EDISI 9 MEI 2013



13PIALANG INDONESIA EDISI 9 MEI 2013

B
eli perusahaan yang pernah baik, se-

dang baik ataukah akan baik? Pertan-

yaan ini kerap diajukan investor yang in-

gin mengharapkan keuntungan jangka 

panjang. Sangat lazim karena data masa lalu tidak 

pernah bisa menjamin pencapaian masa depan, 

meskipun data-data lampau amat penting untuk pi-

jakan menganalisa dan mengambil keputusan. 

Pada emiten yang ‘pernah baik’ kinerjanya, ala-

san logis mengakumulasi sahamnya adalah salah 

satu petuah begawan investasi Warren Buffet ; 

“The best thing that happens to us is when a great 

company gets into temporary trouble...We want 

to buy them when they’re on the operating table.” 

Belakangan cukup banyak contoh untuk kategori 

saham-saham ini. 

Untuk kategori ‘sedang baik’ tampaknya alasan 

membeli masih dapat dasarkan pada salah satu 

nasehat Buffet yang lain; “It’s far better to buy a 

wonderful company at a fair price than a fair com-

pany at a wonderful price.” Buffet lebih memilih 

saham-saham perusahaan besar dengan manaje-

men dan produk yang hebat, dibandingkan peru-

sahaan biasa saja dengan harga murah.

Terakhir perusahaan dalam kategori ‘akan baik’ 

juga masih bisa dinisbatkan kepada nasehat guru 

Buffet, Benjamin Graham; “Obvious prospects for 

physical growth in a business do not translate 

into obvious profits for investors.” Yaitu, sangat 

sulit menemukan ciri-ciri emiten berkembang dari 

sisi capital gain, atau rasio-rasio yang langsung 

menunjukkan keuntungan investor. 

Tidak ada pendekatan tunggal untuk dapat me-

milih saham. Memilih saham potensial tumbuh atau 

sedang tumbuh adalah perdebatan klasik antara 

value investing versus growth investing. Pendeka-

tan pertama menekankan rasio-rasio P/E ratio, Price/

sales ratio, P/B ratio Price-Cashflow yang harus ren-

dah, dan dividend yield tinggi. Pendekatan kedua, 

lebih mengedepankan tingkat pertumbuhan laba, 

pendapatan, return on equity (ROE), profit margin, 

dan tidak memperdulikan dividend yield. 

Pada akhirnya, cara memilih saham itu lebih baik 

disesuaikan dengan karakteristik pribadi investor. 

Apakah berani mengambil risiko untuk membeli 

emiten yang sedang bermasalah? Atau lebih suka 

mengakumulasi emiten yang pernah bermasalah 

tetapi mulai menunjukkan kinerjanya? Bila sudah 

ditemukan, maka pendekatan di atas akan lebih 

mudah dipilih.

Edisi kali ini, majalah Pialang Indonesia menu-

lis delapan emiten yang pernah memiliki reputasi 

buruk merugi pada 2011. Dengan berbagai upa-

ya, mulai dari menggenjot penjualan, mengganti 

nama, efisiensi biaya produksi, hingga menghapus 

piutang tak tertagih, emiten-emiten itu mencoba 

mewarnai raport keuangannya menjadi biru. 

Elnusa Tbk (ELSA) misalnya mampu mencetak 

untung berkat usaha keras menekan biaya. Vice 

President Corporate Secretary ELSA Fajriah Us-

man mengungkapkan kerugian tahun 2011 dia-

kibatkan oleh penerapan International Financial 

Reporting Standard (IFRS) dan terhambatnya 

proyek di Papua. Untuk itu, pada tahun lalu mana-

jemen menekan beban penjualan dari level 94,0 

persen pada 2011 menjadi 88,5 persen terhadap 

pendapatan usaha. “Tidak hanya efisiensi, kami 

juga melakukan perbaikan di bidang-bidang lain,’ 

ujar dia.

Fajriah mengungkapkan perbaikan itu terus ber-

lanjut hingga awal tahun ini. Hingga kuartal I 2013, 

ELSA menggarap lebih dari 50 persen kontrak 

jasa hulu minyak dan gas (migas) senilai US$153 

juta. Kontrak ini ditargetkan menyumbang 50-53 

persen dari pendapatan konsolidasi perseroan 

2013. “Target yakin bisa tercapai bahkan mungkin 

lebih, karena pencapaian hingga kuartal I sudah on 

track,”

Delapan emiten termasuk ELSA diambil se-

cara acak dari 23 emiten yang tercatat mampu 

TOP STORY
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mencetak laba bersih pada 2012 

dari tahun sebelumnya. Artikel ini 

bukanlah rekomendasi beli saham, 

namun lebih kepada sinyal peluang 

potensi emiten ‘akan baik’ kinerjan-

ya ke depan. 

Seperti dikemukakan inves-

tor ternama, Peter Lynch, banyak 

emiten potensial yang tidak bisa 

bisa disentuh oleh hedge fund be-

sar karena masih terlalu kecil untuk 

diakumulasi. Idealnya, sebelum 

mereka ditemukan para investor 

kakap, ada baiknya Anda sudah 

memilikinya. 

LAPORAN KEUANGAN 2012

EMITEN EPS PER (X) PBV (X) ROA (%) ROE (%) DER PROFIT 
MARGIN (%)

SALES 
GROWTH (%)

NET INCOME 
(MILAR/RP)

HARGA 
SAHAM (%/

YTD)

KAPITALISASI 
PASAR

KERUGIAN 
2006-2012 

(X)
BTEK 0.93 1,784.95 25.36 0.9% 1.4% 0.01 1.65% 159% 1 66.33 1,092 6

PTSN 5.28 21.78 0.39 1.1% 1.8% 0 0.41% 13% 9 7.55 177 4

KIAS 4.64 37.72 1.37 3.2% 3.6% 0 8.86% 20% 69 10.67 2,613 2

SOBI 43.82 34.23 2.02 2.9% 5.9% 0.29 4.17% 10% 41 60.4 749 1

INCI 24.55 9.98 0.38 3.4% 3.8% 0.01 6.88% 29% 4 10.2 44 3

META 3.17 72.56 3.13 2.2% 4.3% 0.75 16.04% 16.55% 43 23.66 2,520 3

BEKS 4.42 28.73 2.07 0.6% 7.2% 0.2 3.14% 188.93% 47 4.13 1,278 5

BABP 0.19 863.16 1.25 0.0% 0.2% 0.08 0.15% -16.35% 7 2.34 912 1

RODA 5.23 91.78 4.91 2.9% 5.4% 0.06 33.54% 23.85% 12 41.43 4,717 3

LPPS 46.49 3.98 0.63 15.7% 15.8% 0 25480.77% -247.83% 120 15.66 432 2

SMMT 17.93 224.48 8.79 3.4% 3.9% 0 67.24% -15.54% 16 13.61 3,263 4

PSKT 6.28 111.46 2.53 1.7% 2.3% 0 1.66% 31.72% 0.515 0 57 3

KOIN 34.19 16.67 10.93 10.0% 65.5% 0.34 3.81% 25.27% 34 -31.67 294 1

WAPO 7.65 11.63 19.36 4.1% 166.5% 1.85 3.18% 503.11% 4 9.25 67 3

LPLI 249.48 2.08 0.4 18.4% 19.4% 0 314.19% -7.30% 29 100 322 2

PSAB 1110.15 3.94 1.38 15.1% 35.0% 0.62 50.21% 10682.54% 839 -1.54 3,780 2

MYOH 24.37 29.95 3.98 2.8% 13.3% 2.04 2% 104.15% 36 -12.05 1,236 5

CPDW 41.73 5.49 3.63 11.3% 66.2% 0 37.53% 181.07% 1 0 8 6

BIPI 0.25 676 1.6 0.2% 0.2% 0.05 2.44% 5.02% 9 -9.55 6,902 3

ELSA 17.52 12.84 0.81 3.0% 6.3% 0.5 2.68% 1.28% 12 8.57 1,263 1

FMII 0.38 605.26 2.66 0.3% 0.4% 0.07 2.74% 56.90% 1 -4.08 667 4

LCGP 0.79 329.11 2.31 0.6% 0.7% 0.01 9.08% 141.46% 1 35.59 239 4

RBMS 5.89 26.66 0.36 1.3% 1.4% 0 4.61% 165.37% 2 13.57 47 1

KODE EMITEN INDUSTRI SEKTOR
BTEK Bumi Teknokultura Unggul Tbk. Lainnya Agribisnis
PTSN Sat Nusapersada Tbk Elektronik Aneka Industri
KIAS Keramika Indonesia Assosiasi Tbk Keramik, Kaca dan Porselen Industri Dasar dan kimia
SOBI Sorini Agro Asia Corporindo Tbk Kimia Industri Dasar dan kimia
INCI Intanwijaya Internasional Tbk Kimia Industri Dasar dan kimia

META Nusantara Infrastructure Tbk Jalan Tol, Bandara, Pelabuhan 
dan produk terkait

Infrastrktur, Perlengkapan dan 
Transportasi

BEKS Bank Pundi Indonesia Tbk. Bank Keuangan
BABP Bank ICB Bumiputera Tbk. Bank Keuangan
RODA Royal Oak Development Asia Tbk Lainnya Keuangan
LPPS Lippo Securities Tbk Lainnya Keuangan

SMMT Golden Eagle Energy Tbk Pariwisata, Restoran dan 
Perhotelan

Perdagangan, Jasa dan 
Investasi

PSKT Pusako Tarinka Tbk Pariwisata, Restoran dan 
Perhotelan

Perdagangan, Jasa dan 
Investasi

KOIN Kokoh Inti Arebama Tbk. Perdagangan Ritel Perdagangan, Jasa dan 
Investasi

WAPO Wahana Pronatural Tbk. Perdagangan Umum Perdagangan, Jasa dan 
Investasi

LPLI Star Pacific Tbk Periklanan, Percetakan dan 
Media

Perdagangan, Jasa dan 
Investasi

PSAB J Resources Asia Pasifik Tbk Baja dan Mineral Pertambangan
MYOH Samindo Resources Tbk Batubara Pertambangan
CPDW Indo Setu Bara Resources Tbk Batubara Pertambangan
BIPI Benakat Petroleum Energy Tbk. Migas Pertambangan
ELSA Elnusa Tbk Migas Pertambangan

FMII Fortune Mate Indonesia Tbk Properti & Real Estate Properti, Real Estate dan Kon-
struksi

LCGP Laguna Cipta Griya Tbk Properti & Real Estate Properti, Real Estate dan Kon-
struksi

RBMS Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk Properti & Real Estate Properti, Real Estate dan Kon-
struksi

TOP STORY
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P
erusahaan yang sem-

pat tekor puluhan 

miliar rupiah itu mem-

balikan keadaan den-

gan mencatatkan keuntungan 

sepanjang tahun lalu, dari posisi 

rugi bersih Rp43 miliar pada 

2011 menjadi laba bersih Rp128 

miliar pada tahun lalu. Pada-

hal, kalau ditelisik lebih jauh 

pendapatan usaha konsolidasi 

mereka bersama anak usaha 

sebetulnya tak terlalu banyak 

bertumbuh, hanya naik sekitar 

1 persen menjadi Rp4,78 triliun 

dibandingkan dengan 2011 

sebesar Rp4,72 triliun.

Pendapatan ini didorong 

oleh pendapatan segmen jasa 

hulu migas (upstream oil and 

gas) yang memang merupakan 

bisnis utama. Pendapatan jasa 

ini naik 39,4 persen dan me-

nyumbang 62,3 persen terha-

dap pendapatan konsolidasi itu, 

sedangkan jasa hilir migas dan 

segmen jasa penunjang hulu 

migas (downstreal oil) masing-

masing berkontribusi 30,7 pers-

en dan 7,0 persen.

Sebelum berkembang men-

jadi perusahaan jasa hulu migas, 

Emiten yang sering 
diplesetkan se-
bagai perusahaan 
merugi tapi kar-
yawan dan direktur 
selalu untung ini 
akhirnya berhasil 
menghapus stigma 
yang melekat itu 
setelah tahun lalu 
mencatatkan ki-
nerja positif.

ELNUSA TBK (ELSA)

MENGHAPUS STIGMA 
EMITEN TEKOR
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emiten berkode 

saham ELSA 

ini sebetulnya 

didirikan pada 

1969 dengan 

nama PT Elec-

tronika Nusan-

tara guna men-

dukung operasi 

dari Pertamina. 

Dukungan op-

erasi itu uta-

manya dalam 

hal jasa peme-

liharaan dan 

perbaikan pera-

latan komuni-

kasi elektronik, 

peralatan navigasi, dan sistem 

radar yang digunakan oleh ka-

pal milik Pertamina (Persero) 

dan kapal minyak asing yang 

bekerja sama dengan BUMN 

itu.

Pada 1972, Elnusa mulai 

melirik industri jasa migas den-

gan membentuk divisi seismic 

data processing. Sejak saat 

itu, ELSA terus melengkapi 

kompetensi jasa migas lain 

guna mengukuhkan diri dan 

memperkuat bisnis usaha mi-

gas ini.

Apa yang membuat anak 

usaha Pertamina ini bisa 

memoles kinerja musim lalu? 

Manajemen awal Maret lalu 

meyakini efisiensi struktur bi-

aya yang ternyata mampu 

mendongkrak kinerja keuan-

gan. Betulkah demikian? 

Emiten ini sebetulnya sudah 

menyadari stigma selalu rugi 

itu jauh—jauh hari. Makanya, 

langkah yang mereka namak-

an ‘Turnaround Program’ itu 

mulai ‘dijabani’ sejak perten-

gahan 2011.

Tujuannya guna meny-

elamatkan perusahaan dari 

penurunan kinerja fundamen-

tal dengan segala permasala-

han korporasi yang kompleks, 

mulai dari struktur beban atau 

cost structure, financing struc-

ture, business model, corpo-

rate culture, hingga business 

intervention. Sederhananya, 

peningkatan laba itu didorong 

oleh kinerja operasional dan 

berbagai langkah perbaikan 

yang dilakukan oleh manaje-

men dan karyawan.

“Kerja keras dengan hati 

dan ketulusan telah meng-

hasilkan perbaikan tidak saja 

dari sisi kinerja operasional 

dan finansial tetapi yang utama 

juga adalah perbaikan budaya 

perusahaan,” tulis manajemen 

dalam laporan keuangan ta-

hun 2012.

Beberapa langkah ‘turn-

around’ itu di antaranya me-

nyeleksi klien dan fokus 

menggenjot pangsa pasar atas 

klien bereputasi baik, mem-

perbaiki manajemen proyek 

TOP STORY
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dalam menjaga realisasi, dan me-

mantau ketat proposal proyek baru 

dan penerapan mitigasi risiko.

Selain itu, reorganisasi dan 

restrukturisasi dilakukan guna 

mempercepat pengambilan 

keputusan, mengawasi ketat 

penanganan proyek yang be-

lum menguntungkan, dan men-

goptimalkan procurement (pen-

gadaan barang dan jasa) supaya 

mendapatkan mitra kerja dengan 

harga terbaik. Terakhir, melaku-

kan efisiensi melalui pengendal-

ian biaya di kantor pusat.

Ini berhasil. 

Kendati pertum-

buhan pendapa-

tan usaha tak 

signifikan tapi 

mari melihat 

beban pokok 

pendapatan. El-

nusa berhasil 

menekan beban 

ini di posisi san-

gat rendah, dari 

posisi tertinggi 

di level 94,0 

persen pada 

2011 menjadi 

88,5 persen tahun lalu terhadap 

pendapatan usaha konsolidasi. 

Ini mendongkrak laba bruto naik 

mencapai 93,1 persen dari sebe-

lumnya Rp285,3 miliar menjadi 

Rp551,1 miliar, dengan marjin prof-

itabilitas mencapai 11,5 persen.

Efisiensi itu juga mampu 

menekan beban—beban lain se-

hingga akhirnya menghasilkan 

laba bersih yang melesat 399,1 

persen dari rugi Rp43 miliar men-

jadi untung Rp128 miliar. Harga 

saham ELSA bergerak menyam-

but kinerja ini, pada 2 April tahun 

lalu harga saham perseroan pada 

level Rp195 per saham dan pada 

1 April lalu menjadi Rp245 per sa-

ham.

Tahun ini, di tengah potensi 

bisnis yang masih gemuk, per-

seroan akan ekspansi menjadi 

perusahaan jasa energi nasional 

dari perusahaan jasa hulu migas. 

Sebagai amunisi, mereka meng-

kaji penerbitan saham baru atau 

rights issue dan obligasi. Selama 

5 tahun ke depan, ELSA butuh 

investasi hingga US$400 juta itu 

setara dengan Rp3,9 triliun. Ini 

untuk membiayai kebutuhan bis-

nis eksisting dan pengembangan 

bisnis baru seperti diuraikan oleh 

Vice President Corporate Secretary  

ELSA Fajriyah Usman.

Perseroan tetap mengincar 

proyek-proyek yang tidak seka-

dar menambah pendapatan, tapi 

harus bisa menambah laba ber-

sih dengan tetap menyeleksi 

pelanggan dan tender-tender 

proyek yang akan diikuti. Tahun 

ini, mereka membidik pendapa-

tan naik 10,8 persen dari Rp4,78 

triliun menjadi Rp5,3 triliun dan 

laba bersih tumbuh 7,8 persen 

dari Rp128 miliar menjadi Rp138 

miliar.

Pemegang saham perseroan 

TOP STORY
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VALUATION RATIOS
  Company Industry Sector
P/E Ratio (TTM) 13.86 6.96 11.09
P/E High - Last 5 Yrs. 36.73 53.76 42.18
P/E Low - Last 5 Yrs. 5.48 5.49 14.19

Beta 1.43 0.86 1.1

Price to Sales (TTM) 0.37 3.15 2.08
Price to Book (MRQ) 0.88 82.62 5.3
Price to Tangible Book (MRQ) 0.89 0.84 2.25
Price to Cash Flow (TTM) 3.66 4.17 6.61
Price to Free Cash Flow (TTM) 4.19 17.46 13.94

DIVIDENDS
  Company Industry Sector
Dividend Yield 0.72 2.46 5.07
Dividend Yield - 5 Year Avg. 2.84 2.31 2.27
Dividend 5 Year Growth Rate -- 1.81 0.82

Payout Ratio(TTM) 0 18.38 53.58

GROWTH RATES
  Company Industry Sector
Sales (MRQ) vs Qtr. 1 Yr. Ago -0.44 6.94 7.18
Sales (TTM) vs TTM 1 Yr. Ago 1.28 17.76 6.98
Sales - 5 Yr. Growth Rate 17.82 17.14 19.67

EPS (MRQ) vs Qtr. 1 Yr. Ago 153.09 6.87 181.57
EPS (TTM) vs TTM 1 Yr. Ago 397.48 -- --
EPS - 5 Yr. Growth Rate 5.24 -0.53 39.19

Capital Spending - 5 Yr. Growth 
Rate

-7.95 6.62 16.69

FINANCIAL STRENGTH
  Company Industry Sector
Quick Ratio (MRQ) 1.31 0.5 1.17
Current Ratio (MRQ) 1.37 0.66 1.35
LT Debt to Equity (MRQ) 26.34 14.21 36.94
Total Debt to Equity (MRQ) 49.82 17.69 44.56

Interest Coverage (TTM) -0.7 53.95 154.68

PROFITABILITY RATIOS
  Company Industry Sector
Gross Margin (TTM) 11.54 51.93 31.68
Gross Margin - 5 Yr. Avg. 12.66 18.15 38.57

EBITD Margin (TTM) 12.67 -- --
EBITD - 5 Yr. Avg 10.28 11.86 28.88

Operating Margin (TTM) 5.28 32.62 17.42
Operating Margin - 5 Yr. Avg. 4.12 8.52 20.21

Pre-Tax Margin (TTM) 4.42 32.76 16.41
Pre-Tax Margin - 5 Yr. Avg. 5.31 8.54 19.37

Net Profit Margin (TTM) 2.84 28.04 10
Net Profit Margin - 5 Yr. Avg. 3.59 4.15 11.66

Effective Tax Rate (TTM) 35.76 24.85 31.37
Effective Tax Rate - 5 Yr. Avg. 32.36 23.8 34.11

EFFICIENCY
  Company Industry Sector
Revenue/Employee (TTM) 2,909,307,904 53,440,564 2,884,100,473
Net Income/Employee (TTM) 82,580,392 32,040,509 425,104,166

Receivable Turnover (TTM) 4.1 5.19 7.16
Inventory Turnover (TTM) 42.02 6.13 16.33
Asset Turnover (TTM) 1.1 0.54 0.76

MANAGEMENT EFFECTIVENESS
  Company Industry Sector
Return on Assets (TTM) 3.12 3.53 10.09
Return on Assets - 5 Yr. Avg. 3.8 3.78 13.52

Return on Investment (TTM) 5.47 4.69 13.87
Return on Investment - 5 Yr. Avg. 6.31 5.05 18.72

Return on Equity (TTM) 6.56 7.56 16.38
Return on Equity - 5 Yr. Avg. 8.48 7.37 23.83

mayoritas masih Pertamina (41,46 persen), sisan-

ya oleh Benakat Petroleum Energy (24,82 pers-

en), BSI Bank Ltd (5,3 persen) dan publik (28,42 

persen). BSI Bank Limited sendiri baru menjadi 

pemegang saham pada Desember tahun lalu.

Melihat dari strategi yang dilakoni tahun 

lalu, patut dicermati apakah obsesi perusa-

haan yang dipimpin oleh Elia Massa, eks CEO 

PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk (KBRI) 

yang mulai menjabat sejak Juli 2011 itu bisa ter-

capai mengingat banyak hal klasik yang tentu 

menjadi penghambat, salah satunya bagaimana 

menekan efisiensi. 

TOP STORY

TTM = Empat kuartal terakhir MRQ = Kuartal terkini (Kuartal IV 2012)  Sumber : Reuters.com
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Kenali Gelagat Penipuan 
ala Investasi Bodong 

Investasikan uang anda secara pintar

1.  Menjanjikan keuntungan berlipat dalam waktu   
 singkat dan tidak masuk akal 
2.  Biaya administrasi tinggi, karena ada komisi untuk   
 yang berhasil mencari investor (downline).
3.  Administrasi secara manual
4.  Skema bisnis tidak jelas
5.  Skema Ponzi
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A
palagi kalau dilihat dari laporan keuangan, anak usaha 

Benakat yang bertambah sejak mereka IPO. Hasilnya baru 

dua, yakni Silverstein Ventures Pte Ltd yang berbasis di Sin-

gapura dan PT Benakat Patina yang diakuisisi pada Septem-

ber 2011. Artinya, setelah dana segar dikantongi, mereka tak banyak 

mengakuisisi perusahaan meski dalam prospektus IPO yang dibantu 

penjamin emisi oleh PT Danatama Makmur itu disebutkan dana akan 

digunakan salah satunya memperkuat anak usaha PT Benakat Oil.

Rumor yang sering dihembuskan ialah rencana Benakat melepas 

saham PT Elnusa Tbk, perusahaan migas yang juga dimiliki PT Pertam-

ina sebesar 41,46 persen. Benakat sendiri punya saham Elnusa 24,82 

persen, sisanya saham Elnusa dipunyai  BSI Bank Ltd dan publik. Bere-

dar kabar juga di pasar modal bahwa Benakat bakal diincar perusahaan 

migas asing setelah perseroan mengumumkan resmi akan mengakui-

sisi perusahaan 

infrastruktur batu 

bara awal tahun ini.

Rencana akuisi-

si itu dinilai pelaku 

pasar akan men-

dorong prospek 

harga saham BIPI 

ke level Rp200 

per saham dalam 

jangka pendek dari 

level perdagangan 

per 25 April lalu 

yakni Rp165 per 

saham. Benarkah 

demikian? Seperti-

nya investor mesti 

jeli mengorek in-

formasi akuisisi ini. 

BENAKAT PETROLEUM ENERGY TBK (BIPI)

MELAJU DI TENGAH 
KEPUNGAN RUMOR

Salah satu emiten 
di pasar modal yang 
seringkali didera ru-
mor barangkali Bena-
kat Petroleum Energy 
Tbk atau BIPI. Sejak 
meraih dana segar 
Rp1,6 triliun dari IPO 
pada Februari 3 tahun 
silam, kiprah emiten 
migas ini acapkali 
dihantam gosip agar 
sahamnya terkerek.
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Pencaplokan perusahaan infra-

struktur batu bara bernama PT 

Astrindo Mahakarya Indonesia 

senilai US$600 juta itu sebetul-

nya bukan kisah baru.

Sejak perjanjian jual beli di-

teken Desember 2011, rencana 

pengambilalihan sudah ter-

tunda tiga kali. Awalnya target 

rampung pada Maret tahun lalu, 

kemudian diundur jadi Juni, lalu 

mentok target pada September 

tahun lalu. Nyatanya RUPS baru 

menyetujui akuisisi itu sebulan 

kemudian. Adalah PT Ranger 

Indonesia Group, perusahaan 

yang berhasil mencari peluang 

kemitraan secara global bagi 

Benakat salah satunya akuisisi 

Astrindo ini.

Lalu teka—teki mulai muncul 

dari sisi pendanaan. Dari mana 

mereka akan mendapatkan 

dana segar. Manajemen BIPI 

mengungkapkan mereka meraih 

fasilitas kredit dari PT Raja Dana 

Indonesia Rp300 miliar sebagai 

tambahan uang muka akuisisi. 

Entah siapa Raja Dana, tapi pe-

rusahaan ini merupakan perusa-

haan swasta yang aktif memberi-

kan pinjaman kepada sejumlah 

korporasi meski secara ditel 

tidak diungkapkan pemilik man-

faat terakhir (ultimate beneficial 

owner/UBO).

Benakat sendiri, sesuai lapo-

ran audit 2012, menyatakan su-

dah menyetor uang muka akui-

sisi itu kepada Ranger senilai 

Rp105,34 miliar. Benakat ternyata 

juga disokong pinjaman dari 

Poseidon US$220 juta dan Nix-

on yang terafiliasi dengan Astrin-

do senilai US$117 juta. Astrindo 

merupakan perusahaan infra-

struktur batu bara (bukan perusa-

haan yang memiliki konsesi per-

tambangan) yang sebelumnya 

dimiliki oleh Indokreasi Nuansa 

Sejahtera. Perusahaan ini memi-

liki unit bisnis di Kalimantan dan 

Sumatera. Bisnisnya dimulai se-

jak 2005 dan memiliki kapasitas 

pengelolaan produksi batu bara 

lebih dari 70 juta ton per tahun.

Di luar persoalan akuisisi yang 

belum rampung ini, jika melihat 

laporan audit tahun lalu nam-

pak ada hal positif dari emiten 

ini. Mereka mampu membalikan 

kerugian yang diderita pada ta-

hun lalu sebesar Rp61,32 miliar 

menjadi laba bersih Rp8,72 mil-

iar meski pendapatan mereka 

terkerek naik tipis 5 persen men-

jadi Rp357,11 miliar dari tahun se-

belumnya Rp340,03 miliar.

Langkah mereka dengan 

hanya mengandalkan pendapa-

tan dari sektor minyak men-

tah ternyata berbuah karena 

sepanjang tahun lalu seluruh 

pendapatan itu dari sektor ini. 

Padahal, tahun sebelumnya, 

Benakat masih disapih sumban-

gan dari jasa konstruksi dan jasa 

perekayasaan meski tidak be-

sar. PT Pertamina EP-lah yang 

masih merupakan pihak ketiga 

dan pelanggan tunggal perse-

roan dengan porsi terhadap 

pendapatan melebihi 10 persen.

Selain itu, BIPI yang saham 

mayoritas dipegang oleh PT 

Indotambang Perkasa—diken-

dalikan oleh konsorsium Halim 

Jusuf dan Omar Putihrai—(26,60 

persen) dan publik (58,51 pers-

en) ini dapat untung dari selisih 

kurs mata uang asing mencapai 

Rp76,79 miliar dari sebelumnya 

hanya Rp21,74 miliar dan laba 

entitas asosiasi Rp48,16 miliar 

dari sebelumnya nihil.

BIPI juga berhasil menekan 

beban keuangan menjadi hanya 

Rp11,76 miliar dari sebelumnya 

Rp29,07 miliar dan total beban 

lain—lain hanya Rp156,80 miliar 

dari Rp248,41 miliar. Harga sa-

ham mereka juga naik dari akhir 

Januari Rp158 per saham men-
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TTM = Empat kuartal terakhir MRQ = Kuartal terkini (Kuartal IV 2012)
 Sumber : Reuters.com

VALUATION RATIOS
  Company Industry Sector
P/E Ratio (TTM) -- 11.47 11.09
P/E High - Last 5 Yrs. -- 98.14 42.18
P/E Low - Last 5 Yrs. -- 6.51 14.19

Beta -- 0.92 1.1

Price to Sales (TTM) 17.14 2.59 2.08
Price to Book (MRQ) 1.59 0.78 5.3
Price to Tangible Book (MRQ) 2.57 1.15 2.25
Price to Cash Flow (TTM) -- 6.18 6.61
Price to Free Cash Flow (TTM) 203.93 12.52 13.94

DIVIDENDS
  Company Industry Sector
Dividend Yield -- 3.29 5.07
Dividend Yield - 5 Year Avg. -- 1.56 2.27
Dividend 5 Year Growth Rate -- -4.42 0.82

Payout Ratio(TTM) -- 21.64 53.58

GROWTH RATES
  Company Industry Sector
Sales (MRQ) vs Qtr. 1 Yr. Ago -9.1 46.7 7.18
Sales (TTM) vs TTM 1 Yr. Ago 17.39 11.69 6.98
Sales - 5 Yr. Growth Rate -- 10.55 19.67

EPS (MRQ) vs Qtr. 1 Yr. Ago 97.84 1,687.82 181.57
EPS (TTM) vs TTM 1 Yr. Ago 50.08 -- --
EPS - 5 Yr. Growth Rate -- 4.51 39.19

Capital Spending - 5 Yr. Growth 
Rate

-- 6.95 16.69

FINANCIAL STRENGTH
  Company Industry Sector
Quick Ratio (MRQ) 2.31 1.91 1.17
Current Ratio (MRQ) 2.42 2.02 1.35
LT Debt to Equity (MRQ) 3.82 48.97 36.94
Total Debt to Equity (MRQ) 4.72 61.81 44.56
Interest Coverage (TTM) -- 41.87 154.68

PROFITABILITY RATIOS
  Company Industry Sector
Gross Margin (TTM) 36.33 47.24 31.68
Gross Margin - 5 Yr. Avg. -- 45.48 38.57

EBITD Margin (TTM) 18.81 -- --
EBITD - 5 Yr. Avg -- 33.73 28.88

Operating Margin (TTM) 7.06 22.29 17.42
Operating Margin - 5 Yr. Avg. -- 23.65 20.21

Pre-Tax Margin (TTM) -20.79 21.92 16.41
Pre-Tax Margin - 5 Yr. Avg. -- 25.05 19.37

Net Profit Margin (TTM) -12.59 7.28 10
Net Profit Margin - 5 Yr. Avg. -- 10.94 11.66

Effective Tax Rate (TTM) -- 45.01 31.37
Effective Tax Rate - 5 Yr. Avg. -- 44.55 34.11

EFFICIENCY
  Company Industry Sector
Revenue/Employee (TTM) 4,090,892,032 1,547,241,571 2,884,100,473

Net Income/Employee (TTM) -514,889,888 162,991,139 425,104,166

Receivable Turnover (TTM) 5.03 5.78 7.16
Inventory Turnover (TTM) 4.76 11.59 16.33
Asset Turnover (TTM) 0.09 0.37 0.76

MANAGEMENT EFFECTIVENESS
  Company Industry Sector
Return on Assets (TTM) -1.08 5.06 10.09
Return on Assets - 5 Yr. Avg. -- 7.87 13.52

Return on Investment (TTM) -1.23 6.41 13.87
Return on Investment - 5 Yr. Avg. -- 10.33 18.72

Return on Equity (TTM) -1.28 9.42 16.38
Return on Equity - 5 Yr. Avg. -- 14.94 23.83

jadi Rp165 per saham pada 25 April lalu.

Meski begitu masih ada pekerjaan rumah bagi 

emiten yang dipimpin oleh Muhammad Suluhud-

din Noor ini mengingat arus kas dari aktivitas oper-

asi mereka masih lebih rendah pada 2012 dari 2011. 

Bahkan arus kas bersih dari investasi mereka tahun 

lalu masih minus karena dipergunakan untuk aktivi-

tas investasi, padahal tahun sebelumnya positif.

Tentu keberadaan emiten seperti BIPI tetap 

dibutuhkan untuk menyemarakkan bursa dan 

menjaga likuiditas pasar. Tapi penting bagi inves-

tor untuk berhati-hati dan tak asal comot rumor 

yang dihembuskan oleh pihak-pihak yang berke-

pentingan. 
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D
ulu, dua tahun lalu 

harga batu bara 

acuan rata—rata 

memang sedang 

tinggi—tingginya. Bahkan 

sempat menembus rekor 

US$118,4 per ton meski tahun 

lalu melorot menjadi US$95,5 

per ton. Tahun ini, sejumlah 

analis pasar modal memperki-

rakan harga komoditas energi 

ini bakal terkerek lagi menjadi 

US$100 per ton karena per-

ekonomian Amerika Serikat 

dan Eropa mulai membaik.

Sebelum Samindo putar 

haluan bisnis, beberapa 

emiten juga merubah segmen 

usaha karena bisins lama su-

dah tak menguntungkan dit-

ambah lagi harga batu bara 

m e l a m b u n g 

pada 2011. Sebut 

saja Citra Kebun 

Raya Agri Tbk 

(CKRA), belum 

lama bergelut 

dengan perke-

bunan singkong 

akhirnya putar 

haluan ke tam-

bang. Kemudian 

dua perusahaan 

m u l t i f i n a n c e 

yakni Duta Ki-

rana Finance 

Tbk dan Indoci-

tra Finance Tbk 

mas ing—mas-

ing mengubah 

SAMINDO RESOURCES TBK (MYOH)

BUKAN PENCAPAIAN 
LABA YANG BIASA
Langkah Samindo Resources Tbk merubah segmen bisnis dari penye-
dia jasa teknologi informasi dengan nama PT Myoh Technology Tbk 
menjadi pertambangan pada 2011 membuat perusahaan ini dipan-
dang hanya mengambil kesempatan. Belakangan, emiten-emiten yang 
mengubah haluan juga dianggap ‘kecele’ karena harga batu bara 
justru berada pada tren penurunan.

bisnis dengan nama Central Omega Resources Tbk (DKFT) dan 

Amstelco Indonesia Tbk (INCF).

Ketika laporan keuangan Samindo Resources pada 2011, dam-

pak perubahan segmen usaha itu belum positif karena Samindo 

dengan kode saham MYOH ini masih membukukan rugi ber-

sih pada Rp6,42 miliar. Namun ketika merilis laporan keuangan 

2012 pada awal tahun ini, perseroan mulai bernafas lega setelah 

membalikan rugi bersih pada 2011 sebesar Rp6,42 miliar menjadi 
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laba bersih Rp35,88 miliar.

Mengapa mereka bisa men-

catatkan keuntungan? Apakah 

ini karena kenaikan dari bisnis 

utama perseroan atau han-

ya dari aksi akrobat laporan 

keuangan. Membedah lapo-

ran keuangan MYOH, nampak 

kinerja keuangan mereka me-

mang naik. Pendapatan naik 

25 persen menjadi Rp1,79 trili-

un pada tahun lalu dari sebel-

umnya Rp1,43 triliun.

Laba bruto mereka juga naik 

menjadi Rp232,43 miliar dari 

Rp196,61 miliar dan laba usaha 

juga naik menjadi Rp168,08 mil-

iar dari Rp146,58 miliar. Dari sisi 

arus kas operasi yang analogin-

ya mirip dengan aliran darah ma-

nusia itu juga sudah positif dari 

kuartal pertama tahun lalu yang 

minus.

Untungnya arus kas ber-

sih mereka aktivitas operasi 

sudah positif menjadi Rp151,13 

miilar, lebih baik dari sebelum-

nya Rp67,94 miliar. Setidaknya 

pemasukan dari kegiatan op-

erasional dapat menutupi biaya 

operasional meski dari sisi arus 

kas aktivitas investasi masih mi-

nus Rp767,79 miliar dari minus 

Rp612,23 miliar.

Jangan lupa juga mencermati 

MYOH lantaran mereka masih 

mencatatkan rugi selisih kurs 

yang naik menjadi Rp7,30 miliar 

dari Rp4,73 miliar, beban bunga 

dan keuangan juga naik, dan di 

sisi lain pendapatan bunga turun. 

Raihan bagus ini juga tak bisa 

dilepaskan dari turunnya laba 

proforma dari transaksi restruk-

turisasi antara entitas pengen-

dali dari sebelumnya Rp115,46 

miliar menjadi Rp81,65 miliar.

Sederhananya, proforma 

earning adalah pendapatan pe-

rusahaan ‘seandainya saja ses-

uatu tidak terjadi’. Biasanya digu-

nakan hanya untuk memberikan 

gambaran kepada investor ten-

tang kondisi perusahaan sean-

dainya jika tidak terjadi hal-hal 

yang bersifat luar biasa, seperti 

misalnya bencana alam atau 

perusahaan melakukan merg-

er.

Pada akhir 2011 dan Okto-

ber 2012, Samindo memang 

mengakuisisi tiga perusahaan 

tambah yakni PT Samindo Uta-

ma Kaltim, PT Trasindo Murni 

Perkasa, dan PT Mintec Abadi. 

Nah, laba entitas anak ini be-

lum diperhitungkan sebagai 

bagian dari konsolidasi grup. 

Seiring dengan berlalunya 

waktu, terkadang beberapa 

perusahaan memang mulai 

memakai “kreatifitas”-nya dan 

menyelewengkan penggunaan 

proforma earning ini sehingga 

investor perlu juga mengamati 

soal ini.

Meski begitu, toh pertumbu-

han kinerja tahun lalu itu tak lan-

tas membuat harga sahamnya 

melonjak. Saat merilis laporan 

keuangan 2011, saham MYOH 

tercatat pada level Rp5.300 

per saham dengan kapitalisasi 

pasar Rp7,79 triliun. Tapi ketika 

merilis laporan keuangan 2012 

pada bulan lalu, harga saham 

perseroan masih bertengger di 

posisi rendah Rp730 per saham 

dan pada 24 April lalu menjadi 

Rp700 per saham, belum mam-

pu mengerek sepenuhnya.

Rumor pun beredar. Kabar 

akuisisi tambang batu bara den-

gan cadangan 30 juta ton di Kali-

mantan Timur, menghembuskan 

kabar saham MYOH tengah dia-

kumulasi fund lokal dan sejalan 

dengan itu saham perseroan 

berpotensi menembus Rp1.000 

dalam jangka pendek.

MYOH memang akan 

mengincar sektor hulu dengan 

mengakuisisi tambang batu 

bara. Dengan aksi ini, mereka 

menargetkan pendapatan dan 

laba bersih naik 90 persen ta-

hun ini, apalagi mereka sudah 

punya pembeli potensial batu 

bara untuk pasar ekspor di Ko-

rea Selatan dan China. Kabar 

lain muncul, ada perusahaan 

alat berat yang juga punya tam-
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VALUATION RATIOS
  COMPANY INDUSTRY SECTOR
P/E RATIO (TTM) 18.82 15.13 16.94
P/E HIGH - LAST 5 YRS. -- 211.4 71.26
P/E LOW - LAST 5 YRS. -- 37.5 13.22

BETA -0.05 1.13 1.15

PRICE TO SALES (TTM) 0.95 1.72 1.95
PRICE TO BOOK (MRQ) 5.2 0.9 1.79
PRICE TO TANGIBLE BOOK (MRQ) 7.54 0.96 2.02
PRICE TO CASH FLOW (TTM) 12.37 10.42 12.48
PRICE TO FREE CASH FLOW (TTM) -- 0.93 3.04

DIVIDENDS
  COMPANY INDUSTRY SECTOR
DIVIDEND YIELD -- 4.68 2.07
DIVIDEND YIELD - 5 YEAR AVG. -- 2.97 1.66
DIVIDEND 5 YEAR GROWTH RATE -- 5.51 5.66

PAYOUT RATIO(TTM) 0 26.85 25.08

GROWTH RATES
  COMPANY INDUSTRY SECTOR
SALES (MRQ) VS QTR. 1 YR. AGO 18.66 21.08 9.93
SALES (TTM) VS TTM 1 YR. AGO 22.39 2.97 8.32
SALES - 5 YR. GROWTH RATE 231.57 2 14.22

EPS (MRQ) VS QTR. 1 YR. AGO -99.59 341.88 528.89
EPS (TTM) VS TTM 1 YR. AGO -83.66 -- --
EPS - 5 YR. GROWTH RATE -- -7.39 9.41

CAPITAL SPENDING - 5 YR. GROWTH 
RATE

421.14 30.78 30.37

FINANCIAL STRENGTH
  COMPANY INDUSTRY SECTOR
QUICK RATIO (MRQ) 0.63 1.43 1.06
CURRENT RATIO (MRQ) 0.8 1.81 1.51
LT DEBT TO EQUITY (MRQ) 61.47 19.66 25.63
TOTAL DEBT TO EQUITY (MRQ) 61.47 29.82 41.14
INTEREST COVERAGE (TTM) -- 76.32 124.91

PROFITABILITY RATIOS
  COMPANY INDUSTRY SECTOR
GROSS MARGIN (TTM) 8.46 27.68 29.25
GROSS MARGIN - 5 YR. AVG. 10.06 33.72 25.38

EBITD MARGIN (TTM) 9.24 -- --
EBITD - 5 YR. AVG 10.45 25.13 18.07

OPERATING MARGIN (TTM) 5.11 14.3 9.82
OPERATING MARGIN - 5 YR. AVG. 5.6 18.8 13.07

PRE-TAX MARGIN (TTM) 4.87 31.02 11.01
PRE-TAX MARGIN - 5 YR. AVG. 5.83 23.53 13.01

NET PROFIT MARGIN (TTM) 3.58 23.77 7.63
NET PROFIT MARGIN - 5 YR. AVG. 4.22 17.06 9.33

EFFECTIVE TAX RATE (TTM) 26.47 23.9 24.22
EFFECTIVE TAX RATE - 5 YR. AVG. 27.57 26.96 29.88

EFFICIENCY
  COMPANY INDUSTRY SECTOR
REVENUE/EMPLOYEE (TTM) 8,249,670,144 1,933,507,052 2,655,567,545

NET INCOME/EMPLOYEE (TTM) 295,301,312 550,339,369 141,027,694

RECEIVABLE TURNOVER (TTM) 29.78 5.94 7.23
INVENTORY TURNOVER (TTM) -- 3.96 6.1
ASSET TURNOVER (TTM) 4.19 0.47 0.91

MANAGEMENT EFFECTIVENESS
  COMPANY INDUSTRY SECTOR
RETURN ON ASSETS (TTM) 15 11.05 5.76
RETURN ON ASSETS - 5 YR. AVG. 7.88 13.14 8.78

RETURN ON INVESTMENT (TTM) 34.82 12.63 7.58
RETURN ON INVESTMENT - 5 YR. 
AVG.

15.17 15.22 12.25

RETURN ON EQUITY (TTM) 17.97 16.77 9.22
RETURN ON EQUITY - 5 YR. AVG. -2.37 18.08 15.36

TTM = Empat kuartal terakhir MRQ = Kuartal terkini (Kuartal IV 2012)
Sumber : Reuters.com

bang batu bara dari Inggris bakal membeli saham 

Samindo. Manajemen dalam suratnya kepada BEI 

menyatakan tidak tahu rencana itu.

Tahun ini Samindo yang sahamnya dikendal-

ikan oleh Samtan Co Ltd 55,09 persen ini meny-

iapkan belanja modal US$13,12 juta, turun dari be-

lanja modal 2012 US$41,16 juta. Penurunan capex 

itu karena ada penyesuaian jadwal penggantian 

dan perbaikan peralatan lama yang dimiliki se-

hingga tak butuh biaya besar. Direktur Samindo 

Priyo Pribaditama dalam paparan publik men-

gatakan mereka akan memperkuat usaha yang 

sudah ada setelah mengambilalih tiga perusa-

haan jasa pertambangan. 
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K
ekayaan Peter per Maret lalu ditaksir mencapai US$2,5 

miliar, bertengger di urutan ke-6 terkaya di negeri ini 

dan urutan ke-589 di dunia. Secara pribadi, dia punya 

St Regis Bali, resort Surfers Paraides di Queensland, 

NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK (META)

EFISIENSI DARI TEKAN 
BEBAN HINGGA JUAL 
ASET
Nama Peter Sondakh tak asing di jagad pasar modal dan masuk 
menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia versi Forbes. Pria 61 
tahun ini mengendalikan Rajawali Group, konglomerasi dengan bidang 
usaha tambang, komoditas, hotel, dan jasa transportasi. November 
tahun lalu, seperti dikutip Forbes, Rajawali menggelontorkan US$50 
juta guna memperbesar saham di Indo Mines, salah satu trader di 
Australia dan penyuplai konsentrat besi ke Asia.

Australia, dan 

rumah mewah di 

Beverly Hills.

Secara grup, 

Rajawali sendiri 

menjadi peme-

gang saham di PT 

Bukit Asam Trans-

pacific Railway, 

konsorsium yang 

bergerak di bidang 

p e r t a m b a n g a n 

dan transportasi 

batu bara. Mereka 

juga mengendal-

ikan perusahaan 

taksi saingan Blue 

Bird yakni Express 

Group yang be-

lum lama ini masuk 

bursa. Satu lagi pe-

rusahaan yang menjadi aset 

grup dan bakal mendongkrak 

pundi investasi Rajawali ialah 

PT Nusantara Infrastructure 

Tbk, emiten jalan tol yang mel-

antai di Bursa Efek Indonesia 

pada 18 Juli 2001.

Sebelum membeli 23,5 

persen saham Nusantara pada 

2010, Rajawali dikenal sebagai 

produsen rokok lewat Bentoel 

Internasional, lalu dilego 56,96 

persen ke British American 

Tobacco. Peter tentu saja bisa 

tersenyum mengingat kepu-

tusan merogoh kocek hingga 

Rp448 miliar membeli Nusan-

tara itu kini berbuah manis.

Sempat merugi pada 2011, 
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perusahaan yang 

berdiri pada 1995 

dengan nama PT 

Sawitia Bersama 

Darma ini akhirnya 

mencetak laba ber-

sih (laba kompre-

hensif tahun berjalan 

atribusi) mencapai 

Rp38,20 miilar dari 

rugi bersih 2011 

Rp26,95 miliar. Ada 

sejumlah pos yang 

mereka coba dief-

isienkan sepanjang 

tahun lalu. 

Jika membedah 

laporan keuangan-

nya, laba yang diraih 

emiten berkode saham META ini sebetulnya juga karena dito-

pang kenaikan laba usaha dan beban bunga turun.

Pendapatan usaha mereka naik menjadi Rp270,40 miliar dari 

tahun sebelumnya Rp232 miliar meski di satu sisi beban usaha 

juga terkerek menjadi Rp166,36 miliar dari Rp143,97 miliar dan 

laba usaha naik menjadi Rp104,04 miliar dari Rp88,03 miliar. 

Semua pendapatan META itu sebetulnya diperoleh dari pihak 

ketiga. Pendapatan jalan tol dihitung dari jumlah kendaraan 

yang lewat dikalikan dengan tarif menurut golongan kendaraan 

dan tarif ini ditetapkan didasarkan pada UU No.38/2004 dan PP 

No.15/2005.

Ada lima ruas jalan tol yang dikelola oleh META yakni Ser-

pong—Pondok Aren, Ramp Tallo Barat (Makassar), Ujung Pan-

jang Tahap I (Makassar), Ramp Parangloe (Makassar) dan Biring-

kanaya (Makassar). Tahun lalu, ruas jalan tol sepanjang 7,25 km 

di Bintaro—Serpong tercatat dilalui 28,99 juta kendaraan per ta-

hun, ruas tol yang menghubungkan Pelabuhan Soekarno—Hatta 

(Makassar) dengan ujung barat Makassar tercatat 17,67 juta kend-

araan per tahun.

Beban usaha terbesar dari pengelolaan jalan tol ialah beban 

pemeliharaan aset jalan tol dan beban umum administrasi yang 

WIKIMEDIA.ORG
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masing—masing mencatatkan angka Rp71,63 miliar dan Rp69,87 

miliar. Beban ini lebih besar ketimbang beban pengumpul 

pendapatan tol (Rp19,91 miilar) dan beban pelayanan pemakai 

jalan tol (Rp4,95 miliar).

Beban bunga dan beban keuangan mereka pada tahun lalu 

juga ditekan dari Rp94,73 miliar menjadi Rp82,50 miliar dan mer-

eka juga mendapatkan keuntungan dari laba selisih kurs. Selain 

penurunan beban, kalau dilihat dari laporan keuangan audit itu, 

emiten yang dipimpin oleh M. Ramdani Basri ini meraih dana 

segar dari keuntungan menjual properti investasi senilai Rp10,04 

miliar.

Ya, mereka menjual unit perkantoran di Gedung Menara Karya, 

Kuningan, Jakarta. Properti seluas 1.221,08 m2 itu dijual pada No-

vember tahun lalu kepada PT Karya Ratu Mulia senilai Rp24,67 

miliar. Properti ini dibeli pada 2007 dengan pinjaman dari Bank 

Mega. Tak hanya itu, META juga dapat untung dari laba perusa-

haan asosiasi, padahal tadinya rugi Rp11,08 miliar kini menjadi 

untung Rp6,23 miliar.

Ada dua perusahaan asosiasi yakni PT Jakarta Lingkar Barat-

satu (JLB) bergerak di bidang pengelola jalan tol dengan kepe-

milikan 25 persen melalui anak usahanya PT Marga Utama Nus-

antara (MUN) dan PT Intisentosa Alambahtera (ISAB), perusahaan 

jasa pelabuhan dengan kepemilikan 39 persen melalui PT Port-

co Infranusantara.

Bagaimana tidak untung, ruas jalan tol Jakarta Outer Ring 

Road (JORR) Kebon Jeruk yang dikelola JLB tercatat 20,34 juta 

kendaraan per tahun dan diperkirakan meningkat rata rata 24,7 

pada 2010—2015. Pendukung keuntungan bersih juga mendapat 

tambahan dari penghasilan iklan yang naik menjadi Rp2,44 miliar 

dari Rp1,57 miliar. Intinya mereka mampu menekan total pos be-

ban lain—lain menjadi Rp50,10 miliar dari Rp108,27 miliar pada 

2011.

Di tengah persaingan META di antaranya dengan PT Citra 

Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) dan PT Jasa Marga Tbk 

(JSMR),  peluang META masih terbuka. Apalagi, manajemen 

META akan menggarap dua proyek jalan tol yaitu Serpong—

Balaraja dan Medan—Kuala Namu dengan estimasi investasi 

Rp5 triliun dan US$580 juta. Di luar itu, secara umum langkah 

pemerintah dalam mendukung infrastruktur melalui MP3EI juga 

membuat mulitflier efek sehingga peluang jalan tol masih besar.

Bagaimana tidak 
untung, ruas jalan 
tol Jakarta Outer 
Ring Road (JORR) 
Kebon Jeruk yang 
dikelola JLB ter-
catat 20,34 juta 
kendaraan per 
tahun dan diperki-
rakan meningkat 
rata rata tumbuh 
24,7 persen pada 
2010—2015.
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VALUATION RATIOS
  COMPANY INDUSTRY SECTOR
P/E RATIO (TTM) 79.09 28.15 24.78
P/E HIGH - LAST 5 YRS. 157.96 23.91 52.73
P/E LOW - LAST 5 YRS. 126.89 8.78 11.07

BETA 0.86 0.86 0.9

PRICE TO SALES (TTM) 12.58 4.95 2.22
PRICE TO BOOK (MRQ) 3.4 5.24 2.19
PRICE TO TANGIBLE BOOK (MRQ) 3.4 0.07 2.41
PRICE TO CASH FLOW (TTM) 38.51 0.1 9.12
PRICE TO FREE CASH FLOW (TTM) -- 0.3 34.19

DIVIDENDS
  COMPANY INDUSTRY SECTOR
DIVIDEND YIELD -- 1.2 1.52
DIVIDEND YIELD - 5 YEAR AVG. 0 2.16 1.61
DIVIDEND 5 YEAR GROWTH RATE -- -0.02 2.83

PAYOUT RATIO(TTM) 0 33.6 30.91

GROWTH RATES
  COMPANY INDUSTRY SECTOR
SALES (MRQ) VS QTR. 1 YR. AGO 15.16 42.62 12.17
SALES (TTM) VS TTM 1 YR. AGO 22.82 39.46 12.83
SALES - 5 YR. GROWTH RATE 15.58 27.73 8.59

EPS (MRQ) VS QTR. 1 YR. AGO 129.3 15.96 154.99
EPS (TTM) VS TTM 1 YR. AGO 119.75 -- --
EPS - 5 YR. GROWTH RATE -- 41.56 7.75

CAPITAL SPENDING - 5 YR. GROWTH 
RATE

27.06 47.57 12.54

FINANCIAL STRENGTH
  COMPANY INDUSTRY SECTOR
QUICK RATIO (MRQ) -- 0.01 1.25
CURRENT RATIO (MRQ) 1.82 0.69 1.69
LT DEBT TO EQUITY (MRQ) 73.33 84.53 56.04
TOTAL DEBT TO EQUITY (MRQ) 77.71 136.34 82.98
INTEREST COVERAGE (TTM) 0.83 3.41 18.23

PROFITABILITY RATIOS
  COMPANY INDUSTRY SECTOR
GROSS MARGIN (TTM) -- 66.17 29.29
GROSS MARGIN - 5 YR. AVG. 79.04 65.99 31.26

EBITD MARGIN (TTM) 62.81 -- --
EBITD - 5 YR. AVG 54.45 44.03 19.67

OPERATING MARGIN (TTM) 38.88 32.61 13.64
OPERATING MARGIN - 5 YR. AVG. 31.04 37.52 13.83

PRE-TAX MARGIN (TTM) 14.93 22.58 11.88
PRE-TAX MARGIN - 5 YR. AVG. -13.3 26.44 11.72

NET PROFIT MARGIN (TTM) 8.73 16.86 8.72
NET PROFIT MARGIN - 5 YR. AVG. -11.34 20.3 8.41

EFFECTIVE TAX RATE (TTM) 41.57 25.44 31.31
EFFECTIVE TAX RATE - 5 YR. AVG. -- 23.33 34.73

EFFICIENCY
  COMPANY INDUSTRY SECTOR
REVENUE/EMPLOYEE (TTM) 1,905,789,952 1,766,782,992 629,312,201

NET INCOME/EMPLOYEE (TTM) 166,284,704 299,100,659 64,469,207

RECEIVABLE TURNOVER (TTM) 29.94 118.37 26.69
INVENTORY TURNOVER (TTM) -- 1.45 20.65
ASSET TURNOVER (TTM) 0.14 0.4 0.67

MANAGEMENT EFFECTIVENESS
  COMPANY INDUSTRY SECTOR
RETURN ON ASSETS (TTM) 1.24 6.73 2.33
RETURN ON ASSETS - 5 YR. AVG. -1.67 6.12 3.75

RETURN ON INVESTMENT (TTM) 1.36 9.38 5.71
RETURN ON INVESTMENT - 5 YR. AVG. -1.79 7.66 5.39
 
RETURN ON EQUITY (TTM) 4.51 19.94 10.34
RETURN ON EQUITY - 5 YR. AVG. -3.58 15.37 9.1

TTM = Empat kuartal terakhir
MRQ = Kuartal terkini (Kuartal IV 2012)
Sumber : Reuters.com

Untuk mengoptimalkan kontribusi jalan tol, emiten berkode 

META ini juga berencana untuk melakukan restrukturisasi den-

gan pengalihan kekayaan perseroan berupa seluruh saham-

saham milik Perseroan kepada PT Margautama Nusantara. Dari 

transaksi itu, Margautama Nusantara akan menjadi induk perusa-

haan atas anak perusahaan perseroan yang bergerak di bidang 

pengelolaan jalan tol. 
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"Investing without research is 
like playing stud poker and 
never looking at the cards."

Peter Lynch, 
One Up On Wall Street
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D
esember tahun lalu, laba bank yang dipimpin oleh Gan-

dhi Ganda Putra itu menjadi Rp14,26 miliar dari tahun 

sebelumnya rugi bersih Rp117,99 miliar, sedangkan to-

tal pendapatan operasional mencapai Rp1,09 triliun 

dari Rp320,02 miliar. Sejak Recapital mengakuisisi Bank Eksekutif 

pada Juli 2010 dan mengubahnya menjadi Bank Pundi, sekaligus  

menandai strategi fokus pada pembiayaan mikro dan kecil. Bank ini 

menyediakan produk yang cocok bagi pengusaha mikro dan kecil 

dan melayani pelanggan ritel.

Apa yang mereka lakukan memang menyasar strategi yang su-

dah dilakukan oleh sejumlah bank lain seperti PT Bank Rakyat In-

donesia Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Tabungan 

Pensiunan Nasional Tbk, BPD, dan BPR. Kini Bank Pundi memban-

gun jaringan yang kuat, dengan cabang di seluruh Indonesia dalam 

rangka untuk dapat diakses oleh pengusaha kecil dan mikro. Akhir 

tahun lalu total 48 kantor cabang dan 159 kantor cabang pembantu.

Terhitung sudah tiga kali mereka menggelar penawaran umum 

terbatas dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih da-

hulu atau right issue. Pertama, pada 30 Juni 2010, mereka meraih 

dana right issue Rp512,25 miliar setelah melepas 5,12 miliar sa-

BANK PUNDI INDONESIA TBK (BEKS)

MENGEJAR NASABAH 
RITEL ALA RECAPITAL

Sejak diambilalih oleh Grup Re-
capital yang didirikan oleh Rosan 
Roeslani, Sandiaga Uno, dan Elvin 
Ramli, kinerja  Bank Pundi Indo-
nesia Tbk yang dulunya bernama  
Bank Eksekutif Internasional Tbk 
ini secara konsisten tiga kuar-
tal mencetak laba. Sejak kuartal 
pertama tahun lalu, performa bank 
ini memang sudah terlihat moncer, 
Laba bersih mereka naik menjadi 
Rp23,72 miliar dari rugi bersih peri-
ode kuartal I-2011 Rp19,28 miliar.
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ham dengan nilai Rp100. 

Kedua, Bank Pundi meraih 

Rp328,23 miliar saat right 

issue pada 15 Septem-

ber 2011 dengan melepas 

3,28 miliar saham biasa 

seharga Rp100, dan ketiga 

mendapatkan dana segar 

Rp179,59 miliar pada 30 

Agustus 2012 setelah right issue sebanyak 

1,49 miliar saham dengan harga Rp120.

Perseroan didirikan pada 1992 di Jakarta 

dengan nama PT Executive International Bank. 

Pada 22 Juni 2001, perseroan memperoleh 

pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk me-

lepas saham perdana sebanyak 277,5 juta sa-

ham bernilai nominal Rp100 pada harga Rp140 

dan 55,5 juta Waran I. 

Akibat masalah permodalan dan pening-

katan kredit bermasalah, pada 2009, perusa-

haan masuk dalam pengawasan khusus Bank 

Indonesia. Guna keluar dari masalah ini, mana-

jemen melakukan peningkatan modal melalui 

rights issue I/2010. Pada right issue pertama it-

ulah pemegang saham perseroan menyepak-

ati masuknya Recapital Securities, sekuritas di 

kelompok usaha Recapital Advisory sebagai 

pembeli siaga dalam rights issue itu.

Recapital Securities mendapat alokasi 61,02 

persen saham, sedangkan pemegang saham 

lain yaitu IF Services Netherlands berhak atas 

24 persen saham. Bank Indonesia akhirnya 

memberikan persetujuan kepada Recapital 

Securities sebagai pemegang saham pengen-

dali bank pada 29 Juni 2010.

Selain perubahan komposisi pemegang 

saham dan nama perseroan, perubahan juga 

terjadi dalam strategi bisnis. Kini Bank Pundi 

mulai menitikberatkan strategi pengemban-

gan pembiayaan di sektor usaha mikro serta 

usaha kecil dan menen-

gah (UMKM) Struktur pen-

danaannya pun diarahkan 

kepada dana-dana ritel 

(retail funding) guna men-

dukung fokus pembiayaan 

tersebut.

Langkah ini pun sejalan 

dengan konsep keseta-

raan mengedepankan pemberdayaan UMKM 

sebagaimana seringkali digemborkan oleh 

Recapital Group. Tahun lalu, Bank Pundi men-

catatkan pendapatan bunga atas penyaluran 

kredit mencapai Rp1,44 triliun dari sebelumnya 

Rp455,06 miliar, sedangkan simpanan nasa-

bah pihak ketiga mencapai Rp6,73 triliun dari 

Rp5,24 triliun.

Hanya saja, Recapital Securities mesti siap—

siap melepas sebagian saham di Bank Pundi 

apabila aturan Bank Indonesia terkait dengan 

penetapan batas maksimum kepemilikan sa-

ham bank berdasarkan kategori pemegang 

saham direalisasikan. Peraturan Bank Indone-

sia No14/2012 mengamanatkan pemegang sa-

ham berbadan hukum lembaga keuangan di-

perbolehkan memiliki 40 persen saham bank, 

badan hukum non-lembaga keuangan berhak 

30 persen saham, perorangan 20 persen.

Akhir tahun lalu saham Recapital Securities 

di Bank Pundi mencapai 67,85 persen, sisan-

ya IF Services Netherlands BV (13,34 persen), 

Pershing LLC (10,71), Gandhi (dirut, 0,03 pers-

en), dan publik (8,07 persen). Gara—gara per-

aturan ini, Recapital yang juga menggenggam 

saham di Recapital Asset Management, Relife, 

Recapital General Insurance, Bank Kesejahter-

aan Ekonomi, dan Capitalinc Investment ini 

akan mencari mitra strategis guna memenuhi 

persyaratan itu. Entah siapa mitranya.

Namun di luar persoalan regulasi itu, kehad-
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iran Recapital bisa menjadi jaminan penetrasi 

bisnis bank berbasis UMKM ini bisa makin me-

ningkat sehingga saham BEKS yang diperda-

gangkan pada level Rp125 per saham itu bisa 

dipertimbangkan. Harga saham per 23 April 

itu memang naik dari 15 Januari Rp120 per 

saham. 

Sekedar catatan, Recapital sendiri per-

nah memiliki cerita sukses ketika mengaku-

sisi  Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk 

(BTPN), apakah mereka akan kembali men-

gulanginya pada BEKS? Kita tunggu saja. 

VALUATION RATIOS
  COMPANY INDUSTRY SECTOR
P/E RATIO (TTM) 24.53 17.69 22.4
P/E HIGH - LAST 5 YRS. 24.98 27.43 72.68
P/E LOW - LAST 5 YRS. 24.98 8.65 36.17

BETA 0.51 1.41 1.32

PRICE TO SALES (TTM) 1.2 4.42 5.55
PRICE TO BOOK (MRQ) 2.04 1.92 1.95
PRICE TO TANGIBLE BOOK (MRQ) 2.07 2.18 2.2
PRICE TO CASH FLOW (TTM) 12.61 10.6 14.42
PRICE TO FREE CASH FLOW (TTM) 40.04 11.99 29.06

DIVIDENDS
  COMPANY INDUSTRY SECTOR
DIVIDEND YIELD -- 2.03 1.57
DIVIDEND YIELD - 5 YEAR AVG. -- 1.85 1.58
DIVIDEND 5 YEAR GROWTH RATE -- 3.9 5.17

PAYOUT RATIO(TTM) 0 19.51 20.63

GROWTH RATES
  COMPANY INDUSTRY SECTOR
SALES (MRQ) VS QTR. 1 YR. AGO 66.66 14.62 37.26
SALES (TTM) VS TTM 1 YR. AGO 188.99 10.32 22.78
SALES - 5 YR. GROWTH RATE 53.42 9.7 11.87

EPS (MRQ) VS QTR. 1 YR. AGO 105.85 113.83 114.11
EPS (TTM) VS TTM 1 YR. AGO 124.21 -- --
EPS - 5 YR. GROWTH RATE 54.87 22.26 16.56

CAPITAL SPENDING - 5 YR. GROWTH 
RATE

15.25 9.44 13.02

FINANCIAL STRENGTH
  COMPANY INDUSTRY SECTOR
QUICK RATIO (MRQ) -- 0 0.33
CURRENT RATIO (MRQ) -- 0 16.7
LT DEBT TO EQUITY (MRQ) 19.82 40.81 55.59
TOTAL DEBT TO EQUITY (MRQ) 19.82 131.45 127.44
INTEREST COVERAGE (TTM) -- 0 30.98

PROFITABILITY RATIOS
  COMPANY INDUSTRY SECTOR
GROSS MARGIN (TTM) -- 1.64 17.73
GROSS MARGIN - 5 YR. AVG. -- 1.67 17.21

EBITD MARGIN (TTM) -- -- --
EBITD - 5 YR. AVG -- 0.7 8.68

OPERATING MARGIN (TTM) 6.21 26.25 24.69
OPERATING MARGIN - 5 YR. AVG. -23.98 26.27 20.21

PRE-TAX MARGIN (TTM) 6.21 31.26 28.78
PRE-TAX MARGIN - 5 YR. AVG. -23.98 26.31 479.24

NET PROFIT MARGIN (TTM) 4.27 23.99 23.15
NET PROFIT MARGIN - 5 YR. AVG. -20.8 18.91 471.36

EFFECTIVE TAX RATE (TTM) 31.3 22.26 20.68
EFFECTIVE TAX RATE - 5 YR. AVG. -- 27.45 24.29

EFFICIENCY
  COMPANY INDUSTRY SECTOR
REVENUE/EMPLOYEE (TTM) -- 6,626,149 136,109,972

NET INCOME/EMPLOYEE (TTM) -- 864,027 34,208,219

RECEIVABLE TURNOVER (TTM) -- 0.01 26.73
INVENTORY TURNOVER (TTM) -- 0 7.92
ASSET TURNOVER (TTM) -- 0 0.09

MANAGEMENT EFFECTIVENESS
  COMPANY INDUSTRY SECTOR
RETURN ON ASSETS (TTM) 0.69 1.31 2.67
RETURN ON ASSETS - 5 YR. AVG. -2.37 1.15 2.21

RETURN ON INVESTMENT (TTM) -- 0 2.82
RETURN ON INVESTMENT - 5 YR. 
AVG.

-- 0.09 2.6

RETURN ON EQUITY (TTM) 8.39 12.73 10.68
RETURN ON EQUITY - 5 YR. AVG. -31.04 12.23 10.13

TTM = Empat kuartal terakhir      MRQ = Kuartal terkini (Kuartal IV 2012)
Sumber : Reuters.com
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K
okoh Inti didirikan pada 6 Juli 2001 dan mulai beroperasi pada 

September 2004. Emiten ini bergerak di bidang perdagangan, 

distributor, eksportir, dan importir segala macam barang da-

gangan terutama keramik. Cabangnya sudah tersebar di 22 

kota di antaranya Medan, Pekanbaru, Palembang, Jakarta, Bekasi, Bo-

gor, Bandung, Malang, Banjarmasin, Purwokerto, Pontianak, Jambi, dan 

Kediri.

Pergerakan harga saham perseroan tak bisa dilepaskan dari performa 

bisnis sepanjang tahun lalu. Distributor ubin keramik ini membuku-

kan laba bersih Rp33,53 miliar pada 2012, membalikkan kerugian 

Rp108,03 miliar setahun sebelumnya. Penjualan bersih perseroan 

tahun lalu mencapai Rp879,84 miliar naik 25 persen dari tahun se-

belumnya Rp702,36 miliar.

Manajemen menyatakan keuntungan itu karena Grup, melalui 

manajemen baru berhasil menjalankan kegiatan operasinya den-

gan lebih baik. Misalnya, dengan meningkatkan kualitas SDM dan 

pengawasan ketat terhadap pelaksanaan penagihan guna me-

minimalkan piutang tak tertagih. Selain itu, Kokoh Inti juga menata 

ulang gudang—gudang di cabang agar tingkat efisiensi lebih op-

KOKOH INTI AREBAMA TBK (KOIN)

UNTUNG DI 
BAWAH 
KENDALI ‘GAJAH 
PUTIH’
Pertengahan 18 April lalu, manajemen Bursa Efek 
Indonesia menghentikan sementara perdagangan 
saham (suspensi) perdagangan saham Kokoh Inti 
Arebama Tbk. Suspensi ini guna mendinginkan 
perdagangan saham berkode KOIN itu. Pasalnya 
pergerakan saham Kokoh Inti di luar kebiasaan kare-
na bertambah hingga Rp415 atau melesat 162,75 
persen dari harga penutupan pada 2 April Rp255 per 
saham menjadi menjadi Rp670 per saham pada 17 
April 2013.
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timal. Tahun lalu, beban bunga mereka 

hanya Rp803,39 juta, turun 75 persen dari 

tahun sebelumnya Rp3,22 miliar.

Total beban lain—lain juga hanya men-

capai Rp620,54 juta dari tahun sebelum-

nya Rp4,61 miliar dan mereka juga berhasil 

menekan beban umum dan administrasi 

menjadi Rp53,99 miliar dari Rp167,18 miliar. 

Penekanan beban itu sebetulnya karena 

Kokoh Inti berhasil melunasi sebagian 

besar hutang bank jangka panjang dan 

pendek pada 2011. Meski demikian, sep-

erti diterangkan dalam laporan audit ta-

hun lalu, KOIN masih defisit.

Guna membalikan defisit ini KOIN 

bakal memperbesar penjualan berbagai 

produk non keramik seperti gipsum, se-

men, granit dan produk sanitari lain. Wa-

jar, karena dari pendapatan tahun lalu 

Rp879,84 miliar, 99 persen atau Rp871,57 

miliar disumbang dari penjualan keramik, 

sisanya granit, barang sanitasi, cat, pela-

pis anti bocor, semen instan, gipsum, dan 

metal roof.

Tahun ini KOIN juga selektif 

menghapus buku atas piutang 

yang sudah tak memungkinkan 

ditagih, pengawasan ketat ter-

hadap penagihan guna memi-

nimalkan piutang tidak tertagih, 

dan mengontrol ketat produk 

di gudang nasional dan cabang 

untuk menghindari penumpu-

kan barang KW III, recetan, dan 

barang pecah.

Prospek bisnis keramik yang 

mendukung bisnis perseroan 

juga diperkirakan terus tumbuh. 

Asosiasi Aneka Keramik Indo-

nesia memproyeksikan industri keramik 

nasional tumbuh 15 persen-20 persen 

seiring dengan besarnya permintaan do-

mestik terutama dari sektor properti dan 

konstruksi.

Itulah sebabnya, tak salah jika Siam Ce-

ment Group (SCG), raksasa asal Bangkok, 

Thailand, mengakuisi 70,35 persen saham 

pemilik lama Kokoh Inti yakni Asia Invest-

ment Capital II Ltd dan PT Prima Palma 

Mandiri pada Juni 2011. Setelah tender of-

fer, penawaran ke publik agar saham pub-

lik dibeli, per akhir tahun lalu SGC melalui 

anak usahanya SCG Distribution Company 

Limited mencapai 99,08 persen. Emiten ini 

pun bekerja sama dengan relasi pihak ke-

tiga yakni PT KIA Serpih Mas, PT Keramika 

Indonesia Asosiasi Tbk (KIAS), dan PT KIA 

Keramik Mas.

Ketiga perusahaan ini ternyata terafiliasi 

karena 96,31 persen saham KIAS dimiliki 

oleh SCG Building Materials Company Ltd, 

KOIN24 April 2013
KOIN : 550.00
IHSG : 5011.61
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VALUATION RATIOS
  COMPANY INDUSTRY SECTOR
P/E RATIO (TTM) -- 144.7 26.52
P/E HIGH - LAST 5 YRS. 26.29 241.87 42.01
P/E LOW - LAST 5 YRS. 5.68 15.48 9.34

BETA 0.93 0.98 0.99

PRICE TO SALES (TTM) 0.48 0.71 1.61
PRICE TO BOOK (MRQ) 11.42 1.31 1.79
PRICE TO TANGIBLE BOOK (MRQ) 11.42 1.41 2.31
PRICE TO CASH FLOW (TTM) -- 10.51 10.14
PRICE TO FREE CASH FLOW (TTM) -- 9.07 879.84

DIVIDENDS
  COMPANY INDUSTRY SECTOR
DIVIDEND YIELD -- 1.91 0.9
DIVIDEND YIELD - 5 YEAR AVG. -- 2.33 1.11
DIVIDEND 5 YEAR GROWTH RATE -- 1.61 1.58

PAYOUT RATIO(TTM) -- 269.19 17.54

GROWTH RATES
  COMPANY INDUSTRY SECTOR
SALES (MRQ) VS QTR. 1 YR. AGO 32.21 6.5 15.74
SALES (TTM) VS TTM 1 YR. AGO 15.04 6.52 15.65
SALES - 5 YR. GROWTH RATE 14.85 0.1 8.33

EPS (MRQ) VS QTR. 1 YR. AGO 107.48 106.79 40.77
EPS (TTM) VS TTM 1 YR. AGO -12.84 -- --
EPS - 5 YR. GROWTH RATE -- -14.53 16.02

CAPITAL SPENDING - 5 YR. GROWTH 
RATE

-26.69 -1.34 3.59

FINANCIAL STRENGTH
  COMPANY INDUSTRY SECTOR
QUICK RATIO (MRQ) 0.71 1.05 1.46
CURRENT RATIO (MRQ) 1.12 1.46 1.83
LT DEBT TO EQUITY (MRQ) 0.3 40.13 32.53
TOTAL DEBT TO EQUITY (MRQ) 61.36 60.96 54.79
INTEREST COVERAGE (TTM) -5.03 3.77 19.85

PROFITABILITY RATIOS

  COMPANY INDUSTRY SECTOR
GROSS MARGIN (TTM) 21.6 28.64 30.59
GROSS MARGIN - 5 YR. AVG. 18.52 29.43 28.83

EBITD MARGIN (TTM) -4.69 -- --
EBITD - 5 YR. AVG -0.83 9.26 14.53

OPERATING MARGIN (TTM) -4.98 3.87 10.63
OPERATING MARGIN - 5 YR. AVG. -1.5 3.99 8.84

PRE-TAX MARGIN (TTM) -5.18 3.74 11.87
PRE-TAX MARGIN - 5 YR. AVG. -2.17 3.86 9.07

NET PROFIT MARGIN (TTM) -5.98 2.46 8.81
NET PROFIT MARGIN - 5 YR. AVG. -2.6 2.44 6.8

EFFECTIVE TAX RATE (TTM) -- 17.06 32.3
EFFECTIVE TAX RATE - 5 YR. AVG. -- 74.95 31.58

EFFICIENCY
  COMPANY INDUSTRY SECTOR
REVENUE/EMPLOYEE (TTM) 1,233,347,968 23,677,646 157,070,572

NET INCOME/EMPLOYEE (TTM) -73,780,760 531,797 22,327,991

RECEIVABLE TURNOVER (TTM) 6.43 4.53 12.77
INVENTORY TURNOVER (TTM) 5.1 4.75 8.54
ASSET TURNOVER (TTM) 2.56 0.85 0.96

MANAGEMENT EFFECTIVENESS
  COMPANY INDUSTRY SECTOR
RETURN ON ASSETS (TTM) -15.34 2.02 8.85
RETURN ON ASSETS - 5 YR. AVG. -4.18 1.92 6.85

RETURN ON INVESTMENT (TTM) -77.92 3.02 12.56
RETURN ON INVESTMENT - 5 YR. 
AVG.

-16.7 2.66 10.46

RETURN ON EQUITY (TTM) -83.04 3.11 14.08
RETURN ON EQUITY - 5 YR. AVG. -18.88 2.88 12.55

TTM = Empat kuartal terakhir
MRQ = Kuartal terkini (Kuartal IV 2012)
Sumber : Reuters.com

anak usaha SCG. Seperti Kokoh Inti, KIAS pun men-

catatkan keuntungan Rp71,04 miliar dari rugi bersih 

2011 sebesar Rp20,24 miliar. Grup asal Thailand 

yang berdiri pada 1913 dan kini dipimpin oleh Kan 

Trakulhoon memang gencar mengincar bisnis di In-

donesia. Selain KOIN, KIAS, mereka juga membeli 

30 persen saham PT Chandra Asri Petrochemical 

Tbk senilai Rp3,76 triliun.

Meski kontribusi pendapatan dari KOIN dan KIAS 

belum terlalu besar bagi raksasa dari negeri Gajah 

Putih itu tetapi prospek bisnis setelah dipegang 

manajemen baru patut diperhitungkan. Bursa pun 

membuka saham perdagangan saham KOIN pada 

19 April lalu. 
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The goal of a successful 
trader is to make the best 
trades. Money is secondary."

- Alexander Elder
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T
ahun 2011 memang bukan tahun ke-

beruntungan bagi perusahaan yang 

mencatatkan saham per- dana di 

Bursa Efek In-

donesia dengan kode 

saham WAPO pada 

22 Juni 2001 ini. Ta-

hun itu mereka merugi 

Rp69,53 miliar, bert-

ambah hingga 389,92 

persen dari rugi bersih 

pada 2010 yakni Rp14,19 

miliar. Pemicunya adalah 

penurunan penjualan 

bersih menjadi hanya 

Rp20,72 miliar dari tahun 

sebelumnya Rp41,04 mili-

ar. Sepanjang enam tahun 

terakhir, emiten ini merugi 

WAHANA PRONATURAL TBK (WAPO)

BUKAN SEKADAR 
BERKAH NAMA 
BARU
Perusahaan distributor bahan baku hasil pertanian 
ini resmi mengganti namanya dari PT Wahana Pho-
nix Mandiri Tbk yang sudah digunakan sejak 2000 
dengan nama baru PT Wahana Pronatural Tbk pada 2 
Juni tahun lalu. Nama baru yang lebih terasa ses-
uai dengan bisnis utama itu diharapkan bisa mem-
bawa peruntungan atau berkah setelah emiten yang 
berkedudukan di Surabaya itu mengalami kerugian 
cukup besar pada 2011 senilai Rp69,5 miliar.

selama tiga kali.

Wahana juga termasuk salah satu perusa-

haan yang belum membagikan dividen ke-

pada pemegang saham. Berdasarkan riset PT 

Investa Saran Mandiri, sekitar 10 persen dari 

total emiten atau sekitar 50 perusahaan ter-

catat belum pernah membagikan dividen sejak 

melakukan penawaran umum perdana saham 

di Bursa.

Selain Wahana, beberapa emiten itu di anta-

ranya Hero Supermaket Tbk (HERO), Indah Kiat 

Pulp & Paper Tbk (INKP), dan Surya Intrindo 

Makmur Tbk (SIMM). Jika diakumulasi, jumlah 

perusahaan yang belum pernah dan tak rutin 

membagi dividen bahkan mencapai 40 persen 

dari total emiten.

Alasannya memang beragam, salah sa-

tunya hasil keuntungan akan digunakan untuk 

ekspansi usaha atau untu membayar hutang 

karena kesulitas likuiditas. Tidak sedikit juga 

di antara perusahaan yang belum membagi 



39PIALANG INDONESIA EDISI 9 MEI 2013

TOP STORY

dividen itu punya likuiditas 

sehat dan minim berek-

spansi.

Soal Wahana, memang 

sulit rasanya membagikan 

dividen di tengah perjuan-

gan mereka mencatatkan 

laba bersih. Perjuangan itu 

pun menuai hasil setelah 

Wahana mampu memba-

likan performa bisnis dari 

rugi Rp69,53 miliar pada 

2011 menjadi untung ber-

sih Rp3,98 miliar.

Penjualan bersih tahun 

lalu mencapai Rp125,02 

miliar, melejit 503 persen 

dari sebelumnya hanya Rp20,73 miliar. Sumbangan paling besar 

datang dari penjualan rumput laut mencapai Rp54,58 miliar, naik 

dari sebelumnya hanya Rp9,48 miliar, disusul penjualan beras 

Rp31,35 miliar dari Rp9,44 miliar. Sisanya penjualan candy atau 

permen (dengan brand seperti Sunkist C Candy dan Pindy Mint, 

dan Dreamy).

Selain kenaikan penjualan lumput raut dan beras yang naik 

beberapa kali lipat, terdapat beberapa upaya ‘pembersihan’ 

di laporan keuangan pada pos beban usaha untuk membuat 

kinerja tampak kinclong. Diantaranya, penghapusan 

piutang usaha Rp5,7 miliar, dan persedian serta uang 

muka masing-masing Rp8,6 miliar dan Rp8,7 miliar. Se-

cara keseluruhan ini membuat beban usaha merosot 

drastis menjadi Rp5,8 miliar dari dari tahun sebelum-

nya Rp24,6 miliar. 

Sesuai dengan laporan keuangan audit, penjualan 

terbesar kepada pihak ketiga di antaranya yakni kepa-

da PT Inasentra, PT Mentari Pratama Sakti, dan PT In-

tra Niaga Mandiri. Manajemen WAPO mengungkapkan 

setelah kerugian usaha pada 2011 hingga Rp69,53 miilar, 

mereka mulai bangkit dengan optimal sehingga per 31 

Desember tahun lalu meraih laba Rp3,98 miliar dan aku-

mulasi defisit menjadi Rp62,04 miliar.
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Parahnya, mereka sempat 

minder karena kerugian itu 

sempat menimbulkan kesang-

sian terhadap kemampuan 

perusahaan dalam memper-

tahankan kelangsungan usaha 

dalam jangka waktu yang pan-

tas.

Guna mempertahankan 

kelangsungan hidup, manaje-

men sebetulnya sudah me-

nyusun rencana membangun 

pasar dan mengembangkan 

varian produk lain. Dalam pa-

paran publik tahun lalu, emiten 

ini menyatakan akan fokus pada komoditas agrobisnis. Saat ini 

komoditas yang sudah ada ialah ekspor rumput laut di samping 

perdagangan hasil bumi yang lain. Ke depan mereka bakal kem-

bangkan kopi, coklat, dan komoditas agrobisnis lain yang dulu 

pernah menjadi produk unggulan.

Soal ekspor, WAPO sudah mengirim barang ke China, Fhili-

pina, dan Vietnam dan membeli bahan baku ke petani dan pen-

gumpul yang tersebar di beberapa daerah seperti di Sulawesi, 

Bali, Madura, NTT, dan NTB. Meski demikian kinerja yang mulai 

membaik ini belum sepenuhnya terlihat dari pergerakan harga 

sahamnya. Harga saham Wahana pada 23 April ditutup pada 

level Rp90 per saham, dari 21 Januari lalu Rp63 per saham.

Wahana sebetulnya didirikan pada 1979 dengan nama CV 

Phonix Mas dan bergerak dalam bidang perdagangan hasil 

bumi dan kelautan. Selama 10 tahun kemudian, mereka mulai 

ekspor produknya sembari membangun pabrik pengolahan ka-

cang mete.

Pada 1993, sebuah perusahaan bernama PT Golden Phoe-

nix didirikan untuk menjadi induk dari CV Phoenix. Perusahaan 

ini yang menjadi cikal bakal Wahana yang ketika itu mengolah 

rumput laut menjadi karaginan atau tepung rumput laut. Pada 

1996, nama perseroan dirubah dari Golden Phoenix menjadi PT 

Wahana Yuda Mandiri lalu Wahana Phonix Mandiri pada 2000, 

setahun berikutnya mencatatka saham perdana di Bursa.

Nama Wahana Pronatural yang memang sesuai dengan core 

Saat ini komoditas 
yang sudah ada ialah 
ekspor rumput laut di 
samping perdagan-
gan hasil bumi yang 
lain. Ke depan mereka 
bakal kembangkan 
kopi, coklat, dan ko-
moditas agrobisnis 
lain yang dulu pernah 
menjadi produk ung-
gulan.
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VALUATION RATIOS
  COMPANY INDUSTRY SECTOR
P/E RATIO (TTM) -- 15.7 32.02
P/E HIGH - LAST 5 YRS. 476.19 45.58 32.2
P/E LOW - LAST 5 YRS. 300.2 11.9 18.68

BETA -- 0.99 0.29

PRICE TO SALES (TTM) 0.53 1.1 5.09
PRICE TO BOOK (MRQ) 80.05 1.38 28.44
PRICE TO TANGIBLE BOOK (MRQ) 80.05 4.37 34.85
PRICE TO CASH FLOW (TTM) -- 27.61 26.81
PRICE TO FREE CASH FLOW (TTM) -- 19.43 8.72

DIVIDENDS
  COMPANY INDUSTRY SECTOR
DIVIDEND YIELD -- 1.9 2.42
DIVIDEND YIELD - 5 YEAR AVG. -- 1.9 2.06
DIVIDEND 5 YEAR GROWTH RATE -- 3.77 6.93

PAYOUT RATIO(TTM) -- 26.09 72.95

GROWTH RATES
  COMPANY INDUSTRY SECTOR
SALES (MRQ) VS QTR. 1 YR. AGO 373.65 16.38 10.24
SALES (TTM) VS TTM 1 YR. AGO 221.71 13.29 13.04
SALES - 5 YR. GROWTH RATE -34.23 13.39 13.8

EPS (MRQ) VS QTR. 1 YR. AGO 90.38 47.69 188.97
EPS (TTM) VS TTM 1 YR. AGO -184.61 -- --
EPS - 5 YR. GROWTH RATE -- 10.66 14.26

CAPITAL SPENDING - 5 YR. GROWTH 
RATE

101.36 7.06 10.94

FINANCIAL STRENGTH
  COMPANY INDUSTRY SECTOR
QUICK RATIO (MRQ) 0.68 0.74 0.69
CURRENT RATIO (MRQ) 0.95 1.81 1.01
LT DEBT TO EQUITY (MRQ) 0 51.13 4.18
TOTAL DEBT TO EQUITY (MRQ) 695.85 122.88 23.03
INTEREST COVERAGE (TTM) -0.29 11.71 12.25

PROFITABILITY RATIOS
  COMPANY INDUSTRY SECTOR
GROSS MARGIN (TTM) -- 30.97 44.77
GROSS MARGIN - 5 YR. AVG. 11.13 -6.29 41.12

EBITD MARGIN (TTM) -24.27 -- --
EBITD - 5 YR. AVG 3.67 13.35 20.57

OPERATING MARGIN (TTM) -25.84 6.95 20.44
OPERATING MARGIN - 5 YR. AVG. 2.01 8.53 18.83

PRE-TAX MARGIN (TTM) -62.02 7.42 20.56
PRE-TAX MARGIN - 5 YR. AVG. -18.54 8.8 18.95

NET PROFIT MARGIN (TTM) -61.52 6.15 15.32
NET PROFIT MARGIN - 5 YR. AVG. -17.38 7.16 13.81

EFFECTIVE TAX RATE (TTM) -- 19.7 25.79
EFFECTIVE TAX RATE - 5 YR. AVG. -- 36.19 24.15

EFFICIENCY
  COMPANY INDUSTRY SECTOR
REVENUE/EMPLOYEE (TTM) 12,019,279,872 27,876,576 2,758,269,879

NET INCOME/EMPLOYEE (TTM) -7,394,188,800 543,719 482,232,546

RECEIVABLE TURNOVER (TTM) 3.11 7.08 45.78
INVENTORY TURNOVER (TTM) -- 3.9 6.87
ASSET TURNOVER (TTM) 0.66 0.67 1.85

MANAGEMENT EFFECTIVENESS
  COMPANY INDUSTRY SECTOR
RETURN ON ASSETS (TTM) -40.63 2.1 30.59
RETURN ON ASSETS - 5 YR. AVG. -8.77 5.33 29.61

RETURN ON INVESTMENT (TTM) -93.46 2.89 76.29
RETURN ON INVESTMENT - 5 YR. 
AVG.

-20.93 7.78 61.79

RETURN ON EQUITY (TTM) -195.78 6.58 84.39
RETURN ON EQUITY - 5 YR. AVG. -23.63 13.48 67.08

TTM = Empat kuartal terakhir    MRQ = Kuartal terkini (Kuartal IV 2012)
Sumber : Reuters.com

bisnis yaitu agrobisnis hasil bumi dan kelautan diharapkan me-

numbuhkan semangat baru bagi investor, rekanan bisnis dan 

seluruh karyawan. Sebuah image baru terbentuk, bukan hanya 

bagi investor, tetapi juga bagi perbankan serta pihak ketiga lain 

sehingga mampu mendukung ekspansi bisnis perseroan ke 

depan. 
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E
miten ini tidak memiliki en-

titas induk karena tidak ada 

pemegang saham dengan 

kepemilikan lebih dari 50 

persen. Akhir tahun lalu, pemegang 

saham RBMS ini mayoritas masih di-

genggaman Richard Rachmadi Wiria-

hardja sebesar 36,28 persen. Sisanya 

dikuasai PT Artha Era Primayasa (19,18 

persen), Michella Ristiadewi (direktur, 

8,42 persen), Maria Florentina Tulolo 

(komisaris, 5,61 

RISTIA BINTANG MAHKOTASEJATI TBK (RBMS)

TERTOLONG 
KAUM MENENGAH 
KE BAWAH
Didirikan 28 tahun yang lalu pada 22 Mei 1985, Ristia Bin-
tang Mahkotasejati Tbk ini baru mulai beroperasi secara 
komersil 9 tahun kemudian, yakni Februari 2004 dengan 
menghuni kantor di Gedung Ribens Autocars, Fatmawati, Ja-
karta Selatan. Bisnis Ristia mencakup real estat dan kontrak-
tor. 

persen), dan publik 30,51 persen. 

Richard bukan orang baru di industri properti. Selain 

sebagai Komisaris Utama di Ristia, situs resmi First Asia 

Capital mencatat Richard juga komisaris di First Asia 

yang sebelumnya beroperasi sebagai sekuritas den-

gan nama PT Panin Capital ini. Ja-

batan komisaris ini pun dijabat di 

perusahaan lain seperti di PT Ar-

tha Era Primayasa, PT Bintang Mi-

tra Semestaraya Tbk, Ribens Auto-

cars, PT Sinar Kompas Utama, dan 

PT Tiara Raya Bali International.

Saat ini kegiatan utama Ristia 

ialah sebagai pengembang atau 

developer untuk perumahan Bin-

tang Metropole Bekasi seluas 

20 hektar dan Mahkota Simprug 

Tangerang dengan luas 15 hek-

tar. Benar, dari dua perumahan itu 

nampak bahwa fokus pengem-

bangan perumahan lebih ke pe-

rumahan dengan lahan kecil bu-
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kan ratusan hektar.

Pasalnya, dengan la-

han kecil, tidak ada po-

tensi kerugian dengan 

adanya lahan kosong, 

pun tidak terkena gang-

guan eksternal seperti 

akses keluar masuk ma-

syarakat. Meski kecil, 

pembangunan lain di 

sekitar mendorong har-

ga perumahan milik Ris-

tia naik.

Pada 2011, kinerja 

emiten ini kurang gemilang. Penjualan yang 

hanya mencapai Rp15,72 miliar sedangkan be-

ban usaha mencapai Rp8,41 miliar membuat 

performa perusahaan kurang baik setelah 

mencatat rugi bersih Rp13,96 miliar. Selain itu 

kerugian miliaran itu lebih parah akibat penjua-

lan saham investasi di Royal Oak Development 

Asia Tbk (RODA) yang anjlok sehingga dengan 

kerugian itu Ristia tidak membagikan dividen. 

Kerugiannya mencapai Rp14,25 miliar karena 

harga jual tak sesuai denagn harga perolehan 

ketika saham itu dibeli.

Dengan segala upaya untuk menggenjot 

kinerja, pada tahun lalu, Ristia mulai mencatat-

kan keuntungan meski pencapaiannya be-

lum signifikan, laba bersih tercatat mencapai 

Rp1,92 miliar dari rugi bersih Rp13,96 miliar. Ni-

lai penjualan Ristia sepanjang tahun lalu men-

capai Rp41,73 miliar, melesat 165 persen dari 

tahun sebelumnya Rp15,72 miliar. Dari penjua-

lan itu, disumbang penjualan rumah tipe 33/72 

mencapai Rp9 miliar, disusul tipe 39/120, tipe 

38/90, dan tipe 33/78.

Mengingat Ristia bergerak di bisnis prop-

erti, tentu salah satu pendorong utama kinerja 

mereka tak bisa dilepaskan dari pertumbuhan 

bisnis perumahan yang dido-

rong kenaikan perekonomian 

pada tahun lalu yang lebih 

baik dari 2011.

Melihat penjualan yang 

mayoritas disumbang tipe 

kecil dengan luas tanah 72 

meter persegi itu bisa disim-

pulkan adanya peningkatan 

penjualan dari tipe menengah 

ke bawah karena harga jual 

lebih terjangkau dan desain 

yang menarik. Ini sejalan den-

gan data-data mengenai pert-

ambahan kelas menengah di Indonesia.

Selain itu, kelas atas juga menjadi incaran 

pada tahun lalu setelah Ristia yang dipimpin 

oleh Parningotan Okto Luther ini mengakuisisi 

28.000 saham Tiara Raya Bali International 

atau setara dengan 40 persen saham.

Tiara Bali ini memiliki lahan di Jimbaran, Bali, 

dan mengembangkan hotel bintang lima den-

gan brand Le Meridien. Perusahaan ini juga 

mengelola Ristia Resort seperti diungkapkan 

oleh situs resmi resort yang terletak di Jimba-

ran itu. Bisa dikatakan, upaya mereka masuk 

ke bisnis perhotelan guna mendongkrak pen-

jualan.

Di sisi lain, kendati sudah positif, lagi—lagi 

saham perseroan belum terlalu bergejolak di 

Bursa Efek Indonesia. Agustus tahun lalu, sa-

ham RBMS ini pernah disuspen karena perger-

akannya anomal, dari Rp87 per saham men-

jadi Rp205 per saham. Harga saham RBMS 

pada akhir Januari diperdagangkan pada level 

Rp150 per saham tetapi pada 24 April lalu har-

ganya cuma beranjak menjadi Rp152 per sa-

ham.

Dibandingkan dengan emiten sejenis, harga 

saham RBMS tergolong masih belum terang-
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VALUATION RATIOS
  COMPANY INDUSTRY SECTOR
P/E RATIO (TTM) 11.91 35.52 22.4
P/E HIGH - LAST 5 YRS. 209.11 144.98 72.68
P/E LOW - LAST 5 YRS. 32.83 111.3 36.17

BETA 0.68 1.33 1.32

PRICE TO SALES (TTM) 1.45 6.34 5.55
PRICE TO BOOK (MRQ) 0.36 2.75 1.95
PRICE TO TANGIBLE BOOK (MRQ) 0.36 2.91 2.2
PRICE TO CASH FLOW (TTM) 11.31 21.41 14.42
PRICE TO FREE CASH FLOW (TTM) -- 76.84 29.06

DIVIDENDS
  COMPANY INDUSTRY SECTOR
DIVIDEND YIELD -- 0.56 1.57
DIVIDEND YIELD - 5 YEAR AVG. 0 0.88 1.58
DIVIDEND 5 YEAR GROWTH RATE -- 10.19 5.17

PAYOUT RATIO(TTM) 0 16.76 20.63

GROWTH RATES
  COMPANY INDUSTRY SECTOR
SALES (MRQ) VS QTR. 1 YR. AGO 436.82 40.87 37.26
SALES (TTM) VS TTM 1 YR. AGO 131.83 35.08 22.78
SALES - 5 YR. GROWTH RATE -13.89 17.78 11.87

EPS (MRQ) VS QTR. 1 YR. AGO 92.17 -34.89 114.11
EPS (TTM) VS TTM 1 YR. AGO 124.42 -- --
EPS - 5 YR. GROWTH RATE -- 14.45 16.56

CAPITAL SPENDING - 5 YR. 
GROWTH RATE

-1.53 27.83 13.02

FINANCIAL STRENGTH
  COMPANY INDUSTRY SECTOR
QUICK RATIO (MRQ) -- 1.12 0.33
CURRENT RATIO (MRQ) -- 2.32 16.7
LT DEBT TO EQUITY (MRQ) 0 79.55 55.59
TOTAL DEBT TO EQUITY (MRQ) 0 99.38 127.44
INTEREST COVERAGE (TTM) -- 8.84 30.98

PROFITABILITY RATIOS
  COMPANY INDUSTRY SECTOR
GROSS MARGIN (TTM) 49.6 43.13 17.73
GROSS MARGIN - 5 YR. AVG. 31.49 44.6 17.21

EBITD MARGIN (TTM) 17.71 -- --
EBITD - 5 YR. AVG 0.87 28.88 8.68

OPERATING MARGIN (TTM) 17.06 23.35 24.69
OPERATING MARGIN - 5 YR. AVG. -0.37 25.91 20.21

PRE-TAX MARGIN (TTM) 17.17 25.01 28.78
PRE-TAX MARGIN - 5 YR. AVG. -6.46 26.88 479.24

NET PROFIT MARGIN (TTM) 12.17 20.59 23.15
NET PROFIT MARGIN - 5 YR. AVG. -9.52 21.55 471.36

EFFECTIVE TAX RATE (TTM) 29.15 20.77 20.68
EFFECTIVE TAX RATE - 5 YR. AVG. -- 22.81 24.29

EFFICIENCY
  COMPANY INDUSTRY SECTOR
REVENUE/EMPLOYEE (TTM) 671,909,824 492,634,138 136,109,972

NET INCOME/EMPLOYEE (TTM) 81,756,472 129,233,772 34,208,219

RECEIVABLE TURNOVER (TTM) 3.71 29.78 26.73
INVENTORY TURNOVER (TTM) 0.71 6.2 7.92
ASSET TURNOVER (TTM) 0.23 0.26 0.09

MANAGEMENT EFFECTIVENESS
  COMPANY INDUSTRY SECTOR
RETURN ON ASSETS (TTM) 2.82 5.12 2.67
RETURN ON ASSETS - 5 YR. AVG. -1.53 5.3 2.21

RETURN ON INVESTMENT (TTM) 2.98 8.13 2.82
RETURN ON INVESTMENT - 5 YR. 
AVG.

-1.81 8.43 2.6

RETURN ON EQUITY (TTM) 3.03 10.09 10.68
RETURN ON EQUITY - 5 YR. AVG. -1.86 10.35 10.13

TTM = Empat kuartal terakhir    MRQ = Kuartal terkini (Kuartal IV 2012)
Sumber : Reuters.com

kat oleh sentimen positif terhadap saham-sa-

ham properti. PE rationya masih dikisaran 11,9 

kali jauh di bawah industri sebesar 35,5 kali. 

Tahun ini, manajemen menargetkan pema-

saran diarahkan ke lapisan masyarakat tingkat 

ekonomi menengah ke bawah. Strategi pema-

saran proaktif juga dilakoni mulai dari kunjun-

gan ke instansi, BUMN, pabrik, hingga pameran.

Beberapa kendala yang masih menghantui 

kinerja perseroan pada tahun ini ialah daya 

beli masyarakat, suku bunga KPR, perkemban-

gan sarana transportasi dan jaringan jalan raya 

masih dirasakan belum memadai, pasokan lis-

trik, dan berkurangnya lahan pengembangan. 
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Bagi trader yang berulang tahun pada tanggal 18 April lalu, boleh saja menandainya seb-
agai pengingat jejak sejarah Bursa Efek Indonesia (BEI) hari itu Indeks Harga Saham Gabun-
gan (IHSG) berhasil menembus level psikologis 5000.  

Ini berarti indeks sudah naik hingga 

kisaran 15 persen. Bagi yang tidak 

menyentuh saham-saham sektor  per-

tambangan dan perkebunan, mungkin 

bisa meraup return di atas 50 persen, 

bahkan di atas 100 persen sehingga se-

harusnya jarang merugi.

Di saat-saat  bullish sekarang ini tidak 

ada salahnya berpaling ke belakang, saat 

badai krisis moneter tahun 1997-1998 me-

nimpa Indonesia. Saat itu Indonesia seperti 

lumpuh, mal-mal sepi, properti hancur alias 

tidak laku, mobil-mobil tidak terjual. Ketika 

Presiden Soeharto lengser, penjarahan 

dan pembunuhan membuat IHSG rontok 

dari level 1.735 hingga turun ke titik teren-

dah level  255. Nilai tukar tupiah rupiah ter-

hadap dolar Amerika Serikat meroket dari 

Rp. 2000,- hingga Rp. 17.000 lebih.

Krisis kembali terulang pada 2008, na-

mun episentrumnya di Amerika Serikat 

dan kini berlanjut ke Eropa. Dampak-

nya bagi Indonesia cukup besar, IHSG 

turun dari level 2.839 ke 1.089. Betapa 

mengerikan karena IHSG turun 1750 

poin (-61.64 persen ) dalam waktu  10 

bulan (Januari 2008 hingga Oktober 

2008). Terhitung, sejak Oktober 2008 

REJEKI DIBALIK 
KRISIS EKONOMI
GUNAWAN INDRA LESMANA
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hingga lima tahun kemudian, (per 18 April 

2013)  IHSG berada di level 5002, atau 

naik 3913 points (+359 persen). Ini berarti 

rata-rata IHSG setelah krisis global naik 

sekitar 71 persen per tahun.

Membandingkan krisis global 2008 

dengan tahun 1998 ada beberapa perbe-

daan signifikan, karena memang episen-

trum krisisnya berbeda. Begitu banyak 

saham-saham yang listing sebelum tahun 

krisis 1998 kini belum mampu kembali ke 

harga IPOnya. (lihat data)

Saham MDLN yang listing pada 18 

Januari 1993 di harga Rp. 4.650 pada saat 

krisis amblas hingga Rp25 per lembar. Sa-

ham ini baru naik signifikan mulai 2009 

dari harga Rp180 ke Rp. 1.100 pada 2 April 

2013. Ini berarti naik 510 persen dalam 4 

tahun (2009-2013) dan belum bisa kem-

bali pada harga IPO.

Namun krisis 1998 bisa membuat sa-

ham Astra International Tbk (ASII) mem-

berikan return yang cukup tinggi. Emiten 

ini listing pada tanggal 4 April 1990 di 

harga Rp. 14.850,- (harga sebelum stock 

split pada 4 Juni 2012 dengan rasio 1:10). 

Pada saat krisis 1998, harga sahamnya 

pernah menyentuh level Rp220 pada 

September 1998, dari posisi sekitar Rp. 

4.400 pada September 1997. 

Dengan kisaran harga sekarang 

Rp.7.500-Rp. 8.000 atau  sebelum stock 

split (Rp. 75.000-Rp80.000) pembeli sa-

ham ASII pada saat IPO hanya menikmati 

return 400 persen sepanjang 23 tahun 

(1990 -2013). Namun, bila Anda membeli 

saham ini saat harga terendah Rp. 220 

dan menyimpannya hingga sekarang atau 

selama 15 tahun (1998-2013) maka return 

nya adalah 362 kali lipat! Perhitungan ini 

memang tidak akurat 100 persen, karena 

mengabaikan stock split, saham bonus, 

dan right issue.

Bagaimana dengan saham-saham 

yang listing setelah krisis 1998? Misal-

nya terjadi pada saham PT Bank Central 

Asia Tbk (BBCA) yang IPO pada 31 Mei 

2000 di harga Rp. 1400. Dengan pelb-

agai perubahannya jumlah sahamnya, 

harga saham ini sejak IPO hingga 13 ta-

hun kemudian telah berlipat 42- 46 kali. 

Sementara saham Bank Mandiri Tbk 

(BMRI) yang listing pada 14 Juli 2003 di 

harga Rp. 675 selama 10 tahun (2003-

2013) telah naik sekitar 14 kali lipat. 

Hikmah Keterpurukan Krisis 

Terlepas dari kengerian itu, ada ban-

yak makna dan hikmah dibalik krisis. Kri-

sis adalah periode dimana kita bisa meli-

hat daya tahan emiten dari keterpurukan 

ekonomi. Apakah ikut kolaps atau malah 

bangkit dan makin berjaya. Tanpa krisis, 

akan sulit mengukur seberapa cepat se-

buah perusahaan bisa bangkit bila meng-

hadapi masalah bisnis. 

Di sisi lain, krisis adalah momen langka 

untuk kita melaksanakan nasehat bega-

wan investasi Warren Buffet; “Be Fearful 

When Others Are Greedy and Greedy 

When Others Are Fearful.” Salah satu con-

toh suksesnya adalah konglomerat Chairul 

Tanjung. Dalam buku Chairul Tanjung si 

Anak Singkong mengungkapkan bisa 

mengeruk uang banyak dari Bank Mega 

ketika terjadi Krisis moneter 1998. 

Bagi trader maupun investor, krisis 

adalah momen tepat menguji kepiawaian 

mengenali pasar. Keduanya diuji untuk 

bisa memprediksi dengan baik kapan ke-
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luar dari market dan kembali masuk lagi 

yang dari pengalaman dulu lebih kurang 

satu tahun dari krisis. Setelah krisis, akan 

diuji untuk bisa memetakan pasar karena 

telah terjadi pola pergeseran kekuatan 

emiten dan harga saham. 

Ada emiten yang menjadi lebih kuat, le-

mah dan semakin lemah atau sebaliknya. 

Maka itu pandai-pandailah mencari emiten 

yang diuntungkan oleh krisis dan seba-

liknya. Bila pola itu sudah Anda dapat, krisis 

ekonomi justru bisa membuat trader dan 

investor bisa menikmati keuntungan luar 

biasa besarnya dalam 

tempo satu hingga 5 ta-

hun kemudian.

Ada beberapa hikmah 

penting yang bisa diambli 

dari krisis: Pertama, hati-

hati dengan gejala krisis, 

karena bisa membuat 

para trader dan investor 

saham ‘menangis darah’. 

Sudah sering kali krisis 

membuat portofolio ter-

sisa hingga 10 hingga 5 

persen. Kedua, dampak 

krisis ekonomi pada pas-

ar saham biasanya ber-

langsung sekitar satu ta-

hun untuk menuju dasar 

atau bottomnya.

Ketiga, pada periode 

pemulihan biasanya har-

ga saham kembali naik secara bertahap 

selama 4-5 tahun ke depan. Keempat keti-

ka pasar menunjukkan gejala krisis, jangan 

pernah ragu untuk cut loss untuk bisa 

memperoleh harga saham di bawah, 

dan menikmati kenaikan beberapa ratus 

hingga ribu persen. Kelima,tidak ada sa-

ham yang selalu setia, segalanya tergan-

tung kondisi. Karenanya jangan terlalu 

setia kepadanya, dan jangan pula mem-

bencinya  karena ketika saham yang 

dibenci itu berfundamental bagus, maka 

Anda telah kehilangan peluang. 

MARKETTOP STORY
S

A
H

A
M

 S
A

A
T

 K
R

IS
IS

 1
9

9
8

 D
A

N
 2

0
0

8
K

E
T

E
R

A
N

G
A

N
:  

(T
ID

A
K

 M
E

M
P

E
R

H
IT

U
N

G
K

A
N

 R
IG

H
T

 IS
S

U
E

 D
A

N
 

S
T

O
C

K
 S

P
LI

T
, S

E
H

IN
G

G
A

 T
ID

A
K

 1
0

0
 P

E
R

S
E

N
 A

K
U

R
A

T
). 

FAKTA MENARIK

=  Pada krisis 1998, data sampling 27 saham mencatatkan rata-rata penurunan sekitar 81 persen. Sementara itu, pada  
 krisis global dari 35 saham rata-rata penurunan sekitar 72 persen.
= Masih banyak harga saham yang turun di atas 90 persen pada krisis 1998 dan 2008 dan sama-sama belum kembali  
 lagi ke harga sebelum krisis.
= Ada satu saham yang bergerak anomali  ketika krisis. Yaitu saham Unilever Indonesia Tbk (UNVR) yang bukannya turun  
 tetapi malah naik.
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It is absurd to think that the 
general public can ever 
make money out of market 
forecasts."

Benjamin Graham, 
The Intelligent Investor
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M
enyangkut rencana kenaikan BBM subsidi, Presiden 

Direktur  Toyota Astra Motor,  Johnny Darmawan, men-

gatakan kenaikan bahan bakar pasti berdampak dalam 

jangka pendek. Namun, berdasarkan pengalaman, ma-

syarakat membuat semakin bijaksana dalam bereaksi. ”Tentu saja pas-

ar akan shock sebentar dalam beberapa bulan, tetapi dari pengalaman 

kenaikan  (BBM) tahun-tahun sebelumnya, secara total pasar (setahun) 

justru tetap naik,” beber Johnny.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) tahun 

ini menargetkan penjualan mobil di Indonesia mencapai 1,2 juta unit. 

Ceruk ini diperebutkan Astra Internasional Tbk (ASII), Indomobil Sukses 

International Tbk (IMAS), PT Honda Prospect Motor, PT Krama Yudha 

Tiga Berlian, dan beberapa Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) 

lain. 

Dua emiten di industri ini adalah ASII dan 

IMAS. Keduanya tentu tidak bisa dibandingkan 

secara langsung karena otomotif hanyalah satu 

dari sekian banyak portofolio bisnis ASII, semen-

tara IMAS hanya menguasai sedikit kepemilikan 

terhadap dua merek andalannya, yaitu Suzuki 

(9 persen) dan Nissan (24,8 persen). Sebaliknya 

ASII rata-rata memiliki kendali lebih banyak mis-

alnya pada Toyota (51 persen) dan Daihatsu (31,8 

persen). 

Namun kedua emiten ini sama-sama sedang 

tertekan belakangan ini. Pada kuartal pertama 

2013, laba bersih divisi otomotif ASII turun 10 pers-

en menjadi Rp 2,2 triliun. Menurut Arief Istanto, 

OTOMOTIF KELUAR 
DARI TEKANAN
Industri otomotif seolah tidak henti-hentinya mendapat cobaan. Setelah 
pembatasan kredit kendaraan bermotor (KKB) tahun lalu, kenaikan harga 
Bahan Bakar Minyak (BBM) menunggu di depan mata. Belum lagi regula-
si program mobil murah dan ramah lingkungan (LCGC) yang tak kunjung 
kelar. Padahal, LCGC digadang-gadang bisa menggairahkan penjualan 
mobil.
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Chief of Corporate Communication ASII, angka penjualan tetap tinggi, 

namun ketatnya persaingan dan lonjakan biaya tenaga kerja membebani 

hasil akhir. “Kondisi ini diperkirakan masih akan berlanjut pada kuartal ked-

ua,” ujar Arief.

Sampai dengan kuartal pertama 2013, penjualan mobil nasional naik 18 

persen menjadi 296.000 unit. Sementara itu penjualan mobil Grup Astra 

(Toyota, Daihatsu, Isuzu, UD Trucks dan Peugeot) naik kenaikan 7 persen 

menjadi 155.000 unit, dengan pangsa pasar sebesar 52 persen. Pangsa 

pasar otomotif ASII turun dari kuartal pertama 2012 yang mencapai 54 

persen. Sementara itu, IMAS justru dilego oleh investor pengendalinya, 

PT Cipta Sarana Duta Perkasa yang menjual 52,3 persen kepemilikannya 

kepada Perusahaan investasi asal Singapura, Gallant Venture Ltd seharga 

Rp5.420 per lembar saham.  IMAS, belum menyampaikan laporan keuan-

gan kuartalan 2013, namun kinerja 2012 kondisinya justru lebih buruk. Laba 

bersih 2012 turun 16,4 persen menjadi Rp763,2 miliar.  Meskipun begitu, 

dari data penjualan kuartal pertama, IMAS tampak menahan penurunan 

dan menjaga pangsa pasar di angka 20 persen. 

ADU STRATEGI

Baik ASII maupun IMAS tidak mau berpangku tangan. Saat ini, 

keduanya berlomba-lomba merilis strategi dengan memperkenal-

kan produk baru. Setelah 

Suzuki Ertiga, Indomobil 

dilaporkan segera meng-

hidupkan kembali merek 

Datsun yang pernah jaya 

pada era 1980-an. Pun, 

belakangan kinerja Nis-

san terbilang ’aman’ den-

gan merek Grand Livina 

yang membuatnya berada 

diperingkat merek terlaris, 

relatif stabil di level 5 atau 

6 penjualan. 

Sementara itu, Astra 

tampak lebih siap me-

nyambut peluang besar 

program mobil murah dan 

ramah lingkungan. Mereka 

sudah memperkenalkan 

MARKETMARKET FOCUS

 PRODUSEN 2013
SHARE 
2013

SHARE
2012

JAN FEB MAR YTD YTD TOT

 DAIHATSU 12734 13675 15788 42197 14.30% 14.60%

 BMW 196 220 230 646 0.20% 0.20%

 ISUZU 2619 2799 2619 8037 2.70% 3%

 PEUGEOT 17 33 17 67 0% 0%

 TOYOTA 35923 35318 32726 103967 35.10% 36.30%

 UD TRUCKS 150 200 146 496 0.20% 0.30%

 LEXUS 1 32 73 106 0% 0.10%

ASTRA 51639 52245 51526 155410 52.50% 54.50%

 NISSAN 5842 6155 4651 16648 5.60% 6%

 RENAULT 1 1 1 3 0% 0%

 SUZUKI 12929 14909 8399 36237 12.20% 11.30%

 VOLKSWAGEN 47 42 31 120 0% 0.10%

 HINO 2968 2571 2669 8208 2.80% 3.10%

 VOLVO 4 2 1 7 0% 0%

 FOTON 22 7 4 33 0% 0%

 AUDI 42 28 29 99 0% 0%

INDOMOBIL 12981 14954 8432 36367 20.60% 20.50%

LAINNYA 26.900% 25.00%
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EFFICIENCY
 ASII IMAS INDUSTRY SECTOR
REVENUE/EMPLOYEE (TTM) 1,528,849,024 3,012,156,928 23,207,452 157,070,572
NET INCOME/EMPLOYEE (TTM) 184,889,792 136,910,400 775,592 22,327,991

RECEIVABLE TURNOVER (TTM) 12.14 5.66 14.16 12.77
INVENTORY TURNOVER (TTM) 11.13 5.51 8.97 8.54
ASSET TURNOVER (TTM) 1.12 1.3 0.72 0.96

MANAGEMENT EFFECTIVENESS
 ASII IMAS INDUSTRY SECTOR
RETURN ON ASSETS (TTM) 13.51 5.9 5.28 8.85
RETURN ON ASSETS - 5 YR. AVG. 15.11 6.08 4.23 6.85

RETURN ON INVESTMENT (TTM) 22.83 11.12 7.96 12.56
RETURN ON INVESTMENT - 5 YR. AVG. 25.66 13.29 7.25 10.46

RETURN ON EQUITY (TTM) 29.5 16.27 12.35 14.08
RETURN ON EQUITY - 5 YR. AVG. 30.54 23.58 12.35 12.55

VALUATION RATIOS
 ASII IMAS INDUSTRY SECTOR
P/E RATIO (TTM) 15.01 18.11 14.82 26.52
P/E HIGH - LAST 5 YRS. 16.84 18.43 30.43 42.01
P/E LOW - LAST 5 YRS. 4.65 16.91 8.29 9.34
BETA 1.34 1.06 1.14 0.99

PRICE TO SALES (TTM) 1.55 0.73 0.81 1.61
PRICE TO BOOK (MRQ) 4.09 2.8 1.15 1.79
PRICE TO CASH FLOW (TTM) 9.82 -- 8.63 10.14
PRICE TO FREE CASH FLOW (TTM) -- -- 38.1 879.84

DIVIDENDS
 ASII IMAS INDUSTRY SECTOR
DIVIDEND YIELD 3 1.12 1.12 0.9
DIVIDEND YIELD - 5 YEAR AVG. 2.92 -- 1.34 1.11
DIVIDEND 5 YEAR GROWTH RATE 35.3 -- 4.3 1.58
PAYOUT RATIO(TTM) 42.53 0 14.72 17.54
     

GROWTH RATES
 ASII IMAS INDUSTRY SECTOR
SALES (MRQ) VS QTR. 1 YR. AGO 4.37 2.29 16.88 15.74
SALES (TTM) VS TTM 1 YR. AGO 15.68 24.47 14.57 15.65
SALES - 5 YR. GROWTH RATE 21.79 31.22 2.17 8.33

EPS (MRQ) VS QTR. 1 YR. AGO 9.34 -48.01 6.04 40.77

EPS (TTM) VS TTM 1 YR. AGO 9.19 -16.51 -- --
EPS - 5 YR. GROWTH RATE 15.56 234.76 14.7 16.02

CAPITAL SPENDING - 5 YR. 
GROWTH RATE

30.21 68.71 -5.25 3.59

     
FINANCIAL STRENGTH
 ASII IMAS INDUSTRY SECTOR
QUICK RATIO (MRQ) 1.12 0.74 1.16 1.46
CURRENT RATIO (MRQ) 1.4 1.23 1.36 1.83
LT DEBT TO EQUITY (MRQ) 42.08 72.91 59.33 32.53
TOTAL DEBT TO EQUITY (MRQ) 79.71 164.95 97.59 54.79
     
PROFITABILITY RATIOS
 ASII IMAS INDUSTRY SECTOR
GROSS MARGIN (TTM) 19.25 12.4 20.63 30.59
GROSS MARGIN - 5 YR. AVG. 20.53 12.36 20.51 28.83

EBITD MARGIN (TTM) 14.54 6.23 -- --
EBITD - 5 YR. AVG 15.13 5.51 10.59 14.53

OPERATING MARGIN (TTM) 11.72 5.3 7.75 10.63
OPERATING MARGIN - 5 YR. AVG. 12.6 4.78 5.99 8.84

NET PROFIT MARGIN (TTM) 12.09 4.55 7.41 8.81
NET PROFIT MARGIN - 5 YR. AVG. 12.52 4.21 4.98 6.8

TTM = Empat kuartal terakhir
MRQ  = Kuartal terkini (ASII menggunakan 
  Kuartal 1 2013, sementara IMAS 
  Kuartal IV 2012

Ayla-Agya duet maut ala 

Xenia-Avanza yang dipre-

diksi akan merajai segmen 

LCGC. September 2012 

lalu, pesanan yang masuk 

ke Toyota maupun Daihat-

su sudah menumpuk. Me-

lalu Auto2000 saja, per 

Januari lalu,  diklaim su-

dah ada pesanan hingga 

12.000 unit, sedangkan 

Daihatsu mengaku sudah 

menembus 10.000 unit. 

Lihat bagaimana strategi 

mereka masing-masing 

dalam artikel analisis se-

lanjutnya. 
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S
epanjang kuartal pertama ini Grup Astra 

melaporkan penurunan laba dari bisnis 

otomotifnya sebesar 10 persen, menjadi 

Rp 2,2 triliun. Astra mengaku dampak 

terbesar karena makin ketatnya persaingan di 

pasar, bertambahnya kapasitas produksi domes-

tik dan terkereknya biaya tenaga kerja. Mereka 

bahkan memprediksi pasar akan masih lesu sam-

pai tiga bulan ke depan.

Munculnya pesaing asing, baik merek asal Je-

pang maupun Amerika Serikat memang belum jadi ancaman besar. 

Pasar pasar otomotif domestik Astra masih mencapai 52 persen. 

Tapi, Astra juga tidak lantas santai, tapi justru terus bergerak maju 

dan optimis bisnis otomotifnya masih seksi tahun ini. Modal kerja 

(capex) dinaikkan menjadi Rp 8,4 triliun dari tahun lalu hanya Rp 7 

triliun. 

“Meski persaingan makin ketat, Astra masih melihat potensi yang 

besar di otomotif, masih sedikit penjualan mobil di Indonesia diband-

ingkan jumlah penduduknya,” ujar Prijono Sugiarto, Presdir Grup As-

tra, di Jakarta belum lama ini. Melalui merek asuhannya, Toyota, Dai-

hatsu, Isuzu, UD Trucks, Peugeot dan BMW, Astra mengejar pangsa 

pasar di atas 50 persen sampai akhir tahun.

AYLA-AGYA

Kekuatan utama Astra adalah jaringan pemasaran dan layanan 

purna jual yang jauh berada di atas rata-rata pesaingnya. Tahun ini, 

ASII

BERHARAP TUAH 
MOBIL MURAH
Dominasi Astra International Tbk (ASII) di dunia 
otomotif nasional masih besar. Namun, semakin 
seriusnya beberapa prinsipal asing memandang 
Indonesia, membuat merek-merek diluar Astra mulai 
menunjukkan tajinya. Dingin hembusan angin kom-
petitor sesekali membuat bulu tengkuk Astra berdiri, 
merinding. 

MARKET
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Astra tampaknya akan mengandalkan proyek mobil murah dan ra-

mah lingkungan (LCGC) yang digadang-gadang pemerintah. Dua 

model calon pengisi segmennya, sekaligus jadi produk kolaborasi 

ketiga Daihatsu-Toyota, Ayla dan Agya sudah diperkenalkan ke pasar 

sejak September 2012. 

Pabrik baru yang khusus disiapkan Astra Daihatsu Motor (ADM) di 

Karawang, Jawa Barat, berkapasitas 120.000 unit sudah 

rampung sejak Oktober 2012. Pabrik baru ini menambah 

kemampuan produksi ADM menjadi 460.000 unit per ta-

hun sekaligus mempertegas posisi Daihatsu sebagai mer-

ek dengan kapasitas produksi terbesar di Indonesia.

Sayang, sampai sekarang Peraturan Pemerintah yang 

mengatur proyek LCGC masih belum dikeluarkan. Kabar 

terakhir, masih menyangkut di Kementerian Keuangan un-

tuk revisi redaksional yang dinilai masih belum pas. Situasi 

ini membuat Astra sedikit galau karena dengan mitra Dai-

hatsu Motor Company sudah mengeluarkan dana Rp 2,1 

triliun untuk pabrik baru, tapi belum bisa digunakan.

“Kalau rencana awal, produksi sudah bisa dimulai se-

jak pertengahan November. Seharusnya produksi Ayla-

Agya sudah 17.000 unit sampai saat ini,” komentar Pres-

dir ADM, Sudirman Maman Rusdi. Kendala utama ADM 

karena penundaan regulasi LCGC ada pada kondisi pe-

rusahaan pemasok lokal yang terancam menganggur.

ADM sampai kini bekerjasama dengan 145 perusa-

haan pemasok komponen lokal, 35 di antaranya khusus 

dedikasi khusus untuk proyek Ayla-Agya.  Artiya, kalau 

produksi belum berlangsung, pekerja mereka teran-

cam menanggur. “Kemudian saya memutuskan mulai produksi tapi 

dalam jumlah kecil supaya operasional mereka tetap berputar,” be-

ber Sudirman.

Kunci kinerja otomotif Astra tahun ini boleh dikatakan bergan-

tung dari proyek LCGC ini. Jika Ayla-Agya masih terganjal regulasi 

sampai akhir tahun, dipastikan penjualan Astra cenderung 

akan flat. Tapi, spekulasi mengatakan peresmian pabrik 

ADM oleh Wapres Boediono, awal April ini sengaja di-

lakukan karena PP tidak lama lagi dikeluarkan. “Dalam 

waktu tidak lama lagi akan dikeluarkan,” begitu kata Wa-

pres ketika meresmikan pabrik ADM di Karawang, April 

lalu.

LAPORAN KEUANGAN

QUARTER ANLZ 2013 [03] 2013

LAST PRICE 7,200 7,200

SHARE OUT 40.5B 40.5B

MARKET CAP 291,482B 291,482B

 

BALANCE SHEET

CASH 11,766B 11,766B

TOTAL ASSET 187,667B 187,667B

S.T.BORROWING 21,807B 21,807B

L.T.BORROWING 27,639B 27,639B

TOTAL EQUITY 97,002B 93,770B

 

INCOME STATEMENT

REVENUE 186,712B 46,678B

GROSS PROFIT 32,424B 8,106B

OPERATING PROFIT 15,408B 3,852B

NET.PROFIT 17,240B 4,310B

EBITDA 15,408B 3,852B

INTEREST EXPENSE 1,068B 267B

B: MILIAR RUPIAH
ANLZ : DISETAHUNKAN
PER KUARTAL I 2013

MARKETMARKET FOCUS
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Potensi penjualan Ayla-

Agya cukup besar. Sejak di-

pamerkan di Indonesia Inter-

national Motor Show (IIMS), 

September 2012 lalu, pesanan 

melalu Auto2000 saja, per 

Januari lalu sudah mencapai 

12.000 unit, sedangkan Daihat-

su mengaku sudah menembus 

10.000 unit. Untuk tahap awal 

produksi, Amelia Tjandra, Di-

rektur Pemasaran ADM men-

argetkan produksi 3.000 unit 

Ayla per bulan. Sedangkan, 

Johnny Darmawan, Presdir 

PT Toyota Astra Motor men-

gatakan target produksi Agya 

juga dipatok sama. Artinya, jika regulasi keluar dan produk mulai 

dipasarkan, daftar inden sudah menembus 3 bulan lebih.

MELEDAK?

Mungkin penjualan duo Ayla-Agya tidak awan langsung mele-

dak seperti Avanza-Xenia, tapi volumenya akan cukup mengerek 

pangsa pasar Astra. Mengapa? Ketika Avanza-Xenia diluncurkan 

2004 silam, potensi pasar otomotif terbesar Indonesia adalah 

MPV dan kedua model itu masuk ke segmen terbesar. Selain itu, 

ketika mereka diluncurkan, relatif tidak ada merek lain yang ikut 

masuk meramaikan persaingan.

Nah, kondisi berbeda dihadapi Ayla-Agya. Duet ketiga Toyota-

Daihatsu ini masuk ke segmen city car yang porsinya di pasar 

relatif lebih kecil, cuma berkisar 5 persen dari total pasar. Selain itu, 

kompetitor seperti Datsun sudah mengumumkan siap memperke-

nalkan debut kembalinya ke Indonesia di ajang IIMS, September 

2013. Suzuki sudah menyiapkan Wagon-R, Mitsubishi mencalonkan 

Mirage dan Honda mau mengisi segmen yang sama dengan Brio.

Banyak yang percaya kalau proyek LCGC diluncurkan porsi 

city car ini akan naik drastis, karena membidik pengguna sepeda 

motor yang mau punya mobil pertama. LCGC mengelaborasikan 

calon konsumennya, mereka dengan penghasilan Rp 5- 8 juta per 

bulan. 

CONSENSUS

# DATE FIRM NAME SUGGESTION T.PRICE DISC %DISC

1 4/8/2013 MACQUARIE N-NEUTRAL 8,000 800 11.11

2 2/28/2013 GOLDMAN SACHS N-NEUTRAL 7,200 0 0

3 3/25/2013 GOLDMAN SACHS N-NEUTRAL 7,900 700 9.72

4 3/14/2013 DEUTSCHE BANK B-BUY 9,700 2,500 34.72

5 3/1/2013 CREDIT SUISSE B-BUY 9,502 2,302 31.97

6 3/4/2013 SUCORINVEST CENTRAL GANI B-BUY 9,200 2,000 27.78

7 2/7/2013 SUCORINVEST CENTRAL GANI B-BUY 9,500 2,300 31.94

8 2/8/2013 JP MORGAN B-BUY 8,600 1,400 19.44

9 11/8/2012 DBS VICKERS B-BUY 8,700 1,500 20.83

10 11/8/2012 GOLDMAN SACHS H-HOLD 7,350 150 2.08

11 11/20/2012 INDO PREMIER SECURITIES B-BUY 8,600 1,400 19.44

12 11/5/2012 MANDIRI SEKURITAS H-HOLD 7,900 700 9.72

13 11/1/2012 CIMB B-BUY 9,200 2,000 27.78

14 11/1/2012 CREDIT SUISSE B-BUY 9,400 2,200 30.56

MARKETMARKET FOCUS

CONSENSUS VOTE %VOTE

BUY 9 81.82

SELL 0 0

HOLD 2 18.18

Kalau rencana 
awal, produksi 
sudah bisa dimulai 
sejak pertengahan 
November. Seha-
rusnya produksi 
Ayla-Agya sudah 
17.000 unit sam-
pai saat ini.
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IMAS

GELIAT PERLAWANAN 
INDOMOBIL
Indomobil Sukses Internasional Tbk (IMAS) kembali bergeliat. Beberapa 
merek asuhannya seperti Suzuki, Nissan, Volkswagen, Renault, Audi, Volvo, 
Hino dan Volvo Trucks mulai menunjukkan tajinya. Padahal, merek anda-
lan Indomobil, Suzuki sempat terseok dalam persaingan otomotif nasional 
karena kalah bersaing dengan rivalnya Grup Astra pada rentang tahun 
2006-2010. 

P
enjualan Suzuki anjlok 40 persen dari 103.830 unit di 2005, 

menyisakan 51.878 unit saja pada 2006. Sejak tahun itu, 

penjualan Suzuki meredup dan terdegradasi dari peringkat 

kedua dikalahkan Mitsubishi dan Daihatsu.  Duet maut Toy-

ota Avanza-Daihatsu Xenia sejak 2004 mulai menggerogoti posisi 

Suzuki yang masih mengandalkan Carry di pasar domestik. Suzuki 

sebenarnya sudah punya APV yang juga dilepas 2004, tetapi tidak 

bisa berbicara banyak dari Avanza-Xenia di segmen yang sama.

Mulai 2010, Suzuki mulai berbenah. Salah satu strateginya adalah 

memperkuat pasar kendaraan komersial, khususnya pikap yang ma-

sih dikuasainya dengan andalan Carry. “Dengan adanya cash flow 
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pendapatan yang mengalir, diler mulai kembali bersemangat. Salah 

satunya dengan kehadiran Mega Carry di pasar pikap,” komentar 

Davy Tuilan, Direktur Penjualan PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), yang 

kini menjabat sebagai Direktur Pemasaran dan Jaringan Penjualan 

SIS. Perlahan tapi pasti, penjualan Suzuki mulai menanjak. Berhasil 

menutup 2011 dengan penjualan 94.569 unit, naik 32,8 persen dari 

tahun sebelumnya hanya 71.210 unit.

ERTIGA

Suzuki tergiur dengan pasar MPV low (entry level) yang sebelum-

nya hanya dinikmati Grup Astra dengan duet Avanza-Xenia. Maklum 

saja, total penjualan di segmen porsinya sekitar 35 persen dari total 

pasar mobil domestik. Gebrakkan terbesarnya adalah Suzuki Ertiga 

yang peluncuran perdana dilakukan di India dan ditunjuk sebagai 

basis produksi. Setahun kemudian, pada awal kuartal kedua 2012, 

Ertiga mulai dipasarkan ke Indoensia, dirakit secara lokal (CKD) oleh 

PT Suzuki Indomobil Motor (SIM) di pabrik Tambun, Bekasi, Jawa 

Barat. 

Dengan produk baru yang segar, konsumen di segmen ini mulai 

mendapat alternatif pilihan yang setara dengan Avanza-Xenia. Lang-

kah Toyota dan Daihatsu terbilang ‘terlambat’ karena mengulur waktu 

sampai 6 tahun (dipasarkan) baru meluncurkan generasi kedua duet 

mautnya, akhir 2011. Secara psikis konsumen mulai “jenuh” terhadap 

dominasi Avanza-Xenia, kemudian diisi oleh Suzuki dengan Ertiga. 

“The right product, at the right time.” Kalimat ini sepertinya co-

cok untuk menggambarkan posisi Ertiga. Untuk model baru, ribuan 

pesanan yang terkumpul menjadi sebuah prestasi tersendiri. Bahkan, 

setelah lima bulan pesanan justru manteng di kisaran 3.000-4.000an 

unit per bulan. Lembaran baru seperti tersingkap bagi Suzuki. 

Awal tahun ini, andalan terbaru Suzuki ini tampil lebih sensasional. 

Ertiga berhasil menggeser Daihatsu Xenia ke posisi empat di bawah 

Ertiga dengan rata-rata penjualan 6.000an unit, setelah Avanza dan 

Innova pada daftar mobil terlaris di Indonesia, periode Januari-Feb-

ruari 2013. Selain posisi mobil terlaris, Suzuki juga berhasil mengem-

balikan posisinya sebagai runner up di peta persaingan penjualan 

mobil domestik di bawah Toyota. 

Tahun ini, sumber internal Suzuki mengatakan, produksi Erti-

ga akan mencapai 8.000 unit per bulan. Kalau ini terjadi, maka 

posisi Xenia makin terancam dan akan selalu berada di bawah 

Ertiga sampai akhir tahun! Selain itu, tidak menutup kemung-

LAPORAN KEUANGAN

QUARTER [12] 2012

LAST PRICE 5,250

SHARE OUT 2.8B

MARKET CAP 14,518B

 

BALANCE SHEET

CASH 1,135B

TOTAL ASSET 17,578B

S.T.BORROWING 1,482B

L.T.BORROWING 3,745B

TOTAL EQUITY 5,186B

 

INCOME STATEMENT

REVENUE 19,781B

GROSS PROFIT 2,452B

OPERATING PROFIT 1,049B

NET.PROFIT 802B

EBITDA 1,163B

INTEREST EXPENSE 327B

B : MILIAR RUPIAH
PER KUARTAL IV 2012
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kinan, posisi dua Suzuki akan kembali dalam genggaman setelah 

sempat terlepas sejak 2006.

DATSUN

Merek kedua asuan Indomobil yang berpotensi “meledak” 

adalah Nissan. Tetapi bukan melalui merek utamanya (Nissan) me-

lainkan turunannya, Datsun yang sudah resmi diumumkan kembali 

dihidupkan setelah “mati suri” puluhan tahun lalu. Merek ini pernah 

berjaya di Indonesia di era 1980an dan tahun depan akan kembali 

dipasarkan. 

Keseriusan Datsun kembali ke Indonesia, langsung diumumkan 

orang nomor satu Nissan Mo-

tor Company (prinsipal) Car-

los Goshn di Indonesia, Maret 

2012 lalu. Indonesia terpilih 

menjadi lokasi pengumu-

man kembalinya Datsun ke 

dunia. Sekaligus menjadikan 

Indonesia menjadi salah satu 

negara selain Rusia dan India 

yang menjadi basis produk-

si merek ketiga Nissan ini 

(setelah Infiniti).

Datsun akan perdana 

memperkenalkan produk 

terbarunya di ajang Indone-

sia International Motor Show, 

September 2013 mendatang. 

Model perdana ini baru mulai 

dipasarkan awal tahun depan 

di bawah kemudi PT Nissan 

Motor Indonesia (NMI). “Ta-

hun depan fokus utama kami 

adalah Datsun. Segenap per-

hatian dan upaya kami akan 

ditumpahkan untuk menyuk-

seskan merek ini di Indonesia,” jelas Kintaro Izumida, Presiden Direk-

tur NMI, belum lama ini. 

Datsun akan diposisikan Nissan untuk ikut dalam program mobil 

murah dan ramah lingkungan (LCGC). Di kelas ini, dua merek raksasa 

CONSENSUS

# DATE FIRM NAME SUGGESTION T.PRICE DISC %DISC

-13 4/6/2013 DEUTSCHE BANK B-BUY 6,800 1,550 29.52

-12 3/28/2013 CREDIT SUISSE S-SELL 5,000 -250 -4.76

-11 4/1/2013 MANDIRI SEKURITAS B-BUY 6,150 900 17.14

-10 3/18/2013 TRIMEGAH SECURITIES B-BUY 6,400 1,150 21.9

-9 3/28/2013 HSBC N-NEUTRAL 5,600 350 6.67

-8 3/28/2013 INDO PREMIER SECURITIES H-HOLD 5,350 100 1.9

-7 1/24/2013 MACQUARIE N-NEUTRAL 5,425 175 3.33

-6 2/9/2013 NOMURA B-BUY 7,500 2,250 42.86

-5 12/5/2012 DBS VICKERS B-BUY 6,100 850 16.19

-4 11/20/2012 INDO PREMIER SECURITIES H-HOLD 5,500 250 4.76

-3 11/5/2012 TRIMEGAH SECURITIES H-HOLD 5,800 550 10.48

-2 11/1/2012 BAHANA SECURITIES H-HOLD 5,750 500 9.52

-1 10/30/2012 CIMB B-BUY 6,400 1,150 21.9

0 11/1/2012 HSBC H-HOLD 5,800 550 10.48

1 4/6/2013 DEUTSCHE BANK B-BUY 6,800 1,550 29.52

2 3/28/2013 CREDIT SUISSE S-SELL 5,000 -250 -4.76

3 4/1/2013 MANDIRI SEKURITAS B-BUY 6,150 900 17.14

4 3/18/2013 TRIMEGAH SECURITIES B-BUY 6,400 1,150 21.9

5 3/28/2013 HSBC N-NEUTRAL 5,600 350 6.67

6 3/28/2013 INDO PREMIER SECURITIES H-HOLD 5,350 100 1.9

7 1/24/2013 MACQUARIE N-NEUTRAL 5,425 175 3.33

8 2/9/2013 NOMURA B-BUY 7,500 2,250 42.86

9 12/5/2012 DBS VICKERS B-BUY 6,100 850 16.19

10 11/20/2012 INDO PREMIER SECURITIES H-HOLD 5,500 250 4.76

11 11/5/2012 TRIMEGAH SECURITIES H-HOLD 5,800 550 10.48

12 11/1/2012 BAHANA SECURITIES H-HOLD 5,750 500 9.52

13 10/30/2012 CIMB B-BUY 6,400 1,150 21.9

14 11/1/2012 HSBC H-HOLD 5,800 550 10.48

CONSENSUS VOTE %VOTE

BUY 12 50

SELL 2 8.33

HOLD 10 41.67
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Grup Astra, Toyota dan Daihatsu sudah punya Agya dan Ayla. Tak 

ketinggalan, Suzuki sudah mempersiapkan Wagon-R untuk ikut nim-

brung di segmen yang sama.

Sebagai salah satu merek di bawah naungan Grup Indomobil, kin-

erja Nissan terbilang “aman”. Tidak ada lonjakkan penjualan yang 

terlalu besar, tetapi tidak juga terpuruk. Posisinya diperingkat merek 

terlaris, relatif stabil di level 5 atau 6 penjualan. Tapi dengan hadirnya 

Datsun, potensi penjualan berpotensi meledak menjadi dua digit 

bermain di level 10.000 unit ke atas, mulai tahun depan.

BEBAN 

Terlepas dari prospek cerah Ertiga dan Datsun, dari sisi keuan-

gan lonjakan penjualan keduanya tidak begitu memberikan sum-

bangan signifikan bagi keuangan. IMAS hanya memiliki porsi kepe-

milikan 9 persen di entitas usaha perakitan dan distribusi merek 

andalannya, Suzuki. Ada-

pun pada Nissan, mereka 

hanya memiliki 24,8 pers-

en. Porsi ini jauh dibawah 

kepemilikan Astra pada 

merek utama yang mer-

eka jual. 

Selain itu salah satu 

pekerjaan rumah terbesar 

yang harus segera dis-

elesaikan adalah sepeda 

motor Suzuki. Sempat me-

mimpin pasar sepeda mo-

tor di era 1990an, kini Su-

zuki terkesan hanya sebagai penyemarak dari persaingan Honda 

dan Yamaha. Keinginan besar Suzuki mendongkrak penjualan, ti-

dak tercermin dari model-model yang dipasarkan. Padahal potensi 

pasarnya, terbesar ketiga di dunia setelah China dan India.

Penjualan Suzuki sepeda motor, saat ini hanya bertopang 

pada satu model Satria FU yang berkontribusi sampai 58 

persen dari total penjualan 73.478 unit periode dua bulan 

pertama tahun ini. Satria memang menguasai pangsa pasar 

bebek sport 150 cc, tetapi kalau sampai Honda atau Yamaha 

ikut masuk ke segmen itu, kondisinya bisa berubah. Men-

gancam Suzuki lebih terpuruk lagi! 

MARKETMARKET FOCUS

ENTITAS USAHA OTOMOTIF KEPEMILIKAN (%) BISNIS

PT SUZUKI INDOMOBIL MOTOR 9.00 PERAKITAN MOBIL SUZUKI

PT SUZUKI INDOMOBIL SALES 9.00 DISTRIBUTOR MOBIL SUZUKI

PT NISSAN MOTOR DISTRIBUTOR INDONESIA 24.88 DISTRIBUTOR MOBIL NISSAN

PT NISSAN MOTOR INDONESIA 24.93 PERAKITAN MOBIL NISSAN

PT INTINDO WAHANA GEMILANG 27.00 PABRIK TRANSMISI KENDARAAN SUZUKI

PT HINO MOTORS SALES INDONESIA 40.00 PENYALUR UTAMA HINO

PT INDOTRUCK UTAMA 75.00
PENYALUR TRUCK VOLVO, RENAULT & 

PERALATAN KONSTRUKSI VOLVO

PT INDOBUANA AUTORAYA 85.54 PENYALUR VOLVO SEDAN & FOTON

PT GARUDA MATARAM MOTOR 99.46 ATPM VW DAN AUDI

PT CENTRAL SOLE AGENCY 99.92
IMPORTIR VOLVO SEDAN & PENJUALAN 

SPARE PART INDOPARTS

PT AUTO EURO INDONESIA 99.95 ATPM  RENAULT

“Tahun depan 
fokus utama kami 
adalah Datsun. 
Segenap perha-
tian dan upaya 
kami akan di-
tumpahkan untuk 
menyukseskan 
merek ini di Indo-
nesia,”
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Indonesia adalah negara dengan peningkatan kekayaan terbesar di dunia . Kelas  menengah dengan 
daya beli besar mulai bermunculan. Di tahun 2000 kekayaan penduduk Indonesia sama dengan 
peduduk India, tetapi 10 tahun kemudian keadaan sungguh jauh berbeda. Pertanyaannya adalah 

bagaimana 10 tahun ke depan atau 2020 ? 

S
ebagai gambaran saja, jumlah uang 

tabungan dan deposito yang ada di  

Bank BNI Tbk saja antara tahun 2011 

dan tahun 2012 bertambah cukup 

banyak. Karena jumlah orang muda yang kaya 

semakin banyak, maka kebiasaan untuk berbe-

lanja juga semakin besar. Lihat saja penjualan 

Blackberry, dan iPhone, I-Pad yang selalu me-

ningkat. Bahkan setiap kali ada produk baru 

akan selalu laris manis dan kadang-kadang 

mendemonstrasikan antrian panjang untuk 

pembelian perdana.

Coba bandingkan kondisi Anda di tahun 

2000 dengan saat ini. Satu Hal yang pasti 

SAHAM 
PILIHAN 
MEI 2013
KOESWOYO ADI JOE & JHON VETTER
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adalah Anda memiliki likuiditas lebih melimpah 

di saat ini, seiring peningkatan kekayaan. Likui-

ditas tersebut akan mengalir kepada roda eko-

nomi seiring konsumsi masyarakat. 

Suku bunga yang tinggi adalah berita buruk 

bagi bursa saham. Coba lihat saja awal tren naik 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) adalah 

tahun 2002. Sejak tahun 90 an – 2002, IHSG 

kita flat di level sekitar 300an. Pada tahun 90 

an bunga tabungan setiap bulannya bisa dapat 

1 persen atau 12 persen per tahunnya. Untuk 

bunga deposito sebelum tahun 2008 adalah 

sekitar 18 persen per tahun.  Kejadian ini terjadi 

kecuali saat krisis tahun 1998.

Kenapa IHSG memulai tren naik dari tahun 

2002? Karena pada tahun itu Bank Indonesia 

mulai independen.  BI membuat kebijakan in-

flasi dikendalikan dengan cara menurunkan 

suku bunga untuk pertama kalinya di bawah 10 

persen. Hal ini membuat IHSG naik tinggi. 

Rata rata ROE perusahaan yang listing di BEI 

kurang lebih 18 persen. Rata rata ROE BUMN 

yang listing kurang lebih 17 persen. Tahukah 

Anda, Bank Mandiri Tbk (BMRI) dan Bank Raky-

at Indonesia (BBRI) ternyata adalah bank den-

gan ROE terbesar di dunia. Bank bank asing di 

luar negeri  tidak ada yang memiliki ROE di atas 

20 persen.

Inflasi kita baru akan naik kalau kapasitas 

produksi kita habis. Contohnya duit banyak 

beredar di masyarakat tetapi pabrik hanya 

bisa memproduksi sedikit barang maka infla-

si bisa naik. Tetapi karena suku bunga yang 

murah maka pabrik banyak yang melakukan 

ekspansi seperti Indofood CBP Sukses Makmur 

Tbk (ICBP) dan Unilever Indonesia Tbk UNVR 

yang membangun pabrik barunya. Tiga Pilar 

Sejahtera Food Tbk (AISA) juga sama dengan 

pabrik berasnya.

Maka ke depannya inflasi akan terjaga kare-

na biarpun masyarakat kita memegang banyak 

uang, tetapi barang yang tersedia juga sangat 

banyak. Ibaratnya kita mau minum kopi Star-

buck dan mau makan Burger King sampai duit 

bulanan kita habispun, Starbuck dan Burger 

King  masih bisa jualan terus.  Satu hal lagi nai-

knya harga properti tidak akan mempengaruhi 

inflasi, karena harga properti tidak masuk dalam 

perhitungan inflasi. Inflasi baru dikatakan ber-

bahaya kalau sudah bergerak di atas 8 persen.

Malahan hot money dari Jepang bisa masuk 

ke Indonesia. Karena di Jepang sedang ada 

stimulus atau mencetak duit besar besaran. 

Dan tahukah Anda kalau Jepang itu lebih suka 

berinvestasi di Indonesia dengan beli lahan 

dan buka pabrik ? Toyota dan Daihatsu (melalui 

ASII) bahkan sedang membangun pabrik baru 

di Indonesia.

Ketika harga BBM naik, banyak orang yang 

takut. Padahal kalau BBM naik maka IHSG han-

ya akan turun sesaat saja, dan dalam jangka 

panjang IHSG akan naik kembali. Malahan mo-
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men naiknya BBM akan menjadi peluang buy 

di harga murah bagi saham - saham dengan 

fundamental bagus. Tidak percaya ? Masih in-

gatkah bahwa IHSG turun dalam di tahun 2008, 

karena pada saat itu harga BBM diturunkan 3 x 

dalam 1 tahun ?

Saat ini market cap IHSG adalah sekitar 

Rp3000 triliun. Sedangkan PDB Indonesia 

adalah Rp7000 triliun. Maka apa yang terjadi 

di IHSG bisa menjadi gambaran bagi perekono-

mian Indonesia. Dan biasanya indeks utama harga 

saham akan menjadi gambaran kondisi ekonomi 

suatu negara untuk 6 bulan – 1 tahun ke depannya. 

Karena ketika orang optimis dengan ekono-

mi negaranya maka dia akan beli saham yang. 

Bagaimana dengan ekonomi indonesia? Saat 

artikel ini dibuat tanggal 19 April 2013, IHSG 

baru saja mencetak harga tertinggi barunya 

menembus di atas level 5000. So , menurut 

anda apakah portofolio saham anda ikut break 

high? Kalau break low maka berarti ada yang 

salah dengan saham pilihan anda. Asal tahu 

saja dari market cap IHSG sebesar Rp3000 

triliun, BUMN yang listing di BEI kalau di total 

market cap nya berjumlah kurang lebih Rp1000 

triliun.  

Berikut rekomendasi saham-saham pilihan kami untuk bulan Mei 2013 :
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7 Saham Pilihan 
Teknikal Mei
IWAN FIRMANSYAH

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) April 

menembus level psikologis 5.000. Ini mem-

buat tren kenaikan indeks semakin terbatas. 

Berikut adalah rekomendasi tujuh saham 

pilihan berdasarkan analisa teknikal Smart 

Trader Community yang bisa dijadikan alter-

natif trading bulan ini. 

AISA

ASRI
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DGIK

ELSA

LPCK



65PIALANG INDONESIA EDISI 9 MEI 2013

RESEARCHMARKET

PNLF

SSIA
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I
a dituntut tak cuma mengevaluasi strategi 

dan meningkatkan kinerja, tapi juga harus 

segera membenahi manajemen. Di awal 2010 

itu, MAMI sempat disuspensi oleh Badan Pen-

gawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 

karena persoalan di internal manajemen yang 

serius. Akhir tahun 2010, semua masalah se-

lesai dan MAMI pun langsung tancap gas.

  Sejauh ini semuanya tampak baik-

baik saja. Kinerjanya juga berkilauan. 

Itu terlihat dari peningkatan dana ke-

lolaan yang diperoleh perseroan. 

Per Desember 2012 total dana 

kelolaan naik sebesar 19 persen. 

Dan pada Januari 2013, jumlah 

dana kelolaan MAMI sudah 

tercatat mencapai Rp 41,3 

triliun. Total dana kelo-

laan tersebut berasal 

dari reksa dana, kon-

trak pengelolaan 

dana maupun 

bisnis pe-

nasehat 

LEGOWO KUSUMONEGORO, MS
Presiden Direktur Manulife Aset Manajemen Indonesia

THE MANAGERMARKET
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MAMI menge-
lola sebanyak 17 
reksa dana, terdiri 
atas tujuh reksa 
dana saham, 
enam reksa dana 
pendapatan tetap, 
tiga reksa dana 
campuran dan  
tiga reksa dana 
pasar uang.

keuangan.

 MAMI mengelola sebanyak 17 reksa dana, terdiri atas tujuh 

reksa dana saham, enam reksa dana pendapatan tetap, tiga 

reksa dana campuran dan  tiga reksa dana pasar uang. Lego-

wo menuturkan, salah satu produknya yang paling cemerlang 

adalah Manulife Greater Indonesia Fund (MGIF). Sejak dilun-

curkan akhir September 2011, reksa dana berdenominasi do-

lar Amerika Serikat itu mampu menyokong hingga Rp 1 triliun 

per Desember 2012. “MGIF Lumayan tinggi minatnya,” kata 

Legowo di kantornya beberapa waktu lalu.

 Keunikan dari reksa dana ini, kata Legowo, membuatnya 

unggul dan realtif lebih mudah dipasarkan. Investasinya se-

bagian besar saham di Indonesia meski ada sebagian yang 

di saham luar negeri. MGIF memang diperuntukkan bagi na-

sabah-nasabah yang memiliki dolar. Daripada cuma disimpan 

di deposito, maka reksa dana ini bisa jadi alternatif investasi 

tanpa harus mengubah mata uang yang mereka miliki. “Itulah 

salah satu keunggulannya,” jelasnya.

 Reksa dana ini punya double risiko dan double opportunity 

sekaligus. Di satu sisi nasabah menghadapi risiko pelemahan 

indeks dan mata uang, namun di sisi lain nasabah juga pu-

nya dua oportunity dari kenaikan indeks saham dan yang satu 

penguatan mata uang terhadap dollar Amerika Serikat. Na-

mun kombinasi risiko dan peluang itu justru menjadi keung-

gulan terbaik bagi nasabah MAMI. Seperti pada 2012 lalu, 

meskipun nilai tukar rupiah terhadap dollar melemah hingga 

6 persen, MGIF tetap bisa memberikan return yang lebih baik 

daripada deposito.

 Return tinggi itu, kata Legowo, karena ada kemungkinan 

balancing dari opportunity penguatan indeks saham. Indeks 

saham tahun lalu naik sekitar 13 persen sementara rupiah 

melemah 6 persen sehingga tetap ada nett return sebesar 

7 persen kurang lebihnya dalam setahun lalu.  Kinerja reksa 

dana saham yang memuat 4,70 persen saham luar negeri ini 

terus naik mencapai 16,12 persen per Januari 2013. Angka ini 

tentu jauh lebih tinggi dibanding IHSG yang hanya tumbuh 

3,97 persen periode yang sama.

  Itu cerita Legowo soal reksadana MGIF. Lalu bagaimana 

cerita tentang 16 reksadana   lainnya? Kata Legowo secara 

MARKET THE MANAGER
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rata rata semuanya menunjukkan tren positif. Ia men-

gaku menerapkan strategi-strategi dasar yang sama un-

tuk semua produk MAMI, baik di reksa dana pendapatan 

tetap, reksa dana saham (termasuk yang syariah), reksa 

dana campuran, pasar uang, maupun reksa dana terpro-

teksi.

 

Strategi Positif Thingking

Dalam setiap upaya mengenalkan produk kepada na-

sabah, MAMI mengharuskan seluruh tim manajer investa-

sinya untuk memberikan petunjuk positif kepada para na-

sabah. Positive thingking dengan selalu memberikan clue 

(petunjuk) positif. Clue positif ini, menurut Legowo, adalah 

faktor-faktor yang kemungkinan memberi pengaruh posi-

tif pula terhadap produk-produknya.

 Biasanya ia memberikan clue positif dengan parameter 

pertumbuhan ekonomi secara global. Saat menawarkan 

produk apapun, kata Legowo, pertama-tama yang dilaku-

kan seorang manajer investasi adalah bagaimana inves-

tor yakin dengan masa depan perekonomian dunia dan 

bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Kalau mer-

eka yakin bahwa pertumbuhan ekonomi baik, demokrasi 

positif, kalau semua clue-nya positif untuk jangka panjang, 

mereka akan percaya sama kita,” ujarnya.

 Setelah investor yakin dengan pertumbuhan positif Indonesia, 

barulah dipikirkan bagaimana caranya untuk mempertahankan 

kepercayaan nasabah. Tujuannya tak lain supaya nasabah tidak 

kabur. Untuk itu Legowo selalu menekankan dua hal pokok yang 

jadi patokan. Yakni, transparansi dan tim manajer investasi yang 

kuat.

 Aspek transparansi sangat ditekankan oleh Legowo kepada 

timnya. Transparansi sangat penting untuk menciptakan kondisi 

yang harmonis, khususnya antara nasabah dengan manager in-

vestasi.

Investasi di MAMI, kata Legowo, dikelola oleh tim profesion-

al yang mengedepankan good corporate governance. Pent-

ing dikedepankan bahwa pengelolaan dana nasabah dilakukan 

oleh manajer investasi yang bisa dipercaya. “Sebagus-bagusnya 

produk manajer investasi, yang dilihat oleh masyarakat adalah 

yang mendepankan kepercayaan. Karenanya transparansi menjadi 
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strategi utama yang kami kede-

pankan pula,” kata pria yang per-

nah menjabat sebagai Sekretaris 

Jendral Asosiasi Pengelola Reksa 

Dana Indonesia ini.

  Strategi kedua, Legowo men-Strategi kedua, Legowo men-

gutamakan produk dengan para 

manajer investasi yang kuat. Un-

tuk menciptakan tim yang kuat, 

Legowo terus meng-upgrade ke-

mampuan sumber daya manusia, 

termasuk meningkatkan kapabili-

tas tim  investment. Bukan hanya 

mendidik mengenai proses in-

vestasi yang lebih  prudent, MAMI 

juga meningkatkan kreativitas fund 

manageruntuk mencari peluang 

investasi baru.

 Dua hal itu, kata Legowo, menjadi strategi 

utamanya. Di internal di MAMI, Legowo terus 

berupaya meningkatkan kualitas tim, baik dari 

sisi training pendidikan, maupun membangun 

pengalaman mereka. Ia ingin jumlah karyawan 

yang memiliki izin perseorangan sebagai Wakil 

Manajer Investasi pun semakin banyak.

 Mengenai pemilihan saham, Legowo men-Mengenai pemilihan saham, Legowo men-

gaku memiliki tim khusus. Melalui proses 

seleksi yang sistematis dan disiplin. Tim akan 

menganalisis saham-saham, kemudian saham-

saham yang masuk kategori difilter untuk memil-

ih yang terbaik. Ada filter pertama, kedua, dan 

ketiga. Dan filter-filter ini disesuaikan dengan 

strategi masing-masing reksadana. Misalnya un-

tuk reksadana yang umum itu ada filterisasi dari 

top-down maupun bottom-up. Namun yang per-

lu di highlight adalah proses pemilihan saham di 

MAMI dilakukan melalui proses yang baku dan 

terstruktur.

 Di bawah kepemimpinannya, MAMI menco-Di bawah kepemimpinannya, MAMI menco-

ba meningkatkan spesifikasi dan mengevalu-

asi masing-masing fund ketimbang 

membuat reksadana baru lagi. Ia 

mentargetkan tahun ini dana ke-

lolaan tembus Rp 48 triliun. Terkait 

kondisi pasar Legowo dan tim-

nya berusaha memenuhi produk-

produk yang diinginkan investor. 

Namun, kata dia, harus pula dis-

adari bahwa tidak ada produk yang 

bisa cocok di semua musim, di 

kondisi pasar seperti apa pun 100 

persen.

  Karenanya yang lebih banyak 

dilakukan adalah lebih banyak 

memberi informasi kepada inves-

tor, apa sebenarnya keunggulan 

masing-masing produk dan apa 

risiko setiap produk itu.

Bagaimana menyarankan investor bisa 

membagi portofolionya supaya disesuaikan 

dengan tingkat toleransi keuangannya. “Kami 

lebih menyarankan bagaimana menyesuaikan 

portofolio menghadapi pasar ke depan,” kata 

Legowo.

 MAMI sangat optimistis dengan perekono-MAMI sangat optimistis dengan perekono-

mian Indonesia ke depan. Menurut Legowo, 

investor juga melihat seperti itu. Investor di 

sarankan tidak  melihat jangka pendek. Ka-

lau khawatir dengan volatilitas, portofolionya 

saja yang disesuaikan. Tantangan sekarang 

adalah meyakinkan investor untuk investasi 

jangka panjang. Tentu, keputusan investasi 

itu sepenuhnya di tangan nasabah. Tanggung 

jawab manajer investasi adalah memberikan 

informasi apa adanya.  Potential return  dan 

risiko bobotnya harus seimbang.

 Bapak tiga anak ini mengaku memiliki eks-Bapak tiga anak ini mengaku memiliki eks-

pektasi tinggi untuk menambah jumlah pemo-

dal retail yang memang belum cukup tergarap 

di Indonesia. Misalnya mereka yang hanya 
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mampu menyisihkan penghasilan Rp 200-an 

ribu per bulan. Untuk mencapai itu, ia dan tim-

nya masih memikirkan cara yang paling tepat. 

Ia berkeinginan produk reksa dana dikenal se-

bagai alternative investasi masyarakat lebih 

luas. Mengubah mind set masyarakat yang 

sampai saat ini masih terpatok pada tabun-

gan atau deposito sebagai instrument in-

vestasi.

 Pertumbuhan investasi reksa dana cukup 

pesat selama 5 tahun belakangan, mencapai 

60 persen lebih. Namun, jika dibandingkan 

dengan pertumbuhan populasi masyarakat 

Indonesia, investor reksa dana saat ini masih 

rendah. “Jumlah investor reksa dana saat ini 

masih 400 ribu, berarti kemungkinan inves-

tor untuk produk reksadana itu masih besar 

sekali,” tutupnya.

Sains (MSi) Institut Pertanian Bogor ini juga 

mengakui upaya memperkenalkan reksa 

dana sangat membutuhkan stamina yang ti-

dak sedikit. Legowo pun melakukan berbagai 

cara untuk lebih meningkatkan kepercayaan 

terhadap reksa dana. Menurutnya, edukasi 

yang sederhana yang mudah dicerna ma-

syarakat bawah adalah salah satu poin penting 

dalam memperkenalkan reksa dana.  Sedang-

kan untuk strategi dekat dengan pasar adalah 

dengan memanfaatkan penggunaan teknolo-

gi. Legowo mengatakan segmen yang dibidik 

MAMI adalah kelas menengah yang rata-rata 

memiliki handphone yang berbasis teknologi, 

seperti smartphone maupun Android. Strategi 

ini harus diambil lantaran kelas menengah 

rata-rata tidak memiliki waktu banyak untuk 

menerima edukasi secara konvensional. 
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“Once you drop a
 good idea, 

the rest 
will follow,”

Adalah sebuah kata-kata mutiara dari organisasi 
internasional kebebasan berbicara yang didirikan 
di Arnhem Belanda dan mengambil nama femi-
nin, Loesje. Kata-kata itu merupakan penggam-
baran dari efek domino, yang sering diartikan 
tentang efek beruntun dari sebuah kejadian. 
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E
fek beruntun itu bisa terjadi pada 

siapa dan apa saja, salah satunya di 

sektor ekonomi. Tak terkecuali kejadi-

an yang sedang heboh dibahas sejak 

awal tahun ini ketika Negara Matahari Terbit itu 

mengumumkan akan menggelontorkan dana 

stimulus untuk mendongkrak perekonomian-

nya yang stagnan sekurangnya sejak 20 tahun 

terakhir. 

Dari sisi historis, Jepang memang sudah 

mengalami stagnansi perekonomian sejak 

1980—1990-an ketika terjadi bubbling ekonomi 

terutama di sektor properti dan perbankan. 

Bubbling tersebut sebagian besar dipicu oleh 

bergelimangnya dana untuk investasi, deregu-

lasi finansial, overconfindence, eforia terhadap 

prospek perekonomiannya, dan pelonggaran 

moneter oleh bank sentral.

Alhasil, spekulasi agresif kerap dilaku-

kan terutama di pasar saham Tokyo Stock 

Exchange dan pasar real estat yang mem-

bubungkan harga properti hingga menembus 

rekor tertinggi dan tak masuk akal.  Kejatuhan 

pun tak terelakkan meskipun secara berta-

hap, tidak dalam satu waktu. Bank-bank dan 

usaha banyak yang tutup sehingga harus 

diselamatkan oleh pemerintah tanpa henti. 

Suku bunga juga diturunkan ke level ham-

pir menyentuh nol persen  dan menyebabkan 

dana investasi keluar dengan mudahnya demi 

mengejar imbal hasil yang terkejar di dalam 

negeri, melalui sektor riil, pasar saham, dan 

bahkan meminjamkan yennya yang murah 

demi mengejar selisih harga dengan mata 

uang lain atau investasi lain yang menguat 

(carry trade). Masa inilah yang dinamakan lost 

decade of Japan.

Harga properti Jepang sempat membaik 

pada 2007 dan menjadi satu-satunya peri-

ode di mana meningkat tetapi terlanjur turun 

kembali pada 2008 ketika gelombang krisis 

ekonomi AS melebar ke negara lain. Jepang 

terkena hantaman lagi ketika gempa dahsyat 

terjadi pada 2011 dan meluluhlantakkan pro-

gram PLTN mereka.  Harga properti di negara 

kepulauan itu mulai membaik pada 2012, 

terutama ter- pancing oleh usaha Perdana 

Menteri Jepang Shinzo Abe 

ingin berbuat sesuatu demi 

membangunkan raksasa 

tidur itu dengan semboyan-

nya: three arrow (tiga anak 

panah).

Sebelas-dua belas den-

gan AS yang melakukan 

stimulus perekonomian, 

Jepang dan Bank of Ja-

pan juga mencanangkan 

program utama dengan 

menjanjikan suntikan dana 
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segar sebesar US$1,4 triliun, 

atau setara 919 miliar pound-

sterling, hanya dalam kurun 

2 tahun ke depan. Program 

tersebut terutama untuk mem-

beli aset berharga yang dapat 

menggelembungkan nilai aset 

negara tersebut.

Program lain adalah re-

formasi dari sisi suplai dan 

keinginannya bergabung 

dengan Kerja Sama Ekonomi Trans-Pacific 

(Trans-Pacific Partnership/TPP) dan akan 

menggenapkan sebanyak 12 negara yang 

akan menggabungkan sebanyak 40 persen 

dari total GDP global.  Program-program terse-

but tak berbeda artinya dengan dicetaknya 

yen Jepang dan membanjirnya mata uang itu 

di negaranya sendiri dan di dunia. 

Efek dan tujuannya jelas: harga barang 

naik, inflasi, suku bunga pun mulai meninggi 

dari posisi tiarap, namun tanpa perlu membe-

bani dengan utang baru yang sekarang sudah 

menggunung, mencapai 200 persen dari PDB. 

Meskipun demikian, ada risiko yang terkan-

dung di dalamnya, yaitu nilai tukarnya yang 

semakin turun karena likuiditas yang berlebi-

han di pasar.

Turunnya nilai tukar itu sudah mulai tere-

fleksikan ketika pengumuman stimulus US$1,4 

triliun itu diumumkan, yen turun tajam terutama 

dengan dugaan eksportir dari negara Asia lain 

yang akan kehilangan nilai kompetitif dalam 

perdagangan. Kemungkinan terhadap semakin 

maraknya aksi carry trade terhadap yen Je-

pang juga menjadi satu perhatian di Asia. 

Meskipun demikian, otoritas dari negara lain 

menilai belum tentu carry trade dan potensi 

terjadinya perubahan harga secara signifikan 

akibat program revitalisasi ekonomi Jepang 

terlaksana. “Kami belum dapat memastikan 

program kebijakan itu akan memunculkan 

carry trade yen dan membanjirnya dana as-

ing yang murah (di pasar lokal) sebab banyak 

proses yang harus dilalui sebelum carry trade 

benar-benar terjadi,” ujar seorang pejabat 

Bank of Korea, kutip Reuters di situsnya. 

Singapura juga melihat dari sisi yang ham-

pir sama. Wakil Perdana Menteri dan Menteri 

Keuangan Singapura Tharman Shanmugarat-

nam mengatakan perbaikan ekonomi Jepang 

merupakan harapan semua pihak dan men-

jadi tantangan dengan pendekatan baru.  “Itu 

adalah harapan dari seluruh Asia jika mereka 

dapat berhasil.”

Di sisi lain, Australia and Selandia Baru di-

prediksi menjadi negara yang paling diuntung-

kan dari aksi carry trade yen Jepang karena 

peringkat obligasi pemerintah kedua negara 

itu berada di level teratas, AAA, dan mampu 

menawarkan imbal hasil investasi tertinggi 

di antara negara berkembang lain.  “Inves-

tor institusi di Jepang akan dipaksa menjauh 

dari obligasi pemerintah mereka ke produk 

pendapatan tetap lainnya,” ujar Krishna Hegde, 

WORLD
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analis kredit Barclays.

Menurutnya, jumlah beredar obligasi swasta 

Jepang yang terbatas akan memicu aliran 

dana ke produk surat utang di negara lain dan 

tentunya dapat menguntungkan bagi negara 

tujuan.  Dian Ayu Yustina & Anton H. Gunawan, 

ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk, 

dalam risetnya pada 23 April menilai kebijakan 

moneter Jepang yang bervisi ekspansi masih 

akan membawa dampak positif bagi Indonesia 

karena potensi pertumbuhan yang besar dan 

upah buruh yang masih tidak mahal. 

“Jepang masih merupakan penyumbang 

aliran dana asing yaitu sebesar US$1,2 miliar 

hanya pada kuartal I/2013. Meningkatnya 

profil risiko investor Jepang terefleksikan dari 

survey JBIC yang menunjukkan Indonesia 

masih negara tujuan ketiga terbesar di dunia 

bagi perusahaan Jepang, di bawah China dan 

India.”

Di sisi lain, efek dari stimulus moneter 

Jepang ternyata sudah diprediksi akan positif 

di dalam negeri mereka. Pelaku industri manu-

faktur Jepang sudah memprediksi akan terjadi 

peningkatan produksi mereka pada Maret dan 

mencetak peningkatan rekor pembalikan posi-

tif dari sebelumnya hampir selalu mendapat-

kan rapor merah. Bloomberg melaporkan 

proyeksi pertumbuhan oleh Kementerian 

Perdagangan Jepang terhadap hasil industri 

akan meningkat 1 persen pada Maret setelah 

sebelumnya turun 0,1 persen pada Februari. 

Dari sisi keinginan untuk bergabung den-

gan TPP dan mempersilahkan adanya perda-

gangan bebas multilateral antaranggotanya, 

Jepang memprediksi salah satu sektor yang 

akan menderita penurunan adalah pertanian 

dan perikanan. Bloomberg juga melaporkan 

produksi tahunan kedua sektor tersebut dapat 

turun hingga 3 triliun yen, atau setara US$30,3 

miliar setelah Jepang 

resmi bergabung dengan 

TPP.

Meskipun demikian, 

sektor lain justru dipredik-

si mampu tumbuh hingga 

dua kali lipat dari sebel-

umnya dan membukukan 

GDP agregat sebesar 3,2 

triliun yen.  TPP digagas 

dan ditandatangani oleh 

empat negara yang biasa 

disebut P-4 pada 2005 

silam, yaitu Brunei Darussalam, Chile, Singa-

pura, dan Selandia Baru. Sejak 2008 termasuk 

Jepang, ada delapan negara lain yang tengah 

menegosiasikan keikutsertaan mereka dalam 

TPP, yaitu Amerika Serikat, Australia, Peru, 

Vietnam, Malaysia, Meksiko, dan Kanada.

Lantas, apakah ada efeknya pada pereko-

nomian Asia dan Indonesia? Kita lihat saja 

nanti bagaimana kecepatan dan ketepatan 

anak panah Abe.  

WORLD
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I
ndeks harga saham gabungan (IHSG) berhasil menembus level 

5000 di bulan April 2013. Apakah Anda ikut menikmatinya? Atau 

malah sebaliknya terjebak pada saham-saham ‘gorengan’? Um-

umnya, saham gorengan menjamur ketika indeks sedang di atas, 

ketika saham-saham blue chips dirasa sudah terlalu mahal.

Tidak tahu kapan persisnya istilah “gorengan” muncul untuk menan-

dai saham-saham yang pergerakannya diatur oleh market maker demi 

mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Saham-saham yang 

dalam masuk kategori ini terlihat begitu ‘hot dan sexy’ (ramai 

dan aktif diperdagangkan di layar monitor ) sehingga be-

gitu menggoda dan mengundang banyak orang tertarik 

untuk memberinya.  

Ada guyonan yang mengidentikkan saham 

‘gorengan’ dengan makanan yang digoreng. 

Maklum, rasanya enak tapi mengandung koles-

terol tinggi. Sebagai pemilik uang, Anda berhak 

memutuskan untuk masuk atau tidak ke dalam 

saham-saham ‘gorengan’. Berikut ada beberapa 

tips sederhana untuk menghadapi  saham-sa-

ham yang high risk high gain:

MILIKI RENCANA TRADING (TRADING PLAN). 

Setiap pagi sebelum pasar saham dibuka, trader 

profesional biasanya sudah memiliki kertas contekan 

yang berisi rencana transaksi beli atau jual saham-saham 

apa dan di harga berapa?  Dengan memiliki rencana, Anda 

akan lebih terhindar dari bujuk rayu saham-saham “gorengan”. 

Rencana ini biasanya dibuat atas hasil analisis terhadap perdagan-

gan satu atau beberapa hari sebelumnya.  Contoh:  Saham ABCD 

harga yang sedang terlihat di monitor adalah Rp.630 dan transaksi 

sedang ramai sekali,  80 persen trader yang tidak punya rencana, 

7 Jurus 
Hadapi Saham 
Gorengan
SUWONO KUSUMA

STRATEGYPOINT OF VIEW
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biasanya akan mudah nyemplung ke dalam saham tersebut.  Pa-

dahal mungkin tiga hari sebelumnya, harga saham ABCD masih di 

Rp.390.

KENALI CIRI-CIRI SAHAM GORENGAN. Pergerakan saham je-

nis ini tidak berdasarkan  fundamental dan teknikal , tetapi lebih 

bergerak sesuai keinginan si market maker. Trader perlu waspada 

pada saham yang biasanya ‘tidur’ tetapi tiba-tiba aktif pergerakan-

nya.  Karena setelah aktif beberapa hari, saham tersebut mungkin 

akan tidur lagi dalam waktu yang lama.  Beberapa saham kadang 

‘digoreng’ dengan bumbu rumor saham itu akan diakuisisi oleh grup 

konglomerasi dalam maupun luar negeri.

AMBIL POSISI BELI ketika saham tersebut baru mulai bergerak 

di hari pertama.  Biasanya jika ada saham yang aktif, trader dapat 

langsung pantau pergerakannya di grafik, apakah baru bergerak 

atau sudah berhari-hari naik.  Logikanya adalah, membeli saham ke-

tika harga baru naik resikonya jelas lebih rendah dibandingkan jika 

membeli ketika harga sudah naik empat hari kemudian.

DISIPLIN CUT LOSS. Jika sudah memutuskan untuk beli saham 

beginian, Anda harus siap untuk keluar baik dalam keadaan untung 

atau harus terpaksa menelan rugi. Penyakit trader umumnya adalah 

buru-buru langsung menjual saham ketika baru naik tipis. Sebaliknya, 

ketika harga mulai turun, malah cenderung sayang dan memutuskan 

untuk menyimpan saham tersebut.  Disiplin sangat menentukan keber-

hasilan anda dalam trading.

PERGERAKAN SAHAM GORENGAN umumnya sangat cepat. Pas-

tikan Anda memiliki waktu untuk mengamati terlebih dulu pola perger-

akan sahamnya, sebelum membutuskan beli.  Langkah ini tidak menja-

min pasti untung, namun setidaknya Anda dapat terhindar dari jebakan. 

Asal tahu saja, 90 persen trader merugi karena asal beli saham yang 

sedang bergerak di monitor, tanpa terlebih dahulu mengecek harga 

terendah dan tertinggi, atau ada berita apa yang membuat saham 

tersebut naik.

PORSI TRADING SAHAM GORENGAN ini sebaiknya tidak terlalu 

banyak.  Beberapa trader membatasi diri misalnya maksimal 20- 25  

persen dari portofolionya.  Ingat : Bursa saham adalah tempat untuk 

berinvestasi bukan untuk berjudi. 

BEKALI DIRI ANDA DENGAN PENGETAHUAN dan selanjutnya 

terus berlatih agar dapat menikmati keuntungan.  Prinsip investasi 

adalah membeli saham-saham yang nilainya masih dibawah harga 

wajar, bukan malah sebaliknya. 

POINT OF VIEW STRATEGY

Trader perlu 
waspada pada 
saham yang 

biasanya ‘tidur’ 
tetapi tiba-tiba 
aktif perge rak-

annya. 
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TUTORIALPOINT OF VIEW

L
aporan keuangan secara umum terdiri dari penjualan (sales) 

dan bila dikurangi Harga pokok penjualan/Cost of goods 

sold (HPP/COGS) dihasilkan laba Kotor (gross profit). Bila 

laba kotor ini dikurangi biaya operasi, keluarlah laba op-

erasi. Laba operasi dikurangi biaya atau ditambahkan pendapatan 

lain-lain dihasilkan Earning before Interest 

and Tax (EBIT). Bila EBIT dikurangi Interest di-

hasilkan Earning before tax (EBT) dan bila di-

kurangi tax atau pajak dihasilkan net income 

atau laba bersih.

Hubungan laporan rugi laba dengan nera-

ca adalah komponen net income dari perhi-

tungan tadi, baik untung atau rugi dimasukan 

ke komponen modal yaitu laba ditahan. Nah 

neraca sendiri disusun dari menjumlahkan 

semua komponen atau pos-pos di neraca, 

seperti kas, piutang dagang, persediaan, 

aset tetap, depresiasi untuk sisi kiri neraca 

atau aktiva. Sedangkan kewajiban dan 

modal disebelah kanan atau passiva juga dilakukan 

hal yang sama.

Baik neraca maupun laporan laba rugi merupakan komponen 

laporan keuangan yang cukup sensitif atau sangat terpengaruh 

prinsip akuntansi yang digunakan. Ketika perusahaan mengubah 

metode pencatatan persediaan diperiode inflasi atau deflasi maka 

nilai persediaan akan berbeda. Selain itu biaya HPP juga berubah 

Memahami 
Penyusunan
Laporan Keuangan
HANS KWEE
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karena perbedaan metode pencatatan. Perbedaan penggu-

naaan metode depresiasi pada aset tetap juga mempengaruhi 

beban biaya yang diakui.

Karena hal itu laporan arus kas dianggap lebih netral dan ti-

dak terlalu terpengaruh oleh pemilihan prinsip akuntansi yang 

digunakan. Laporan arus kas disusun dengan dua metode ada 

yang langsung (direct) dan satu lagi tidak langsung (indirect). 

Metode langsung digunakan dengan mencatat secara terpisah 

semua transaksi terkait kas. Sehingga seolah-olah ada dua kali 

pencatatan atas sebuah transaksi.

Metode yang lain adalah indirect dan kebanyakan perusahaan 

menggunakan metode ini. Metode ini melakukan rekonsiliasi dari 

Laba bersih (net income) kemudian ditambah atau dikurangkan 

komponen biaya atau pendapatan terkait cash dan non cash. 

Laporan arus kas di kelompokan atas aktivitasnya yaitu arus kas 

operasi, arus kas investasi dan arus kas pendanaan.

Arus kas operasi merupakan arus kas terpenting bagi sebuah 

perusahaan karena menunjukan bagaimana sebuah perusahaan 

menghasilkan kas dari aktivitas operasional perusahaan. Rekon-

siliasi dilakukan dengan menjumlahkan atau mengurangkan 

modal kerja (asset lancar dan hutang lancar), dan pendapatan 

atau biaya non kas. Hasil adalah arus kas operasi. 

Lalu, arus kas investasi terkait aktivitas penerimaan dan 

pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya dan sara-

na untuk melakukan operasi perusahaan. Komponen ini sering 

disebut Capital expenditure/capex atau belanja modal, baik un-

tuk membeli aset atau menjual aset tersebut. Selain itu investasi 

pada perusahaan lain juga termasuk aktivitas investasi.

Komponen terakhir arus kas yaitu pendanaan di mana lewat 

aktivitas ini perusahaan mencari dana untuk menutupi kekuran-

gan dana, atau menyebar kelebihan kas. Secara umum kompo-

nen ini dapat dibagi dua bagian yaitu terkait permodalan atau-

pun hutang. Yang termasuk modal yaitu mulai dari penerbitan 

saham baru baik IPO atau right issue, membagikan dividen. Se-

dang yang terkait hutang yaitu menerbitkan obligasi, pinjaman 

bank dan berkurang ketika melunasi hutang-hutang tersebut.

Sekarang kita sudah paham komponen-komponen laporan 

keuangan, dan ternyata sangat mudah. Pada tulisan berikutnya 

penulis akan memberikan arahan untuk melakukan analisa lapo-

ran keuangan. 

Arus kas oper-
asi merupakan 
arus kas ter-
penting bagi 
sebuah peru-
sahaan karena 
menunjukan 
bagaimana 
sebuah peru-
sahaan meng-
hasilkan kas 
dari aktivitas 
operasional 
perusahaan.
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D
ampak kenaikan jangka pendeknya akan langsung ter-

asa berat pada keuangan pribadi atau keuangan, khu-

susnya kelas menengah yang belakang diidentikan den-

gan kepemilikan mobil pribadi. Efeknya langsung terasa 

pada nominal pengeluaran 

yang pasti akan naik luma-

yan. Mari kita perkirakan 

pengeluaran apa saja yang 

akan berubah dan naik 

signifikan, dalam simulasi 

cashflow bulanan.

Estimasi disamping 

adalah contoh sebuah 

keuangan sebuah keluarga 

dengan penghasilan tetap 

tiap bulan. Pada keluarga 

jenis ini saja, dampak BBM 

akan menaikkan pengelu-

aran sekitar 17,6 persen. Ini 

karena dampak kenaikan 

BBM tidak hanya berpen-

garuh pada pengeluaran transportasi secara langsung,namun juga 

Keuangan Anda 
Bila BBM Naik

PENGHASILAN SEBELUM BBM NAIK SETELAH BBM NAIK % KENAIKAN

GAJI 13.000.000 13.650.000 5%

PENGHASILAN LAIN (RATA-RATA) 1.000.000                           1.000.000   -

TOTAL 14.000.000                        14.650.000 4,6%

PENGELUARAN SEBELUM BBM NAIK SETELAH BBM NAIK % KENAIKAN

TABUNGAN 500.000 500.000 -

CICILAN KPR 2.000.000 2.000.000 -

GROCERIES (BELANJA BULANAN) 2.000.000 2.300.000 15%

LISTRIK, TELP, GAS, AIR 700.000 700.000 -

ASISTEN RUMAH TANGGA 1.000.000 1.000.000 -

BENSIN 1.500.000 1.850.000 23%

KENDARAAN UMUM (TAKSI, OJEK,DLL)    500.000     700.000 40%

MAKAN DILUAR 700.000 1.000.000 42%

MAKAN DIKANTOR 1.600.000 2.000.000 25%

BELANJA PRIBADI (SHOPPING) 1.000.000 1.500.000 50%

JAJAN ANAK (1 ORANG ANAK)     200.000    300.000 50%

ZAKAT/ PERPULUHAN/DERMA 500.000 500.000 -

TOTAL PENGELUARAN 12.200.000 14.350.000 17,6%

SISA BULANAN 1.800.000  300.000            -83,3%

APRIDA, CFP

Harga premium dan solar bersubsidi segera naik. Entah itu berupa ke-
naikan harga atau pelarangan penuh penggunaan Bahan Bakar Minyak 
(BBM) subsidi kepada mobil pribadi. Intinya, BBM subsidi akan naik dan 
seperti yang sudah-sudah akan ada efek psikologi yang memicu ke-
naikan harga dan kebutuhan pokok lain, meskipun kenaikannya hanya 
berlaku untuk mobil pribadi. 
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berdampak pada 

kebutuhan kelu-

a r g a yang lainnya. Sementara 

itu karena gaji yang hanya  naik sekitar 5 persen 

maka secara keseluruhan sisa bulanan makin mengecil. 

Kebetulan contoh simulasi keuangan di atas dibuat tetap 

dalam kondisi surplus walaupun pengeluaran semakin me-

ningkat. Namun pada kenyataannya banyak orang sebelum 

BBM naik sudah mengalami masalah pada cashflow bulan-

an. Bahkan ada yang untuk menutupi biaya bulanan dengan 

menggunakan kartu kredit.  Kenaikan BBM ini juga perlu leb-

ih diantisipasi bagi mereka yang mengandalkan pendapatan 

dari pekerjaan sebagai freelancer, seseorang yang mengan-

dalkan komisi, entertainer, pekerja seni, dll (yang nilainya tiap 

bulan tidak pasti).

Untuk itu solusinya memang agak klasik, yaitu mencari in-

come tambahan. Bisa dengan cara bekerja lebih giat supaya 

income, bonus dan komisi semakin besar atau menyewakan 

rumah, apartemen, dan menginvestasikan sedikit dana lan-

car Anda untuk menghasilkan passive income tiap bulannya 

atau mencari pekerjaan sampingan.  

Solusi ke dua, menyesuaikan pengeluaran. Pangkas belanja ti-

dak perlu. Cobalah trik-trik belanja bijak dan hemat seperti meng-

gunakan produk private label untuk produk-produk tertentu untuk 

mendapatkan harga yang lebih murah. Gunakan point kartu kredit 

untuk kebutuhan groceries, mengurangi jatah makan di restoran 

dan lain-lain. Namun jangan lupakan untuk tetap berinvestasi un-

tuk tujuan keuangan lainnya. Misalnya dana darurat, dana pendi-

dikan anak, dana pensiun. 

Saat nanti kenaikan BBM memang tidak bisa dihindari lagi, di-

harapkan kita semua siap menghadapinya. Untuk itu tugas kita 

sebagai golongan menengah sudah kita laksanakan dengan baik 

yaitu tidak membebani APBN dengan menikmati BBM bersubsidi 

dan mendukung pemerintah untuk mensejahterakan rakyat ke 

arah yang lebih baik. Diharapkan dengan itu, kita sebagai golon-

gan menengah dapat mengawasi pemerintah untuk menjalank-

an tugas sebagaimana mestinya.  

Untuk itu 
solusinya me-
mang agak kla-
sik yaitu men-
cari income 
tambahan. Bisa 
dengan cara 
bekerja lebih 
giat supaya 
income, bonus 
dan komisi se-
makin besar
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J-Club
SOERATMAN Doerachman se-
dang menjadi pembicara dalam 
pertemuan komunitas in-
vestasi J-Club Setiabudi Hotel 

& Apartement, Bandung Jawa 
Barat, Sabtu 13 April 2013. 
Salah satu pendiri J-Club yang 
disapa eyang Ratman ini berba-
gi ilmu dan pengalaman selama 
berinvestasi di pasar modal 
sejak pensiun di usai pensiun 
dari Pelita Airlines pada 2003. 
Acara di Bandung merupakan 

salah satu rangkaian acara 
Sebelumnya, J-Club yang 
merupakan salah satu komu-
nitas investasi di pasar modal 
terbesar di Indonesia ini men-
gadakan acara J-CLUB Expo 
2013 pada 2 Maret 2013, yang 
bertema Investment & Trading 
Day, di Jakarta. 
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SEJUMLAH analis dan pakar 
investasi kembali mengadakan 
acara amal Trader4share pada 13-
14 April 2013 di Hotel Peninsula, 
Jakarta. Acara training saham ini 
diantaranya diisi oleh Muhammad 
Alfatih (Samuel Securities), Ellen 
May (Komunitas Ellen May Insti-
tute), Hans Kwee 
(Komunitas JSX 
Trader) dan Bagus 
Putra Pradana 
(Investor). Peserta 
datang dari Jakarta 
dan daerah.

Acara untuk 
kedua kalinya ini 
kembali didedika-

Trader4Share

sikan kepada 
Almarhum 
Aditya Kurni-
awan, seorang 
trader saham 
di Semarang, 
Jawa Tengah 
yang meninggal 
akibat penyakit 
kanker. Aditya 
meninggal pada  

24 April 2013 setelah berjuang melawan 
kanker sejak 2011. Semasa hidup Aditya 
adalah sosok trader yang sering berbagi 
ilmu mengenai trading saham kepada 
semua orang melalui komunitas-komu-
nitas trader. Semoga beliau mendapat-
kan tempat yang layak disisi-Nya. 

Koordinator acara Trader4Share, 
Wijaya Laksana dan Alm. Aditya 
Kurniawan

Suasana pelatihan.
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GUGUSAN PULAU PULAU DI UTARA JEPARA, JAWA TENGAH INI MENARIK UNTUK 
DIKUNJUNGI. LOKASINYA , BERJARAK SEKITAR 80 KM DARI KOTA JEPARA DAN DAPAT 

DITEMPUH DENGAN KAPAL CEPAT “EXPRESS CANTIKA 89” SELAMA DUA JAM ATAU 
DAPAT DENGAN KAPAL FERRY MURIA SELAMA 6 JAM.

TRAVEL-HOLIC.COM

BEST PLACE TO GOLIFESTYLE
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H
amparan pasir putih, laut biru serta hijaunya hutan di 

sana telah menjadi daya tarik utama wisatawan baik 

lokal maupun manca negara. Karimun Jawa merupakan 

gugusan 29 pulau dan ditetapkan oleh pemerintah 

sebagai kawasan Taman Nasional pada tahun 2000.

Saat ini hanya beberapa pulau yang ditinggali oleh penduduk, 

yaitu Pulau Karimun, Pulau Kemujan, Pulau Cemara Besar, Pulau 

Parang dan Pulau Nyamuk. Pulau lainnya dibiarkan kosong seb-

agai lokasi pelestarian flora dan fauna seperti pelestarian penyu, 

burung dara laut, elang laut, kelelawar, kupu-kupu dan pelestarian 

terumbu karang.

Sebagian besar pekerjaan penduduk lokal adalah nelayan 

yang akan langsung dikenali saat kapal merapat di dermaga 

ferry. Di sana puluhan kapal kapal tradisional merapat di der-

maga untuk persiapan mereka mencari ikan pada malam.

Sebagian besar pantai diselimuti pasir putih, di kelilingi 

rangkaian pohon nyiur, dan bibir pantai berair jernih. Keinda-

han pulau ini ada di bawah permukaan lautnya, yaitu terumbu 

karang. Aneka jenis karang hidup berbagai warna menarik 

untuk dilihat dan diabadikan. Bagi pecinta snorkeling 

dan diving, ada banyak titik-titik terumbu karang  

dan lokasi kapal karam untuk diselami. 

LIFESTYLE BEST PLACE TO GO
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Anda bisa menemuinya di sekitar Pu-

lau Kecil, Pulau Tengah, Pulau Menjangan 

Besar, Pulau Cemara, Pulau Gosong. San-

gat disarankan untuk menyewa pemandu 

agar bisa mendapatkan lokasi-lokasi 

terbaik. Sementara bagi penggemar 

mancing, laut di sini kaya dengan ikan 

ikan besar seperti giant travelly, hiu, mar-

lin, tenggiri, barakuda, kakap dan krapu.  

Kepulauan ini cukup ideal untuk olahraga 

memancing sehingga beberapa kali ter-

pilih sebagai lokasi turnamen mancing.

Untuk menginap wisatawan bisa 

memilih beberapa alternatif resort resort  

dan home stay. Kalau ingin menikmati 

sensasi lain cobalah menginap di Wisma 

Apung yang berdiri di atas permukaan 

LIFESTYLE BEST PLACE TO GO
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laut. Bangunan ini berada di perairan antara pu-

lau Karimun Jawa dengan Pulau Menjangan. 

Puas di lautan, wistawan bisa mengekspo-

lari daratan Pulau Karimun dan Pulau Kemujan 

menggunakan sepeda motor atau mobil. Menje-

lajahi hutan yang masih perawan, hutan man-

grove, air terjun  dan pemandangan laut dari 

atas bukit atau menelusuri goa kelelawar adalah 

aktivitas menarik yang patut dicoba.

Meskipun terpisah dari Pulau Jawa, fasilitas di 

pulau ini sudah cukup lengkap. Sudah ada jarin-

gan internet, sinyal telepon selular, kantor pos, 

kantor polisi, dan bank. Tak lupa, warung makan 

dan sovenir untuk oleh-oleh plesiran.  Satu hal 

yang perlu menjadi perhatian disini adalah iklim 

dan cuaca saat hendak berkunjung. 

Memilih waktu yang tepat dapat menghindar-

kan Anda dari cuaca buruk yang kerap mem-

buat penyeberangan dibatalkan. Ini pernah 

terjadi pada awal tahun ini dimana ada hampir 

200 wisatawan tertahan selama beberapa hari, 

karena kapal tidak beroperasi akibat cuaca 

buruk .  Bulan April , Mei dan Juni  adalah waktu 

paling tepat kaerna periode itu, cuaca relatif 

lebih bersahabat.

BEBERAPA TARIF FASILITAS  

DI PULAU KARIMUN

Ticket kapal Ferry : Rp.32.000

Ticket Kapal Express : Rp.84.000

Sewa kapal kecil  : Rp.350.000 per hari

Home stay                             : Rp.125.000 per hari

Sewa snorkle dan Fin          : Rp.70.000

Pemandu snorkling             : Rp.150.000 per hari

Sewa sepeda motor             : Rp.70.000 per hari

Sewa mobil                           : Rp.350.000 per hari

LIFESTYLE BEST PLACE TO GO
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LIFESTYLE AUTOS

Konsep mobil sport dan ramah lingkungan tidak pernah selaras di dunia otomotif. 
Satu sisi condong pada mesin berkapasitas besar yang selalu haus akan asupan ba-

han bakar, bertolak belakang dengan konsep ramah lingkungan yang minim emisi gas 
buang dan irit bahan bakar.
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Tapi itu dulu! Kini kemajuan teknologi mampu menyelaras-

kannya, memanfaatkan perkembangan motor listrik yang mulai 

marak digunakan di awal abad ke 21. Pabrikan otomotif kemu-

dian memadukannya dengan mesin konvensional sehingga ter-

ciptalah istilah mobil hibrida. Lalu apa kaitannya dengan mobil 

sport yang digemari kalangan the have Indonesia? 

Awal tahun ini, tepatnya  di ajang Geneva Motor Show yang 

baru dihelat awal Maret lalu di Swiss, Eropa. Dua produsen mobil 

sport kenamaan, McLaren dan Ferrari sama-sama mem-

perkenalkan produk barunya, bergenre Sport Hybrid. 

Seperti apa keduanya, yuk kita simak satu per satu.

McLaren P1

Produsen mobil sport asli Inggris ini memperkenal-

kan McLaren P1. Kupe 2-penumpang ini merupakan 

produk ketiga setelah 12 C dan 12C Spider yang su-

dah ada di pasar. Desain P1 terkesan agresif namun 

dimanis, terutama pada bagian moncong. Bentuk 

front skirt dan lampu depan sipit menambah kesan 

balap. 

Jejeran LED Daytime Running Lights seperti membentuk alis 

wanita cantik dengan aksen biru. Lekuk bodinya aduhai, den-

gan airscoop di ujung pintu, pilar B. McLaren mengaku aerodin-

amika bodi P1 paling baik ketika dibesut dalam kecepatan tinggi. 

Bagian belakangnya futuristik, dihiasi lampu belakang LED tipis, 

ada diffuser dan knalpot 

berukuran besar. 

LIFESTYLE AUTOS
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Supersport ini dibekali teknologi hibrida, 

mengawinkan mesin V8, 3.8 liter, turbo ganda 

dan motor listrik dengan transmisi 7-percepa-

tan dengan tenaga total 903 PS. Kecepatan 

maksimumnya dibatasi hanya 350 kpj. Bisa 

dibesut 0-100 kpj hanya dalam 3 detik, 0-200 

kpj di bawah 7 detik dan 0-300 kpj dalam 17 

detik. Kalau hanya memanfaatkan energi bat-

erai, P1 bisa menempuh jarak 20 km dengan 

kecepatan maksimum 48 kpj.

McLaren mengaku siap memproduksi 375 

unit P1 untuk seluruh dunia dan pesanannya 

hampir ludes. Banderolnya, 1,3 juta dollar AS 

(Rp 12,6 miliar) belum termasuk pajak kalau 

masuk ke Indonesia. 

LaFerrari

Produk kedua datang dari negeri spaghetti 

diberi nama, LaFerrari. Mobil sport kupe 2-pen-

umpang ini merupakan generasi terbaru Enzo. 

Hal ini juga tercermin dari desainnya yang meski 

sama sekali berbeda, tetap ada benang merah 

yang sama. Sosok yang bertanggung jawab atas 

penampilan LaFerrari adalah desainer Italia, Fla-

vio Manzoni. 

Desain Laferrari terlihat kekar namun tetap 

dinamis. Dengan moncong bertingkat dan dua 

garis dari ujung kap menciptakan kesan “siap 

membelah angin”. Lampu depannya juga sudah 

dilengkapi LED yang selalu menyala ketika me-

sin hidup, sesuai standar Eropa. 

Bodi samping ada “coakan” 

LIFESTYLE AUTOS
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besar dari sisi sampai belakang bodi, sebagai 

akses udara dan membantu pendinginan mesin 

di kap belakang. Bagian buritannya terasa lebih 

mewah dengan emblem besar LaFerrari melint-

ang di bemper berukuran tipis. Empat corong 

knalpot, masing-masing sepasang di dua sisi, 

menambah aura balap. 

Supercar ini menggendong mesin V12 

berkapasitas  6,3 liter dikawinkan dengan 

teknologi HYbrid Kinetic Energy Recovery Sys-

tem (HY-KERS). Fungsinya  mengubah energi ki-

netik yang dihasilkan saat mobil direm menjadi 

listrik untuk disimpan di baterai lithium-ion yang 

bobotnya 65 kg. Letaknya di bagian tengah bodi, 

sehingga mendapatkan titik pusat berat yang 

ideal (41 persen depan, 59 persen belakang. 

Motor listrik dipadukan dengan mesin kon-

vensional menghasilkan tenaga maksimal 800 

PS @9.000 rpm dan tambahan 160 PS (dari HY-

KERS). Menawarkan total tenaga 960 PS den-

gan torsi 900 Nm saat keduanya dipakai. Alha-

sil, diajak ngebut 0 - 100 kpj dicapai di bawah 

3 detik dan mencapai 300 kpj butuh 15 detik. 

Kecepatan maksimumnya mencapai 350 kpj.

Ferrari hanya menyiapkan 499 unit LaFerrari 

sepanjang tahun ini dan kabarnya semuanya 

sudah dipesanan orang! Harganya, luar biasa 

,69 juta dollar AS atau sekitar Rp 16,4 miliar.

LIFESTYLE AUTOS
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SAMSUNG KEMBALI MENANTANG PARA VENDOR LAIN. PONSEL PINTAR TER-
BARU MEREKA GALAXY S4 BARU BARU SAJA DIPERKENALKAN DI NEW YORK 

PADA 14 APRIL 2013 LALU. KEMUNCULANNYA SEKALIGUS MENANDAI PENCA-
PAIAN SEBAGAI PRODUSEN PONSEL PALING LAKU DI DUNIA. 

LIFESTYLE GADGET
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G
alaxy S4 adalah varian keempat dari lini ponsel Galaxy 

S yang kini dibekali layar 5 inci Full HD dan Super AMO-

LED. Tampaknya, Samsung ingin menjejali semua uku-

ran layar pasar ponsel cerdas dengan selalu menjadi 

yang perdana untuk menutupi pasar bagi kompetitor. Resolusi 

layar Galaxy S4 adalah 1080x1920 dengan 441PPI pixel den-

sity atau tertinggi untuk ukuran ponsel cerdas saat ini

Galaxy berjalan di Android 4.2.1 Jelly Bean. Rumorsnya, 

Google sendiri akan merilis Andorid versi baruyaitu 5.0 

Key Lime Pie pada 15 Mei nanti, sehingga mudah mu-

dahan Samsung menyediakan pilihan untuk meng-up-

grade OS-nya bila tidak ingin  ponselnya segera tampak 

‘tua’ sesaat setelah dilahirkan.

Otak di dalam ponsel ini disesuaikan dengan pasar na-

mun baik Samsung Galaxy S4 (SHV-E300S = varian Korea 

dan GT-I9500 = varian internasional) keduanya menggunakan 

prosesor Exynos 5 Octa SoC 1,6GHz per core dan Qualcomm Snap-

dragon quad-core berkecepatan 1,9 GHz. 

Di bagian luar, Galaxy4 dilengkapi dengan kamera 2MP di depan, 

dan dan 13MP  di bekalang. Ukurannya lebih tipis dan ringan dari 

varian sebelumnya dengan ukuran body 137,4x68,2x9,3 mm dan 

berat hanya 143 gram. Daya baterainya 2,600mAh dan dilengkapi 

tiga internal storage berbeda, masing-masing 16, 32, dan 64GB. 

Tambahan microSD card slot sanggup memuat kapasitas 

hingga 64GB. 

Di atas semua fitur-fitur baru itu, Samsung 

seolah semakin sering menggunakan strategi 

produk yang pernah dipakai Nokia dahulu. 

Yaitu, hanya memberikan sedikit pembaha-

ruan pada poduk baru dibandingkan var-

ian sebelumnya. Ini seolah-olah ‘memak-

sa’ konsumen untuk membelinya dengan 

janji ini adanya perlbagai macam kecang-

gihan dan perbedaan dari yang lain.

Padahal, bila diperhatikan secara 

seksama Galaxy 4 tidak memiliki perbe-

daan signifikan dari generasi sebelumnya. 

Perbedaan paling mencolok terletak pada uku-

ran layar, berat dan ketipisan .Lagi-lagi, Samsung 

juga semakin mengukuhkan sebagai produsen pon-

LIFESTYLE GADGET
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sel plastik karena material yang digunakan masih juga plastik. 

Terlepas dari kritik itu, berikut ini 10 fitur yang diunggulkan pada 

Galaxy S4. 

1. LAYAR lebih lebar. Dengan display berukuran 5 inci, Samsung 

Galaxy S4 memberikan ruang yang cukup nyaman bagi peng-

gunanya saat menekan tombol atau huruf. 

2. DILENGKAPI dengan S-Health. Ini adalah aplikasi penunjang 

kesehatan yang dapat terkoneksi dengan perangkat fitness 

berupa gelang atau aksesoris lain. Fungsinya mendeteksi detak 

jantung, pergerakan saat lari, dan olahraga lain.

3. APLIKASI pemutar musik baru. Pihak Samsung mendesain 

ulang aplikasi music player, sehingga tampilannya di Galaxy S4 

tampak fresh. 

4. AKSES cepat aplikasi. Fitur ini berada di sisi 

kiri screen dan pengguna akan menjumpai se-

buah launch bar untuk akses cepat pada aplikasi 

yang kerap dipakai.

5. FITUR SMART SCREEN. Dengan fitur ini, me-

mungkinkan pengguna untuk mengontrol Galaxy 

S4 dengan pergerakan mata.

6. FITUR SMART STAY. Fitur ini akan membuat 

tampilan screen menjadi stabil atau tidak berger-

ak selama mata menatap. 

7. FITUR SMART SCROLL. Sedikit mirip den-

gan fitur sebelumnya, dengan fitur ini pengguna 

dapat men-scroll screen ke atas atau bawah, cu-

kup dengan menggerakkan bola mata. 

8. TRANSFER data tanpa WiFi. Dengan perang-

kat telpon pintar ini, pengguna lebih dipermudah 

lagi untuk urusan transfer dokumen. 

9. AIRVIEW. Dengan fitur ini, pengguna bisa 

melayangkan jari di atas objek, seperti foto dan 

video, sehingga objek itu bisa dilihat tanpa sen-

tuhan langsung ujung jari di atas screen Galaxy 

S4. Fitur AirView langsung aktif di Galaxy S4, bisa 

digunakan untuk shuttle video hanya dengan 

menggunakan ujung jari.

10. REMOTE CONTROL HOME THEATER. Fitur 

ini memungkinkan pengguna mengunakan sem-

agai remote untuk produk-produk Samsung. 

LIFESTYLE GADGET
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HEALTHLIFESTYLE

S
eorang trader harian, atau scalper 

tentu akrab dengan aktivitas duduk 

seharian di depan layar monitor. Ti-

dak hanya mereka, hampir 80 persen 

pekerja di Industri ini akan melewatkan waktu 

kerjanya dengan duduk di belakang meja. Ti-

dak banyak yang tahu bahwa kondisi sema-

cam itu secara terus menerus dapat memicu 

ketidakseimbangan yang akhirnya memicu 

gangguan kesehatan.

TRADING DAPAT MENYEBABKAN NYERI 
PINGANG, SERANGAN JANTUNG, 
STRESS,  DAN GANGGUAN SISTEM OR-
GAN DAN KELUMPUHAN

DR. H. NAGIEB, SPOT, 
Rumah Sakit Syarif Hidayatullah

Ciputat, Tangerang

Potensi gangguan kesehatan yang 

paling sering muncul akibat duduk 

terlalu lama adalah gangguan Hernia 

Nukleus Pulposus (HNP) pada daerah 

pinggang. Masalah ini biasanya dike-

nal oleh masyarakat awam dengan is-

tilah saraf terjepit. “Yang paling sering 

itu hernia nukelous pulposus,” ujar dr. 

H. Nagieb, SpOT dokter spesialis orto-

pedi dari rumah sakit Syarif Hidayatul-

lah, Ciputat, Tangerang. Ganguan HNP 

muncul karena adanya gangguan 

pada tulang belakang. 
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Seperti diketahui tulang 

belakang manusia tersusun 

atas ruas-ruas tulang yang di-

hubungkan satu sama lain oleh 

persendian. Ruas tulang yang 

di atas dihubungkan dengan 

ruas di bawahnya oleh sebuah 

bantalan yang disebut dengan 

diskus intervertebralis (persen-

dian pada tulang belakang). 

Di dalam bantalan ruas tu-

lang belakang tersebut, ter-

dapat suatu bahan pengisi 

seperti jeli kenyal yang dise-

but nukleus pulposus. 

Kerja bantalan itu seperti 

shock breaker atau peredam getaran dan memung-

kinkan tulang belakang dapat bergerak lentur. 

“Pada orang yang duduk itu penyaluran gaya 

gravitasi menjadi terbatas. Kalau duduk gaya gravi-

tasi sudah mentok ke tulang ekor, jadi tidak diter-

uskan. Beban bantalan jadi lebih berat dan bisa 

robek,” jelasnya. 

Jika nukleus pulposus tersebut keluar dari 

dalam bantalan, maka ia akan masuk ke dalam 

rongga ruas tulang belakang, menonjol dan akan 

menekan saraf. Itulah penyebab rasa nyeri yang 

sering muncul atau disebut sebagai Hernia Nuk-

leus Pulposus (HNP). 

Secara teori, gangguan ini dapat diderita oleh 

pria maupun wanita, namun kasus ini banyak dijumpai 

pada pria dewasa pada rentang usia 30 sampai 50 ta-

hun. Beberapa sumber mengatakan bahwa HNP menjadi 

penyebab paling umum kecacatan akibat kerja pada orang 

yang berusia di bawah 45 tahun. 

Gangguan ini seringkali ditandai dengan munculnya rasa 

nyeri pada bagian pinggang. Rasa nyeri itu bersifat intermitten 

dan terus menerus. Gejala paling khas rasa nyeri yang menja-

lar sampai ke tungkai bawah, terutama pada saat melakukan 

aktivitas membungkuk. Secara progresif, gejala tersebut akan 
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menunjukkan adanya penekanan terhadap saraf.  

“Yang paling sering terjadi di daerah lumbal (pinggang), di 

situ ada saraf sensorik dan motorik, dan bisa tertekan dua-

duanya. Kalau saraf sensorik yang tertekan nanti ada rasa ke-

semutan. Kalau motoriknya itu dia nanti nggak bisa ngangkat, 

” ujar dr. Nagieb. 

Menurut dr. Nagieb, bahaya tidaknya dampak HNP tergan-

tung dari tingkat keparahan. Pada kasus ringan, seringkali ge-

jala gangguan kesehatan ini tidak menimbulkan keluhan yang 

berarti. Tapi akan membahayakan ketika penderita baru me-

nyadari setelah ada penekanan pada saraf tulang belakang. 

Sebab jika sudah terjadi penekanan terhadap saraf, bisa me-

nimbulkan kelumpuhan. 

Penanganan terhadap gangguan ini dibe-

dakan menjadi dua. Pertama, pengobatan 

konservatif dan operatif. Penanganan kon-

servatif dilakukan dengan obat dan tanpa 

pengobatan seperti mengatur gaya hidup, 

pola makan, dan olahraga. Penangan 

konservatif bertujuan untuk meng-

hindari ketergantungan terhadap 

obat. “Kalau sudah menekan saraf, 

itu biasanya dioperasi. Tujuanya 

untuk menghilangkan tekanan 

terhadap saraf,” katanya.

dr. Nagieb bilang penyakit 

ini lebih baik segera diobat 

ketika baru pada tahap ge-

jala. Pencegahan juga bisa 

dilakukan dengan memilih po-

sisi duduk. Yaitu, posisi duduk 

ergonomis, dengan posisi tegak, 

bagian perut dan dada terletak 

pada satu garis. Dengan demikian, gaya berat 

gravitasi bisa diteruskan sampai ke bawah sehingga tidak 

menyebabkan rasa lelah di bagian punggung.

“Kelelahan di punggung itu dapat memicu stress di otak. 

Semua hormon stressor itu nantinya bisa mempengaruhi 

sistem organ. Tensinya jadi naik, penyumbatan koroner, dan 

sebagainya,” pungkasnya. 

TIPS 
MENGHINDARI 
HNP

 

Perhatikan kursi. Posisi duduk 

yang salah juga seringkali 

dipengaruhi oleh bentuk kursi. 

Posisi duduk yang ergonomis 

adalah duduk tegak dengan 

bagian perut sedikit maju, ke-

mudian pada bagian pinggang 

seperti ada lekukan. Hal terse-

but sedianya didukung oleh 

bentuk kursi yang digunakan. 

Yang paling penting, kursi 

memiliki bantalan punggung 

memanjang sampai ke bagian 

pinggang. Bentuk bantalan 

yang baik cenderung meleng-

kung mengikuti mengikuti 

kurva bagian tegak punggung. 

Mengatur jarak pandang. 

Dengan mengatur jarak pan-

dang, bagian kepala terutama 

mata dan leher menjadi tidak 

lelah. Sebab tulang belakang 

juga terhubung sampai ke 

bagian tengkorak. 

Perhatikan posisi tangan. 

Disadari atau tidak, posisi 

tangan cukup memberikan 

pengaruh terhadap posisi 

duduk. Pada saat terasa lelah, 

tangan sebaiknya diletakkan 

pada bantalan tangan yang 

ada di kursi. 

Relaksasi setiap 1 jam. Pe-

kerja kantoran sangat disarank-

an untuk relaksasi setiap 1 jam 

sekali. Lakukan gerakan yang 

melibatkan seluruh persendian 

selama kurang lebih 5 menit. 

Tujuannya untuk menghindari 

radikal bebas. Selain itu, juga 

supaya tidak terjadi percepa-

tan aging process (munculnya 

penyakit-penyakit yang tidak 

sesuai usia). 
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TEMPAT KARAOKE INI AGAK BERBEDA DENGAN KARAOKE-KARAOKE KELUARGA 
YANG MENJAMUR BELAKANGAN INI. SOALNYA, IA BUKAN HANYA MENYEDIAKAN 
TEMPAT BERNYANYI NAMUN JUGA MENAWARKAN KONSEP ONE STOP ENTER-

TAINMENT SEPERTI LIVE MUSIC, WINE SHOP, DAN TENTU SAJA TEMPAT 
KARAOKE. TEMPAT HIBURAN BERNAMA M POINT INI BERADA DI DI KAWASAN 

PANGLIMA POLIM, JAKARTA SELATAN. 

COZY PLACELIFESTYLE
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M
eski semuanya berada dalam satu tempat, pengunjung tak 

perlu khawatir dengan kenyamanan. Sebab ketiganya seolah-

olah dipisahkan dalam zona-zona untuk menjamin privasi. 

Struktur bangunan M Point terdiri dari 5 lantai yang terpisah 

menjadi 3 zona. Lantai paling bawah zona santai, lebih mirip dengan wine 

shop. Tapi mereka menyebutnya wine resto. Selain digunakan untuk menik-

mati wine dari berbagai negara, pengunjung juga dapat memesan berbagai 

menu, seperti masakan-masakan khas Indonesia, China, dan ala barat. 

Tatanan interior di lantai bawah cukup menarik untuk dicermati. Tampak 

ada kesengajaan untuk memadukan unsur-unsur klasik dengan modern. 

Seperti pada pengaplikasian motif kayu dengan 

warna natural yang dipadukan dengan warna 

merah terang pada sofa. Sementara bentuk-

bentuk yang tegas dan lurus, sangat jelas 

merepersentasikan unsur modern. Ada juga jen-

dela kaca lebar yang menegaskan kesan mod-

ern. Meski begitu, penggunaan stand lamp tetap 

memberikan sentuhan romantis.  

Level berikutnya adalah zona karaoke, mulai 

dari lantai 2 sampai 4. Dari 15 ruangan karaoke 

yang tersedia, pengunjung dapat memilih sesuai 

dengan ukuran. Kelas standart, Deluxe, dan VVIP. 

LIFESTYLE COZY PLACE



101PIALANG INDONESIA EDISI 9 MEI 2013

Hampir mirip dengan wine 

resto, tatanan ruang karaoke 

juga mengusung perpaduan 

tatanan modern dan lawas, 

hanya saja unsur klasik lebih 

dominan. 

Sementara di lantai 5 adalah 

zona hiburan. Sangat berbeda 

dengan ruangan-ruangan sebelumnya 

disini pengunjung akan merasakan suasana 

glamour yang dibentuk dari tatanan modern interior 

bar. Sambil menikmati minuman yang dipesan, pen-

gunjung akan disuguhi live music setiap hari. 

Genre lagu bervariasi mulai classic rock, 

latin, disco, dan music 80-an. Bila bosan den-

gan lagu-lagu yang disa-

jikan, pengungjung bisa 

request. Kalau tidak suka 

terlalu crowded, pengun-

jung bisa ke outlet sky 

lounge karena di sini hanya 

akan ditemui perform live mu-

sic acoustic dengan genre lagu 

lawas dan legendaris.  

Kalau ingin mengunjungi tempat ini, 

satu hal yang perlu diperhatikan adalah usia 

dan selera. Sebab pengunjung yang datang 

biasanya berusia antara 25 sampai 45 tahun. 

Dengan segmen eksekutif muda, pengusaha, 

dan komunitas. Secara otomatis sajiannya pun 
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cenderung bernuansa lama. “Customer 

kita biasanya ‘orang-orang’ BUMN,” jelas 

Genaral Manager M Point, Andy Suprapto. 

Ruangan karaoke menjadi tempat 

yang paling cocok untuk dicoba. Selain 

mendapat hiburan, pengunjung juga 

mengadakan rapat kecil-kecilan sembari 

bersantai. Tarif karaoke berkisar antara 

Rp 100.000 sampai dengan Rp 300.000 

per jam. Kalau ingin sedikit berhemat, 

pengujung bisa datang beramai-ramai 

dan memilih paket karaoke yang sudah 

tersedia mulai dari Rp 1.650.000 sampai Rp 

4.000.000.  

The Dance Company on Stage
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Saya datang ke Indonesia tahun 1992. Saya berkenalan dengan pemilik peru-
sahaan tiga tahun kemudian. Salah satu yang membuat saya sangat berterima 

kasih adalah kepercayaan beliau kepada saya dan tim untuk menjalankan 
perusahan. Ini adalah kesempatan langka yang tidak dimiliki semua orang.

Sukses Itu Kalau

BEST ADVICELIFESTYLE
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Kepercayaan itu tidak mudah diberikan meskipun kepada sauda-

ra, apalagi saya adalah orang asing (Abdul adalah warga negera 

Malaysia). Sehingga kita melihat ini adalah sebuah tanggung jawab 

berat dan bagi saya perkembangan BW plantation menjadi seperti 

sekarang itu adalah sebuah keberkahan. Apa yang terjadi pada 

saya itu adalah suatu keberkahan, karena kita bekerja san-

gat keras.  

Kesuksesan bagi saya adalah mengubah sesuatu 

menjadi luar biasa dari kondisi awal biasa-biasa saja. 

Di situ terjadi serangkaian transformasi yang dina-

mai proses, dan semuanya rangkuman atas proses 

itu adalah setiap tindakan yang dihasilkan oleh pe-

mikiran.  

Tetapi sampai saat ini saya belum sukses. Saya 

sukses itu apabila saya sudah mati. Karena orang yang 

sukses hari ini bisa saja gagal besok. Kalau kita gagal 

apa yang sudah dicapai dalam sukses sebelumnya akan 

terhapus. Konsep kesuksesan saya ya seperti tadi, bagaimana 

mencapai target dengan cara yang luar biasa. 

Bila kita bisa membuat sesuatu menjadi luar biasa, pilihan yang 

ada di depan mata nggak mungkin yang biasa saja. Jadi untuk 

mencapai tahap bisa melakukan aksi yang luar biasa itu, kita harus 

menyiapkan diri kita. Kita harus siapkan orang-orang yang juga luar 

biasa. Kita tidak bisa menjadi luar biasa kalau pilihan kita hanya 

orang biasa-biasa saja. 

Cara luar biasa itu misalnya saya terapkan pada pengelolaan 

bisnis minyak kelapa sawit yang sekarang harganya me-

mang turun. Bagi kami kondisi itu wajar-wajar 

saja, karena cost kita lebih rendah dari yang 

lain. Kita sharing, saya punya misi, bagaimana 

mengolah kebun supaya cost rendah. Dalam 

kebun kita ada 35 jenis gulma, itu anugrah Tu-

han yang buat tanah jadi subur, terus kenapa 

kita semprot obat kimia? 

Pupuk organik itu bisa meningkatkan produkti-

vitas. Pupuk kompos alami, burung hantu. Dengan 

itu kita bisa saving hampir US$400 ribu atau Rp 

4 miliar per tahun. Karena kita tidak menggunakan 

bahan kimia.   
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If you are afraid of 
making mistakes, 
you will not want 
to do anything.

Robert Kiyosaki 


