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Meracik Ulang 
Keuangan

Mencapai Tujuan 
Keuangan

Untuk mencapai tujuan 
keuangan, butuh 

kendaraan berupa 
instrumen investasi. 

Temukan reksadana, 
simpanan, dan saham 

pilihan di sini.

Mempersiapkan 
Masa Pensiun
Hidup sejahtera kala 
pensiun jadi cita-cita 

semua orang. Simak kiat 
mempersiapkan dana 

pensiun secara mandiri 
dan dengan bantuan 
lembaga keuangan.

Tahapan Menata 
Keuangan

Awal tahun jadi momentum 
untuk mengatur ulang 
keuangan. Mulai dari 

evaluasi, menyusun dana 
darurat, asuransi, 

hingga menetapkan 
tujuan keuangan.
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R
esolusi .  Kata ini 
menghiasi jagad jeja-
ring sosial di awal 
2017 lalu. Banyak 

orang yang menuliskan kebu-
latan tekadnya di tahun yang 
baru pada dinding akun media 
sosial masing-masing.

Tentu, resolusinya beragam. 
Ada yang ingin menurunkan 
berat badan. Ada yang kepingin 
punya mobil atau rumah. Ada 
yang bercita-cita jalan-jalan ke 
luar negeri. Ada pula yang be-
rencana mengurangi utang me-
numpuk. Macam-macam.

Resolusi yang ada hubungan-
nya dengan anggaran masuk 
dalam resolusi keuangan. 
Menurut Pandji Harsanto, pe-
rencana keuangan independen, 
resolusi keuangan sebenarnya 
sama dengan daftar rencana 
aksi atawa action plan yang 
akan Anda lakukan di tahun 
yang baru untuk membuat ke-
uangan jadi lebih baik dari ta-
hun sebelumnya. Dan, "Resolusi 
keuangan juga membantu Anda, 
bagaimana mencapai tujuan 
keuangan," kata dia.

Ketika Anda membuat reso-
lusi keuangan, Pandji bilang, 
setidaknya memuat konsep 
SMART, kependekan dari speci-
fi c, measurable, attainable, re-
alistic, dan timebased (spesifi k, 
terukur, bisa dicapai, realistis, 
dan ditetapkan waktunya).

Misalnya, Anda berencana 
mengurangi utang. Buat daftar 
yang harus diperiksa alias check 

list, utang apa saja yang ingin 
dikurangi cicilannya, berapa 
besarnya, dan mana utang yang 
harus dilunasi lebih dulu.

Ya, resolusi keuangan jadi 
bagian dari menata keuangan di 
awal tahun. Dan, Pandji menga-
takan, mengatur keuangan di 
awal tahun untuk setahun ke 
depan penting. Apalagi, tahun 
ini agak spesial. "Kondisi eko-
nomi di 2017 tidak lebih baik 
dari 2016 lalu," ujarnya.

Ketidakpastian tetap menye-
limuti ekonomi kita di 2017. 
Alhasil, misalnya, ancaman pe-
mutusan hubungan kerja (PHK) 
masih menghantui. Investasi 
juga berpotensi jeblok.

Karena itu, ada baiknya me-
nata keuangan di awal tahun. 
"Kalau tidak direncanakan lebih 
awal, tujuan keuangan bisa ti-
dak tercapai," kata Pandji.  

Tiga prioritas 

Ya, Beben Feri Wibowo, 
Senior Research Analyst Pasar 
Dana, menuturkan, meski pros-
pek tahun ini bisa lebih baik 
dari tahun lalu, tantangannya 
tak kalah menantang. Dari luar 
negeri, rencana kenaikan suku 
bunga bank sentral Amerika 
Serikat (AS), The Fed sebanyak 
tiga kali. Plus, ketidakpastian 
kebijakan Presiden AS yang 
anyar Donald Trump.

Sedang dari dalam negeri, 
fl uktuasi nilai tukar rupiah dan 
ancaman inflasi tinggi. Awal 

2017, harga Pertamax, Pertalite, 
dan Dexlite naik Rp 300 per li-
ter, lalu tarif listrik pelanggan 
berdaya 900 volt-ampere (VA) 
naik dari Rp 605 per kilowatt 
hour (kWh) jadi Rp 791. Paling 
tidak, kebijakan itu memberi 
peluang infl asi meningkat dan 

akan berujung pada daya beli 
masyarakat," ujar Beben.

Berbagai tantangan ini bisa 
memengaruhi kinerja reksada-
na tahun ini. Tapi, Beben mene-
gaskan, jika kebijakan pemerin-
tah mampu mengendalikan in-
flasi dan nilai tukar rupiah, 
maka reksadana, baik saham, 
campuran, maupun pendapatan 
tetap, berpotensi mencatatkan 
kinerja yang positif. Contoh, 

rata-rata imbal hasil reksadana 
saham bisa 10,32%.

Dengan situasi ekonomi 2017 
yang kemungkinan tidak lebih 
baik dari 2016, menurut Pandji, 
ada tiga prioritas dalam menata 
keuangan di awal tahun.

Pertama, mengurangi utang 
konsumtif. Bagi yang punya 
banyak pinjaman konsumtif, 
mesti menetapkan prioritas, 
utang mana yang harus dilunasi 
lebih dulu. "Kalau dapat bonus, 
langsung dipakai buat memba-
yar utang," tegas Pandji.

Kedua, membentuk atau me-
nambah dana darurat. "Dalam 
kondisi ekonomi yang bisa saja 
terjadi crash (runtuh). cash is 
the king (uang tunai adalah 
raja)," ungkap Pandji.

Ketiga, menyiapkan perlin-
dungan terhadap penghasilan 
dan kesehatan alias asuransi 
jiwa dan kesehatan. "Untuk ta-
hun ini, keuangan keluarga kita 
harus sehat," imbuh dia.

Menata sendiri

Untuk menata keuangan di 
awal tahun, Pandji bilang, Anda 
bisa melakukan sendiri. Bagi 
yang belum pernah melakukan-
nya tapi ingin mengatur sendiri 
tanpa bantuan perencana ke-
uangan, sebaiknya membaca 
buku atau artikel yang ditulis 
oleh fi nancial planner.

Nah, Edisi Khusus KONTAN 
Januari 2017 bisa jadi pegangan 
dalam mengatur kembali peren-

canaan keuangan keluarga 
Anda dalam satu tahun ini. 
Mulai dari tahap evaluasi ke-
uangan tahun lalu, membentuk 
dana darurat yang ideal, menyi-
apkan asuransi, hingga menyu-
sun tujuan keuangan.

Untuk mewujudkan tujuan 
keuangan, baik jangka pendek, 
jangka menengah, maupun 
jangka panjang, tentu Anda 
mesti punya kendaraan investa-
si. Edisi Khusus KONTAN bulan 
ini juga mengupas proyeksi 
bermacam instrumen investasi, 
mulai tabungan, deposito, rek-
sadana, sampai saham.

Bagi yang ingin berinvestasi 
di pasar saham, kami juga me-
nyajikan saham-saham pilihan 
tahun ini yang layak Anda ko-
leksi. Ada saham sektor per-
tambangan, infrastruktur, per-
bankan, konsumer, ritel, juga 
sektor perkebunan.

Tak ketinggalan, untuk me-
wujudkan tujuan keuangan: 
merencanakan dana pensiun, 
Edisi Khusus KONTAN Januari 
2017 juga mengangkat persiap-
an pensiun secara mandiri dan 
dengan dana pensiun lembaga 
keuangan serta Program 
Jaminan Pensiun Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial 
(BPJS) Ketenagakerjaan.

Selamat membaca. Dan, me-
minjam pernyataan Pandji: apa-
kah resolusi keuangan tahun ini 
ini akan jadi sekadar janji atau 
hal yang pasti dilakukan, pilih-
annya ada pada Anda.   ❏

Tahun 2017 Agak Spesial, 
Ayo Menata Keuangan!
Pentingnya menata keuangan di awal tahun untuk setahun ke depan

KONTAN/Muradi

❝
Ada baiknya 

menata keuangan 
di awal tahun. 

Kalau tidak 
direncanakan lebih 

awal, tujuan 
keuangan bisa 
tidak tercapai.

❞

S.S. Kurniawan, Francisca Bertha Vistika

Tahun 2017 baru bergulir. 

Ini juga jadi momentum 

untuk menata keuangan. 

Anda mesi  mengatur 
keuangan di awal tahun, 

agar tujuan keuangan 

2017 bisa tercapai. 

Terlebih, tahun ini kondisi 

ekonomi i dak lebih baik 
dari tahun lalu. 
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Selama 2016 IHSG naik 15,32%  

ke posisi 5.296,71 yang  
merupakan kenaikan tertinggi sepanjang 
sejarah pasar modal Indonesia.

Dana kelolaan reksadana tahun 2016  

melonjak 26,7% menjadi  

Rp 328,65 triliun

Sepanjang 2016  
rata-rata bunga deposito turun  

137 basis poin

Sumber: BEI, Infovesta Utama, BI
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S
eberapa kencang infla-
si akan berlari sepan-
jang tahun ini? Kendati 
tahun 2017 baru berja-

lan dalam belasan hari, perta-
nyaan itu sudah muncul. 
Penyebabnya adalah kenaikan 
harga dua komoditas energi 
yang akrab digunakan rakyat.

Listrik adalah komoditas per-
tama yang  harganya naik di ta-
hun ini. Memang, tak semua 
pelanggan listrik menanggung 
kenaikan tarif. Mereka yang 
harus membayar tarif lebih 
tinggi adalah pelanggan yang 
berada di kelas 900 volt ampere 
(VA). Dulu, seluruh pelanggan 
di kelompok itu mengantongi 
tarif subsidi. Namun per 1 
Januari lalu, sekitar 18 juta pe-
langgan di kelas itu harus rela 
membayar dengan mengguna-
kan tarif non-subsidi.

Pengalihan kelas ini merupa-
kan buntut dari niat pemerintah 
memperbaiki menyalurkan sub-
sidi listrik. Sebagian besar pe-
langgan kelas 900 VA dinilai tak 
layak mendapat subsidi dan 
karenanya harus membayar ta-
rif non-subsidi.

Pelanggan PLN yang juga ha-
rus rela membayar lebih mahal 
adalah pelanggan pascabayar.  
Tarif untuk pelanggan jenis ini 
naik 0,75% Namun, pelanggan 
prabayar di kelas 1.300 VA jus-
tru menikmati penurunan tarif 
sebesar 8,25%. 

Saat ini, mayoritas pelanggan 
PLN, mencapai 71%, berstatus 
pelanggan prabayar. Sedang 
29% yang tersisa pelanggan me-
rupakan pelanggan pascabayar.

Bahan bakar minyak non-
subsidi adalah komoditas ener-
gi kedua yang menanjak harga-
nya di awal tahun ini. Tiga BBM 

non-subsidi, yaitu Pertadex, 
Pertalite dan Dexlite harganya 
naik Rp 300 per liter sejak 5 
Januari silam.

Deputi Bidang Statistik 
Distribusi dan Jasa Badan Pusat 
Statistik (BPS) Sasmito Hadi 
Wibowo optimistis kenaikan 
harga BBM non-subsidi dan ta-
rif listrik tak akan menyebab-
kan inflasi tahun ini jadi ngebut. 
Dalam hitungan versi BPS, ke-
naikan harga BBM non-subsidi 
sebesar 4%, hanya mempenga-
ruhi inflasi sekitar 0,01%. 

Dampak utak-atik tarif listrik 
terhadap inflasi, menurut 
Sasmito, juga tak besar. Menurut 
Sasmito, kontribusi tarif listrik 
ke inflasi berkisar 2,5%-2,8%.

Optimisme yang setali tiga 
uang juga disuarakan Suahasil 
Nazara, Kepala Badan Kebijakan 
Fiskal. Menurut Suahasil, ken-
dati harga dua komoditas energi 
naik, target inflasi tahunan di 
2017 sebesar 4% masih sangat 
mungkin tercapai.

PPN turun

Tak sulit untuk menebak 
mengapa inflasi yang tinggi di 
2017 menjadi menakutkan. Jika 
harga barang dan jasa kian me-
lambung, daya beli masyarakat 
bisa dipastikan akan terpukul. 
Penurunan daya beli ini bakal 
berimbas ke mana-mana, ter-
masuk pertumbuhan ekonomi 
melalui belanja masyarakat.

Memang, pesimisme terha-
dap daya beli masyarakat ini 
sudah meruap sejak dua tahun 
silam. Bayangan tentang penu-
runan dua beli itu bisa kita taf-
sirkan dari penerimaan Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN).

Di tahun lalu, untuk pertama 

kalinya selama lima tahun ter-
akhir, perolehan PPN kita me-
nyusut. Perolehan PPN per 31 
Desember 2016 adalah Rp 410,5 
triliun, atau 86,6% dari target 
Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Perubahan 
(APBN-P) 2016. Angka itu lebih 
kecil 3,12% dibandingkan de-
ngan penerimaan PPN di 2015.

Angka PPN yang turun itu 
menguatkan dugaan bahwa 
rendahnya inflasi di tahun 2016 
lebih disebabkan karena daya 
beli yang rendah. Laju kenaikan 
harga barang dan jasa dalam 
basis tahunan per 2016 adalah 
3,02%. Itulah inflasi tahunan te-
rendah sejak 2011.

Kendati tak pernah mengakui 
kecenderungan penurunan 
daya beli, toh pemerintah me-
nyiapkan sejumlah strategi un-
tuk memutar roda pertumbuhan 
lebih cepat lagi. Pertama, 
mengoptimalkan penggunaan 
dana repatriasi dari program 
amnesti pajak. Catatan saja, per 
akhir 2016, komitmen dana re-

patriasi mencapai Rp 141 trili-
un. Sedang yang sudah direali-
sasikan baru Rp 89,6 triliun.

Kedua, menginjeksi Badan 
Usaha Milik Negara dengan 
Penyertaan Modal Negara. 
Ketiga, mengevaluasi penyalur-
an kredit usaha rakyat dan kre-
dit untuk kalangan usaha kecil 
dan menengah. Keempat, me-
manfaatkan kebijakan fiskal 
untuk menyempitkan kesen-
jangan ekonomi antar-daerah.

Berhasilkah jurus yang dire-
sepkan pemerintah? Tinggal 
waktu yang menjawabnya. Yang 
membesarkan hati, kurs nilai 
tukar rupiah terhadap dollar 
Amerika Serikat tidak fluktuatif 
di 2015 (Lihat tabel). Bahkan, 
rupiah berhasil mengalami pe-
nguatan terhadap dollar AS se-
banyak 2,28%.

Mudah-mudahan saja para 
fund manager tidak pasang 
target yang meleset?   o

Di Bawah Ancaman Inlasi 
Melaju Kencang
Pemerintah optimistis target inflasi sebesar 4% bisa tercapai

Tekanan terhadap daya beli 

masyarakat datang di hari-hari awal 
tahun ini. Selain tarif listrik yang naik, 
harga bahan bakar non subsidi juga 
membuntui. Pemerintah 
menyiapkan lima jurus untuk 
menumbuhkan ekonomi.  

KONTAN/Muradi

M. Fahmi, Asep Zatnika, Adinda Ade Mustami

Laju Inflasi Tahunan

 2011  2012  2013  2014  2015  2016

3,79
4,30

8,38 8,36

3,35
3,02

Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR)

9 Jan 176 Jan 16

13.863,00

13.385,00

Sumber: Bank Indonesia
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W
ah, tak terasa kita 
sudah meninggal-
kan 2016. Kini, kita 
semua berada di 

bulan pertama, yakni Januari 
2017. Banyak peristiwa yang 
sudah dilalui sepanjang tahun 
lalu. Dan perubahan apapun 
yang terjadi selama satu tahun 
ke belakang, perlu Anda kaji 
dan evaluasi ulang. 

Ketika dalam rumah tangga 
bisa membayar atau memenuhi 
semua kebutuhannya, kadang 
Anda tidak menyadari sehat 
atau tidaknya keuangan keluar-
ga. Bagaimana pengaturan pe-
ngeluaran keuangan Anda sela-
ma ini? Apakah sudah terpenuhi 
d a n a  c a d a n g a n  A n d a ? 
Bagaimana performa investasi 
Anda selama ini? 

Atas dasar itu, fi nancial chek 
up perlu dilakukan. Apa tujuan-
nya? Perencana Keuangan 
Pandji Harsanto mengatakan,  
tujuan evaluasi kesehatan ke-
uangan agar tahu langkah per-
baikan apa saja yang harus dila-
kukan, sehingga sudah siap un-
tuk mencapai tujuan keuangan. 

Sejatinya mengetahui kondisi 
keuangan keluarga sehat atau 
tidak adalah penting karena 
menyangkut tujuan keuangan 
yang akan kita capai di kemudi-
an hari. Akibat keuangan kelu-
arga tidak sehat maka yang ter-
parah bisa timbul utang atau 
menjual aset. "Jika sampai ber-
utang pada pihak lain dan tidak 
bersedia membayar bisa me-
nimbulkan tuntutan hukum 
perdata," kata Pandji.

Hal senada diutarakan Eko 
Endarto, Perencana Keuangan 
dari Finansia Consulting, yang 
menilai efek dari tidak sehatnya 
keuangan biasanya akan meng-
anggu masa depan yang lebih 

baik tidak memiliki proteksi 
dan mengabaikan investasi. 
"Padahal kedua hal ini yang 
menjamin masa depan," ujar-
nya.  

Eko menyarankan,  adanya 
evaluasi kesehatan keuangan 
keluarga, yakni proses penilai-
an atas kondisi keuangan sete-
lah jangka waktu tertentu. Yang 
mana penilaian tersebut dibuat 
atas dasar perbandingan de-
ngan target yang ditentukan.  
Dengan cara ini, Anda bisa me-
ngetahui kondisi riil atau sebe-
narnya dari keuangan Anda  
dan akan digunakan sebagai 
dasar pengambilan keputusan 
untuk kegiatan keuangan dima-
sa depan.

Setali tiga uang dengan 
Konselor  Keuangan dan 
Ke luarga  Moneyn  Love 
F i n a n c i a l  P l a n n i n g  & 
Consultant, Andreas Freddy 
Pieloor yang mengungkapkan  
tujuan evaluasi kesehatan ke-
uangan keluarga adalah untuk 
memastikan bahwa tujuan per-
jalanan keluarga menuju sejah-
tera dan bahagia tetap pada 
koridor dan tidak menyimpang 
terlalu jauh. 

"Memastikan rencana berja-
lan dengan baik, serta bila ada 
kekeliruan dapat segera diper-
baiki. Evaluasi kesehatan ke-
uangan juga memastikan kelu-
arga berjalan dalam path yang 
sesuai," papar Freddy. 

Lantas komponen apa saja 
yang mempengaruhi kesehatan 
keuangan keluarga? Menurut 
Freddy, komponen yang mem-
pengaruhi kesehatan keuangan 
keluarga: Pertama, ada penge-
luaran besar yang terjadi (mi-
salnya musibah) dan tidak ada 
asuransi, sehingga dana darurat 
terkuras. Kedua, terjadi penge-

luaran besar, karena tidak tertib 
membeli barang yang kurang 
dibutuhkan. Ketiga, pengeluar-
an kecil yang tidak dianggarkan, 
namun terjadi berulang kali

Keempat, ada saudara atau 
keluarga yang meminta perto-
longan dengan meminjam. 
Kelima, ketidak-jujuran diri 
sendiri dan pasangan, ada pe-
nge luar an  te r sembuny i . 
Keenam, penghasilan yang tiba-
tiba berhenti seperti akibat pe-
mutusan hubungan kerja (PHK), 

pencari nafkah meninggal du-
nia, dan usaha sedang turun.

Tanda keuangan 
bermasalah 

Setelah Anda memahami ka-
lau evaluasi kesehatan keuang-
an keluarga harus dilakukan 
secara berkala, maka selanjut-
nya adalah mengetahui tanda 
tanda keuangan sedang berma-
salah. Freddy bilang, keuangan 

keluarga bermasalah bisa dike-
nali dari keterlambatan mem-
bayar utang sehingga dikenakan 
denda serta peringatan. 

Indikator lain, tidak bisa 
membayar premi asuransi, ka-
dang bisa menabung dan berin-
vestasi, kadang juga tidak, serta 
biaya hidup lebih besar daripa-
da penghasilan. "Terlambat 
membayar uang sekolah anak 
juga menjadi tanda-tanda ke-
uangan tidak sehat," sebutnya.

Dalam kacamata Eko, masa 
lalu adalah utang. Karena kita 
menggunakan penghasilan se-
bagai dasar, maka dari 100% 
penghasilan maksimal hanya 
30% boleh digunakan untuk 
membayar cicilan utang. 
Sebesar 10% harus ada untuk 
investasi, 10% proteksi dan sisa-
nya bisa untuk konsumsi yang 
sekitar 50%.

Kalau dari penghasilan 60% 
habis untuk bayar hutang, maka 
bisa dikategorikan keuangan 
sudah tidak sehat. Sebab biasa-
nya orang akan mengorbankan 
investasi dan proteksi sebagai 
keuangan dimasa depan. 
"Artinya, untuk bayar utang, dia 
rela menunda investasi dan 
proteksi," sebut Eko.

Nah, setelah Anda mengeta-
hui mengenai penyebab dan 
tanda-tanda keuangan berma-
salah, berikut uraian singkat 
mengenai cara memperbaiki 
keuangan keluarga menjadi se-
hat kembali:

■ Rasio keuangan se-
hat

Setiap keluarga tentunya se-
lalu mengharapkan kondisi ke-
uangan yang sehat dan stabil 
sehingga tujuan keuangan di 
masa depan tercapai sesuai pe-

rencanaan. Diana Sandjadja, 
Perencana Keuangan dari Tata 
Dana Consulting menuturkan, 
ada beberapa rasio keuangan 
yang biasanya digunakan untuk 
mengevaluasi kondisi keuangan 
keluarga. 

Rasio yang umumnya diguna-
kan adalah pertama, rasio likui-
ditas. Likuiditas ini untuk me-
ngetahui berapa banyak asset 
lancar yang dapat digunakan 
untuk menutup pengeluaran. 
Dengan cara lain rasio likuiditas 
ini bisa dihitung dari berapa 
banyak dana darurat yang dimi-
liki individu atau keluarga.

Dana darurat ini dalam ben-
tuk aset lancar setara uang tu-
nai, misalnya dalam bentuk kas, 
tabungan dan deposito sejum-
lah Rp 20 juta. Dengan asumsi 
pengeluaran rata-rata sebulan-
an Rp 5 juta, maka rasio dana 
darurat Rp 20 juta  tersebut se-
tara empat kali.

Dana darurat inilah yang bisa 
diandalkan jika terjadi sesuatu 
di luar skenario. Misalnya jika 
tiba-tiba individu atau keluarga  
kehilangan penghasilan, maka  
ongkos operasional rumah 
tangga selama empat bulan ma-
sih bisa terjaga.

Dalam hitungan Diana apabi-
la seseorang yang masih single, 
idealnya punya minimal tiga 
kali dana darurat. Sementara 
untuk Anda yang sudah berke-
luarga tapi belum punya anak, 
jumlah dana darurat harus lebih 
besar lagi enam kali pengeluar-
an bulanan. Adapun bila sudah 
berkeluarga tapi sudah punya 
anak, sudah memiliki satu anak, 
dana darurat harus ditambah 
tiga bulan, semisal untuk sem-
bilan bulan dan lebih dari satu 
anak 12 kali dana darurat. 

Menurut Diana, selain digu-

Rui n Financial Chek Up, 
Masa Depan Pun Sehat
Cara mengevaluasi kesehatan keuangan keluarga agar tujuan keuangan tetap mulus

KONTAN/Muradi

❝
Tujuan evaluasi ke-

uangan untuk me-

masi kan tujuan ke-
uangan keluarga 

menuju sejahtera 

tetap dalam koridor

❞

Apakah pendapatan Anda selama 
tahun 2016 lebih besar pasak 
daripada i ang? Kalau i dak sehat, 
apa yang menyebabkan kondisi 
keuangan keluarga bermasalah. 
Lantas  apa yang harus Anda lakukan 
di 2017 ini?

Dadan M Ramdan
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nakan untuk sumber dana ca-
dangan saat kehilangan peng-
hasilan, dana darurat juga bisa 
digunakan membiayai pengelu-
aran mendadak yang belum ada 
sumber dananya atau belum 
ada alokasi anggarannya. 

Kedua, menjaga rasio cicilan 
utang: perbandingan antara to-
tal cicilan utang maksimum 35% 
dari pendapatan, mengingat 
jika lebih dari 35% maka akan 
sangat membebani cash flow 
rumah tangga. 

Ketiga, menjaga rasio utang 
d i b a n d i n g k a n  a s e t . 
Perbandingan antara utang de-
ngan aset, maksimum 50%. 
Artinya setengah dari aset yang 
dimiliki mempunyai sumber 
pembiayaan dari utang. "Masih 
ada rasio-rasio lain yang bisa 
mengindikasikan keuangan se-
hat bila memenuhi nilai ideal-
nya," imbuh Diana.

Tak jauh berbeda dengan 
pendapat Freddy yang menye-
butkan parameter keuangan 
keluarga sehat adalah bisa dili-
hat dari indikator seluruh ke-
wajiban (utang dan asuransi) 
bisa dibayar tepat waktu tiap 
bulan. Selain itu, segala rencana 
masa depan (investasi) dapat 
dicicil tepat waktu bulan. 

Selain itu, semua kebutuhan 
dasar rumah tangga dan pendi-
dikan bisa diselesaikan tepat 
waktu, serta masih ada dana 
untuk entertainment dan tra-
veling. "Intinya   pengeluaran 
selalu lebih kecil daripada 
penghasilan," terang Freddy.

n Evaluasi kesehatan 
keuangan

Ada sejumlah cara untuk 
menganalisa atau mengevaluasi 
kesehatan keuangan keluarga. 
Freddy menilai parameternya 
dari rekening investasi apakah 
bertumbuh dibandingkan tahun 
lalu, sesuai dengan harapan 
atau target (properti dan inves-
tasi lainnya).

Kemudian, apakah tiap bulan 
Anda selalu menyisihkan 10% - 
20% pendapatan sesuai dengan 
komitmen, mengecilkan utang 
konsumtif bahkan lunas, utang 
produktif semakin menurun 
atau bertambah dengan adanya 
satu properti lain. Lainnya, 
utang kartu kredit selalu lunas 
setiap tagihan tiba.  

Kalau dari evaluasi dan anali-
sa keuangan keluarga hasilnya 
tidak sehat atau bermasalah, 
langkah langkah apa saja yang 
harus dilakukan? Freddy me-
nyarankan, segera menjual aset 
kurang produktif untuk melu-
nasi utang konsumtif, hingga 
lunas. Misalnya seperti utang 
kartu kredit.

Agar Anda keluar dari masa-
lah keuangan tindakan selanjut-
nya adalah menghentikan sega-
la langganan yang tidak produk-
tif. Misalnya koran, TV, internet, 
dan majalah. Menurunkan biaya 

hidup setiap bulan dan memas-
tikan ada surplus untuk mem-
bayar segala kewajiban yang 
masih ada menjadi langkah 
yang patut Anda dilakukan.

"Tidak membeli barang apa-
pun selama 12 bulan ke depan, 
yang bukan kebutuhan. Kalau 
perlu setiap hari libur, berdiam 
diri di rumah untuk menekan 
biaya yang tidak perlu," imbuh 
Freddy.

Pandji menimpali, pada da-
sarnya, agar masalah keuangan 
bisa segera teratasi caranya 
adalah membuat prioritas rasio 
keuangan mana saja yang harus 
diperbaiki. Setelah itu, buat to 
do list action plan yang realis-
tis dan ditempuh dalam waktu 
dekat. Mulai dari waktu satu 
bulan, tiga bulan, enam bulan 
dan hingga satu tahun ke depan. 
"Buat yang belum pernah sama 
sekali, ada baiknya untuk me-
minta bantuan perencana ke-
uangan," ujarnya. 

Pandji bilang, setidaknya se-
seorang perlu untuk memakai 
jasa perencana keuangan sekali 
dalam seumur hidupnya. 
Kontrak jasa perencana ke-
uangan adalah satu tahun, maka 
Anda dapat memanfaatkan 
waktu tersebut guna belajar 
mengelola keuangan pribadi 
sehingga Anda bisa melakukan-
nya sendiri di masa depan. 

n Membuat arus kas 
bulanan

Financial diagnosis atau 
evaluasi kesehatan keuangan 
digunakan untuk menilai apa-
kah kondisi keuangan sehat 
atau tidak. Pandji menyarankan 
untuk melakukan financial 
chek up ini, Anda perlu untuk 
membuat rincian arus kas bu-
lanan dan neraca keuangan (li-
hat tabel).

Pertama, menghitung berapa 
penghasilan bulanan atau peng-
hasilan tahunan Anda. Untuk 
yang berpenghasilan tidak te-
tap, bisa menghitung histori 
berapa total penghasilan seta-
hun sebelumnya. "Penghasilan 
ini berupa gaji, komisi, deviden, 
hasil usaha, hasil dari sewaan 
properti, hasil dari kerja profe-
sional, dan lainnya," paparnya.

Kedua, menghitung pengelu-
aran. Pos yang dihitung melipu-
ti pengeluaran rutin bulanan 
seperti belanja bulanan, bayar 
uang sekolah anak, transporta-
si, dan pengeluaran pribadi. 
Ditambah dengan cicilan utang 
bulanan seperti cicilan KPR, ci-
cilan kredit apartemen, mobil, 
kartu kredit, dan lainnya.

Hitung juga pengeluaran rutin 
yang merupakan pengeluaran 
tahunan seperti pajak PBB, pa-
jak kendaraan bermotor, premi 
asuransi. Adapun untuk meng-
hitung tabungan atau investasi 
caranya adalah selisih antara 
total penghasilan dan total pe-
ngeluaran Anda merupakan ta-

bungan  a tau  inves tas i . 
"Tabungan atau investasi ini 
yang nantinya digunakan untuk 
membiayai pengeluaran di masa 
depan," katanya.

Bagaimana membuat neraca 
keuangannya? Neraca keuang-
an mencakup aset lancar, aset 
tidak lancar, kewajiban jangka 
pendek, kewajiban jangka pan-
jang. Dari komponen ini bisa 
dihitung berapa besar kekayaan 
bersih Anda (lihat tabel). 

Perlu Anda ketahui, aset lan-
car adalah aset yang mudah 
dalam pencairan atau likuid, 
seperti kas, tabungan, deposito, 
emas, reksadana, dan saham. 
Sedangkan aset tidak lancar 
penggunaannya lebih dari satu 

tahun. Aset ini umumnya mem-
butuhkan waktu untuk dijual. 
Misalnya  misalnya mobil, apar-
temen, rumah, dan tanah.

Saat mencatat aset sebaiknya 
dibawah harga pasar atau sewa-
jarnya. Pandji pun menekankan, 
dapat dicatat pula dengan harga 
dijual kembali ketika perlu 
uang. "Mencatat total aset de-
ngan menjumlahkan aset lancar 
dan aset tidak lancar," katanya.

Sementara untuk pos kewa-
jiban terdiri dari dua. Pertama, 
kewajiban jangka pendek yang 
harus dibayarkan meliputi 
utang yang pelunasannya ku-
rang dari setahun seperti kartu 
kredit dan KTA(kredit tanpa 
agunan). Kedua, kewajiban 

jangka panjang dengan tempo 
pelunasan lebih dari setahun. 
Contohnya KPR, utang kepemi-
likan mobil atau apartemen.

Cara menghitung jumlah 
utang ini adalah mencatat bera-
pa utang pokok dikurangi de-
ngan utang pokok yang telah 
dibayar. Selanjutnya, menghi-
tung total kewajiban dengan 
menjumlahkan jumlah kewajib-
an jangka pendek dan jumlah 
kewajiban jangka panjang. 

Dari sini bisa diketahui bera-
pa kekayaan bersih yang Anda 
miliki dengan menghitung seli-
sih antara total aset dikurangi 
total kewajiban. 

Ya, selamat cek ricek kekaya-
an pribadi, Anda.    o

KONTAN/Muradi

S
etiap keluarga tentunya 
mengharapkan tidak ada 

masalah serius terkait keuang-
an. Dengan kondisi keuangan 
yang sehat, maka semua peren-
canaan keuangan yang telah 
dipertimbangkan kemungkinan 
besar akan berjalan baik.

Tapi sebaliknya, keuangan 
yang tidak sehat alias bermasa-
lah serius bisa berdampak bu-
ruk pada keluarga. Konselor 
Keuangan dan Keluarga, Mo-
neynLove Financial Planning & 
Consultant, Andreas Freddy me-
nyebutkan, dampak dari ke-
uangan keluarga yang tidak 
sehat adalah hidup tidak ten-
tram. Selain itu keuangan sering 
menjadi sumber konflik dalam 
rumah tangga, bahkan perce-
raian terjadi bila kondisi ke-

uangan yang sangat parah, 
menahun dan berulang. "Se-
ringkali anak-anak menjadi kor-
ban kondisi ini," tuturnya.

Tapi bila hasil analisa ke-
uangan positif, maka langkah 
yang perlu dilakukan adalah 
menambah atau membeli aset 
investasi yang produktif, dan 
menyisihkan lebih besar bagi 
dana investasi masa depan. 
Misalnya, dengan mencicil lo-
gam mulia atau rutin membeli 
saham setiap bulan. 

Andreas pun memberikan tip 
untuk menjaga kesehatan ke-
uangan, yakni membuat renca-
na yang matang, patuhi renca-
na, dan pastikan pengeluaran  
lebih kecil dari penghasilan. 
"Sisihkan 10%–20% untuk in-
vestasi masa depan secara rutin 

setiap bulan," sarannya.
Adapun Perencana Keuang-

an Eko Endarto juga menyaran-
kan pentingnya menyusun skala 
prioritas dalam manajemen ke-
uangan keluarga. Selain itu, 
pandai-pandailah mengendali-
kan gaya hidup agar tidak 
menguras keuangan keluarga. 
"Juga konsekuen dan disiplin 
dalam menjalankan rencana 
dan target," terang Eko.

Perencana Keuangan Pandji  
Harsanto mengamini akan pen-
tingnya mengetahui rasio ke-
uangan mana saja yang tidak 
sehat dan segera diperbaiki. 
Anda pun jangan mudah tergo-
da untuk selalu berutang. Tak 
kalah penting adalah, "Punya 
to do list action plan keuang-
an," timpalnya.               o

Tip Menjaga Kesehatan Keuangan Keluarga

Ilustrasi Arus Kas-Bulanan

Penghasilan Rp

Gaji suami xxx

Gaji istri xxx

Penghasilan dari bisnis xxx

Penghasilan dari properti xxx

Penghasilan dari saham xxx

Total penghasilan bulan a

Pengeluaran Rp

Zakat dan sedekah

Cicilan utang xxx

Pengeluaran rutin xxx

Pribadi/life style xxx

Total pengeluaran bulanan b

Sisa (tabungan/investasi) (a-b)

Sumber: Wawancara KONTAN, Pandji  Harsanto

Neraca Keuangan

Aset Kewajiban

Aset lancar Rp Utang jangka pendek Rp

Tabungan bank xxx Kartu kredit xxx

Reksadana xxx KTA xxx

Obligasi xxx Utang jangka pendek 
lainnya

xxx

Saham xxx

Nilai tunai asuransi xxx

Unitlink xxx

Emas perhiasan xxx

Logam mulia xxx

Total aset lancar (a) Total utang jangka pendek xxx

Aset tidak lancar Rp Utang jangka panjang xxx

Mobil xxx Utang KPM xxx

Apartemen xxx Kredit apartemen xxx

Rumah xxx KPR xxx

Tanah xxx Utang jangka panjang lain xxx

Total aset tidak lancar (b) Total utang jangka panjang (e)

Total aset (c) Total utang (f)

Kekayaan bersih = Total aset- total utang (c-f)

Sumber: Wawancara KONTAN, Pandji Harsanto
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A
ditya Ramadhan te-
ngah gundah, kelahir-
an anak keduanya 
yang kembar membu-

tuhkan biaya besar. Tabungan 
makin habis terkuras karena 
sang istri harus melahirkan 
lewat jalur operasi.

Tak cukup sampai di situ, se-
telah melahirkan, salah satu 
bayinya pun membutuhkan pe-
rawatan intensif di ruangan 
NICU karena mengalami masa-
lah pada saluran pencernaan 
dan pernafasannya. Sayangnya,  
di tengah kondisi sulit seperti 
ini Aditya belum bisa menggu-
n a k a n  f a s i l i t a s  B a d a n 
Penyelenggara Jaminan Sosial 
(BPJS)  bidang Kesehatan.

“Sebenarnya sudah mendaf-
tar, tapi ada perbedaan nama 
saya di KTP dengan Kartu 
Keluarga, ada kendala adminis-
trasi itu sampai keburu lahiran,” 
ujar dia.  Walhasil, uang tabung-
annya terkuras untuk menebus 
biaya perawatan yang mencapai 
lebih dari Rp 20 juta. Bahkan, 
Aditya terpaksa meminjam 
uang kepada anggota keluarga 
untuk menutupi biaya persalin-
an agar bisa membawa sang 
buah hati pulang ke rumah. 

Hal mendesak  kerap terjadi 
tanpa peringatan dan alarm 
terlebih dahulu. Semua terjadi 
secara mendadak dan terka-
dang membutuhkan biaya tak 
sedikit. Saat hal ini terjadi, dana 
darurat menjadi salah satu pe-
nolong yang bisa membayar 
kebutuhan-kebutuhan mende-
sak tersebut. 

Tujuan membentuk dana da-
rurat ini agar jika sewaktu-wak-
tu ada kebutuhan sangat men-
desak terjadi, baik Anda atau 
anggota keluarga, maka tidak 
harus mencairkan atau menjual 

investasi yang Anda miliki. 
Terlebih, jika yang terjadi 

adalah kondisi mendadak aki-
bat pemutusan hubungan kerja. 
Saat seperti ini sumber penda-
patan hilang sementara penge-
luaran tetap jalan sampai mene-
rima pekerjaan baru. 

Walau akan menerima pesa-
ngon, dana darurat bisa berpe-
ran sebagai bumper yang mem-
buat keuangan keluarga tak ka-
rut-marut. Sebab, biasanya 
pembayaran pesangon bagi kar-
yawan PHK tidak selalu lancar 
dan mulus tepat waktu. 

Guna mengantisipasi kondisi 
seperti inilah, Mike Rini Sutikno, 
Perencana Keuangan dari Mitra 
Rencana Edukasi menyebut, 
dana darurat penting dalam 
menjaga keuangan keluarga te-
tap sehat saat kebutuhan men-
desak datang. 

"Jika terkena PHK meski nan-
ti akan mendapatkan pesangon 
tapi secara psikologis dana da-
rurat bisa membuat lebih te-
nang walau kena imbas PHK 
karena sudah memiliki dana 
cukup sampai dapat pekerjaan 
baru lagi," ujar dia.

Jumlah ideal dana 

darurat

Lalu bagaimana menghitung 
dana darurat ini? Perencana 
keuangan sepakat penghitung-
an dana darurat berdasarkan 
besaran pengeluaran bulanan. 
Semakin besar pengeluaran, 
semakin besar pula dana daru-
rat yang harus dipersiapkan. 
Maka itu, nilai nominalnya ber-
beda antara individu perse-
orangan dengan individu yang 
sudah menikah atau berkeluar-
ga dan memiliki anak. 

Pada umumnya, jika belum 
memiliki tanggungan keluarga 
alias single, Anda bisa mengalo-
kasikan dana darurat sebesar 
tiga bulan pendapatan atau pe-
ngeluaran. Untuk keluarga de-
ngan dua orang tanggungan, 
kebutuhan dana darurat sebe-
sar enam hingga sembilan bulan 
pendapatan atau kebutuhan se-
hari-hari. 

Perlu diingat jumlah dana 
darurat ini disesuaikan dengan 
kondisi individu atau keluarga 
masing-masing; semakin ba-
nyak tanggungan maka semakin 
besar dana darurat yang harus 
disiapkan. Jika ada dua keluar-
ga dengan jumlah anggota sama 
namun memiliki kebutuhan 
berbeda seperti mengalami sa-
kit, kelainan bawaan lahir atau 
berkebutuhan khusus, maka 
jumlah dana daruratnya pun 
harus lebih jumbo. 

Memang, tak ada acuan baku 
soal berapa jumlah dana daru-
rat yang perlu terkumpul. "Dana 
darurat sebaiknya dihitung de-

ngan cermat, agar tak terlalu 
sedikit juga tak terlalu berlebih, 
karena kalau terlalu banyak le-
bih baik masuk keranjang in-
vestasi," kata Mike.

Minimal, dana darurat bisa 
menutup kebutuhan selama 
tiga bulan. Idealnya enam bu-
lan, dan jika bisa terkumpul 
untuk menutup biaya hidup se-
lama satu tahun, Mike bilang 
akan lebih baik. 

Sementara, perencana ke-
uangan independen Muhammad 
B. Teguh bilang, saking penting-
nya peran dana darurat, pekerja 
baru atau first jobber harus 
mengalokasikan dana darurat 
setiap bulan dari gaji yang me-
reka terima sebelum mulai 
menjajaki produk investasi. 

Teguh menambahkan, saban 
bulan setidaknya pekerja bisa 
mengumpulkan 10% sampai 
20% dari penghasilannya untuk 
dialokasikan ke dalam keran-
jang dana darurat. Pencapaian 
dana darurat bisa dilakukan 
bertahap. Asal disiplin dan kon-
sisten, tujuan mengamankan 
keuangan keluarga untuk saat-
saat sulit tak terlampau sulit. 

Instrumen likuid

Menyimpan dana darurat ha-
rus dalam instrumen yang likuid 
atawa mudah dicairkan jika se-
waktu-waktu membutuhkan. 
Sifatnya yang mendesak dan 
kerap mendadak perlu pertim-
bangan bijak dalam menempat-
kan dana darurat dalam bentuk 
instrumen keuangan yang tetap. 
Imbal hasil tak jadi patokan da-
lam menentukan produk ke-
uangan yang cocok untuk pe-
nempatan dana darurat. Anda 
perlu melihat seberapa likuid 
dan kemudahan untuk mengak-

ses uang Anda jika butuh pen-
cairan dalam waktu dekat. 

Anda juga perlu memperhati-
kan tingkat risikonya. Mengingat 
tujuan awal penempatan dana 
darurat adalah sebagai cadang-
an biaya dan pengeluaran di 
saat mendesak, maka baiknya 
menempatkan uang dalam in-
strumen yang minim risiko. 
"Jangan sampai saat dibutuhkan 
ternyata nilainya sedang me-
nyusut seperti saham, itu terlalu 
berisiko," kata Mike. 

Instrumen keuangan likuid 
yang cocok untuk menempat-

Menyiapkan Sekoci buat 
Mengani sipasi Badai
Dana darurat bisa menjadi penyelamat saat menghadapi kebutuhan keuangan tak terduga

Meskipun perencanaan keuangan 
untuk masa depan sudah matang, 
belum lengkap jika kantong dana 
darurat belum terisi. Sebab kantong 
ini berfungsi bak sekoci saat bahtera 
terhempas oleh badai. Bisa menjadi 
penyelamat saat kondisi darurat.

KONTAN/Muradi

❝
Bahkan fi rst jober 

pun harus mengalo-

kasikan dana daru-

rat minimal 10% da-

ri penghasilan bu-

lanan mereka.

❞

Dian Sari Pertiwi, Dadan M Ramdan.

Penempatan Dana 
Darurat

Jumlah

Tabungan 50%

Deposito 20%

Reksadana 
Pendapatan Tetap 10%

Reksadana Pasar 
Uang 10%

Emas/ Logam Mulia 10%

Dana Darurat

Sumber 
Pendapatan

Jumlah

Alokasi dari 
gaji rutin 5%-30%

Bonus 90%-100%

Tunjangan 90%-100%

Emas/ Logam Mulia
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kan dana darurat di antaranya 
tabungan, deposito, obligasi ri-
tel, reksadana pasar uang, rek-
sadana pendapatan tetap dan 
logam mulia emas. 

Tak ada aturan baku soal por-
tofolio dalam mengatur dana 
darurat ini. Menempatkan dana 
dalam instrumen yang mudah 
diakses akan jauh lebih baik. 
Misalnya, dalam tabungan ter-
sedia dua atau hingga tiga kali 
pengeluaran rutin bulanan. 
Sementara di instrumen lain 
seperti deposito, reksadana, 
obligasi ritel dan emas bisa di-
sesuaikan dengan tingkat kebu-
tuhan dana darurat tersebut. 

"Seperti reksadana dan depo-
sito kan masih perlu waktu satu 
sampai dua hari dalam mencair-
kannya, tabungan sebagai ke-
ranjang pertama yang paling 
mudah diakses itu penting," 
kata Mike. 

Sifat uang seperti air sulit te-
ridentifikasi jika tercampur. 
Baiknya, Anda juga membuat 
rekening terpisah sebagai ke-
ranjang dana darurat di luar re-
kening payroll dan rekening 
pengeluaran atau dana opera-
sional keluarga. Ini memudah-
kan Anda untuk memantau 
kondisi dana darurat. Dan jika 
sewaktu-waktu terpakai, Anda 
akan mudah menambalnya se-
suai dengan nominal yang Anda 
butuhkan sesuai dengan bebe-
rapa kali jumlah pengeluaran 
rutin bulanan Anda. 

Mike bilang idealnya 50% 
dana darurat berada dalam ta-
bungan, sementara 50% sisanya 
bisa Anda bagi ke dalam bebe-
rapa keranjang instrumen ke-
uangan lain yang cocok untuk 
dana darurat. 

Sedangkan Teguh menyebut 
idealnya dalam tabungan Anda 
mengalokasikan dua hingga 
tiga kali pengeluaran rutin bu-
lanan Anda, sisanya bisa Anda 
tempatkan pada reksadana, de-
posito, obligasi ritel atau emas. 
Penempatan ini menurut Teguh 
bisa merujuk pada profi l risiko 
masing-masing individu. 

Walau dana darurat perlu 
tempat penyimpanan yang li-
kuid, baik Mike maupun Teguh 
tidak merekomendasikan me-
nyimpan uang dalam bentuk 
tunai di rumah. Menyimpan 
uang tunai walau setara dua 
atau tiga kali pengeluaran rutin 
bulanan Anda tidak aman. "Saat 
ini sudah banyak fasilitas ATM 
mudah untuk akses uang, me-
nyimpan uang tunai secukup-
nya saja di dompet," kata Mike. 

Hanya, jika terpaksa dan te-
tap ingin menyimpan uang tunai 
di dalam rumah, Teguh bilang 
baiknya menggunakan brankas 
yang aman  dan memadai untuk 
meminimalisir pencurian dan 
kerusakan fi sik pada uang.

Disiplin 
menyisihkan dana 
darurat

Memang tak mudah menyi-
sihkan sebagian penghasilan 
untuk mengendap dalam ta-
bungan dan instrumen keuang-
an dengan imbal hasil yang tak 
seberapa. Namun, tanpa dana 
darurat ibarat berlayar dengan 

kapal pesiar tanpa sekoci. Saat 
kapal mengalami kecelakaan 
dan karam, sekocilah yang 
mampu membawa kita menuju 
daratan dan bisa menjalani hi-
dup baru di daratan tersebut. 

Hanya saja, keberadaan dana 
darurat seringkali diabaikan. 
Para pekerja pemula lebih suka 
mengumpulkan dana liburan 
atau tujuan keuangan lain yang 
lebih terlihat dengan jelas. 
"Kuncinya disiplin, dana darurat 
ini fundamental tapi kurang 
menarik untuk diperjuangkan, 
padahal jika dana daruratnya 
kuat orang akan mudah menca-
pai tujuan keuangan selanjut-
nya, karena sudah terbentuk 
habit yang baik," kata Teguh. 

Perencana keuangan, Prita 
Hapsari Ghozie, menambahkan 
proses pengumpulan dana da-
rurat tak harus dalam jumlah 
besar. Bisa dimulai dengan jum-
lah sedikit asal konsisten. 
"Paling mudah mengambil porsi 
dari penghasilan non-rutin se-
perti bonus dan tunjangan, sete-
lah itu dengan mengambil alo-
kasi tiap bulan sebesar 5% atas 
gaji bulanan," kata Prita. 

Sementara bagi pekerja fre-
elance atau lepas yang tak me-
miliki pendapatan rutin tiap 
bulan, perlu mengalokasikan 
setidaknya 10% dari fee pekerja-
an yang diterimanya. Sebab, 
jika tidak mengalokasikan seca-
ra rutin, penghasilan akan 
menguap bersama pengeluaran-
pengeluaran lainnya. 

Anggap menyisihkan dana 
darurat sebagai utang yang ha-
rus Anda bayar setiap bulannya. 
Dengan menyisihkan penghasil-
an ke dalam satu rekening khu-
sus yang dianggap utang bisa 
memudahkan Anda lebih disip-
lin. Setelah rekening dibuat ter-
pisah, simpan kartu ATM di ru-
mah. Kartu ATM dari rekening 
dana darurat hanya digunakan 
ketika Anda ingin mengakses 
dana darurat sesuai dengan ke-
butuhannya. 

Prita menyarankan, sebelum 
memulai alokasi dana darurat 
Anda baiknya memperhatikan 
jumlah biaya hidup rata-rata, 
jaminan kelangsungan pekerja-
an serta jumlah tanggungan 
orang. Jaminan kelangsungan 
pekerjaan juga menentukan 
berapa jumlah dana darurat 
yang harus Anda kumpulkan. 

Misalnya, jika Anda seorang 
pekerja lepas yang menggarap 
proyek dalam jangka waktu 
tertentu Anda perlu menyiap-
kan dana darurat lebih banyak 

daripada pekerja tetap kantor-
an yang memiliki penghasilan 
rutin. 

Jumlah tanggungan juga me-
mengaruhi berapa jumlah dana 
darurat yang perlu Anda kum-
pulkan. Semakin besar keluarga 
yang Anda tanggung, semakin 
besar dana darurat yang perlu 
Anda persiapkan. Sebagai gam-

baran, satu orang anggota kelu-
arga bisa memakan seperlima 
bagian dari dana darurat yang 
Anda kumpulkan. 

Setelah angkanya jelas, Anda 
bisa mulai menentukan target 
nominal yang menjadi acuan 
pengumpulan dana darurat dan 
menentukan instrumen keuang-
an yang ingin Anda gunakan. 

Bagaimana jika Anda memi-
liki tujuan fi nansial dalam wak-
tu dekat dan mendesak seperti 
kebutuhan mempersiapkan 
uang masuk sekolah anak atau 
ingin segera memiliki rumah, 
namun target pengumpulan 
dana darurat belum terpenuhi?

Mike Rini bilang, bukan mus-
tahil mengumpulkan dana daru-
rat sembari berinvestasi. 
"Sebenarnya bisa mengumpul-
kan dana darurat sambil tetap 
berinvestasi, tapi kebanyakan 
orang lebih suka satu per satu 
supaya pencapaiannya terlihat, 
kalau sekaligus investasi dan 
masih sambil kumpulkan dana 
darurat seperti tidak sampai-
sampai karena yang disetor se-
dikit-sedikit," kata Mike. 

Jika Anda berada dalam posi-
si tersebut, sebelum mulai ber-
investasi pastikan kuota dana 
darurat Anda sudah mencapai 
30% dari target jumlah yang ha-
rus Anda kumpulkan. Setelah 
itu, Anda bisa mulai berinvesta-
si sambil tetap mengumpulkan 
dana darurat Anda.   ❏

KONTAN/Cheppy A. Muchlis

Dana darurat iba-
rat kantong mi-

num saat perjalanan 
di tengah padang pa-
sir. Dana ini akan sa-
ngat bermanfaat pada 
saat tak ada lagi sum-
ber mata air mengalir.

Dana darurat ini bi-
sa digunakan pada 
saat genting atau sa-
ngat dibutuhkan. Yakni 
pada saat ada kebu-
tuhan mendadak na-
mun belum dialokasi-
kan dalam daftar be-
lanja bulanan maupun 
tahunan, alias tidak 
ada dalam perencana-
an keuangan.

Tapi saat mengguna-
kan dana darurat ini, 
Anda harus segera 
mengisi ulang agar ti-
dak kosong. Tujuannya 
agar fungsi sebagai 
dana darurat ini tetap 
terjaga dan siaga.

Karena sifatnya da-
rurat ada baiknya An-
da menjaga agar 

penggunaan dana da-
rurat ini jangan sampai 
kosong melompong. 
Perencana keuangan 
Pandji Harsanto me-
nyarankan agar dana 
darurat ini minimal se-
besar 50% dari kondisi 
ideal yang ada.

Misalnya penempa-
tan dana darurat di lo-
gam mulia maupun 
perhiasan emas. Cara 
ini sejatinya telah digu-
nakan oleh sebagian 
orang tua kita di masa 
lalu, maupun petani di 
pedesaan untuk meng-
hadapi kondisi daru-
rat. Apakah saat terja-
di kecelakaan terha-
dap anggota keluarga, 
sehingga butuh dana 
pengobatan, atau saat 
terjadi puso akibat 
banjir, kekeringan 
maupun serangan ha-
ma masif sehingga sa-
wah ladang tidak ada 
hasil panen.

Pada saat seperti itu 

biasanya petani mem-
butuhkan dana darurat 
agar bisa menggarap 
sawah ladang mereka 
lagi. Namun, mereka 
tidak perlu langsung 
menjual logam mulia 
atau perhiasan emas 
itu, tapi bisa menggu-
nakan cara lain seperti 
menggadaikan untuk 
mencukupi kebutuhan 
dana menggarap sa-
wah dan ladangnya. 

Mereka akan kem-
bali menebus emas 
dan perhiasan itu saat 
masa panen. Nah sete-
lah kondisi darurat ini 
terlewati, Anda pun 
harus segera mencari 
dana untuk menebus 
logam mulia ataupun 
perhiasan tersebut dari 
pegadaian agar tetap 
ready saat diperlukan.

Agar menjaga kan-
tong dana darurat ini 
tetap utuh, ada baik-
nya jika ada dana ber-
lebih, Anda tak hanya 

menggunakan patokan 
dana darurat seperti 
yang disarankan pe-
rencana keuangan.  
Anda bisa memupuk 
dana darurat ini dalam 
instrumen investasi 
yang bersifat likuid. 
Seperti tabungan, de-
posito, logam mulia. 
Bahkan di masa seka-
rang pun saham juga 
bisa menjadi objek ga-
dai jika memerlukan 
dana darurat.

Saking harus disip-
linnya menjaga agar 
dana darurat tetap rea-
dy, perencana keuang-
an Prita Hapsari Gho-
zie menyarankan agar 
menganggap dana ini 
sebagai kewajiban ali-
as utang yang wajib 
dibayar.  Dengan cara 
ini Anda akan terbiasa 
untuk mengalokasikan 
dana darurat dan men-
jaga kantong dana 
darurat ini tetap terisi 
penuh.  ❏

Jangan Lupa Menjaga Kantong Tetap Penuh

Proses Pengumpulan Dana Darurat

1. Kurangi pengeluaran 
bersifat konsumtif

2. Mengidentifi kasikan 
pengeluaran rutin 

3. Alokasikan penghasilan 
secara rutin ke dalam

4. Diversifi kasi penempatan 
dana darurat dalam 
produk keuangan yang 
terpisah jika dapat bonus/ 
tunjangan

5. Evaluasi sesuaikan dengan 
kebutuhan dan 
pengeluaran

Sumber: Riset dan Wawancara KONTAN
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H
arus ada, apa pun 
yang terjadi tetap 
harus ada. Begitulah 
sifat asuransi dalam 

skala prioritas perencanaan 
keuangan, baik individu mau-
pun keluarga. Tanpa menafikan 
peran instrumen lain, seperti 
reksadana atau saham, keber-
adaan asuransi memang harus 
mendapat tempat yang utama, 
di bawah tabungan sebagai in-
strumen dana darurat. Sebab, 
laksana perisai, asuransi melin-
dungi diri dari berbagai ke-
mungkinan serangan.

Berbeda dengan instrumen 
investasi yang menjanjikan im-
bal hasil berupa pengembalian 
hasil investasi, manfaat asuran-
si justru baru dirasakan ketika 
terjadi sesuatu pada diri kita. 
Dus, jika dalam satu tahun sama 
sekali tidak terjadi sesuatu ter-
hadap si pemegang polis, maka 
tidak ada manfaat asuransi yang 
dinikmati di tahun tersebut.

Karena itulah, seringkali 
orang salah menyikapi asuransi. 
Banyak yang memandang ke-
beradaan asuransi merupakan 
sesuatu yang opsional sehingga 
meminggirkannya terlebih da-
hulu dan mengalihkan dana ke 
instrumen investasi yang diang-
gap lebih menjanjikan. Padahal, 
menurut perencana keuangan 
MoneyNLove Planning & 
Consulting Freddy Pieloor, ke-
butuhan proteksi satu tingkat di 
atas investasi. Pasalnya, tanpa 
proteksi yang memadai, tentu 
akan sia-sia hasil kerja keras 
yang sudah dijalani serta sia-sia 
pula kesabaran seseorang ber-
investasi. “Anggaplah orang le-
bih mengutamakan berinvesta-
si, itu ia pasti berangkat dengan 
asumsi tidak akan terjadi apa-
apa padi dirinya. Padahal, risiko 

itu selalu mengintai setiap saat, 
makanya asuransi harus lebih 
dulu,” ujar Freddy.

Budi Rahardjo, perencana 
keuangan OneShildt Financial 
Planning, menambahkan, dalam 
hidup, keberadaan risiko tidak 
bisa dipandang sebelah mata, 
entah itu risiko kematian atau 
risiko jatuh sakit. Nah, bila ter-
jadi, risiko itu akhirnya mempe-
ngaruhi kemampuan seseorang 
dalam menyediakan manfaat 
bagi keluarganya atau bahkan 
bagi dirinya sendiri.

Ia mencontohkan, ada risiko 
seorang kepala keluarga me-
ninggal dunia di usia produktif, 
padahal ada istri dan anak yang 
masih membutuhkan peranan-
nya sebagai pencari nafkah 
utama. Ada pula berbagai risiko 
kesehatan yang setiap saat bisa 
mengintai hingga mampu meng-
uras tabungan seseorang sam-
pai habis. “Situasi seperti itu 
memang tidak pernah kita 
inginkan, tapi bisa terjadi. Kalau 
tidak memiliki asuransi, tentu 
beban yang ditanggung akan 
sebegitu besar, apalagi jika kita 
mengalami risiko yang menye-
babkan kemampuan mencari 
nafkah hilang,” kata Budi.

Dus, memiliki asuransi ada-
lah suatu keharusan, baik keti-
ka masih lajang, apalagi jika 
sudah berkeluarga.

Asuransi jiwa atau 
kesehatan?

Ada dua jenis asuransi yang 
vital, yakni asuransi kesehatan 
dan asuransi jiwa. Kedua asu-
ransi ini mutlak karena menjadi 
instrumen proteksi yang paling 
ampuh untuk menangkal risiko 
yang paling umum dan paling 

mungkin terjadi, yaitu sakit dan 
kematian.

Nah, manakah yang harus di-
ambil atau dimiliki terlebih da-
hulu oleh seseorang? Meski ke-
duanya merupakan asuransi vi-
tal, Freddy percaya, asuransi 
kesehatan haruslah terlebih 
dulu dimiliki oleh seseorang. 
Asuransi kesehatan merupakan 
asuransi yang mampu membe-
rikan perlindungan ketika sese-
orang jatuh sakit. Kendati biaya 
saat sakit terbilang rendah, ke-

mampuan seseorang untuk be-
kerja pasti terhambat ketika ia 
jatuh sakit.

Dus, asuransi kesehatan ini 
wajib dibeli ketika seseorang 
masih belum memiliki tang-
gungan apa-apa alias lajang. 
Menurut Freddy, kebutuhan se-
seorang sebelum ia memiliki 
tanggungan jauh lebih fleksibel 
dan hanya memerlukan perlin-
dungan untuk dirinya sendiri.

Sementara, jika sudah berke-
luarga, risiko akan makin besar.  

Risiko itu bukan hanya meliputi 
diri sendiri, melainkan juga 
orang lain yang menjadi tang-
gungannya. Misal, meninggal di 
usia produktif, padahal masih 
ada tanggungan istri dan anak.

Budi menambahkan, asuransi 
kesehatan juga tetap harus di-
miliki meski sudah memiliki 
tanggungan. Pasalnya, jauh le-
bih besar kemungkinan seseo-
rang jatuh sakit daripada me-
ninggal dunia. Jatuh sakit ini 
pasti akan memangkas kemam-
puan finansial seseorang apabi-
la tidak dilindungi dengan asu-
ransi. Jadi Budi menyimpulkan, 
asuransi kesehatan sebaiknya 
dimiliki terlebih dahulu sebe-
lum mengambil asuransi jenis 
lain. “Selama diri ini masih be-
lum punya tanggungan sebaik-
nya menyisihkan pendapatan 
untuk membeli asuransi kese-
hatan untuk memproteksi diri 
agar keuangan tidak jebol jika 
jatuh sakit. Setelah menikah 
mulailah beli asuransi jiwa,” 
kata Budi.

Ada pula asuransi diri yang 
lain yang cukup penting, seperti 
asuransi kecelakaan diri untuk 
melindungi diri dan keluarga 
dari kemungkinan hilangnya 
kemampuan seseorang karena 
sebab kecelakaan. Namun, ke-
beradaan asuransi kecelakaan 
diri, menurut Budi, merupakan 
asuransi opsional dan sebaik-
nya dibeli ketika kondisi finan-
sial memang kuat untuk mem-
beli asuransi tambahan.

Satu asuransi yang tak kalah 
penting adalah asuransi kerugi-
an, terutama untuk rumah ting-
gal. Menurut Direktur Asuransi 
Centra Asia (ACA) Debie 
Wijaya, dalam kehidupan ru-
mahtangga, ada dua asuransi 
yang wajib dibeli, yakni asuran-

si jiwa dan asuransi kerugian. 
Mengapa? Untuk asuransi jiwa, 
manfaatnya jelas, yakni berupa 
uang pertanggungan yang 
menggantikan penghasilan sang 
pencari nafkah setelah ia tidak 
dapat mencari nafkah lagi aki-
bat cacat tetap, cacat total, atau 
meninggal.

Untuk asuransi kerugian, 
manfaatnya adalah jika rumah 
tinggal mengalami kebakaran 
atau risiko lain, maka pemegang 
polis tak perlu khawatir untuk 
membangun kembali rumah 
atau melunasi rumah tinggal 
tersebut bila statusnya masih 
kredit. Jika tidak memiliki asu-
ransi, manakala terjadi musibah 
seperti kebakaran, pemilik ru-
mah harus menggunakan ta-
bungan pribadi yang semestinya 
digunakan untuk keperluan 
lain, seperti pendidikan anak 
atau dana pensiun, untuk mem-
bangun rumah kembali. “Saya 
sudah berulang kali mengata-
kan kalau asuransi jiwa dan 
asuransi kerugian bagi sebuah 
rumahtangga itu wajib ada. 
Untuk rumah, jika statusnya 
masih KPR, tentu jika tidak ada 
asuransi akan sangat berat bagi 
penghuninya, karena ia, kan, 
masih ada kewajiban. Nah, ini 
bisa di-cover oleh asuransi,” 
ujar Debie.

Seperti yang dikatakan para 
perencana keuangan, keberada-
an asuransi yang wajib ada ini 
membuat perencanaannya jus-
tru lebih sederhana ketimbang 
perencanaan untuk investasi 
atau dana pendidikan. Pasalnya, 
untuk membeli asuransi, orang 
tidak perlu melihat atau mem-
perhitungkan kondisi ekonomi 
sekarang atau proyeksi ekono-
mi ke depan, melainkan mem-
beli karena kebutuhan. Yang 

Siapkan Proteksi 
sebelum Berinvestasi
Memahami manfaat asuransi jiwa dan kesehatan

Dalam perencanaan keuangan, 
asuransi merupakan instrumen 
yang wajib ada setelah dana 
darurat. Posisinya lebih penting 
ketimbang investasi. Sebab, apalah 
artinya imbal hasil investasi bila 
raga dan jiwa tak terjaga.

KONTAN/Baihaki

❝
Asuransi kesehatan 
merupakan asuran-

si pertama yang 
wajib dimiliki, baik 
ketika masih lajang 
maupun ketika su-
dah memiliki tang-

gungan.

❞

Agung Jatmiko
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harus diperhatikan adalah alo-
kasinya yang disesuaikan de-
ngan kemampuan finansial.

Maksudnya, jika kemampuan 
membayar premi baru sebatas 
Rp 500.000, maka jangan mem-
beli polis asuransi dengan pre-
mi di atas jumlah tersebut. 
Tujuannya, untuk menghindari 
kesulitan dalam membayar pre-
mi di kemudian hari. Meski nilai 
pertanggungannya terbatas, 
dengan premi sebesar Rp 
500.000, setidaknya Anda bisa 
mendapatkan proteksi yang 
cukup memadai. 

Jangan hanya lihat 
premi murah

Memilih asuransi mana yang 
cocok memang bisa membi-
ngungkan. Terkadang, saat me-
milih asuransi, seseorang terje-
bak hanya memperhitungkan 
besaran premi yang harus diba-
yarkan tiap bulan. Padahal, be-
saran premi yang rendah pasti-
nya tidak mampu memberikan 
proteksi yang sebenarnya. 
Lebih buruk lagi jika seseorang 
tergiur tawaran premi murah 
dengan uang pertanggungan 
yang sangat tinggi.

Freddy mengatakan, premi 
merupakan sekelumit dari per-
timbangan seseorang membeli 
asuransi. Sebelum melirik pre-
mi, seseorang lebih dulu harus 
melihat reputasi dari perusaha-
an asuransi yang menawarkan. 
Sebab, reputasi ini tidak bisa 
menipu. Jika ada perusahaan 
asuransi dengan reputasi yang 
tak terlalu bagus, meski mena-
warkan uang pertanggungan 
yang bagus dengan premi kecil, 
maka layak dicurigai.

Budi menambahkan, melihat 
reputasi perusahaan asuransi 
saja tidaklah cukup untuk men-
jadi pegangan kala memilih 
asuransi. Sebab, reputasi yang 
mentereng sekalipun bisa gugur 
apabila kinerja tak bagus. Dus, 
orang harus memilih perusaha-
an asuransi yang memiliki repu-
tasi bagus dalam penanganan 
klaim serta memiliki kesehatan 
finansial yang bagus pula.

Salah satu indikator kesehat-
an finansial perusahaan asuran-
si, yaitu risk based capital 
(RBC). RBC merupakan tolok 
ukur kekuatan modal perusaha-
an asuransi dalam membayar 
klaim seluruh nasabahnya. 
Menurut peraturan, perusahaan 

asuransi wajib memiliki RBC 
minimal 120% dari total keselu-
ruhan beban klaim. Jadi, sema-
kin tinggi RBC, semakin bagus. 
“Setelah lihat reputasi dan ya-
kin perusahaan asuransi yang 
akan dipilih adalah perusahaan 
yang sehat, barulah kita mem-
perhitungkan uang pertang-
gungan dan besaran premi yang 
harus dibayarkan,” kata Budi.

Menghitung uang atau nilai 
pertanggungan (UP) ini sebe-
narnya cukup mudah. Untuk 
asuransi kerugian jelas, UP se-
besar kerugian yang ditimbul-
kan. Namun, bagaimana dengan 
asuransi jiwa? 

Nah, besaran UP di asuransi 
jiwa ini memang sedikit sulit 
untuk dikalkulasi. Cara paling 
mudah menghitung UP untuk 
asuransi jiwa adalah dengan 
metode Human Life Value.

Cara ini cukup mudah, yakni 
dengan mengalikan biaya per 
tahun dengan usia produktif. 
Jadi, misalnya rata-rata penge-
luaran per bulan adalah Rp 5 
juta, berarti pengeluaran per 
tahun sebesar Rp 60 juta. Nah, 
angka Rp 60 juta ini tinggal di-
kalikan dengan usia produktif 
saja. Ambil contoh, usia pro-
duktif 30 tahun, maka hasilnya 
adalah Rp 1,8 miliar. Angka se-
nilai inilah yang dijadikan pa-
tokan untuk UP yang Anda ha-
rapkan dari produk asuransi. 

Setelah mengetahui UP yang 
dikehendaki, Anda bisa mena-
nyakan kepada agen asuransi, 
berapa premi yang mesti Anda 
bayarkan untuk mendapatkan 
uang pertanggungan tersebut.

Memang, cara ini diakui Budi 
tergolong perhitungan kasar. 
Namun setidaknya bisa menjadi 
pedoman awal bagi sebuah ke-
luarga untuk mencari produk-
produk asuransi yang bisa me-
nawarkan UP sebesar yang di-
hitung. Untuk mendapatkan 
hasil yang benar-benar detail 
tentu membutuhkan perhitung-
an yang lebih teliti lagi. 
Biasanya, perencana keuangan 
akan memperhitungkan juga 
uang yang dikeluarkan untuk 
menabung, untuk investasi, un-

tuk pendidikan anak dan seba-
gainya.

Bagaimana jika muncul tang-
gungan baru, seperti anak ke-
dua, misalnya? Menurut Freddy, 
hal ini sebenarnya tidak masa-
lah, sebab bisa membeli polis 
baru. Untuk asuransi kesehatan 
dan jiwa, seseorang bisa mem-
beli polis sebanyak yang dia 
mau, sebatas tidak mengganggu 
keuangannya. “Untuk asuransi 
jiwa malah lebih baik membeli 
polis baru, karena asuransi jiwa 
itu, kan, memproteksi apa yang 
ada di kontrak. Sementara, ka-
lau kerugian memproteksi ke-

rugian yang timbul, jadi bisa 
upgrade,” kata Freddy.

Setali tiga uang, Budi pun le-
bih menyarankan pembelian 
polis baru jika ada tambahan 
tanggungan. Polis baru ini bisa 
dibeli dari perusahaan asuransi 
yang sama atau di perusahaan 
asuransi lain. Cuma, sebelum 
membeli polis tersebut juga 
perlu dilakukan evaluasi terkait 
kemampuan finansial saat itu. 
Jangan sampai, demi memberi-
kan proteksi, seseorang mem-
beli polis baru dengan premi 
yang sama, namun di satu sisi 
turut mengorbankan kebutuhan 

finansial sekarang.
Untuk melakukan peningkat-

an proteksi, menurut Budi, 
Anda juga bisa mengambil asu-
ransi tambahan yang kini sudah 
disediakan oleh perusahaan-
perusahaan asuransi besar. 
Secara sederhana, asuransi 
tambahan merupakan jenis per-
tanggungan yang ditambahkan 
kepada asuransi dasar untuk 
meningkatkan perlindungan.

Untuk asuransi kerugian, 
prosesnya lebih mudah. 
Pemegang polis cukup datang 
ke perusahaan asuransi untuk 
melakukan pemutakhiran data 
terkait informasi objek yang di-
asuransikan. Misal, jika seseo-
rang mengasuransikan rumah 
kemudian ia melakukan reno-
vasi sehingga mengubah bentuk 
rumah serta nilainya, bila ia ti-
dak melakukan peningkatan 
proteksi lalu terjadi sesuatu, 
asuransi hanya menanggung 
apa yang disepakati di awal. 
“Misal, rumah nilainya Rp 500 
juta kemudian direnovasi atau 
ditambah menjadi dua tingkat. 
Bila tidak melakukan upgrade 
polis, maka apabila terbakar, 
yang diganti, ya, hanya Rp 500 
juta itu tadi,” kata Freddy.

Debie menambahkan, mela-
kukan pemutakhiran data wajib 
disampaikan oleh pemegang 
polis kepada perusahaan asu-
ransi agar terhindar dari kerugi-
an yang lebih besar di masa de-
pan. Hal ini tak hanya berlaku 
untuk rumah, melainkan untuk 
kendaraan juga. Misalnya, jika 
seseorang mengganti bemper 
kendaraan atau pelek tetapi si 
pemegang polis tidak melaku-
kan peningkatan proteksi, tentu 
jika rusak, perusahaan asuransi 
tidak bisa mengabulkan klaim-
nya. “Untuk melakukan up-
grade polis ini mudah, kok. 
Sekarang prosesnya di mana-
mana satu hingga dua hari saja. 
Bayangkan jika tidak melaku-
kan upgrade terus terjadi kece-
lakaan dan asuransi hanya 
membayar sesuai polis awal, 
tentu nasabah, kan, jadi rugi,” 
kata Debie.

Jadi, jangan malas, ya!         o

KONTAN/Cheppy A. Muchlis

Tips Memilih Asuransi

Budi Rahardjo Freddy Pieloor

1. Sesuaikan kebutuhan 
proteksi, melakukan 
financial diagnosis & 
struktur keluarga

2. Melakukan 
pengukuran dampak 
finansial atas risiko

3. Analisa perlu tidaknya 
produk asuransi 
tertentu (misalnya 
prioritas asuransi jiwa 
atau kesehatan)

4. Pilih produk asuransi 
sesuai analisa (jangan 
melenceng dari 
analisa)

5. Pilih produk asuransi 
dari perusahaan yang 
sehat (lihat RBC 
minimal 120%)

6. Lakukan riset awal 
dari keterbukaan 
informasi perusahaan

7. Teliti dalam membaca 
polis Besaran Premi Batasan risiko yang 

ditanggung Syarat pengajuan 
klaim

8. Jangkauan kantor 
cabang/perusahaan

1. Mengetahui kebutuhan pokok proteksi Dahulukan asuransi jiwa dan kesehatan 
sebagai proteksi

2. Analisa ukuran risiko finansial Perhitungkan asuransi yang bisa meng-
cover secara maksimal risiko sakit yang 
membutuhkan rawat inap atau operasi. 
Untuk risiko sakit yang ringan bisa 
menggunakan cash flow

3. Perhitungkan kekuatan finansial Ada tanggungan KPR atau KKB atau tidak Ada rencana tabungan pendidikan atau 
tidak Perhitungkan rencana investasi juga 
yang sudah berjalan atau yang ingin 
dilakukan

4. Pilih perusahaan dengan reputasi yang baik Banyaknya klaim yang masuk Penanganan klaim seperti apa. Apakah 
cepat atau lamban

5. Lihat provider dan mitra rekanan rumah 
sakit perusahaan

6. Kondisi jaminan yang ditawarkan Minta agen untuk menjelaskan secara 
detail serta membawa contoh polis

7. Lihat Keuangan perusahaan asuransi RBC Premi yang diterima selama lima tahun 
terakhir Beban klaim yang masuk selama lima 
tahun terakhir

8. Akses kantor cabang

Sumber: Wawancara KONTAN
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M
enapaki tahun 2017 
sebagian besar dari 
kita tentu memiliki 
harapan dan tujuan 

menjadi lebih baik, mulai lebih 
baik di bidang kesehatan, bis-
nis, juga karier. Dari bagian kei-
nginan lebih baik ini, di antara-
nya adalah lebih baik dalam 
penataan keuangan di 2017.

Harapan dan tujuan yang 
ingin dicapai di masa depan ini 
sering kita sebut dengan resolu-
si. Resolusi ini yang bisa meng-
inspirasi dan menjadi dorongan 
kita untuk mencapainya.

Karena itulah, ada baiknya 
kita memulai dengan melaku-
kan diagnosa secara sederhana 
terhadap kondisi keuangan in-
ternal kita masing-masing, agar 
bisa merumuskan tujuan ke-
uangan kita di masa depan.

Misalnya menyisir lagi apa 
yang menjadi apa kebutuhan 
rutin kita setiap bulan, untuk 
memastikan, apa kategori pe-
ngeluaran yang sifatnya kebu-
tuhan atau sekadar keinginan. 
Dengan cara ini, maka belanja 
pemenuhan kebutuhan kita 
akan lebih berkualitas, dengan 
penghasilan kita tidak akan 
terkuras mubazir. 

Hanya saja, sebelum kita 
membuat perencanaan ke de-
pan, ada baiknya kita lebih dulu 
melakukan evaluasi kondisi 
keuangan sepanjang tahun lalu. 
Jika Anda termasuk orang yang 
sudah memiliki portofolio in-
vestasi, maka ada baiknya 
mengevaluasi apakah portofo-
lio investasi yang Anda pilih 
sudah sesuai mendatangkan 
imbal hasil dengan target yang 
Anda inginkan. 

Eko P. Pratomo, Senior 
Advisor PT BNP Paribas 
Investment seperti dikutip 

Harian KONTAN (7/1) menye-
but, saat ini persoalan yang ba-
nyak dihadapi masyarakat ada-
lah masih banyak yang melaku-
kan investasi tanpa menyadari 
akan digunakan untuk apa dana 
yang diinvestasikan tersebut. 

Karena itulah Eko mengingat-
kan agar masyarakat mengubah 
paradigma investasi. Bagi yang 
belum pernah secara khusus 
melakukan perencanaan inves-
tasi guna memenuhi tujuan 
suatu kebutuhan masa depan 
secara spesifik, terutama yang 
dananya belum tersedia. 

Padahal, makin awal kita me-
mulai investasi, maka akan me-
miliki waktu panjang untuk 
mengumpulkan dana sesuai 
keinginan. Walhasil dana yang 
diperlukan untuk mencicil atau 
disisihkan investasi secara ber-
kala, makin ringan.

Beberapa perencanaan ke-
uangan yang jamak menjadi di-
nginkan oleh orang adalah 
mempersiapkan dana mulai 
dari perkawinan, persalinan, 
membeli rumah, kendaraan 
bermotor, persiapan sekolah 
anak, berlibur, beribadah haji 
dan banyak lagi tujuan lain. 

Karena itulah, kiranya perlu 
memilah-milah kebutuhan di 
masa mendatang yang mana 
yang paling penting dan datang 
lebih cepat. Dari situ kita bisa 
membuat perencanaan paling 
realistis dengan keuangan indi-
vidu masing-masing. Dengan 
perencanaan yang jelas itulah, 
akan memudahkan Anda me-
nentukan jalan mencapainya.

Tapi, salah satu perencanaan 
keuangan yang tak kalah pen-
ting dan seringkali terlupakan 
oleh kita semua adalah menyi-
apkan dana pensiun. Menurut 
Eko, berdasarkan survei, sem-

bilan dari 10 orang Indonesia 
tak siap pensiun.

Mempersiapkan 
tujuan keuangan

Dalam membuat perencana-
an investasi guna pengumpulan 
dana untuk depan, kita perlu 
mengelompokkan tujuan ke-
uangan sekaligus mengklasifi-
kasi target pencapaiannya.

Perencana keuangan inde-
penden Pandji Harsanto punya 
tip, bahwa tujuan keuangan 
minimal mencakup lima hal 
yang ia singkat dengan SMART. 

Pertama, specific, yakni 
membuat tujuan keuangan de-
ngan sedetai l  mungkin . 
Misalnya, tujuan untuk menyi-
apkan dana pendidikan anak 
masuk Sekolah Dasar, SMP, 
SMU atau perguruan tinggi, . 
Lalu apakah kuliah di dalam 
negeri atau di luar negeri.

Dari perencanaan itu, akan 
lebih baik lagi jika terperinci 
berapa kebutuhan dananya. 
Misalnya masuk SD membutuh-
kan biaya Rp 15 juta–Rp 20 juta, 
lalu SMP Rp 20 juta–30 juta, 
SMA Rp 30 juta–Rp 40 juta. Lalu 
uang masuk kuliah di dalam 
negeri semisal Rp 100 juta–Rp 
300 juta, dan seterusnya.

Setelah itu, tinggal menghi-
tung dengan perkiraan inflasi 
pendidikan tiap tahunnya di se-
kolah tersebut. Misalnya tiap 
tahun rata-rata naik 10%–15% 
tinggal menyesuaikan dengan 
target waktu penggunaan dana, 
yang kita rencanakan.

Kedua, measurable, tujuan 
keuangan harus bisa diukur da-
lam hal ini dengan mata uang. 
Misalnya bersekolah di SD  A, 
saat ini uang pangkalnya Rp 15 

juta dan uang bulanan Rp 
500.000. Lalu mengalikan de-
ngan waktu pendidikan. Begitu 
pula biaya SMP, SMU, kuliah S1 
maupun S2.

Ketiga, attainable, yakni tu-
juan keuangan harus sangat 
berarti bagi Anda dan Anda di-
buat sendiri. Misalnya Anda 
ingin anak mendapatkan pendi-
dikan yang terbaik sehingga 
bisa bersaing di masa depan.

Keempat, realistic artinya 
tujuan keuangan yang Anda 

buat harus memungkinkan un-
tuk dicapai, bukan khayalan 
yang tidak bisa diwujudkan di 
dunia nyata. Tujuan keuangan 
ini boleh ambisius, tetapi bukan 
tidak mungkin diwujudkan. 
Realistis ini juga menghitung 
dengan kemampuan keuangan 
Anda untuk mengalokasikan 
investasi di bidang tersebut.

Kelima, time–based, yakni 
harus memiliki jangka waktu 
yang jelas. Misalnya saat ini 
anak Anda baru lahir maka me-

rencanakan keuangan untuk 
biaya SD untuk enam tahun ke 
depan, atau SMP untuk 12 tahun 
nanti, dan seterusnya.

Nah agar memudahkan pen-
capaian tujuan keuangan terse-
but Anda perlu mengategorikan 
rencana investasi dalam bebe-
rapa kategori :

n Jangka pendek

Langkah yang harus dilaku-
kan adalah mengelompokan 
perencanaan keuangan jangka 
pendek. Tujuan jangka pendek 
ini biasanya untuk jangka wak-
tu dua tahun hingga tiga tahun.

Misalnya, dalam dua atau tiga 
tahun ke depan Anda harus 
menyiapkan dana untuk perni-
kahan, untuk mengumpulkan 
uang muka kredit pemilikan 
rumah (KPR), atau apartemen, 
kredit mobil atau kegiatan lain 
semisal berwisata ke luar kota 
atau luar negeri. Karena kebu-
tuhan dana dalam jangka pen-
dek, maka instrumen investasi 
yang dipilih pun tidak banyak 
dan cenderung investasi jangka 
pendek. Bahkan sebaiknya se-
bagian dana di simpan dalam 
bentuk tunai atau setara tunai 
seperti di deposito perbankan. 

Prita Hapsari, perencana ke-
uangan dari Zap Finance mem-
beri  gambaran, untuk tujuan 
investasi yang berdurasi jangka 
pendek yakni 1–2 tahun, poten-
si return yang bisa diharapkan 
yakni 5%–7% per tahun. 
Contohnya seperti produk in-
vestasi reksadana pasar uang 
maupun deposito.

Bagi, perencana keuangan 
dari Financia Consulting Eko 
Endarto makin pendek tujuan 
keuangan seseorang maka kon-
sentrasinya adalah di produk 

Mematangkan Tujuan 
Memandu Capaian Target
Mengelompokkan tujuan keuangan permudah  mencapai target

Merencanakan tujuan keuangan 
bisa memudahkan individu dan 
keluarga mencapai target-target 
pengumpulan dana di masa 
mendatang. Kuncinya adalah 
memilih wadah yang tepat dan 
konsisten menjalankan target.

KONTAN/Muradi

❝
Tujuan keuangan 
harus spesiik dan 
realistis agar bisa 

dicapai, bukan kha-
yalan yang tak bisa 
diwujudkan di du-

nia nyata.  

❞

Dadan M. Ramdan, Oginawa R., Dian Sari P., Syamsul Ashar
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investasi yang memberikan li-
kuiditas yang tinggi. 

■ Jangka menengah

Sementara untuk mempersi-
apkan tujuan keuangan jangka 
menengah kita perlu mengate-
gorikan keperluan dana untuk 
jangka waktu empat sampai 
lima tahun ke depan.

Menurut perencana keuang-
an Muhammad B. Teguh, untuk 
rencana keuangan jangka me-
nengah, Anda bisa menempat-
kan dalam produk investasi 
yang memiliki return sekitar 8% 
sampai 10%. 

Ia mencontohkan, mempersi-
apkan dana pendidikan umum-
nya masuk dalam keranjang in-
vestasi jangka menengah dan 
panjang. Namun, Ia mengingat-
kan jika Anda telat mempersi-
apkannya, jangka waktu yang 
tersisa hanya dua atau tiga ta-
hun, maka target keuangan ter-
sebut masuk ke dalam keran-
jang investasi jangka pendek. 

Farash Farich, Head of 
Investment PT Asanusa Asset 
Management menyarankan, 
untuk memenuhi tujuan ke-
uangan jangka menegah, seba-
iknya berinvestasi di obligasi 
dengan jangka waktu antara 1 
tahun–3 tahun. Nilai investasi 
berfluktuasi secara moderat 
dan keuntungan investasi relatif 
lebih tinggi dibandingkan in-
strumen pasar uang dengan ra-
nge berkisar 6,5%–7,5% per ta-
hun (setelah dipotong pajak).

■ Jangka Panjang

Sementara untuk memenuhi 
tujuan keuangan jangka pan-
jang Farash memberikan alter-
natif berinvestasi di obligasi 
jangka panjang jangka waktu di 
atas tiga tahun dan saham. 
Pertimbangannya nilai investasi 
sangat fl uktuatif dalam jangka 
pendek dan menengah sehingga 
potensi keuntungan investasi 
sulit diprediksi dalam jangka 
pendek dan menengah. 

Namun dalam jangka pan-
jang, bisa menjanjikan potensi 
keuntungan investasi yang rela-
tif lebih tinggi. Sebagai gambar-
an, indeks harga saham gabung-
an gabungan (IHSG) memberi-

kan keuntungan rata-rata 17% 
per tahun selama 10 tahun ter-
akhir dan indeks Surat Utang 
Negara memberikan keuntung-
an rata-rata 10% per tahun sela-
ma 10 tahun terakhir.

Bagi Prita Hapsari, yakin se-
makin panjang durasi investasi 
maka disarankan mengambil 
jenis investasi yang lebih agresif 
seperti investasi di  saham atau 
pasar modal. “Dan untuk jangka 
panjang (di atas 5 tahun) poten-
si return-nya di  atas 12% per 
tahun,” ungkap Prita.

Sementara alternatif lain di-
luar saham, untuk investasi 
jangka panjang Eko menyaran-
kan untuk mempertimbangkan 
investasi properti. Dalam hi-
tungan Eko, investasi ini bisa 
memberikan imbal hasil sampai 
20% dan langsung ke saham 
bisa sampai 22%.

Pada investasi jangka panjang 
Anda perlu melakukan review 
dalam satu tahun sekali. Apakah 
keranjang investasi Anda men-
capai target atau meleset.

Muhammad B. Teguh mem-
berikan tip, dalam review ke-
ranjang investasi bukan berarti 
Anda langsung melepas porto-
folio dari keranjang jika tidak 
mencapai target. Anda perlu 
melihat apakah kondisi serupa 
juga terjadi pada produk reksa-
dana lainnya. "Jika sama, seba-
iknya Anda tunggu setahun lagi, 
kecuali jika produk yang Anda 
beli performanya paling buruk," 
katanya.

Kini, setelah memiliki tujuan 
keuangan yang jelas Anda ting-
gal memadukan dengan resolu-
si yang ingin dicapai 2017.  ❏

KONTAN/Muradi

P
erencanaan keuangan se-
bagus apapun tidak ada 

artinya tanpa pelaksanaan. 
Pelaksanaan juga menuntut 
konsistensi dan disiplin yang ke-
tat agar target-target dan tujuan 
keuangan di masa depan bisa 
tercapai dengan baik.

Langkah disiplin yang perta-
ma adalah memastikan untuk 
memangkas utang konsumtif 
apakah dari kartu kredit mau-
pun kredit tanpa agunan. Tentu 
saja harus dimulai dengan 
menghentikan penggunaan fa-
silitas tersebut, sembari berupa-
ya melunasi lebih cepat, yakni 
dengan membayar di atas ta-
gihan minimum bulanan. 

Jika memungkinkan bisa me-
nutup utang ini dari mengaloka-
sikan dana bonus tahunan atau 
tunjangan hari raya, juga pen-
jualan aset non produktif. Cara 
lain dengan pinjaman lunak 
tanpa bunga dari sanak sauda-
ra maupun pinjaman kantor. 

Penutupan utang-utang jang-
ka pendek ini agar rasio cicilan 
utang terhadap jumlah pengha-
silan bruto sebulan tak melebihi 

angka maksimal 30%. Perlu di-
ingat setelah beban utang ini 
berkurang jangan pernah ter-
goda untuk membuat utang ba-
ru yang sifatnya konsumtif.

Setelah kewajiban jangka 
pendek tertutupi, alokasi ang-
garan yang semula digunakan 
untuk membayar utang tersebut 
bisa dialokasikan untuk investa-
si. Misalnya untuk dana pendi-
dikan anak bisa dimulai dari 
nilai yang kecil misalnya 
Rp 300.000–Rp 1 juta sebulan. 
Dalam hitungan perencana ke-
uangan Pandji Harsanto ideal-
nya dana yang dialokasikan 
buat tabungan ini minimal sebe-
sar 10% dari total penghasilan 
kotor bulanan atau tahunan.

Meskipun nilai investasi ta-
hap permulaan ini kecil-kecil 
jumlahnya, yang penting harus 
konsisten untuk diisi tiap bulan. 
Misalnya mengalokasikan in-
vestasi untuk pendidikan SD, di  
satu jenis reksadana campuran 
senilai Rp 200.000-300.000 
per bulan, lalu untuk SMP, SMA 
dan perguruan tinggi dengan 
jumlah sama per bulan tapi ke-

ranjangnya berbeda misalnya 
di reksadana saham. Artinya 
dengan konsisten mengisi tiap 
bulan di empat pundi investasi, 
maka akan melonggarkan be-
ban yang harus ditanggung 
pada saat membutuhkan dana 
untuk membayar pendidikan.

Setelah terbiasa, Anda bisa 
menambah portofolio untuk tu-
juan lain, misalnya membeli 
kendaraan baru, rumah baru, 
juga persiapan dana pensiun. 
Penting untuk tidak dilupakan 
membeli produk asuransi, agar 
bisa melindungi Anda jika terja-
di sesuatu terhadap diri kita.

Misalnya asuransi pendidik-
an untuk memastikan anak An-
da bisa melanjutkan pendidik-
an jika meninggal mendadak. 
Atau asuransi kesehatan jika 
untuk mengantisipasi jika men-
dapat musibah penyakit kritis. 
Atau asuransi kerugian bagi 
harta rumah dan kendaraan. 
Alokasi untuk asuransi ini ideal-
nya juga sekitar 10% dari peng-
hasilan bulanan atau tahunan. 

Tapi semua harus dilakukan 
konsisten dan disiplin. ❏

Paling Penting, Kuncinya: Disiplin dan Konsisten

Menyiapkan Tujuan Keuangan

S – Specifi c

1

M – Measurable

2 A – Attainable

3

R – Realistic

4

 T – Time Based

5

Sumber: Perencana 
Keuangan Panji Harsanto

-

Merencanakan Investasi Keuangan Pribadi

No Tujuan Jangka Waktu Investasi Proyeksi ROI*

1 Jangka Pendek

2-3 tahun Logam Mulia Hingga 15%

2-3 tahun Reksadana 
Pasar uang Hingga 8%

3 tahun Reksadana 
pendapatan Tetap 8%-12%

2 Jangka Menengah

4 – 5 tahun Logam Mulia Hingga 15%

4 – 5 tahun Reksadana 
Campuran s.d 20%

3 Jangka Panjang

> 5 tahun Reksadana saham s.d 25%

> 5 tahun Saham >25%

Ket: * Return of Investment atau tingkat pengembalian 
investasi Sumber : Perencana Keuangan Panji Harsanto
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D
i 2016 lalu, saham 
masih menjadi instru-
men investasi yang 
paling menguntung-

kan dibandingkan dengan wa-
hana investasi lainnya. Bukti 
nyatanya, sepanjang tahun lalu, 
Indeks Harga Saham Gabungan 
(IHSG), indikator pergerakan 
harga saham di Bursa Efek 
Indonesia, berhasil tumbuh 
15,32% menjadi 5.296,71.

Kenaikan IHSG ini melam-
paui kinerja obligasi pemerin-
tah dan obligasi korporasi. Jika 
menggunakan INDOBeX go-
vernment total return, atau in-
dikator obligasi pemerintah 
yang dikelola Indonesia Bond 
Pricing Agency, obligasi peme-
rintah, tumbuh 13,93% sepan-
jang 2016 lalu.

S e d a n g k a n  I N D O B e X 
Corporate Total Return yang 
menggambarkan kinerja obliga-
si korporasi hanya naik 12,62%. 
Kinerja IHSG itu juga mengalah-
kan kenaikan harga emas ba-
tangan PT Aneka Tambang.

Tahun ini, IHSG punya poten-
si kembali mencatat pertum-
buhan yang positif. Sentimen 
positif datang dari target dan 
ekspektasi pertumbuhan eko-
nomi Indonesia yang baik dari 
pemerintah, bank sentral, dan 
organisasi internasional. 

Proyek pembangunan infra-
struktur yang diprogramkan di 
Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN) 2017 
juga akan punya dampak peng-
ganda ke pertumbuhan tahun 
ini. Apalagi inflasi tahun ini di-
prediksi masih terkontrol dan 
ada ekspektasi membaiknya 
harga komoditas di pasar inter-
nasional. Dengan kata lain, ada 
banyak sentimen positif. 

Tidak heran, pemerintah me-
matok target total realisasi pe-
nanaman modal sebesar Rp 678 
triliun di 2017. Target tahun ini 
tersebut naik 24% dari realisasi 
penanaman modal 2015 dan 

14% dari target tahun 2016. 
 Jika rata-rata porsi investasi 

asing di total angka penanaman 
modal selama ini sebesar 65%, 
maka target realisasi penanam-
an asing di 2017 kira-kira sebe-
sar Rp 440 triliun. Artinya, pe-
merintah optimistis realisasi 
investasi akan cerah.

Bisa jadi, ini karena pemerin-
tah juga melihat pertumbuhan 
investasi portofolio yang positif 
sepanjang 2016 lalu. Selama se-
tahun lalu tercatat netbuy  
Rp 16,05 triliun di bursa efek. 
Tahun ini, kondisinya diprediksi 
tidak akan jauh berbeda dengan 
tahun lalu. Artinya, investasi 
masih akan terus masuk ke pa-
sar surat berharga. 

Cuma, dunia juga masih diba-
yangi perlambatan ekonomi di 
Eropa dan Tiongkok serta terpi-
lihnya Donald Trump sebagai 
presiden Amerika Serikat (AS). 
Apalagi, Bank Sentral AS, yang 
lazim disebut The Fed, juga be-
rencana menaikkan suku bunga 
sampai tiga kali tahun ini. 

Pelaku pasar juga perlu me-
waspadai pengurangan stimu-
lus dari Bank Sentral Eropa. 
Sebab, seperti juga kenaikan 
bunga di AS, ini akan mempe-
ngaruhi likuiditas global yang 
punya dampak membikin seret 
investasi asing ke negeri kita. 

Selain proyeksi situasi mak-
ro, buat Anda yang ingin berin-
vestasi di reksadana juga mesti  
melongok secara spesifik ke 
kondisi reksadana saham. 
Soalnya, meski pertumbuhan 
IHSG menggembirakan, kinerja 
reksadana saham tahun lalu 
justru sejatinya biasa saja. 

Dengan kata lain, pertumbuh-
an indeks saham tidak sepenuh-
nya  mencerminkan kenaikan 
reksadana saham. Menurut hi-
tungan PT Infovesta Utama,  
meski IHSG tumbuh 15,32% se-
panjang 2016 lalu, rata-rata 
reksadana saham nyatanya ha-
nya membukukan return 7,7%.

Sementara reksadana penda-
patan tetap berbasis rupiah, se-
panjang tahun 2016 lalu, secara 
rata-rata membukukan kinerja 
sebesar 8%. Adapun reksadana 
campuran, yang isi jeroan in-
vestasinya campuran saham 
dan obligasi, rata-rata mampu 
mencetak kinerja 9,2%. 

Namun jika dilongok secara 
individual, kinerja reksadana 
saham sebenarnya masih yang 
terbaik dibanding reksadana 
lainnya. Reksadana saham ter-
baik berhasil membukukan im-
bal hasil hingga 50,8%. Cuma, 
reksadana saham yang terburuk 
mencatatkan kerugian sampai  
minus 58%.

Sebagai perbandingan, reksa-
dana pendapatan tetap terbaik 
membukukan return hanya 20% 
dan yang terburuk mengukir 
kerugian -9%. Sedang reksadana 
campuran terbaik berhasil men-
cetak return 30% dan yang ter-
buruk merugi minus 55%.

Dua skenario

Menurut Wawan Hendrayana, 
Research & Investment Analyst 
Infovesta, variasi return reksa-
dana saham yang sangat bera-

gam membuktikan tak mudah 
bagi manajer investasi menge-
lola portfolio reksadana untuk  
menorehkan return yang bisa 
melampaui IHSG, dalam kondi-
si pasar yang positif sekalipun. 

Di sisi lain, ini juga sekaligus 
menunjukkan peranan penting 
yang dimainkan manajer inves-
tasi dalam menentukan kinerja 
reksadana saham. Karena itu, 
buat Anda yang ingin berinves-
tasi ke reksadana saham, satu 
hal yang harus menjadi pertim-
bangan adalah kinerja manajer 
investasi dan reksadana yang 
hendak Anda pilih.

Jemmy Paul Wawointana, 
Manajer Investasi Sucorinvest 
Asset Management, mengung-
kapkan, untuk menaksir pro-
yeksi keuntungan reksadana 
saham, Anda harus melongok 
historical return setiap reksa 
dana yang hendak Anda pilih. 
Jika jejak rekam imbal hasilnya 
bagus, kemungkinan besar 
prestasi itu akan berulang.

Sucorinvest sendiri menar-
getkan imbal hasil sekitar 20% 
di tahun ini untuk reksadana 
saham kelolaannya. Menurut 
Jemmy, perusahaannya menar-
getkan dapat memberikan re-
turn sebesar 15% rata-rata per 
tahun dari reksadana saham 
kelolaan Sucorinvest. 

Menurut Wawan, ada dua 
skenario proyeksi IHSG di 2017. 
Dengan mengambil posisi awal 
penutupan per 1 Desember 
2016, IHSG berpeluang tumbuh 

10%-17% sepanjang 2017 atau 
menguat ke level 5.800–6.100.

Berdasarkan analisa skenario 
moderat dengan prediksi IHSG 
mencapai 5.800 di akhir 2017, 
reksadana saham yang menang-
gung tingkat risiko yang paling 
besar diprediksi hanya bisa 
membukukan tambahan imbal 
hasil 2% di atas reksadana cam-
puran (lihat tabel). 

Hitung-hitungan itu didasar-
kan atas asumsi tingkat risk 
free, yaitu 7 day reverse repo 
rate untuk tahun depan sekitar 
4% setelah pajak. Asumsi lain, 
laju inflasi tetap terkendali dan 
suku bunga rata-rata tidak me-
lebihi 5%. Angka itu juga dida-
pat dengan mengasumsikan 
tingkat risiko reksadana dihi-
tung berdasarkan standar de-
viasi historis reksadana selama 
lima tahun terakhir.

Namun lain ceritanya jika 
yang terjadi adalah skenario 
optimis, dengan  IHSG mampu 
mencapai level 6.100. Ketika 
itu, reksadana saham diprediksi 
mampu memberikan tingkat 
return 17,7% atau 4% di atas je-
nis reksadana campuran. 

Imbal hasil untuk reksadana 
pendapatan tetap juga mening-
kat menjadi 7.5% di atas tingkat 
risk free yang sebesar 4%. 
Dalam kondisi ini, Anda sebagai 
investor dapat memilih jenis 
reksadana yang sesuai dengan 
profil risiko karena tiap jenis 
reksadana mampu memberikan 
tingkat return yang sepadan. o

Imbal Hasil Bakal Terang 
Kalau IHSG Menjulang
Banyak indikator yang mengecilkan hati, tetapi ada banyak sentimen positif

Amal Ihsan Hadian, M. Fahmi Alby

Meski IHSG mampu tumbuh positif 
sepanjang 2016 lalu, nyatanya 
return reksadana saham tidak 
semoncer IHSG. Tahun ini, kondisi 
serupa bisa terjadi. Kalau IHSG bisa 
terbang lebih tinggi, imbal hasil 
bisa lebih besar lagi. 

KONTAN/Fransiskus Simbolon

❝
Kalau IHSG bisa 
tembus 6.100,      

reksadana saham 
bisa memberikan 

return 17,7% atau 4% 
di atas reksadana 

campuran

❞

Reksadana Saham

Skenario 
Moderat

Skenario 
Optimis

Prediksi IHSG Akhir Desember 2017 5,800 6,100

Asumsi Risk Free Setelah Pajak 4% 4%

Prediksi Reksadana Saham 10.4% 17.7%

Prediksi Reksadana Campuran 8.1% 13.4%

Prediksi Reksadana Pendapatan Tetap 5.5% 7.5%

Sumber: Wawan Hendrayana, Infovesta
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P
ilihan investasi yang 
beredar di pasaran 
makin beragam. Ada 
yang menawarkan 

imbal hasil standar, ada juga 
yang menawarkan imbal  
h a s i l  y a n g  f a n t a s t i s . 
Bagaimanapun imbal hasil yang 
ditawarkan, Anda patut men-
cermati masing-masing risiko-
nya. Tak terkecuali.

Sekecil apapun imbal hasil 
yang dijanjikan, tetap waspada 
ketimbang uang Anda lenyap 
begitu saja. Apalagi kalau sam-
pai ditawari imbal hasil yang di 
atas rata-rata, Anda musti lebih 
mawas diri. Jangan sampai ter-
jebak pada investasi abal-abal 
yang sudah pasti akan bikin 
Anda merugi 

Yang patut diingat, investasi 
memang penting untuk mewu-
judkan mimpi Anda tapi tetap 
harus mengukur kemampuan 
diri dan jangan sekadar tergiur 
imbal hasil. Pilihlah investasi 
yang sudah jamak di pasaran 
dan legal. Misalnya investasi 
reksadana. Ada beberapa pilih-

an reksadana yang ditawarkan 
oleh Manager Investasi (MI). 
Salah satunya adalah reksadana 
campuran.

Reksadana jenis ini cocok 
untuk yang memiliki kebutuhan 
menengah-panjang. Kalau Anda 
memiliki kebutuhan kurang 
dari dua tahun sebaiknya jangan 
menaruh duit di reksadana ini. 
Imbal hasil yang ditawarkan ti-
daklah tinggi, namun cukup 
memadai. Tak setinggi saham 
tapi tak serendah reksadana 
pendapatan tetap atau reksada-
na pasar uang.

Sementara risiko atas reksa-
dana ini, tak setinggi reksadana 
saham. Bisa dibilang risiko yang 
melekat pada reksadana terbi-
lang menengah hingga rendah. 
Jadi investasi ini cocok buat 
Anda yang moderat.-

Reksadana ini portofolionya 
merupakan paduan antara sa-
ham dan obligasi. Secara umum, 
pengalokasian portofolio pada 
reksadana campuran paling be-
sar pada saham. Maka tak heran 
bila fluktuasi pada reksadana 

campuran cukup besar meski-
pun tak sebesar fluktuasi yang 
dialami reksadana saham.

 Besaran portofolio saham-
nya diatur di kisaran 1% sampai 
79% dari total dana kelolaan. 
Sisanya dimainkan di instrumen 
obligasi. Tapi ada juga yang 
menempatkan portofolio itu 
secara seimbang pada instru-
men investasi yakni 50% di sa-
ham dan 50% di obligasi.

Yang jelas, produk reksadana 
satu ini cukup fleksibel. Kala 
bursa saham tak bergairah, isi 

portofolio bisa difokuskan ke 
obligasi. Tapi kalau bursa sa-
ham sedang merangsang, ya 
porsi di obligasi disedot pindah 
ke saham.

Penyebaran portofolio dalam 
reksadana campuran ini tentu 
akan membuat investor lebih 
nyaman. Ketika satu lini inves-
tasi jeblok, masih ada lini lain 
yang aman. Seperti pameo da-
lam dunia investasi yang jamak, 
jangan menaruh telur dalam 

satu wadah. Kalau satu wadah 
telur jebol, masih ada telur di 
wadah yang lain. Masih ada ca-
dangan yang masih bisa dibiak-
kan, tak pecah semuanya. 

Bagi investor institusi, pro-
duk reksadana campuran ini 
memang biasanya dijadikan sa-
rana untuk diversifikasi investa-
si kala kondisi bursa tak me-
nentu. Alasannya, imbal hasil-
nya tetap lumayan tapi risiko-
nya mini.

Diversifikasi investasi ini sa-
ngatlah penting. Sebab tak ada 
yang memberi kepastian reksa-
dana jenis apa yang bakal bersi-
nar. Ambil contoh tahun 2016 
lalu. Di luar perkiraan, tahun 
2016 justru reksadana campur-
an yang ternyata justru mence-
tak kinerja terbaik dibanding-
kan reksadana yang lain. 

Padahal tahun lalu pertum-
buhan Indeks Harga Saham 
Gabungan (IHSG) sedang baik. 
Dalam kondisi IHSG yang baik 
biasanya, reksadana saham pun 
akan moncer. Tapi nyatanya, 
tahun lalu kinerja rata-rata rek-
sadana saham biasa saja.

B e r d a s a r k a n  c a t a t a n 
Infovesta Utama, reksadana  
saham hanya mencetak kinerja 
7,7%. Reksadana pendapatan 
tetap dan reksadana pasar uang 
masing-masing membukukan 
kinerja 8% dan 4,6%. Sementara 
reksadana campuran membu-
buhkan kinerja rata-rata ter-
tinggi yakni sebesar 9,2%. 
Dengan return individu terbaik 
sebesar 30%. "Tahun 2016 rata-
rata reksadana campuran me-
mang paling tinggi. Sebab di ta-
hun lalu obligasi sedang  naik. 
Ada koreksi dari tahun 2015 
jadi ya mempengaruhi kinerja 
reksadana campuran di tahun 
lalu," ujar Agus Basuki Yanuar, 

Presiden Direktur Samuel Aset 
Manajemen (SAM).

Reksadana campuran besut-
an SAM sendiri tahun lalu me-
nurut data Infovesta Utama 
mampu masuk dalam daftar ja-
wara. Ada dua produk yang 
tercatat berkinerja jawara yakni 
SAM Dana Berkembang dengan 
imbal hasil 30,27% dan SAM 
Dana Bersama yang mencetak 
imbal hasil 29,85%. 

Dobel digit 

Untuk tahun ini sendiri, para 
MI optimis kinerja reksadana 
campuran bakal lebih baik ke-
timbang tahun lalu. Hampir se-
mua MI memprediki return 
reksadana campuran tahun ini 
bisa dobel digit. 

Fund Manager BNI Asset 
Management Andre Varian 
memprediksi return reksadana 
campuran tahun ini ada di ki-
saran 9% sampai 11%.  Sementara 
ekspektasi Direktur Bahana 
TCW Investment Management 
Soni Wibowo return reksadana 
campuran tahun ini sekitar 10% 
sampai 13%. Perkiraan Agus, 
return reksadana campuran di 
2017 bisa mencapai 13,5%.

Optimisme pada return dobel 
digit itu antara lain dipengaruhi 
oleh pertumbuhan ekonomi 
dunia yang lebih baik karena 
stabilitas makro Indonesia. Di 
luar negeri, ketidakpastian di 
Amerika Serikat juga turun. 
"Kalau lihat data-data yang kami 
analisis, kami simpulkan pasar 
masih memiliki potensi yang 
positif sampai dengan 6 bulan 
ke depan," ujar Agus.

Dia menyebut, salah satu in-
dikator positifnya adalah per-
tumbuhan ekonomi dunia yang 
meningkat dari sebelumnya 

Tak Diduga, Kali Ini  
Bisa Menjadi Jawara
Imbal hasil reksadana campuran tahun ini bisa sampai 13,5%

Fransiska Firlana

Reksadana campuran menjadi 
pilihan karena cukup leksibel 
menghadapi pasar. Imbal hasil 
yang didapat sangat memadai 
dengan risiko mini. Hal itu yang 
menyebabkan reksadana ini masih 
dilirik. 

KONTAN/Panji Indra

❝
Kinerja rata-rata 

reksadana campur-
an tahun 2016 lebih 
tinggi ketimbang 
reksadana jenis 

lainnya

❞
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rata-rata 3%. Indonesia sendiri, 
Agus memperkirakan, pertum-
buhan ekonominya bisa menca-
pai 5,18%.

Yang diharapkan menjadi 
motor pertumbuhan ekonomi 
Indonesia tahun ini masih kon-
sumsi domestik. Jika proyeksi 
pertumbuhan itu tercapai, tentu 
ada efek positif ke emiten yang 
diperdagangkan di bursa. 
"Dengan harga komoditas saat 
ini risiko turunnya lebih kecil 
dibandingkan tahun-tahun se-
belumnya dan berpotensi malah 
menguat," terangnya.

Harga komoditas yang dipre-
diksi membaik karena dipicu 
oleh naiknya harga minyak 
bumi sejak tahun lalu, tentu 
akan membawa pengaruh posi-
tif di tahun ini. Ekspor komodi-
tas pun akan positif. 

Bahkan daerah luar Jawa 
yang perekonomiannya dige-
rakkan oleh komoditas bakal 
ada tambahan daya beli. "Hal ini 
tentu menjadi pendukung ki-
nerja yang positif. Sehingga ada 
optimisme rata-rata pertum-
buhan laba di perusahaan bisa 
sekitar 12-13,5%," ujar Agus. 

Dia mengatakan, dalam me-
nentukan saham pun, tahun ini 
akan lebih variatif karena kon-
disi ekonomi yang jauh lebih 
baik. Dia bahkan melihat saham 
perbankan tahun ini bakal ce-
rah sehingga sangat mungkin 
untuk dicicipi.

Selain itu, saham-saham yang 
jelas berkinerja positif seperti 
saham sektor komoditas, sa-
ham konsumer dan saham oto-
motif juga bakal menjadi ladang 
untuk mengolah dana investasi. 
"Saham seperti Telkom juga 
masih menarik," jelasnya. 

Optimisme Agus terhadap si-
tuasi perekonomian tahun ini 
diwujudkan dengan pasang tar-
get pertumbuhan nilai dana 
kelolaan reksadana mencapai 
23%.

Salah satu cara MI untuk me-

wujudkan target dana kelolaan 
adalah dengan meluncurkan 
produk baru. Tahun ini SAM 
bakal meluncurkan produk rek-
sadana campuran berdenomi-
nasi dollar AS. Produk ini diha-
rapkan mampu berkontribusi 
terhadap dana kelolaan sebesar 
Rp 300 miliar.

Sekalipun Fed rate naik hing-
ga mampu memekarkan bunga 
deposito, investor masih akan 
memilih lahan investasi selain 
produk perbankan. Sebab suku 
bunga masih dianggap rendah. 
"Apalagi dengan bertambahnya 
kalangan menengah di kota-
kota besar akan berdampak 
positif karena mereka akan ma-
kin sadar untuk berinvestasi," 
ujar Andre. 

Namun dampak yang besar 
adalah masih belum menarik-
nya bunga deposito yang mem-
buat investor melirik reksadana 
campuran. "Produk ini diminati 
karena memiliki flexibility 
yang lebih besar untuk berin-
vestasi pada tiga asset class ya-
itu money market, obligasi, dan 
saham ketika diprediksi volati-
litas diperkirakan akan lebih 
tinggi," jelas Andre.

Jangan samakan

Apakah Anda tertarik menja-
jal investasi di reksadana sa-
ham? Sebelum mencelupkan 
uang Anda pada produk ini se-
baiknya Anda melakukan riset 
kecil atau sekadar berkonsulta-
si dengan teman yang sudah 
berpengalaman. Sebab senyam-
an-nyamannya berinvestasi, te-
tap akan ada risiko yang harus 
Anda sadari.

Yang harus Anda perhatikan 
sebelum memilih produk ada-
lah melihat jejak rekam MI, 
pantau juga kinerja reksadana 
itu minimal tiga tahun terakhir. 
Bacalah fund fact sheet yang 
diterbitkan setiap bulan. 
Laporan kinerja produk itu bisa 

diperoleh melalui sales person 
atau fi nancial advisor dari MI 
terkait  untuk membandingkan 
historical performance antara 
1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun. 

Periksa juga lima holding 
terbesar yang tercatat dalam 
fund fact sheet setiap bulan. 
Apakah saham yang dimiliki 
merupakan saham berfunda-
mental bagus dengan valuasi 
yang masih atraktif atau tidak. 

Bila sudah memilih MI, tanya-
kan bagaimana strategi mereka 
dalam menentukan alokasi por-
tofolio atas dana kelolaan me-
reka. Jangan lupa, tanyakan 
juga bagaimana proses rebalan-
cing dilakukan dan seperti apa 
profil saham atau surat utang 
yang dipilih.

Soni mengingatkan, investor 
juga harus memahami bahwa 
ada minimal dua aset kelas yang 
berbeda, yaitu saham dan obli-
gasi dalam satu reksadana cam-
puran. Jangan Anda kira, return 
reksadana campuran mirip de-
ngan reksadana saham hanya 
karena di dalam reksadana 
campuran ada instrumen sa-
hamnya. "Banyak lo yang me-
ngira return reksadana cam-
puran dan reksadana saham itu 
sama. Dan mereka kecewa bila 
return reksadana campuran ti-
dak sama dengan return reksa-
dana sama," jelasnya. 

Yang jelas, investor reksada-
na ini harus mampu bertoleran-
si dengan risiko fl uktuasi harga. 
Selain itu, imbuh Agus, Anda 
juga harus memastikan diri ke-
tika Anda membeli produk rek-
sadana ini dengan target inves-
tasi Anda. Reksadana campuran 
idealnya untuk investasi pada 
kurun waktu tiga tahun sampai 
lima tahun. "Tapi kalau uang 
akan dipakai dalam jangka dua 
tahun ke depan, jangan investa-
si di campuran. Kalau perusa-
haan ya di fi xed income saja," 
saran Agus. 

Berinvestasi pada reksadana 

campuran memang bisa menik-
mati return dari saham dengan 
resiko yang lebih moderat. Di 
reksadana campuran, alokasi 
portofolio itu biasanya lebih 
fl eksible dibandingkan reksa-
dana saham, maka ketika mar-
ket lagi turun, pengelola bisa 
mengurangi porsi saham dan 
memaksimalkan porsi non sa-
ham. Kelihaian dari fund ma-
nager untuk mengatur porsi 
saham dengan non saham akan 
sangat menentukan perfor-
mance di dunia reksadana 
campuran.

Nah di sinilah pentingnya 
memiliki MI yang berkinerja 
baik. Sebab bila MI tidak tepat 
mengatur alokasi asetnya, im-
bal hasilnya tidak optimal. 

Namun yang patut dicatat 
juga, ketika market sedang bul-
lish, return dari reksadana 
campuran cenderung lebih ren-
dah daripada reksadana saham. 
Sebab secara regulasi reksada-
na campuran porsi saham mak-

simal 79% sedangkan reksadana 
saham bisa mencapai 100%. 

Jadi risk reward profi le un-
tuk investor reksadana campur-
an biasanya lebih moderat dari-
pada investor reksadana saham. 
Buat investor reksadana saham, 
semakin besar return yang di-
harapkan, semakin besar juga 
risiko yang diambil.

Oh, iya, bagi Anda yang ber-
minat reksadana campuran de-
ngan basis syariah juga ada, lo. 
Hanya saja, pada saat saham 
dan efek non syariah lebih ber-
kinerja baik di pasar (misalnya 
perbankan), imbal hasil reksa-
dana syariah biasanya agak ter-
tinggal dari saudara tuanya, 
reksadana konvensional . 
Meskipun MI dapat menyiasati-
nya dengan menempatkan dana 
di saham sektor  yang mirip.

Ingat ya, jangan juga asal me-
nyebar dana pada investasi 
yang berbeda, Anda tetap harus 
menyesuaikan dengan tujuan 
investasi itu sendiri.   ❏

KONTAN/Cheppy A. Muchlis

Sejatinya pertumbuhan rek-
sadana campuran tidak 

sebaik reksadana saham, rek-
sadana pendapatan tetap, 
ataupun pasar uang. "Karena 
persepsi investor melihat aset 
kelas ini kurang tajam karak-
ternya," tutur Soni Wibowo, 
Manager Investasi Bahana 
TCW Investment.

Menurut pengamatan Soni, 
reksadana campuran lebih ba-
nyak diminati bukan investor 
pemula. Rata-rata memang in-
vestor berpengalaman, karena 
mereka sudah sadar risiko ber-
investasi di reksadana jenis ini. 
Kalau investor pemula, biasa-
nya belum berani ambil risiko. 

Agus Yanuar, Presiden Di-

rektur Samuel Asset Manaje-
men menambahkan, karakter 
investor reksadana saham me-
mang lebih agresif. Mereka 
sudah paham risiko berinves-
tasi di produk yang berunsur 
saham. "Tak heran kalau keba-
nyakan investor di produk ini  
institusi yang sudah mema-
hami risiko dan memiliki kebu-
tuhan jangka menengah seper-
ti tiga tahunan," jelas Agus. 

Bagi nasabah ritel, produk 
ini dimanfaatkan sebagai batu 
loncatan sebelum ke reksada-
na saham. Yang juga lazim 
terjadi, mereka yang sudah 
merasakan nikmatnya investa-
si di reksadana pendapatan 
tetap atau pasar uang.        ❏

Karakter yang Abu-Abu

Kinerja Reksadana Campuran Tertinggi 1 Tahun

REKSADANA NAB 1 tahun (%)
Net Dana Flexi 872,63 38,85
SAM Dana Berkembang 16.241,93 33,36
SAM Dana Bersama 1.237,89 31,69
Sucorinvest Flexi Fund 3.122,26 29,39
MNC Dana Syariah Kombinasi 1.234,00 28,99
I AM BUMN Balanced Plus Fund 1.163,40 28,07
Cipta Dinamika 1.552,56 26,68
HPAM Flexi Plus 1.803,96 25,38
CIMB Principal Balanced Focus I 1.325,29 24,11
HPAM Premium -1 1.140,36 23,21

Sumber: Infovesta

Kinerja Indeks Reksadana 
Campuran Infovesta

Sumber: Infovesta Utama

5.916,7188
9 Jan ‘17

5372,7895
8 Jan ‘16
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T
ahun lalu, reksadana 
pendapatan tetap me-
narik perhatian ba-
nyak investor. Hal itu 

terlihat dari pertumbuhan dana 
kelolaan alias asset under  ma-
nagement (AUM) reksadana 
fixed income.

Per 30 Desember 2016, nilai 
dana kelolaan reksadana pen-
dapatan tetap senilai Rp 69,43 
triliun, naik sekitar 43,12% di-
bandingkan dengan AUM per 30 
Desember 2015 yang hanya ter-
catat sebesar Rp 48,51 triliun.

Ada dua penyebab investor 
menyukai reksadana pendapat-
an tetap. Sepanjang tahun lalu, 
pelemahan di bursa saham ma-
sih berlangsung selama semes-
ter pertama. 

Penyebab lain adalah tren 
pelemahan bunga acuan. Imbas 
dari penurunan bunga adalah 
harga obligasi, aset pengisi ke-
ranjang reksadana pendapatan 
tetap, akan naik. Dana yang di-
biakkan di reksadana penda-
patan tetap pun meningkat.

Namun, bagaimana dengan 

pertumbuhan reksadana penda-
patan tetap di tahun ini? Apakah 
pada tahun ayam api, reksadana 
pendapatan tetap masih akan 
memiliki taji? Berdasarkan wa-
wancara KONTAN dengan be-
berapa manajer investasi, ki-
nerja reksadana pendapatan 
tetap di tahun ini tampaknya 
tak secemerlang tahun lalu. 

Salah satu penyebab muncul-
nya proyeksi itu datang dari 
luar negeri, The Fed, otoritas 
moneter di Amerika Serikat 
(AS),  sudah memperlihatkan 
gelagat akan mengerek lagi bu-
nga acuan di Negeri Paman 
Sam, yang biasa disebut Fed 
Fund Rate (FFR). 

Kenaikan bunga di AS bakal 
memicu pengetatan moneter di 
dalam negeri. Nah, kenaikan 
suku bunga tentu akan membu-
at harga obligasi menurun dan 
tidak menarik.

Direktur Riset Bahana TCW 
Soni Wibowo menyatakan, in-
vestor perlu mewaspadai per-
ubahan ekonomi global yang 
sedang dalam masa transisi ke 

arah pertumbuhan yang lebih 
cepat dengan dimotori oleh 
perekonomian Amerika Serikat 
(AS). “Terlalu cepat pertumbuh-
an ekonomi dunia akan memicu 
bank sentral dunia menaikkan 
suku bunga yang pada akhirnya 
tidak bagus untuk reksadana 
fixed income,” kata Soni.

Selain itu, investor perlu me-
waspadai risiko geopolitik, ter-
utama di timur tengah dan laut 
China Selatan, juga terjadinya 
risiko politik di Eropa. Risiko-

risiko itu  bisa mempengaruhi 
sentimen pasar dan membuat 
volatilitas semakin tinggi.

Head of Fixed Income 
Batavia Prosperindo Asset 
Management Angky Hendra 
menambahkan, perubahan ke-
bijakan ekonomi dari pemerin-
tahan baru di Amerika juga 
perlu diwaspadai. Seperti dike-
tahui, Donald Trump akan di-
lantik sebagai presiden AS pada 
Januari 2017.

Setelah pelantikan tersebut, 
investor baru akan mengetahui 

siapa saja yang mengisi kabinet 
Trump dan apa saja program 
kerjanya. Sebagai negara adida-
ya, sudah pasti kebijakan eko-
nomi AS akan mempengaruhi 
kondisi moneter global.

Efek yang dikhawatirkan dari 
penguatan ekonomi AS, kebi-
jakan Trump, dan kenaikan FFR 
kembali adalah potensi ruang 
penurunan suku bunga acuan 
domestik menjadi semakin ter-
batas. Dampak yang patut di-
waspadai selanjutnya adalah 
derasnya capital outflow dari 
investor asing. Hal ini tentu 
akan menyebabkan terjadinya 
volatilitas rupiah.

“Tahun 2017 akan menjadi 
tahun yang penuh tantangan 
untuk reksadana pendapatan 
tetap. Kinerja Reksadana 
Pendapatan Tetap di tahun 2017 
akan berada pada kisaran yang 
sama atau lebih kecil dari rata-
rata tahun 2016,” ujar Angky.

Katalis positif

Namun prospek reksadana 
pendapatan tetap di tahun ini 
tidak seluruhnya gelap. Berbeda 
dengan kondisi makro global, 
situasi makro domestik masih 
terjaga baik, hingga tak menam-
bah berat tantangan yang harus 
dihadapi reksadana pendapatan 
tetap. Bahkan, kondisi ekonomi 
domestik bisa menjadi penge-
rek positif untuk laju pertum-
buhan reksadana fixed income. 

Angky berujar, katalis positif 
berasal dari kondisi makro eko-
nomi Indonesia saat ini yang 
stabil. Situasi makro yang cerah 
itu terlihat dari keputusan Fitch 
untuk meng-upgrade prospek 
rating Indonesia dan pening-
katan likuiditas di perbankan 
seiring dengan masuknya dana 

dari program amnesti pajak. 
Yield obligasi yang relatif tinggi 
juga bisa menjadi ukuran ten-
tang situasi makro yang baik.

Putut E. Andanawarih, 
D i r e c t o r  o f  B u s i n e s s 
Development PT Manulife Aset 
Manajemen Indonesia (MAMI) 
menjelaskan, katalis positif bagi 
reksadana pendapatan tetap 
tahun lalu datang dari tren bu-
nga yang rendah. "Tapi, tahun 
ini katalis positif datang dari 
inflasi domestik yang terjaga 
rendah. Sehingga pertumbuhan 
reksadana pendapatan tetap 
akan lebih normalize, tetap 
tinggi tapi tidak setinggi tahun 
lalu,” tutur dia.

Karena inflasi domestik yang 
terjaga rendah, yakni diperkira-
kan sekitar 4,5%–5% Soni pun 
optimistis bunga di dalam nege-
ri tidak melejit tinggi. Ia mera-
malkan, kendati ruang penuru-
nan bunga acuan domestik 
menjadi terbatas lantaran terte-
kan kondisi ekonomi global, BI 
7 day reverse repo rate dapat 
bertahan di posisinya saat ini 
hingga enam bulan pertama ta-
hun 2017.

Ezra Nazula, Head of Fixed 
Income PT Manulife Aset 
Manajemen Indonesia menam-
bahkan, volatilitas di pasar ini 
muncul karena efek kondisi 
ekonomi dan politik global, se-
perti ketidakpastian yang ada di 
AS dan ancaman Uni Eropa ke-
hilangan negara anggota.

Namun, pasar obligasi 
Indonesia masih memiliki pelu-
ang untuk bertumbuh jika imbal 
hasil (yield) konsolidasi obliga-
si ini menarik, yakni misalnya 
di level 8% dan nilai tukar kurs 
rupiah bisa bertahan di level 
support. “Jika itu terjadi, tentu-
nya obligasi Indonesia masih 

Mencermai Pilihan Trump 
hingga Kurs Rupiah
Mencermati prospek reksadana pendapatan tetap sepanjang tahun ayam api

Merlinda Riska

Kecenderungan kenaikan bunga di 
Amerika Serikat bisa membawa 
imbas negatif bagi kinerja 
reksadana pendapatan tetap di 
tahun ini. Namun, kondisi 
makroekonomi domestik yang 
stabil bisa memantik katalis positif.

KONTAN/Muradi

❝
Banyaknya obligasi 
yang akan terbit di 
tahun ini juga bisa 
mengerek kinerja 
reksadana penda-
patan tetap. Asal-

kan, kupon obligasi 
baru itu menarik.

❞
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ada opportunity untuk menguat 
harganya,” tutur dia.

Banyaknya obligasi baru yang 
akan terbit di tahun 2017 juga 
bisa mengungkit kinerja reksa-
dana pendapatan tetap. Dengan 
catatan, obligasi-obligasi yang 
baru dirilis itu memberikan ku-
pon yang menarik bagi investor. 
“Return reksadana fixed inco-
me sepanjang tahun 2016 berki-
sar 13%–18% . Di tahun 2017, 
return reksadana pendapatan 
tetap kemungkinan sekitar 8% 
sampai 12% ,” tutur Soni.

Walau perekonomian domes-
tik memberikan katalis positif, 
menurut Angky, investor tetap 
perlu mencermati beberapa hal, 
seperti defisit neraca anggaran, 
defisit perdagangan dan perge-
rakan nilai tukar rupiah terha-
dap dollar AS. Alasan dia, ketiga 
indikator itu akan menentukan 
imbal hasil dari obligasi.

Tenor pendek

Secara umum, strategi mana-
jer investasi dalam mengelola 
portofolio reksadana ini sangat 
bergantung pada tujuan dan je-
nis investor. Tujuan investor 
sendiri bisa dilihat dari horizon 
investasinya. Masing-masing 
adalah tujuan investasi jangka 
pendek yang berjangka seta-
hun, menengah (tiga tahun 
sampai lima tahun), dan pan-
jang (di atas lima tahun). 

Jenis investor ini terdiri dari 
investor institusi dan investor 
ritel. Biasanya, investor institu-
si memiliki dana yang besar, le-

bih stabil alias tidak keluar ma-
suk, dan punya horizon investa-
si jangka panjang. Sedang in-
vestor ritel memiliki karakter di 
kutub yang berbeda. Investor  
kelas ini memiliki dana yang 
kecil, sering keluar-masuk dan 
horizon investasinya jangka 
pendek hingga menengah.

Namun melihat tingkat vola-
tilitas ekonomi yang cukup me-
nantang pada tahun ayam api 
ini, Batavia berencana untuk 
menerapkan strategi mening-
katkan investasinya di obligasi 
yang memiliki tenor pendek.

Angky menerangkan, dalam 
mengelola portofolio reksadana 
pendapatan tetap, Batavia 
menggunakan kombinasi dari 
strategi top down dan bottom 
up. Dalam strategi top down, 
Batavia mengobservasi data 
makro dan memprediksi tren 

dari variabel makro.
Sedang melalui strategi bot-

tom up, BPAM akan memilih 
emiten atau seri obligasi mana 
yang akan diuntungkan dengan 
asumsi makro yang sudah dida-
patkan melalui strategi top 
down. “Untuk tahun 2017 kami 
berencana untuk meningkatkan 
porsi obligasi dengan tenor 
pendek, maksimal tiga tahun, 
dan dengan imbal hasil yang 
menarik,” papar Angky.

Bahana pun pada tahun ini 
juga akan menerapkan strategi 
memilih obligasi bertenor pen-
dek dalam mengelola portofolio 
reksadana pendapatan tetap 
yang dirilisnya. Ambil contoh, 
Reksadana Pendapatan Tetap 
Abadi 2.

Dalam reksadana itu Bahana 
menempatkan 90% dana kelola-
annya dalam obligasi pemerin-
tah (SUN) dan 10% pada dana 
cash. “Posisi porsi ini hampir 
sama dengan posisi 2016. Hanya 
durasi portofolio kami turunkan 
dari sekitar tujuh tahun pada 
tahun 2016 menjadi sekitar lima 
tahun pada 2017,” ujar Soni

Jadi, para investor yang me-
miliki horizon investasi jangka 
pendek, misalnya setahun, akan 
merasa aman dan bisa diun-

tungkan dengan strategi seperti 
ini. Soni bilang, kebanyakan in-
vestor untuk produk ini memi-
liki horizon investasi minimal 
setahun. Namun, rata-rata pe-
riode investasi mereka sekitar 
2,5 tahun.

Kata Soni, untuk investor 
reksadana pendapatan tetap 
yang memiliki horizon investasi 
jangka menengah hingga pan-
jang, strateginya tidak berubah. 
Misalnya, dalam produk Bahana 
Prime Income, obligasi yang 
bertenor panjang masih dipilih 
sebagai pengisi keranjang in-
vestasi. “Mayoritas investor 
reksadana ini adalah klien insti-
tusi. Profil investor Bahana 
Prime Income memiliki horizon 
investasi rata-rata 3 tahun,” te-
rangnya.

Sementara strategi Manulife, 
menurut Ezra, tergantung pada 
kondisi global dan domestik. Ia 
mencontohkan, Manulife Dana 
Tetap Utama. Produk yang me-
nyasar segmen investor dengan 
horizon investasi jangka pan-
jang itu, Manulife akan mengisi 
keranjangnya dengan obligasi 
yang bertenor panjang. 

Manulife memiliki analisis 
tersendiri bagaimana dampak 
dari kondisi global dan domes-

tik ke obligasi-obligasi bertenor 
panjang. “Kalau cukup menarik, 
akan diinvestasikan ke obligasi 
yang cukup panjang. Tapi, kalau 
kami melihat misalnya sudah 
mengetat perbandingannya, 
mungkin  akan manage ke obli-
gasi yang lebih pendek. Jadi  
mengelola strateginya dari sisi 
durasi untuk mencapai kinerja 
yang optimal sesuai dengan 
arahan pasar,” imbuh Ezra.

 Putut menambahkan, untuk 
investor yang memiliki horizon 
investasi jangka menengah, 
Manulife memiliki produk 
Manulife Obligasi Negara II 
(MONI II). Lalu untuk jangka 
pendek ada produk Manulife 
Pendapatan Bulanan II (MPB). 
Putut bilang, MPB ini sangat 
cocok digunakan di tengah si-
tuasi yang volatilitasnya tinggi. 

Selain itu, reksadana jenis ini 
juga cocok bagi investor ritel. 
Penempatan portofolio ada di 
obligasi pemerintah dan men-
dapatkan dividen bulanan. 
“Istilahnya reksadana deposito 
plus,” ujar dia.

Jadi, sudah bulat hati untuk 
membiakkan dana di reksadana 
pendapatan tetap? Jika ya, sila-
kan memilih yang sesuai dengan 
tujuan investasi.     o

KONTAN/Baihaki

Siapakah yang cocok me-
megang reksadana penda-

patan tetap? Untuk menjawab 
pertanyaan itu, tentu kita harus 
melihat isi keranjang dari reksa-
dana pendapatan tetap, yaitu 
obligasi. Baik obligasi pemerin-
tah maupun obligasi korporasi.

Nah, karakter obligasi ada-
lah memiliki jatuh tempo dan 
mempunyai kupon yang sifat-
nya tetap. Sedang waktu jatuh 
tempo obligasi bervariasi, dari 
setahun, tiga tahun, lima tahun 
hingga 10 tahun.

Nah menimbang karakter 
aset pengisi portofolionya, pe-
rencana keuangan Eko Endarto 
menyebut reksadana pendapat-
an tetap cocok bagi investasi 
yang memiliki tujuan investasi 
berjangka pendek hingga me-
nengah. “Karena basisnya obli-
gasi, yang memiliki jangka 
waktu, reksadana pendapatan 
tetap bisa dipakai untuk inves-
tor yang menginginkan investa-
si untuk jangka pendek hingga 
menengah, yakni satu sampai 

lima tahun,” kata Eko.
Namun, Eko mengingatkan, 

calon investor yang ingin me-
nempatkan dananya di reksa-
dana pendapatan tetap, harus 
mencermati situasi pasar terle-
bih dahulu. Hal yang harus di-
cermati calon investor, tutur 
Eko, adalah kurs rupiah. Apa-
kah kurs rupiah masih akan 
bergerak stabil hingga presiden 
terpilih di AS, Donald Trump 
dilantik dan menunjuk pengisi 
tim ekonominya?
Kedua, perhatian kebijakan 

Trump. Hal ini penting untuk 
melihat bagaimana tren suku 
bunga dan yield obligasi ke 
depannya. Ketiga, pelaksana-
an program amnesti pajak. Me-
nurut Eko, kesuksesan amnesti 
pajak akan mengerek positif 
pertumbuhan obligasi, dan ten-
tunya, reksadana pendapatan 
tetap.

“Bagi yang sudah punya, 
pertahankan saja. Yang mau 
masuk, hold dulu, sabar dulu 
sampai akhir Januari ini. Lihat 

dan cermati tiga hal tadi. Jika, 
semuanya oke, baru masuk. 
Tapi, secara umum, saya meli-
hat reksadana pendapatan te-
tap ini masih oke bagi investor 
untuk jangka pendek hingga 
menengah,” terang Eko.

Direktur Lautandhana Invest-
ment Management Grace N 
Wiragesang menambahkan, 
tahun 2017 ini pasar masih 
menanti kondisi ekonomi yang 
terjadi di pasar global. Untuk 
itu, investasi pada obligasi pe-
merintah alias SBN adalah hal 
yang membuat para investor 
kecil, menengah, dan besar 
merasa aman.

“Adanya reksadana penda-
patan tetap ini membantu inves-
tor yang ingin berinvestasi ha-
nya dengan dana mulai dari Rp 
100.000. Karena obligasi ritel 
mematok investasi awal rata-
rata Rp 5 juta. Jadi selain ter-
jangkau, investasi pada obliga-
si yang diterbitkan oleh negara 
juga memiliki risiko kecil,” ung-
kap Grace.               o

Mempertahankan Jadi Strategi Terbaik

Kinerja Reksadana 10 Terbaik 
Year to date (Ytd)

No Nama Reksa Dana Pendapatan Tetap
Kinerja Ytd 30 Nov 2016 
(30 Des 2015 - 30 Des 

2016) (%)

1 Pendapatan Tetap Abadi 2 20,089

2 Mega Dana Ori Dua 15,284

3 Mega Dana Pendapatan Tetap 14,932

4 Bahana Prime Income Fund 14,885

5 Nikko Indah Nusantara Dua 14,395

6 Manulife Dana Tetap Utama 13,735

7 Batavia Dana Obligasi Plus 13,681

8 Batavia Dana Obligasi Andalan 13,451

9 Bahana Makara Abadi 13,163

10 Tram Strategic Plus 13,063

Tabel Kinerja Reksadana 10 Terbaik  
Month on Month (MoM)

No Nama Reksa Dana Pendapatan Tetap
Kinerja MoM 30 Nov 

2016 (31 Nov 2016 - 30 
Des2016) (%)

1 CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund 2,781

2 CIMB Principal Sukuk Syariah 2,777

3 Simas Pendapatan Prima 2,521

4 MCM Fixed Income Fund 2,051

5 HPAM Ultima Obligasi Plus 2,042

6 Pinnacle Indonesia Bond Fund 1,92

7 Mandiri Obligasi Utama 2 1,855

8 BNI-AM Ardhani Pendapatan Tetap 
Syariah 1,846

9 PNM Dana Surat Berharga Negara II 1,846

10 Nikko Indah Nusantara Dua 1,837

Sumber: Infovesta Utama
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S
emakin tinggi potensi 
imbal hasil yang dita-
warkan, semakin besar 
pula tingkat risiko 

yang melekat. Hukum besi in-
vestasi itu bukanlah kalimat 
asing bagi telinga Wina. Saat 
memilih reksadana saham se-
bagai keranjang investasi di 
tahun 2013, wanita yang bekerja 
di sebuah perusahaan minyak 
dan gas itu pun mahfum harga 
saham bisa naik dan turun.

Namun Wina mengakui baru 
benar-benar meresapi makna 
hukum investasi itu saat bursa 
saham melemah, sekitar 2014-
2015. Sekitar akhir tahun 2015, 
nilai aktiva bersih reksadana 
saham yang ia miliki menyusut 
hingga 25%.

Wina mengakui sempat tergo-
da untuk menghentikan kebia-
saan membeli reksadana secara 
installment yang sudah ia laku-
kan bersama suami sejak awal 
2013. "Begitu melihat nilai rek-
sadana kami sudah kurang 
Rp 20 jutaan, ya jelas kaget dan 
sempat panik. Bagaimana kalau 
harga reksadana saya terus tu-
run," tutur dia.

Di awal tahun 2016, Wina pun 
berunding dengan suaminya 
untuk mengkaji ulang investasi 
mereka di reksadana saham ra-
cikan sebuah manajer investasi 
lokal. Pilihan yang mereka tim-
bang saat itu adalah menghenti-
kan sementara pembelian dan 
mendiamkan investasi itu sam-
pai harga membaik, atau lang-
sung mencairkan reksadana 
tersebut agar kerugian mereka 
tidak membesar.

Pilihan pertama yang akhir-
nya diambil oleh Wina dan sang 
suami. Opsi itu mereka ambil 
setelah mencari tahu ke teman-
teman mereka yang juga berin-
vestasi di reksadana saham.  

Dari penuturan para kolega 
mereka, Wina dan suami pun 
mahfum reksadana saham te-
n g a h  d i k e p u n g  b a d a i . 

"Reksadana saham teman-te-
man saya juga mengalami nasib 
sama, nilainya rontok. Padahal, 
manajer investasi yang dipilih 
teman yang satu dengan yang 
lain, juga dengan saya, berbeda-
beda. Kisaran penurunannya 
antara 15%-25%. Penurunan 
yang dialami reksadana saya 
ternyata bukan yang terjelek," 
tutur dia.

Wina dan teman-temannya, 
sesama investor reksadana sa-
ham, tentu juga sharing tentang 
apa yang akan mereka lakukan. 
"Kebanyakan akhirnya memilih 
untuk berhenti membeli dulu, 
tetapi tidak mencairkan dana 
yang sudah masuk ke reksada-
na. Ada juga sih yang mencair-
kan sebagian dana," tutur dia.

Menjelang libur lebaran ta-
hun 2016, Wina dan teman-te-
mannya yang mempertahankan 
isi portofolio mereka akhirnya 
lega. Dipicu oleh pengesahan 
Undang-Undang Pengampunan 
Pajak, Indeks Harga Saham 
Gabungan (IHSG) yang sempat 
rontok hingga 4.600-an di paruh 
kedua 2015, akhirnya kembali 
ke kisaran 5.000, pertengahan 
Juli lalu.

Namun itu tak berarti masa-
lah Wina usai. Bahkan, ada dua 
pertanyaan seputar investasi 
yang memenuhi benaknya saat 
ini. Pertanyaan pertamanya  
adalah apakah produk investasi 
yang paling pas buat dirinya 
dan keluarga. Isu ini muncul 
karena sejak berhenti berinves-
tasi di reksadana saham pada 
awal 2016, ia dan suami hanya 
mengandalkan deposito.

Padahal, "Kebutuhan dana 
saya dan keluarga di masa de-
pan masih lumayan tinggi. 
Seperti untuk membiayai pen-
didikan anak," tutur dia. Saat 
ini, Wina dan suaminya memi-
liki dua orang anak yang masih 
bersekolah. Si sulung sudah 
berada di kelas 3 SMP, sedang 
yang bungsu baru duduk di ke-

las 6 SD.
Kedua, melihat indeks saham 

sempat tergerus belakangan ini, 
Wina dan suaminya pun terpikir 
untuk mengeksekusi pencairan 
reksadana saham mereka.

Alasan mereka, uang yang 
diputar di reksadana itu dituju-
kan untuk memenuhi kebutuh-
an pendidikan sang anak. Nah, 
di tahun ini, mereka harus ber-
siap-siap mencarikan sekolah 
bagi kedua anak mereka. "Kalau 
masuk ke sekolah yang baru 
kan biaya yang dibutuhkan be-
sar," tutur dia. 

Nah, kalau dicairkan, lantas 
kapan saat yang tepat? Jika di-
cairkan saat ini, Wina dan suami 
merasa akan sayang karena po-
tensi imbal hasil yang bisa me-
reka petik pasti mini. Sedangkan 
jika mencairkan di saat kebu-

tuhan biaya pendidikan muncul, 
yang berkisar di pertengahan 
tahun, Wina cemas harga reksa-
dana sahamnya sudah keburu 
tergerus lagi.

Pengalaman Wina dan suami-
nya berikut kedua pertanyaan 
yang kini mereka hadapi adalah  
situasi yang umum dihadapi 
oleh investor ritel reksadana. 
Kendati paham tentang hukum 
besi investasi, namun begitu 
uang riil yang menjadi pertaruh-
an, kegalauan pasti datang.

Kedua pertanyaan investasi 
yang kini membebani Wina dan 
pasangannya sebetulnya terkait 
satu sama lain. Jawaban untuk 
pertanyaan itu pun juga kerap 
kali kita dengar. "Sebelum 
mengambil keputusan investasi 
di reksadana, ya kita harus me-
mutuskan tujuan investasi kita," 

tutur Eko Endarto perencana 
keuangan dari  Finansia 
Counsulting.

Dalam ilmu investasi tahap 
dasar, tujuan investasi digo-
longkan berdasarkan jangka 
waktu sebuah kebutuhan dana 
harus dipenuhi.  Ambil contoh, 
kebutuhan dana adalah menu-
tup biaya kuliah seorang anak, 
yang kini masih berusia 7 tahun. 
Jadi, dana yang akan diinvesta-
sikan baru  akan terpakai seki-
tar 10 tahun lagi.

Jangka waktu itu yang biasa 
dipakai untuk menggolongkan 
tujuan investasi. Jika dana yang 
diinvestasikan akan digunakan 
dalam jangka waktu kurang 
dari 1 tahun, tujuan investasi 
lazim disebut jangka pendek.

Tujuan investasi jangka me-
nengah digunakan untuk kebu-

Likuiditas Tinggi, 
Imbal Hasil Mini
Menakar potensi imbal hasil reksadana pasar uang di tahun 2017

KONTAN/Cheppy A. Muchlis

A
pa yang membedakan rek-
sadana pasar uang de-

ngan deposito? Pertanyaan itu 
sangat mungkin terbersit di be-
nak calon investor saat melihat 
jeroan reksadana pasar uang. 
Selain obligasi yang akan jatuh 
tempo dalam waktu kurang dari 
setahun, aset yang mendomina-
si keranjang aset reksadana pa-
sar uang adalah deposito.

Kendati juga menggunakan 
deposito sebagai pembiak da-
na, reksadana pasar uang yang 
diterbitkan manajer investasi 
punya dua keunggulan. Perta-
ma, reksadana pasar uang, se-
perti reksadana lainnya, saat 
ini imbal hasilnya tidak dikena-
kan pajak penghasilan (PPh). 
Sedangkan deposito terkena 
PPh yang bersifat fi nal.

Sudah terbebas dari pajak, 
kebanyakan manajer investasi 
saat ini tidak mengenakan bia-

ya saat si investor melakukan 
subscript ion ataupun re-
demption. Kalau pun ada nilai-
nya sangat kecil," tutur Eko En-
darto, perencana keuangan 
dari Finansia Consulting.

Perbedaan kedua terletak 
pada nilai nominal dana yang 
bisa ditempatkan. Kebanyakan 
reksadana pasar uang saat ini 
memasang syarat penempatan 
dana yang terbilang lebih kecil, 
bisa jutaan rupiah saja, diban-
dingkan dengan deposito. 

Nilai investasi berikutnya ma-
lah lebih kecil, bisa ratusan ribu 
rupiah saja. Sedangkan bank 
lazimnya menetapkan nilai da-
na yang bisa dijadikan deposi-
to minimal puluhan juta rupiah.  

Selain memiliki dua kelebih-
an tadi, reksadana pasar uang 
punya satu kekurangan jika di-
bandingkan dengan deposito. 
Dana yang ditempatkan di rek-

sadana pasar uang tidak men-
dapatkan jaminan. Berbeda 
dengan dana yang ditempat-
kan dalam deposito bank. "Asal 
dananya tidak melampaui Rp 2 
miliar, deposito pasti ikut prog-
ram penjaminan pemerintah," 
tutur Eko.

Karena reksadana pasar 
uang tak mendapat jaminan, 
penting bagi calon investor un-
tuk memilih manajer investasi 
yang kredibel. Ukuran yang 
paling mudah? "Lihat saja track 
record selama beberapa tahun 
terakhir. Lihat berapa stabil re-
turn yang dihasilkan," tutur Soni 
Wibowo, Manager Investasi 
Bahana TCW Investment. 

Patokan sederhana untuk eks-
pektasi return reksadana pasar 
uang adalah lebih tinggi dari-
pada bunga deposito dan lebih 
rendah daripada obligasi. (Li-
hat tabel)                ❏

Unggul dari Deposito, Kalah dari Obligasi

Muhammad Fahmi Alby, Thomas H.

Faktor ketidakpastian dari Amerika 
Serikat membayangi reksadana 
pasar uang di tahun ini. Obligasi 
yang akan jatuh tempo dalam 
jangka setahun bisa kembali 
menjadi andalan manajer investasi 
untuk mencetak return.
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tuhan dana yang harus dipenuhi 
antara 2 tahun hingga kurang 
dari 5 tahun. Jika dana investasi 
dibutuhkan dalam waktu lebih 
lebih dari lima tahun menda-
tang, tujuan investasinya lazim 
disebut berjangka panjang.

Mendengar masalah Wina 
dan suaminya, Eko menyaran-
kan pasangan tersebut merinci 
dulu kebutuhan investasi mere-
ka. Yang sudah pasti adalah ke-
butuhan biaya pendidikan ke-
dua anak masuk ke jenjang 
pendidikan yang baru adalah 
tujuan investasi jangka pendek, 
yang kurang dari setahun.

Ekspektasi return

Dari namanya, kita bisa me-
nebak instrumen yang mengisi 
keranjang aset reksadana pasar 
uang adalah instrumen pasar 
uang. Apa yang masuk ke dalam 
instrumen pasar uang adalah 
berbagai produk bank, mulai 
giro, tabungan hingga deposito  
serta surat utang yang jatuh 
temponya tidak lebih dari seta-
hun. Obligasi yang bisa masuk 
dalam kelompok ini bisa obliga-
si yang diterbitkan pemerintah 
maupun obligasi yang diterbit-
kan korporasi.

Dengan pengisi portofolio 
semacam itu, penentu utama 
imbal hasil reksadana pasar 
uang jelaslah tingkat bunga. 
Seberapa besar bunga acuan 
yang akan menggiring bunga 
simpanan dan bunga kredit di 
tahun 2017 akan sangat menen-
tukan besaran imbal hasil rek-
sadana pasar uang.

Turun atau naiknya bunga 

acuan di sini, yaitu BI 7 day re-
verse repo rate, tentu tak lepas 
dari sejumlah faktor eksternal 
maupun internal. Faktor penen-
tu dari dalam negeri yang utama 
adalah laju inflasi. Sedang dari 
luar negeri, kebijakan moneter 
di Amerika Serikat (AS) akan 
sangat menentukan bunga re-
verse repo rate.

Dalam laman blog di kontan.
co.id, Rudiyanto memprediksi-
kan bunga acuan sepanjang 
2017 akan berkisar 4,75%-5%. 
Proyeksi kisaran bunga acuan 
itu diperoleh Direktur PT Panin 
Asset Management dengan 
mengasumsikan inflasi di tahun 
ini akan melaju lebih cepat dari 
tahun sebelumnya. 

Yang bisa menjadi pemicu in-
flasi bergerak cepat tahun ini 
adalah kenaikan harga komodi-
tas, harga pangan, dan kenaikan 
tarif listrik bagi pelanggan 900 
Watt. "Untuk itu, secara umum 
target inflasi yang ditetapkan 
pemerintah naik dari 3% plus 
minus 1 di tahun 2016 menjadi 
4% plus minus 1 di tahun 2017," 
demikian tutur Rudiyanto.

Dengan mengantisipasi The 
Fed, otoritas moneter di AS, 
akan menaikkan bunga acuan 
di tahun 2017, Rudiyanto pun 
menyebut tak banyak ruang 
tersisa bagi penurunan reverse 
repo rate. Sedang di tahun 2016, 
bunga acuan kita turun tiga kali 
dari 7,25% menjadi 6,75%. (lihat 

tabel) Rudiyanto pun mempre-
diksikan kinerja untuk reksada-
na pasar uang tahun 2017 ada-
lah 5%-6%.

Proyeksi imbal hasil yang 
bisa dicetak reksadana pasar 
uang di tahun ini versi Soni 
Wibowo, Manager Investasi 
Bahana TCW Investment, lebih 
tinggi lagi. Ekspektasi Soni, ni-
lai reksadana pasar uang di 
2017 bisa tumbuh 6,5%-7,5%. 
"Masih akan lebih baik diban-
dingkan bunga deposito, namun 
lebih rendah daripada obligasi," 
tutur Soni.

Eko menyebut ekspektasinya 
terhadap kinerja reksadana pa-
sar uang di tahun ini mirip de-
ngan prediksi versi Soni. "Rata-
rata tingkat pengembalian rek-
sadana pasar uang berkisar 6% 
sampai 7%," tutur dia.

Ia memberi catatan, kinerja 
reksadana pasar uang bisa jadi 
mengecil karena masih ada fak-
tor ketidakpastian yang bisa 
mengubah arah angin di pasar 
global. "Seperti ketidakpastian 
sehubungan dengan presiden 
baru AS," ujar dia.

Bunga simpanan perbankan 
di dalam negeri juga bisa turun 
lebih dalam. Itu bisa terjadi jika 
bank-bank BUMN agresif meng-
gunting bunga kredit. Dan jika 
menurunkan bunga kredit, ten-
tu bank-bank pelat merah itu 
juga akan memangkas bunga 
simpanannya.

Penurunan bunga kredit per-
bankan itu bisa dilakukan untuk 
merespon permintaan pemerin-
tah. Sejak dua tahun lalu, peme-
rintah gencar meminta per-
bankan lebih rajin memangkas 
bunga kreditnya. 

Saat penurunan bunga bank 
terjadi, jurus klasik yang dilaku-
kan manajer investasi adalah 
mengubah komposisi portofo-
lionya. Komposisi investasi 
akan diubah menjadi berat ke 
obligasi. "Saat bunga bank tu-
run, imbal hasil obligasi akan 
lebih menarik," tutur Eko.

Namun setinggi-tingginya po-
tensi imbal hasil yang bisa dice-
tak reksadana pasar uang, ten-
tulah tidak akan setinggi imbal  
hasil yang bisa dicetak reksada-
na pendapatan tetap, campuran 
ataupun saham. Di tahun lalu, 
misalnya, reksadana pasar uang 
membukukan kinerja paling 
kontet. (Lihat tabel).

Jika begitu kondisinya, lalu 
apa alasan kita untuk memilih 
reksadana  pasar  uang? 
"Reksadana ini memiliki likuidi-
tas yang sangat baik. Karena itu 
reksadana pasar uang sangat 
cocok bagi mereka yang punya 
tujuan investasi jangka pendek," 
tutur Soni.     o

KONTAN/Muradi

❝
Menimbang  

rencana The Fed 
menaikkan bunga 
acuan di AS, tidak 
banyak ruang bagi 

BI reverse repo  
rate bergerak  

melandai.

❞

Kinerja Instrumen Investasi di 2106 (%)

Indeks Harga Saham Gabungan 

Obligasi pemerintah

Rata-rata reksadana campuran

Rata-rata reksadana pendapatan tetap

Rata-rata reksadana saham

Rata-rata unitlink saham

Rata-rata unitlink pendapatan tetap

Rata-rata unitlink campuran

Rata-rata reksadana pasar uang

Emas Antam

15,32

10,36

9,29

8,02

7,70

7,48

7,40

7,09

4,63

-0,79

Imbal Hasil Reksadana Pasar Uang

 2013  2014   2015  2016

6,44%

7,03%

4,85%
4,63%

Bunga acuan di 2016

7-day reverse repo rate BI Rate

15 Des 2016 4,75% 21-Jul-16 6,50%

17-Nov-16 4,75% 16-Jun-16 6,50%

20 Okt 2016 4,75% 19 Mei 2016 6,75%

22-Sep-16 5,00% 21-Apr-16 6,75%

19 Agu 2016 5,25% 17-Mar-16 6,75%

21-Jul-16 5,25% 18-Feb-16 7,00%

16-Jun-16 5,25% 14-Jan-16 7,25%

19 Mei 2016 5,50%

21-Apr-16 5,50% Sumber: Bank Indonesia
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R
eksadana masih ber-
potensi mencatatkan 
kinerja positif tahun 
ini. Seperti apa pelu-

ang dan tantangannya? Senior 
Research Analyst Pasar Dana 
Beben Feri Wibowo membeber-
kannya kepada wartawan 
KONTAN Francisca Bertha 
Vistika, Jumat (6/1) lalu. 

Berikut nukilannya:

KONTAN: Bagaimana kiner-
ja reksadana tahun lalu?
BEBEN: Secara keseluruhan, 
tahun 2016 kondisinya lebih 
baik dibanding 2015 yang ber-
ujung pada kinerja rata-rata 
reksadana yang positif. Puncak-
nya, tahun lalu Indeks Harga 
Saham Gabungan (IHSG) sem-
pat menyentuh level tertinggi 
5.472,32 atau naik 19,14% per 
4 Oktober 2016. Sedangkan pa-
sar obligasi yang diwakili oleh 
Indonesia Composite Bond In-
dex (IBP), level tertingginya 
berada di 216,02, naik 17,86%) 
per 27 September 2016.

Faktor penyokong bullish-
nya kondisi IHSG dan ICBI yai-
tu pemangkasan suku bunga 
acuan yang pertama kali terjadi 
pada Januari 2016. Total, Bank 
Indonesia (BI) memangkas 
suku bunga acuan tujuh kali. 
Lalu, nilai tukar rupiah dari 
awal tahun hingga Oktober 2016 
cenderung menguat dan laju 
pertumbuhan ekonomi masih 
dalam tren pemulihan dengan 
stabil bertahan di level 5%. 

Faktor positif  lainnya, 
Program Amnesti Pajak jilid I 
dan pemilihan Sri Mulyani seba-
gai menteri keuangan berhasil 
memberikan ekspektasi positif 
terhadap pemulihan ekonomi 
dalam negeri, dengan strategi 
konservatifnya sekaligus cer-

min dari sikap realistis.

KONTAN: Imbal hasil reksa-
dana sendiri seperti apa?
BEBEN: Imbal hasil atau re-
turn yang dicatatkan sepanjang 
2016 dalam kategori baik. Me-
ngutip data Infovesta, rata-rata 
return reksadana pendapatan 
tetap sebesar 8,02%, reksadana 
campuran 9,29%, sementara 
reksadana saham 7,70%.

KONTAN: Proyeksi kinerja 
reksadana tahun ini?
BEBEN: Tahun 2017, rata-rata 
kinerja reksadana, baik saham, 
campuran, maupun pendapatan 
tetap, potensi untuk mencatat-
kan performa positif masih ada. 
Ini didasari kondisi fundamen-
tal dalam negeri yang baik, di-
tambah ada kebijakan pemerin-
tah terutama mengendalikan 
nilai tukar rupiah. Di samping 
inflasi yang perlu juga dijaga 
agar kebijakan suku bunga seti-
daknya bisa bertahan.

Kondisi ekonomi dalam nege-
ri dinilai masih positif, tercer-
min dari Fitch Rating yang me-
netapkan Outlook Sovereign 
Credi t  Rat ing  Republ ik 
Indonesia dari stabil menjadi 
positif. Bahkan, tidak menutup 
kemungkinan tahun ini S&P di-
prediksi menaikkan rating da-
lam negeri menjadi investment 
grade. Sebab, pemerintah per-
lahan memperbaiki kondisi fi s-
kal. Kondisi fi skal merupakan 
faktor yang dipertimbangkan 
oleh S&P, yang kemudian me-
mutuskan untuk mengafi rmasi 
rating kita di level BB+.

Terakhir, pembangunan in-
frastruktur, faktor musiman 
(puasa, Lebaran, Natal, dan ta-
hun baru) termasuk banyaknya 
hari libur tahun ini. Hal itu ber-

peluang memberikan sumbang-
an positif terhadap laju ekono-
mi dari sisi pengeluaran peme-
rintah dan rumahtangga.

KONTAN: Tantangannya?
BEBEN: Tantangan tahun ini 
tidak akan jauh berbeda seperti 

tahun lalu, yaitu rencana kena-
ikan suku bunga bank sentral 
Amerika Serikat (AS), The Fed 
ditambah ketidakpastian kebi-
jakan Presiden AS yang baru 
Donald Trump. Juga waspada 
ekonomi China, seiring dengan 
pelemahan mata uang yuan, 
dengan konsekuensi cadangan 
devisa mereka berkurang.

Sedang dari dalam negeri, 
pengendalian nilai tukar rupiah, 
infl asi, dan daya beli masyara-
kat merupakan pekerjaan ru-
mah bagi pemerintah untuk 
menjaga stabilitas perekonomi-
an nasional. Awal 2017, harga 
bahan bakar minyak (BBM) je-
nis Pertamax, Pertalite, dan 
Dexlite naik Rp 300 per liter, 

serta tarif listrik pelanggan ber-
daya 900 VA naik dari Rp 605 
per kWh jadi Rp 791. Paling ti-
dak, kebijakan tersebut mem-
berikan peluang infl asi mening-
kat yang akan berujung pada 
daya beli masyarakat.

KONTAN: Apakah imbal ha-
sil reksadana bisa lebih baik 
ketimbang tahun lalu?
BEBEN: Dengan mempertim-
bangkan faktor positif dan tan-
tangannya, maka prediksi ki-
nerja reksadana tahun ini: re-
turn reksadana saham sebesar 
10,32%, campuran 8,34%, pen-
dapatan  tetap 5,99%, serta pa-
sar uang 4% hingga 5%.

Itu proyeksi optimistis. 
Maksudnya, kebijakan peme-
rintah mampu mengendalikan 
inflasi dan nilai tukar rupiah. 
Sehingga, kebijakan suku bunga 
acuan longgar tetap terjaga, 
bahkan tidak menutup kemung-
kinan pemangkasan kembali 
terjadi. Lalu, pertumbuhan eko-
nomi bertahan di level 5%.

Proyeksi moderat: rata-rata 
return reksadana saham sebe-
sar 2,93%, campuran 3,60%, 
pendapatan tetap 4,40%, dan 
pasar uang 4%–5%. Ini dengan 
catatan, nilai tukar rupiah fl uk-
tuatif dan inflasi meningkat. 
Lalu, kebijakan maksimal suku 
bunga acuan dipertahankan, 
dengan potensi pemangkasan 
tertutup akibat sentimen The 
Fed dan kebijakan Trump.

KONTAN: Dengan proyeksi 
return itu, reksadana jenis apa 
yang akan diminati?
BEBEN: Jumlah dana kelolaan 
reksadana tahun ini diprediksi 
masih akan tumbuh, ditopang 
pertumbuhan dana kelolaan 
reksadana pendapatan tetap, 

terproteksi, dan pasar uang. 
Alasannya, tahun ini ketidak-
pastian masih membayangi pa-
sar terutama kebijakan Trump 
dan The Fed yang berujung 
pada nilai tukar rupiah dan in-
fl asi. Alhasil, investor diperkira-
kan bakal menyasar reksadana 
pendapatan tetap, terproteksi 
dan reksadana pasar uang, yang 
notabenenya memiliki profi l ri-
siko yang relatif rendah.

Jadi, masih sama dengan ta-
hun lalu, reksadana pendapatan 
tetap, terproteksi, dan pasar 
uang lebih disasar para inves-
tor. Lihat saja pertumbuhan 
dana kelolaan reksadana pen-
dapatan tetap dan terproteksi 
masing-masing di atas 40%, se-
dangkan pasar uang di atas 20% 
sepanjang tahun 2016.

Prediksi kami, pertumbuhan 
dana kelolaan reksadana untuk 
tahun 2017 bisa mencapai 20%, 
ditopang dana kelolaan reksa-
dana pendapatan tetap dan ter-
proteksi yang masing-masing 
bisa tumbuh 32% dan 30%. Tidak 
menutup kemungkinan, reksa-
dana pasar uang bisa tumbuh di 
atas 35% jika pasar mulai berge-
jolak akibat ada tekanan.

Berdasarkan data Infovesta, 
total dana kelolaan reksadana 
di  akhir 2016 mencapai 
Rp 328,65 triliun. Jumlah ini 
naik 26,70% dibandingkan de-
ngan posisi akhir 2015.

KONTAN: Apakah ada pro-
duk reksadana baru yang ber-
potensi mencuri perhatian 
investor tahun ini?
BEBEN: Potensi ada, dengan 
syarat produk tersebut harus 
sesuai dengan risk profi le dan 
tujuan investor. Tidak kalah 
penting, memiliki potensi re-
turn di atas benchmark.    ❏

Investor Bidik Pendapatan 
Tetap dan Pasar Uang

Reksadana jadi salah satu 
kendaraan investasi favorit 
masyarakat untuk mengantarkan 
mereka mencapai tujuan 
keuangan. Dana kelolaan 
reksadana terus tumbuh lantaran 
memberi imbal hasil yang lumayan 
tinggi. Bagaimana proyeksi kinerja 
reksadana untuk tahun ini? 

Dok.Pribadi

Beben Feri Wibowo, Senior Research Analyst Pasar Dana:

❝
Investor diperkira-

kan tetap menyasar 
reksadana penda-

patan tetap, terpro-
teksi, dan pasar 

uang yang berisiko 
rendah.

❞
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T
ahun 2017 diyakini 
merupakan tahun yang 
penuh tantangan bagi 
dunia investor saham. 

Namun, berkaca dari kinerja di 
bursa di tahun 2016, investor 
k a w a k a n  S o e r a t m a n 
Doerachman tetap optimis. 
Tahun 2016 lalu, pertumbuhan 
Indeks Harga Saham Gabungan 
(IHSG) mencapai 15,32%. Jauh 
lebih baik dibandingkan per-
tumbuhan 2015 yang tercatat 
minus 12,13%. Lalu apa saja 
saham-saham pilihan menurut 
pria yang biasa disapa Eyang 
Ratman itu?

Berikut nukilan wawancara 
dengan jurnalis TABLOID  
KONTAN Ragil Nugroho Senin 
(9/1) yang lalu:

KONTAN: Tahun 2016 sudah 
berlalu meninggalkan kita, 
bagaimana anda melihat ki-
nerja indeks tahun lalu?
SOERATMAN: Meskipun ba-
nyak terjadi gejolak, baik dari 
dalam maupun luar negeri, na-
mun kinerja tahun lalu cukup 
baik.  Buktinya, kinerja indeks 
sepanjang tahun 2016 lalu me-
rupakan nomor enam terbaik di 
dunia. Dari dalam negeri kita 
tahu sempat ada aksi 212. 

Sedangkan dari luar negeri 
adalah kemenangan Donald 
Trump sebagai presiden terpilih 
di Amerika Serikat, maupun  
keluarnya Inggris dari Uni 
Eropa atau biasa disebut Brexit 
(British Exit). 

Isu-isu tersebut sempat me-
nyita perhatian para investor. 
Namun syukurlah kinerja sa-
ham masih tetap positif.

KONTAN: Bagaimana pro-
yeksi Anda tahun 2017 ini?
SOERATMAN: Secara umum, 

saya optimistis tahun ini juga 
akan baik. Pasar modal memi-
liki korelasi positif dengan per-
tumbuhan ekonomi. 

Kami melihat, pemerintah 
Indonesia, Bank Indonesia (BI) 
dan beberapa lembaga ekonomi 
d u n i a  s e m i s a l  A s i a n 
Development Bank (ADB) se-
mua memiliki proyeksi pertum-
buhan ekonomi di kisaran 5%-
5,3%. Artinya, secara ekonomi 
kita masih akan tumbuh dan ini 
menimbulkan kepercayaan po-
sitif dari sisi investor.

Pertumbuhan ekonomi kita 
didorong oleh konsumsi do-
mestik yang di tahun ini belum 
menunjukkan adanya potensi 
penurunan. Angin positif juga 
dibawa oleh kenaikan harga 
komoditas seperti minyak sawit 
yang terjadi di akhir tahun 2016 
lalu. Di tahun ini, mungkin saja 
akan ada kenaikan lagi.

KONTAN: Apa saja faktor 
pendukungnya?
SOERTAMAN: Upaya peme-
rintah untuk menjaga anggaran 
agar tetap positif menjadi poin 
penting. Memang ada harga 
yang harus dibayar yakni beru-
pa kebijakan yang tidak populis 
dengan menaikkan tarif listrik 
dan bahan bakar. 

Terbukti, ketika terjadi kena-
ikan harga, indeks harga saham 
gabungan di bursa efek tidak 
terpengaruh. 

Namun investor lebih me-
mentingkan kondisi anggaran. 
Jika anggaran positif, maka 
menurut saya hal itu menjadi 
pertimbangan investor. 

Misalnya dengan belanja ne-
gara. Kalau belanja pemerintah 
tinggi, maka ini positif di mata 
investor. Sebaliknya, jika belan-
ja rendah maka negatif bagi in-

vestor karena berarti semakin 
sedikit anggaran yang mengalir 
ke perusahaan swasta yang 
menggarap proyek pemerintah.

Selain itu ada faktor yang 
pasti berkaitan langsung de-
ngan kinerja para emiten. Tahun 
ini, harga komoditas diprediksi 

akan kembali naik. Tentu hal ini 
bagus bagi mayoritas emiten.

Sedangkan secara umum, 
emiten-emiten yang akan men-
jadi katalis indeks ada di sektor 
perbankan, infrastruktur dan 
properti. Sektor consumer 
goods, walau tidak tumbuh ter-
lalu tinggi tahun lalu, tetap akan 
memberikan kontribusi.

KONTAN: Bagaimana de-
ngan potensi hambatan?
SOERATMAN: Relatif sama 
dengan tahun lalu. Gejolak eks-
ternal berupa potensi kebijakan 
proteksionisme ala Presiden  
AS Donald Trump. Jika ini be-
nar benar terjadi, maka akan 
memancing negara lain melaku-

kan hal yang sama, terutama 
China. Kondisi ini berdampak 
buruk bagi ekspor Indonesia. 

Namun kita baru bisa memas-
tikan setelah Trump dilantik 20 
Januari 2017 nanti. Isu teror 
Iraq and Syria Islamic State 
(ISIS) juga perlu diwaspadai.

Sedangkan gejolak dalam ne-
geri nampaknya akan terpusat 
pada hasil pilkada DKI Jakarta 
Februari 2017 nanti. Ada sema-
cam warning bagi pemerintah 
ketika aksi massa 411 dan 212 
lalu. Aksi itu sempat membuat 
investor khawatir. 

Belum lagi jika benar dugaan 
bahwa proyeksi negatif dari JP 
Morgan terkait ketidakstabilan 
akibat kasus dugaan penistaan 
agama beberapa waktu lalu. 
Kemampuan pemerintah untuk 
menangani potensi konfl ik aki-
bat dampak pemilu menjadi 
kunci penting. Jika sampai ter-
jadi kerusuhan politik, jelas bu-
ruk bagi pasar saham kita.  

KONTAN: Apa saja saham 
yang layak dikoleksi tahun 
ini? 

SOERATMAN: Saya biasanya 
melihat daftar saham di indeks 
LQ45 yang dikeluarkan Bursa 
Efek Indonesia (BEI). Karena 
saya mempertimbangkan faktor 
fundamental, likuiditas dan vo-
latilitas sahamnya. 

Namun tentu dari daftar 45 
emiten di LQ45 tersebut ada 
yang terbaiknya. Nah, menurut 
saya tidak akan jauh dari sektor 
yang akan moncer di tahun ini.

Sebut saja dari perbankan 
semisal BMRI, BBRI dan BBNI 
juga, BBCA. Sementara saham 
dari sektor infrastruktur ada 
PWON, WSKT, WIKA dan ADHI. 
Sedangkan dari consumer 

goods bisa pilih UNVR dan 
ICBP.

KONTAN: Pertimbanganya?
SOERTAMAN: Emiten per-
bankan masih dikuasai oleh 
empat bank BMRI, BBRI, BBNI 
dan BBCA, sehingga masih 
prospektif.  Dominasi mereka 
akan terus menimbulkan poten-
si cuan ke depannya. 

Sedangkan infrastruktur dipi-
lih karena pemerintah saat ini 
sedang jor-joran membangun 
p r o y e k  i n f r a s t r u k t u r . 
Banyaknya proyek menjadi 
angin surga bagi emiten sektor 
ini. Mulai dari pembangunan 
infrastruktur jalan tol, hingga 
proyek infrastruktur yang ter-
k a i t  e n e r g i  s e m a c a m 
Pembangkit Listrik Tenaga Uap 
(PLTU). 

Tahun lalu saja, investor sek-
tor riil yang tertarik untuk me-
nanam saham datang dari ber-
bagai negara. Minat investor 
asing di sektor riil ini menanda-
kan iklim investasi di Indonesia 
cukup baik.

Sedangkan untuk saham con-
sumer goods, dua emiten terse-
but paling stabil pertumbuhan-
nya dari sisi fundamental. Ini 
jadi pertimbangan utama. 

Tapi, investor juga harus hati-
hati terhadap saham yang naik 
dalam waktu singkat. Jangan 
terburu-buru membeli tanpa 
melihat kondisi fundamental 
emiten tersebut.

Yang jelas, saya selalu meng-
utamakan investasi jangka pan-
jang. Cuma sekitar 5% dari total 
dana yang saya gunakan untuk 
trading dalam jangka pendek. 
Prioritasnya saya hanya menca-
ri saham blue chips yang aman 
dan bagus untuk investasi jang-
ka panjang.        ❏

Saham Perbankan dan 
Konstruksi Masih Berkibar

Tahun 2017 merupakan tahun ayam 
api. Terpilihnya Donald Trump 
sebagai presiden AS membuat 
gejolak global makin memanas. 
Sedangkan di dalam negeri, situasi 
memanas mulai terasa menjelang 
Pilkada DKI. Namun di tengah 
kondisi serba memanas, masih ada 
harapan bagi para investor saham.

Dok.Pribadi

Soeratman Doerachman, Investor Saham Senior

❝
Kemampuan peme-
rintah menangani 

konfl ik akibat dam-
pak pemilu kepala 
daerah jadi kunci 
penting investasi 

tahun ini.

❞
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M
uda menabung, tua 
beruntung. Pameo 
lawas itu sepertinya 
tidak berlebihan 

untuk menggambarkan betapa 
penting menabung uang demi 
meraih masa depan yang baik. 
Dengan uang tabungan, kita 
bisa memiliki dana untuk ber-
bagai kebutuhan di masa men-
datang. Sebut saja, dana pendi-
dikan anak, membangun rumah 
hingga modal usaha.

Budaya menabung telah dila-
kukan masyarakat kita sejak 
zaman baheula. Pada masa 
Kerajaan Majapahit, tabungan 
dari tanah liat sangat populer di 
masyarakat. Menurut catatan di 
Museum Nasional, bentuk yang 
paling diminati ialah celeng 
(babi liar). Tradisi ini yang se-
lanjutnya dikenal dengan mena-
bung uang di celengan. Temuan 
ini membuktikan, masyarakat 
Indonesia, khususnya Jawa 
kuno, sudah mengenal tradisi 
menabung.

Kini, seiring dengan perkem-
bangan zaman, masyarakat su-
dah mulai meninggalkan tradisi 
menabung di celengan. Dengan 
sejumlah alasan, masyarakat 
lebih memilih menyimpan 
uangnya di bank melalui produk 
tabungan. Menabung uang di 
bank lebih aman dari risiko 
uang dicuri atau hilang. Dengan 
menjadi nasabah bank pula, 
nasabah bisa melakukan trans-
aksi non-tunai. "Jadi mengu-
rangi uang hilang dan tindak 
kejahatan,” kata Eko Endarto, 
perencana keuangan di Finansia 
Consulting.

Tak cuma itu. Menabung di 
bank juga memberikan banyak 
kemudahan. Misal, saat nasa-
bah punya keperluan menda-
dak, ia bisa menarik uang ta-

bungannya di mana saja dan 
kapan saja. Sebab, bank menye-
diakan fasilitas kartu debit un-
tuk menarik uang dan bertrans-
aksi lewat anjungan tunai man-
diri (ATM), juga fasilitas mobile 
banking dan internet banking. 
“Jadi, nasabah enggak perlu hi-
tung-hitung uang di tempat saat 
melakukan transaksi, tinggal 
gesek untuk bayar atau meng-
ambil uang. Kecil juga kemung-
kinan adanya uang palsu,” im-
buh Eko.

Jadi gaya hidup

Dengan sejumlah keunggul-
annya, minat masyarakat me-
nyimpan uang di produk ta-
bungan bank tetap tinggi ken-
dati bunganya mini. Apalagi, 
makin banyak jenis transaksi 
non tunai yang berkembang di 
dunia usaha. Dus, produk ta-
bungan kian jadi kebutuhan. 
“Dari sisi lifestyle, belanja onli-
ne sudah banyak menggunakan 
cara pembayaran secara trans-
fer,” kata Mohamad Andoko, 
perencana keuangan dari 
OneShildt Financial Planning.

Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) pun getol menggenjot in-
klusi keuangan, yakni dengan 
menerbitkan regulasi yang me-
mudahkan semua kalangan 
mengakses layanan perbankan. 
Kebanyakan nasabah pemula 
yang jadi sasaran OJK ini diper-
kirakan berasal dari kalangan 
pelajar dan mereka yang ingin 
memanfaatkan layanan kredit 
dari bank, seperti kredit pemi-
likan rumah (KPR), kredit ken-
daraan bermotor, dan kredit 
tanpa agunan. “Jika calon nasa-
bah itu akan mengambil kredit 
dan belum membuka rekening 
di bank yang ditunjuk, maka 

mereka diwajibkan membuka 
rekening tabungan. Atau, jika 
seseorang ingin berinvestasi di 
saham, akan diminta membuka 
rekening dana secara terpisah,” 
papar Andoko. 

Tanpa bermaksud memberi 
rekomendasi, berikut produk 
tabungan di bank dan keunggul-
an yang ditawarkan: 

n BRI

Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) yang didirikan pada 
1895 ini memiliki dua produk 
tabungan besar, yaitu tabungan 
BRI Britama dan Simpedes. 
Kedua jenis tabungan ini mem-

punyai produk turunan sesuai 
segmentasinya, yakni tabungan 
untuk kebutuhan bisnis 
(Britama Bisnis dan Simpedes 
Usaha), tabungan rencana un-
tuk rencana keuangan/masa 
depan (Britama Rencana dan 
Simpedes Impian),  tabungan 
Britama Valas untuk transaksi 

valas, tabungan untuk anak re-
maja BritamaX dan tabungan 
untuk anak-anak, BRI Junio.

Direktur Konsumer Bank 
Rakyat Indonesia (BRI) Sis 
Apik Wijayanto mengatakan, 
ada sejumlah keuntungan yang 
bisa dipetik nasabah dengan 
menyimpan uang di tabungan 
milik BRI. Di antaranya, kemu-
dahan bertransaksi secara mo-
bile melalui mobile banking 
BRI dan internet banking BRI. 

Selain itu, kemudahan trans-
aksi penarikan uang tunai di 
seluruh dunia dengan kartu de-
bit BRI dan competetive advan-
tage berupa gratis asuransi ke-
celakaan diri bagi nasabah 
Britama. BRI juga menyediakan 
berbagai hadiah, baik langsung 
maupun undian yang diberikan 
kepada nasabah Britama dan 
Simpedes, sesuai ketentuan 
yang berlaku. “Suku bunga ta-
bungan BRI berkisar 1% sampai 
3%,” kata Sis Apik.

Sis Apik menambahkan, sya-
rat menjadi nasabah produk ta-
bungan di BRI tidak sulit. Calon 
nasabah cukup menyediakan 
dokumen yang dipersyaratkan. 
Mereka bisa memilih menabung 
di berbagai kantor cabang BRI 
yang kini berjumlah lebih dari 
10.000 unit kerja dan tersebar di 
seluruh Indonesia. Untuk lebih 
praktisnya, calon nasabah da-
pat mengisi aplikasi pengajuan 
rekening tabungan melalui e- 
form BRI yang dapat diakses 
melalui eform.bri.co.id.  

Khusus untuk tabungan 
Simpedes, dapat dibuka melalui  
outlet agen BRILink yang terse-
bar di seluruh Nusantara. 
Khusus untuk tabungan renca-
na, disediakan jangka waktu 
menabung mulai dari 1 tahun 
sampai 20 tahun. “Tabungan 

BRI tersebar hampir di seluruh 
Indonesia, khususnya di rural 
60%, urban 40%, dengan segala 
profil usia, pendidikan dan pe-
kerjaan,” imbuh Sis Apik. 

Hingga akhir 2016, jumlah 
nasabah tabungan BRI berkisar 
68 juta orang. Adapun, jumlah 
dana tabungan yang berhasil 
dihimpun BRI pada tahun lalu 
berkisar Rp 298 triliun. Pada 
tahun ini, BRI menargetkan 
dana tabungan nasabah akan  
tumbuh sekitar Rp 25 triliun. 

Dia optimistis, target tersebut 
bakal tercapai. Alasannya, ta-
hun ini, investasi perbankan di 
bidang tabungan akan mening-
kat, terutama di produk tabung-
an digital yang memberikan ke-
mudahan membuka rekening 
dan memanfaatkan perkem-
bangan fitur-fitur digital (digital 
saving). Itu sebabnya, produk 
tabungan dengan kemudahan 
fitur-fitur transaksi electronic 
banking akan semakin dinik-
mati nasabah. Dus, produk ta-
bungan yang laris, menurut Sis 
Apik, yang menyasar anak, re-
maja dan pebisnis.

n CIMB Niaga

Bank yang berdiri sejak 1955 
ini terbilang memiliki banyak 
jenis produk tabungan. Di anta-
ranya, Tabungan CIMB Niaga 
(CN) Junior untuk anak usia 0 
sampai sekolah dasar, Tabungan 
CN XTra yang bebas biaya ad-
ministrasi dan asuransi rawat 
inap, Tabungan CN Hypermart 
Savers yang bisa dipakai untuk 
belanja hemat cash back 10% di 
gerai Hypermart dan Foodmart, 
serta tabungan CN AirAsia 
Savers yang memberikan cash 
back 10% dan gratis AirAsia BIG 
points untuk fasilitas pener-

Bukan Sekadar Memburu 

Perasaan Aman
Melihat proyeksi dan manfaat produk tabungan di bank

Dikky Setiawan

Kendati bunganya kecil, kalah jauh 
dengan laju inlasi, tabungan masih 
memiliki peran penting dalam 
perencanaan keuangan. Tak cuma 
sebagai wadah menampung dana 
tunai, bank menyediakan banyak 
fasilitas bagi para penabung.

KONTAN/Baihaki

❝
Dengan sejumlah 

keunggulannya, mi-
nat masyarakat me-

nyimpan uang di 
produk tabungan 
bank tetap tinggi 
kendati bunganya 

mini.

❞
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bangan bersama maskapai 
AirAsia.

Bank yang mayoritas saham-
nya dimiliki oleh CIMB Group 
ini juga memiliki Tabungan 
Pendidikan XTra untuk biaya 
pendidikan dan tersedia dalam 
kurs rupiah serta dollar Amerika 
Serikat (AS). Bank CIMB Niaga 
juga punya Tabungan SimPel 
yang dikhususkan untuk para 
pelajar. 

Selain itu, ada Tabungan 
Mapan dengan fasilitas gratis 
asuransi, bebas menentukan 
jangka waktu dan setoran bu-
lanan. “Kami juga segera me-
luncurkan Tabungan untuk re-
maja,” kata Lani Darmawan, 
Direktur Konsumer Bank CIMB 
Niaga.

Lani menegaskan, persyarat-
an untuk membuka rekening 
tabungan di CIMB Niaga secara 
umum sederhana. Calon nasa-
bah hanya diminta melengkapi 
dokumen identitas yang masih 
berlaku. Setelah dokumen per-
syaratan lengkap, calon nasa-
bah akan diwawancara petugas 
CIMB Niaga di kantor unit se-
tempat untuk mencocokkan 
data identitas dan keperluan 
lainnya. Setelah semua tahapan 
selesai, buku tabungan beserta 
kartu ATM bisa diterima nasa-
bah dalam 15 menit.

Lani menambahkan, suku 
bunga tabungan yang diberikan 
CIMB Niaga bervariasi dengan 
menyesuaikan posisi suku bu-
nga bank Indonesia (BI rate). 
Di sepanjang 2016, jumlah nasa-
bah tabungan CIMB Niaga telah 
mencapai 3,5 juta orang. Pada 
tahun ini, Lani menargetkan 
jumlah nasabah tabungan CIMB 
Niaga bisa tumbuh sekitar 10%. 

Sayang, Lani enggan membe-
berkan jumlah dana tabungan 
yang dihimpun CIMB Niaga di 
tahun lalu. Namun, berdasarkan 
laporan kinerja CIMB Niaga 
pada kuartal III 2016, bank ini 
mempublikasikan dana tabung-
an tumbuh 11,1% menjadi Rp 
48,12 triliun. “Tabungan kami 
dengan pertumbuhan 11%-an di 
tahun lalu, saya rasa tertinggi di 
market. Tahun ini kami target-
kan dana tabungan bisa tumbuh 
sekitar 8%–10%,” imbuh Lani. 

Lani pun optimistis, perusa-
haannya mampu mencapai tar-
get tersebut. Dia bilang, tabung-
an akan tetap menjadi tulang 
punggung CIMB Niaga dalam 
mengejar target di tahun ini. 

Adapun, produk tabungan 
yang bakal laris di tahun ini, 
terutama yang menyasar indivi-
du. “Semua sama penting kami 
perhatikan, khususnya untuk 
sumber dana murah agar kami 
bisa melepas pinjaman dengan 
harga kompetitif,” katanya.

n BTN

Meski fokus bisnisnya mem-
biayai KPR, bank pelat merah 
yang didirikan pertamakali de-
ngan nama Postpaarbank pada 
1897 ini punya sejumlah produk 
tabungan. Secara garis besar, 
produk tabungan di bank BTN 
terbagi menjadi tiga jenis. 
Pertama, tabungan untuk trans-
aksi, seperti Tabungan Batara 
dan Tabungan e-Batara Pos. 
Kedua, tabungan program, yai-

tu Tabunganku, Tabungan 
Simpel, dan Tabungan Cermat. 
Ketiga, Tabungan Investasi, 
yang terdiri dari Tabungan 
Prima, Tabungan Berjangka, 
dan Tabungan RDN Batara.

Direktur Konsumer BTN 
Handayani menuturkan, ada 
sejumlah keuntungan yang bisa 
didapat nasabah dengan me-
nyimpan uang di tabungan BTN. 
Di antaranya, calon nasabah 
bisa memilih produk tabungan 
yang sesuai dengan kebutuhan-
nya dengan suku bunga 0%–4% 
per tahun. Yang tak kalah mena-
rik, BTN juga menggelar berba-
gai program berhadiah undian, 
seperti program Serbu (Serba 
Untung) BTN yang diundi tiap 
bulan, tiga bulanan, dan akhir 
periode program. 

Program Serbu BTN menye-
diakan berbagai hadiah utama 
berupa satu unit rumah mewah 
dan dua unit mobil Toyota 
Alphard. Adapun, untuk undian 
bulanan, BTN menyediakan ha-
diah berupa 16 Toyota Kijang 
Innova, 12 Toyota Avanza, dan 
beragam home appliances serta 
sepeda motor. “Selain itu, ada 
hadiah langsung yang bisa dipi-
lih sesuai dengan dana baru 
yang  d i tabung , ”  imbuh 
Handayani berpromosi.

Untuk bisa mendapatkan ha-
diah tersebut, calon nasabah 
harus membuka rekening ta-
bungan BTN Batara. Setiap 
pembukaan rekening baru, na-
sabah otomatis akan memper-
oleh 10 poin. Jumlah poin ini 
akan bertambah jika nasabah 
melakukan transaksi, baik me-
lalui jaringan cabang, ATM, 
mobile banking maupun inter-
net banking. Bagi nasabah yang 
memiliki dana mengendap sela-
ma beberapa waktu di reke-
ningnya juga akan mendapat-
kan bonus poin.

Cuma, Handayani tak mau 
buka mulut soal jumlah nasa-
bah dan dana tabungan yang 
dihimpun BTN pada tahun lalu. 
“Tunggu laporan keuangan ta-
hunan saja,” katanya singkat. 
Tapi, berdasarkan catatan 
KONTAN, per akhir Oktober 
2016, posisi dana murah menca-
pai Rp 66,66 triliun atau naik Rp 
3,09 triliun dari Rp 63,5 triliun 
di akhir Agustus 2016. 

n Bank Sampoerna

Bank yang sebelumnya ber-
nama Bank Dipo International 
ini memiliki beberapa produk 
tabungan. Untuk memberikan 

pengembalian hasil yang maksi-
mal bagi nasabah, Bank Sahabat 
Sampoerna menawarkan pro-
duk Tabungan Hasil Tinggi dan 
Tabungan Bisnis Hasil Tinggi. 

Dikutip dari situs resmi Bank 
Sahabat Sampoerna, Tabungan 
Hasil Tinggi memberikan imbal-
an hasil berupa suku bunga se-
tara deposito. Produk tabungan 
ini diperuntukkan bagi nasabah 
perorangan yang menginginkan 
suku bunga serta kemudahan 
bertransaksi .  Sedangkan 
Tabungan Bisnis Hasil Tinggi 
dikhususkan untuk kepenting-
an bisnis, memberikan imbalan 
berupa suku bunga setara depo-
sito dan kemudahan bertrans-
aksi melalui internet banking, 
serta keuntungan lainnya. 

Sementara itu, untuk men-
jangkau masyarakat luas, ter-
masuk yang belum terbiasa 
berinteraksi dengan perbankan, 
Bank Sahabat Sampoerna me-
miliki Tasaku, singkatan dari 
Tabungan Sampoerna –
AlfamartKu. Adapun, untuk na-
sabah yang ingin menabung 
sambil beramal, Bank Sahabat 
Sampoerna menawarkan 
Tabungan Hati. Dan, untuk ke-
butuhan tabungan yang menda-
sar, bank yang berdiri sejak 
1991 ini menawarkan produk 
Tabungan Sampoerna.

Direktur UKM, Pendanaan, 
Institusi Financial dan Jaringan 
PT Bank Sahabat Sampoerna 
Ong Tek Tjan mengatakan, ma-
sing-masing jenis tabungan me-
miliki keuntungan yang berbe-
da. Keuntungan tersebut men-
cakup tingkat bunga maksimal 
setara deposito. Selain itu, na-
sabah mendapatkan fasilitas 
bebas biaya untuk transaksi ta-
rik tunai, transfer dan cek saldo 
di hampir 100.000 jaringan ATM 
yang tergabung dalam jaringan 
Prima, termasuk ATM BCA. 

Asyiknya lagi, nasabah juga 
dapat melakukan berbagai 
transaksi di jaringan Alfamart 
dan Alfamidi plus fasilitas in-
ternet banking. Maklum, pe-
ngelola jaringan ritel Alfamart 
dan Alfamidi menjadi salah satu 
pemegang saham Bank Sahabat 
Sampoerna. “Secara umum, 
tingkat bunga produk tabungan 
ditetapkan berdasarkan tiering. 
Saat ini, tingkat bunga maksi-
mal yang ditawarkan adalah 
6,25%,” kata Ong.

Nasabah akan mendapatkan 
fleksibilitas penuh dalam mena-
bung di Bank Sampoerna. 
Nasabah bisa menentukan sen-
diri jangka waktu periode me-
nabung. Penempatan maupun 
penarikan dana di tabungan 
juga dapat dilakukan kapan 

pun. Hingga akhir 2016, lanjut 
Ong, Bank Sahabat Sampoerna 
berhasil menjaring sekitar 
20.000 nasabah. Sebagian besar 
nasabah tabungan Bank 
Sampoerna adalah para peng-
usaha dan pelaku usaha mikro, 
kecil, dan menengah (UMKM). 

Pada tahun ini, Bank Sahabat 
Sampoerna menargetkan jum-
lah nasabah tabungan tumbuh 
dua digit. Adapun, per akhir 
2016, jumlah dana pihak ketiga 
(DPK) Bank Sampoerna men-
capai sekitar Rp 6 triliun. 
“Jumlah dana tabungan masih 
kurang dari 10% dari jumlah 
DPK. Tahun 2017 ini, kami me-
nargetkan pertumbuhan DPK 
pada tingkat belasan persen,” 
imbuh Ong.

Ong yakin target itu tercapai. 
Dalihnya, sebagai bank yang 
fokus melayani nasabah di seg-
men UMKM, produk yang dita-
warkan memiliki karakteristik 
sesuai dengan kebutuhan nasa-
bah segmen ini. “Ragam produk 
tabungan yang kami tawarkan 
mencakup tabungan bersifat 
mendasar dan memberikan in-
vestasi tinggi, serta tabungan 
untuk mendukung program 
Laku Pandai,” kata Ong. 

Nah, bukan cuma aman, pro-
duk tabungan menawarkan ba-
nyak kemudahan, kan?          o

KONTAN/Baihaki

T
ak bisa dipungkiri, mena-
bung di bank merupakan 

salah satu cara efektif dan efisi-
en bagi seseorang untuk meng-
atur keuangannya. Ada banyak 
alasan kenapa bank menjadi 
pilihan utama masyarakat da-
lam menyimpan uangnya. Satu 
yang pasti, risiko menabung di 
bank jauh lebih kecil ketimbang 
menabung di rumah atau keran-
jang investasi lainnya, seperti 
asuransi unitlink dan reksada-
na. “Menyimpan uang di ta-
bungan bank juga dijamin oleh 
Lembaga Penjamin Simpanan 
(LPS). Ini yang membuat nasa-
bah merasa aman menabung 
di bank,” kata Rakhmi Permat-
asari, perencana keuangan da-
ri Safir Senduk & Rekan.

Hanya saja, Rakhmi meng-
ingatkan bahwa produk tabung-
an tidak tepat dijadikan seba-
gai instrumen investasi. Hasil 
produk tabungan tidak akan 
bisa bersaing dari sisi keun-
tungan dengan produk investasi 

lainnya, seperti saham atau rek-
sadana. Belum lagi, produk ta-
bungan biasanya ada potong-
an administrasi bulanan yang 
cukup besar. 

Nah, bunga mini ini kadang 
tidak bisa menutupi biaya ad-
ministrasi bulanan yang dike-
luarkan nasabah. Rakhmi men-
contohkan, bunga tabungan 
bersih (setelah dipotong pajak) 
per tahun hanya sekitar 1,8%. 
Ini artinya, saban bulan, nasa-
bah cuma mendapat bunga se-
kitar 0,15%. Padahal, saat ini 
biaya administrasi tabungan 
berkisar Rp 10.000 per bulan. 
“Jadi biar bunga tabungan me-
nutupi biaya administrasi, kita 
harus punya simpanan minimal 
sebesar Rp 6,7 juta per tahun. 
Bila kurang dari itu, siap-siap 
saja uang kita malah berku-
rang, bukan nambah,” ungkap 
Rakhmi.

Karena itu, perencana ke-
uangan dari OneShildt Financi-
al Planning Mohamad Andoko 

menyarankan, tabungan ja-
ngan dikategorikan sebagai 
sebuah investasi. Menabung di 
bank ditujukan lebih pada ke-
biasaan menyisihkan pengha-
silan kita, menjaga arus kas 
dan tingkat keamanan serta 
kenyamanan dalam menyim-
pan uang. “Suku bunga ta-
bungan rata-rata hanya berki-
sar 1%-2%. Jadi, persentase-
nya bisa kalah dengan laju in-
flasi. Padahal, kategori investa-
si salah satunya adalah meng-
alahkan tingkat inflasi,” jelas 
Andoko.

Berkaca dari hal tersebut, 
Andoko menyarankan agar ca-
lon nasabah menakar porsi me-
nabung di bank. Paling tidak, 
porsi uang di tabungan 10% 
dari penghasilan bulanan. 
“Dan, apabila dananya sudah 
lebih besar dari porsi itu, tem-
patkan uang pada beberapa 
produk investasi yang lainnya,” 
tandas Co Founder Cerdas Ke-
uangan Indonesia ini.           o

Bukan Sarana Mencari Keuntungan
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B
agi masyarakat yang 
menempatkan sebagi-
an dananya pada pro-
duk perbankan, tahun 

2016 jadi tahun yang kurang 
menguntungkan. Bunga deposi-
to di perbankan terus turun 
hampir sepanjang tahun. 

Pada tahun Monyet Api terse-
but, tren bunga deposito me-
mang melandai. Bahkan bunga 
deposito jadi yang terendah se-
jak 1999. Penyebabnya, kebijak-
an moneter longgar yang dite-
rapkan Bank Indonesia (BI). 
Sejak awal tahun, BI aktif me-
mangkas BI rate. Kebijakan ini 
berlanjut ketika regulator mak-
roprudential ini memperkenal-
kan kebijakan baru suku bunga, 
yakni mengacu pada BI 7-Day 
reverse repo Rate (7-Days RR 
rate). Inflasi yang terkendali 
mendukung penerapan kebijak-
an ini. Bahkan, inflasi 2016 me-
rupakan yang terendah dalam 
lima tahun terakhir.

Kebijakan moneter longgar 
ini direspons oleh regulator 
lainnya. Lembaga Penjamin 
Simpanan (LPS) menurunkan 
suku bunga penjaminan. 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
pun memangkas batas atas alias 
capping suku bunga deposito 
(lihat grafis).

Di sisi lain, perbankan 
Indonesia memang tidak terlalu 
ekspansif dalam menyalurkan 
kredit. Permintaan sektor riil 
yang lesu dan mengantisipasi 
kenaikan rasio kredit bermasa-
lah atau non-performing loan 
(NPL) jadi alasan bank selektif 
dan cenderung mengerem pe-
nyaluran kredit. Hingga Oktober 
2016 kredit hanya tumbuh 7,4% 
secara tahunan menjadi  
Rp 4.246,6 triliun.

Dampak dari berbagai kebi-

jakan ini terutama penurunan 
suku bunga kebijakan hingga 
150 bps yang diikuti regulator 
lain telah membuat bank punya 
ruang likuiditas. Bank tidak 
terlalu bernafsu dalam meng-
himpun dana pihak ketiga 
(DPK). Bank pun dengan se-
nang hati memangkas suku bu-
nga deposito secara drastis. 

Dalam catatan BI, hingga 
Oktober 2016, bunga deposito 
sudah turun 129 bps. Pada 
Oktober lalu, DPK hanya tum-
buh 6,5%. "Pertumbuhan DPK 
banyak ditopang pertumbuhan 
tabungan, pertumbuhan giro 
dan deposito melambat dan 
baru membaik pada Oktober," 
ungkap BI dalam laporan 
Tinjauan Kebijakan Moneter 
Desember 2016. 

Efek Trump

Meski bunga deposito masih 
kuncup, tren penurunan bunga 
deposito tidak berlanjut tahun 
ini. Indikasinya beberapa bank 
menaikkan bunga deposito 
pada akhir 2016.

Dalam riset yang dirilis 20 
Desember 2016,  Mandiri 
Sekuritas menemukan ada tiga 
dari 12 bank yang disurveinya 
telah menaikkan bunga deposi-
to. Kenaikan ini merupakan 
respons dari kenaikan The Fed 
Fund Rate (FFR) alias suku 
bunga The Federal Reserve 
(bank sentral Amerika Serikat) 
sebesar 25 bps.  

Bank Central Asia (BCA) jadi 
bank yang paling cepat menaik-
kan suku bunga deposito. Bank 
milik Grup Djarum ini menaik-
kan bunga 100 bps. Deposito 1 
bulan naik dari 5% pada bulan 
sebelumnya jadi 6%. Bunga de-
posito 3 bulan meningkat men-

jadi 6,25% dari 5,25%. Kenaikan 
bunga ini hanya dinikmati de-
posan yang mengendapkan da-
nanya di atas Rp 2 miliar.

Kenaikan bunga deposito 
bagi deposan tajir juga diberi-
kan Bank Panin sebesar 25 bps 
menjadi 7%. Adapun Bank Jatim 
menaikkan bunga 25 bps jadi 
4,5% bagi deposito 1 bulan. 

Pada laporan tersebut, 
Mandiri Sekuritas melihat ada-
nya tren pembalikan suku bu-
nga deposito setelah kenaikan 

FFR. Kebijakan ini ditempuh 
guna memastikan dana masya-
rakat tetap bertahan dalam sis-
tem perbankan.  Mandiri 
Sekuritas meyakini, dengan 
konsensus kenaikan FFR 50 
bps tahun ini, bank tidak memi-
liki ruang lagi untuk memang-
kas bunga deposito. "Kami me-
mahami BCA menargetkan 
kredit tumbuh 10% tahun 2017 
dari sebelumnya satu digit dan 
mereka pertama-tama ingin 
mempersiapkan dana dengan 

tetap menjaga likuiditas. Kami 
memperkirakan, pada awal ta-
hun ini, bank lain akan meng-
ikuti kebijakan BCA," ujar riset 
yang ditulis  Priscilla Thany dan 
Tjandra Lienandjaja ini. 

Tahun ini, mengamankan li-
kuiditas memang masih jadi 
prioritas utama bank. Sebab, 
beberapa faktor global dan do-
mestik malah berdampak pada 
pengetatan likuiditas.

Dari faktor global, mata pasar 
tertuju pada kebijakan Amerika 
Serikat. Para pelaku pasar ke-
uangan masih menunggu presi-
den terpilih AS, Donald Trump, 
untuk merealisasikan janjinya. 
Selama kampanye Trump sering 
mengangkat kebijakan yang 
bersifat egosentris yang bertu-
juan meningkatkan produk do-
mestik bruto (PDB) AS. Salah 
satunya, rencana menggelon-
torkan anggaran belanja infra-
struktur yang ditaksir mencapai 
US$ 1 triliun. Kebijakan ini bisa 
membuat ekonomi AS overhea-
ting sehingga suku bunga AS 
akan naik. The Federal Reserve 
pun melempar sinyal kenaikan 
suku bunga yang lebih cepat 
tahun ini. FFR kini berkisar 
0,50% - 0,75%. Kebijakan ini bisa 
berdampak pada kondisi likui-
ditas di negara lain, seperti 
Indonesia. Maklum, kebijakan 
ini bisa mendorong keluarnya 
dana asing dan kembali ke AS.

Adapun, faktor domestik ber-
asal dari internal perbankan 
sendiri. Hingga Oktober lalu, 
rasio intermediasi perbankan 
atau loan to deposit ratio (LDR) 
90,77%. Padahal BI membatasi 
rasio kredit terhadap DPK per-
bankan ini sebesar 94%. Jika 
melebihinya, bank harus mem-
bayar denda dalam bentuk giro 
wajib minimum (GWM).

Kepala Subdivisi Risiko 
Perekonomian dan Sistem 
Perbankan LPS Muhammad 
Dody Arifianto memprediksi, 
kondisi likuiditas perbankan 
tahun 2017 akan lebih ketat ke-
timbang tahun 2016. Namun, ti-
dak akan seketat 2014, yang 
menyebabkan bank-bank harus 
menggeber perang suku bunga 
deposito demi mendapatkan 
dana dari masyarakat. Untuk 
menghentikan praktik yang ti-
dak sehat inilah, OJK membuat 
capping bunga deposito.

Ketatnya likuiditas tahun ini 
bisa dipicu karena bank yang 
ekspansif salurkan kredit. 
Dalam rencana bisnis bank 
(RBB), tahun ini bank menar-
getkan kredit tumbuh 10%, se-
mentara DPK tidak bisa tumbuh 
sekencang itu. 

DPK masih jadi sumber uta-
ma bank mengail likuiditas. 
Sebenarnya ada sumber lain, 
seperti pasar modal, tetapi ter-
bentur infrastruktur dan regula-
si yang saat ini masih disempur-
nakan. Selain dari pasar modal, 
sumber dana bisa berasal dari 
pasar uang antar bank (PUAB).

Dody menambahkan, tahun 
ini persaingan perebutan likui-
ditas akan terjadi pada bank 
umum kegiatan usaha (BUKU) 
III (modal inti Rp 5 triliun - Rp 
30 triliun) dan BUKU IV (modal 
inti di atas Rp 30 triliun). LDR 
BUKU III mencapai 97,04% dan 
BUKU IV mencatatkan LDR 
87,33%. "Bank BUKU I dan II 
(modal inti di bawah Rp 5 trili-
un) bersifat defensif," ujarnya.

Direktur Utama Bank Mandiri 
Kartika Wirjoatmodjo mengata-
kan, suku bunga deposito pasar 
akan mengekor kenaikan bunga 
acuan The Fed yang diprediksi 
naik dua kali pada Juni dan 

Bunga Berpotensi Naik, 
Dana Darurat Meningkat
Penempatan dana di deposito cocok untuk dana darurat

Roy Franedya, Galvan Yudistira

Tahun ini bunga deposito 
berpotensi meningkat walau tak 
mekar-mekar amat. Kenaikan 
bunga deposito dipengaruhi 
kenaikan oleh The Fed Fund Rate 
dan kebutuhan dana perbankan 
untuk biaya ekspansi kredit.

KONTAN/Baihaki

❝
Deposito bisa men-
jadi alat sederhana 

untuk mengukur 
kedisiplinan seseo-
rang dalam menja-
lankan perencana-
an keuangan yang 
telah ditetapkan.

❞
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Agustus nanti. Dus, besar kena-
ikan bunga deposito pada se-
mester II tergantung dari kena-
ikan bunga acuan The Fed ini.

Tapi, menurut Tiko, suku bu-
nga deposito masih bisa turun 
bila banyak dana masuk dari 
program amnesti pajak. Bank 
Mandiri mendapatkan tamba-
han likuiditas dari dana amnesti 
pajak sebesar Rp 20 triliun.

Namun, Direktur Keuangan 
Bank Rakyat Indonesia (BRI) 
Haru Koesmahargyo cenderung 
melihat, pada semester II, bank 
akan menaikkan bunga deposi-
to untuk menyesuaikan diri de-
ngan kenaikan bunga The Fed.

Dana darurat

Meski bunga deposito cukup 
kecil dan kalah dibandingkan 
dengan imbal hasil instrumen 
keuangan lainnya, dalam kon-
teks perencanaan keuangan, 
Anda tak disarankan untuk me-
narik dana dari produk ini. 
Bahkan beberapa perencana 
keuangan masih merekomen-
dasikan deposito sebagai tem-
pat parkir dana.

Perencana keuangan dari 
OneShildt Financial Planning, 
Risza Bambang mengatakan, 
deposito memiliki peranan pen-
ting dalam merencanakan ke-
uangan. Produk ini bisa dijadi-
kan tempat parkir dana darurat, 
yakni dana yang bisa digunakan 
untuk memenuhi kebutuhan 
tiba-tiba atau mendadak. 

Deposito juga bisa jadi alat 
sederhana untuk pengukur ke-
disiplinan seseorang dalam 
menjalankan perencanaan ke-
uangan yang telah ditetapkan. 

Maklum, dana darurat termasuk 
dana menganggur yang bisa di-
cairkan tetapi tidak dicairkan. 
"Jika seseorang tergoda dan 
mencairkan untuk membeli ba-
rang yang tidak dibutuhkan, 
bisa dikatakan keimanan dan 
rapor keuangannya masih be-
lum baik," ujar Risza.

Paling tidak ada dua alasan 
kenapa deposito cocok dijadi-
kan sebagai tempat dana daru-
rat. Pertama, likuid. Deposito 
ketika jatuh tempo sangat mu-
dah untuk dicairkan. Deposan 
bisa mencairkan di semua ca-
bang bank. Bahkan deposan 
bisa mencairkannya melalui 
internet banking dan dana pas-
ti akan ditransfer saat ini juga. 
Bandingkan dengan instrumen 
lainnya yang harus dicairkan di 
kantor pusat dan memiliki masa 
tunggu pencairan.

Kedua, aman. Deposito tidak 
terpengaruh gejolak yang terja-
di pasar keuangan. Nilai nomi-

nal simpanan akan sama pada 
saat jatuh tempo. Jadi deposito 
aman dari risiko penurunan ni-
lai. Deposito juga aman karena 
ada jaminan dari LPS, asalkan  
bunganya tidak di atas bunga 
penjaminan LPS dan nilainya 
tidak lebih dari  Rp 2 miliar.  

Cuma, yang perlu Anda per-
hatikan, bank mungkin akan 
mengenakan penalti kalau men-
cairkan deposito sebelum jatuh 
tempo tiba. Kabar baiknya, se-
karang sudah banyak produk 
deposito yang bebas penalti 
walau nasabah menarik dana 
sebelum jatuh tempo.

Risza bilang, saking penting-
nya peran deposito sebagai 
dana darurat, semua orang wa-
jib menyisihkan sebagian pen-
dapatannya di deposito, tidak 
peduli profi l risiko yang dimili-
ki. Ukurannya, bagi yang belum 
menikah tiga kali pengeluaran 
bulanan. Sedangkan yang sudah 
berkeluarga minimal enam 

hingga dua belas kali total pe-
ngeluaran. "Jika belum pernah 
melakukan perhitungan penge-
luaran, bisa menggunakan pen-
dapatan bulanan," ujarnya.

P e r e n c a n a  K e u a n g a n 
MoneynLove Planning & 
Consulting Freddy Pieloor me-
ngatakan, menaruh dana di de-
posito ibarat menitipkan uang 
pada bank. Jadi tujuannya pe-
nempatan dana ini harus untuk 
kebutuhan yang bersifat jangka 
pendek. 

Penempatan dana di deposito 
juga bisa dilakukan untuk me-
nampung dana hasil investasi 
apabila sudah mencapai target 
yang diinginkan. Contohnya, 
menyisihkan pendapatan untuk 
pembayaran uang sekolah anak 
ketika tidak ada instrumen ke-
uangan jatuh temponya tidak 
sesuai dengan waktu pemba-
yaran. "Penempatan dana di 
deposito jangan melihat imbal 
hasilnya tetapi manfaatnya da-

lam perencanaan keuangan. 
Sebab, imbal hasil kalah dengan 
infl asi riil dan kenaikan biaya-
biaya," ujar Freddy.

Risza menambahkan, deposi-
to termasuk instrumen abu-abu. 
Maksudnya, instrumen ini bisa 
dijadikan sebagai tempat inves-
tasi, juga bisa sebagai tempat 
parkir dana saja. Dalam memi-
lih deposito, ada baiknya mem-
pertimbangkan besaran bunga 
deposito. Alasannya, bunga de-
posito bisa jadi membantu agar 
target dana darurat ideal terca-
pai lebih cepat. 

Misalnya, seorang lajang me-
miliki dana darurat dua kali dari 
pendapatan, sementara ideal-
nya tiga kali. Untuk dana daru-
rat disisihkan 10% dari penda-
patan per bulan. Tentu untuk 
memenuhi ideal butuh waktu 
10 bulan. Namun dengan bunga 
deposito yang bagus, waktu 
pengumpulannya bisa berku-
rang jadi 9 bulan.       ❏

KONTAN/Baihaki

Survei Suku Bunga Deposito

Bank
1 bulan 3 bulan

Nov-16 Des-16 Nov-16 Des-16

BUKU I dan II < Rp 100 jt > Rp 100 jt < Rp 100 jt > Rp 100 jt < Rp 100 jt > Rp 100 jt < Rp 100 jt > Rp 100 jt
Bank Windu Kentjana 5,5% negotiable 5,5% negotiable 5,5% negotiable 5,5% negotiable
Bank Mutiara/J Trust 6% negotiable 6% negotiable 7% negotiable 7% negotiable

< Rp 500 jt > Rp 500 jt < Rp 500 jt > Rp 500 jt < Rp 500 jt > Rp 500 jt < Rp 500 jt > Rp 500 jt
Bank Nasional Nobu 6% 6,5% 6% 6,5% 5,75% 6,25% 5,75% 6,25%
Bank Woori Sahabat 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 6% 6% 6% 6%
Bank BUKU III dan IV < Rp 100 jt >Rp 100 jt < Rp 100 jt > Rp 100 jt < Rp 100 jt > Rp 100 jt < Rp 100 jt > Rp 100 jt
Bank Jabar 5,75% negotiable 5,75% negotiable 6,25% negotiable 6,25% negotiable

< Rp 200 jt >Rp 200 jt < Rp 200 jt > Rp 200 jt < Rp 200 jt > Rp 200 jt < Rp 200 jt > Rp 200 jt
Bank Jatim 4,25% 4,25% 4,5% 4,5% 6% 6% 6% 6%

< Rp 500 jt > Rp 500 jt < Rp 500 jt > Rp 500 jt < Rp 500 jt > Rp 500 jt < Rp 500 jt > Rp 500 jt
Bank Mega 5% 5,5% 5% 5,5% 4,75% 5,25% 4,75% 5,25%

< Rp 1 m > Rp 1 m < Rp 1 m > Rp 1 m < Rp 1 m > Rp 1 m < Rp 1 m > Rp 1 m
CIMB Niaga 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75%
Mandiri 4,25% 4,5% 4,25% 4,5% 5,75% 6% 5,75% 6%

< Rp 2 m > Rp 2 m < Rp 2 m > Rp 2 m < Rp 2 m > Rp 2 m < Rp 2 m > Rp 2 m
BTPN 6,25% 7% 6,25% 7% 6,25% 7% 6,25% 7%
Panin 6,25% 6,75% 6,25% 7% 6,25% 7% 6,25% 7%
BCA 4,75% 5% 4,75% 6% 5% 5,25% 5% 6,25%

Sumber: Riset Mandiri Sekuritas

BI Rate (%) 7-Days RR Rate (%) Infl asi (%) LPS Rate (%)* Rata-rata Deposito 
1 bln (%)*

Rata-rata Deposito 
3 bln (%)*

Rata-rata Deposito 
6 bln (%)*

Rata-rata Deposito 
≥ 12 bln (%)*

Sumber: BI, BPS, LPS, OJK*Suku bunga rupiah
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T
ahun 2016 tampaknya 
menjadi tahun kebang-
kitan sektor komodi-
tas. Setelah lesu darah 

berkepanjangan, harga komodi-
tas mulai merangkak naik. 
Berbarengan dengan pemulihan 
harga komoditas, harga saham 
emiten berbasis komoditas per-
tambangan beterbangan. 

Komoditas batubara meng-
alami lonjakan harga paling 
sumringah tahun lalu. Sepanjang 
2016, harga batubara New 
Castle kontrak pengiriman 
Februari 2017 di Bursa ICE 
Futures Exchange meroket 
hingga 101,87%. Harga batubara 
menyentuh posisi tertinggi se-
besar US$ 101,87 per metrik ton 
di awal November 2016.

Harga minyak mentah juga 
menguat. Minyak WTI untuk 
kontrak pengiriman Februari 
2017 di Bursa New York 
Mercantile Exchange (Nymex) 
sepanjang tahun lalu harganya 
naik sebesar 20,48%. Pada 28 
Desember lalu, harga minyak 
mencatatkan posisi tertinggi 
sepanjang 2016 yang mencapai 
US$ 54,06 per barel.

Tak ketinggalan, harga komo-
ditas logam juga naik. Harga ti-
mah kontrak pengiriman tiga 
bulan di  London Metal 
Exchange (LME) selama 2016 
lalu melonjak 45,14%. Sementara 
harga nikel di LME juga naik 
13,61% sepanjang 2016.

Kenaikan harga komoditas 
pertambangan jelas menjadi 
katalis positif bagi emiten tam-
bang. Makanya, tahun lalu har-
ga saham emiten tambang tikut 
melonjak tinggi. Dibandingkan 
dengan sektor saham lainnya, 

kinerja indeks saham sektor 
pertambangan mencetak kena-
ikan paling tinggi sepanjang 
2016, mencapai 70,73%.

Sebagian saham emiten per-
tambangan malah mengukir 
kenaikan harga ratusan persen 
dalam setahun. Harga saham 
PT  Delta Dunia Makmur Tbk 
(DOID), contohnya, sepanjang 
tahun lalu meroket hingga 
844,44% (lihat tabel).

Tahun ini, analis memperki-
rakan, prospek saham sektor 
pertambangan masih cerah. 
Katalis utama sektor ini tetap 
bersumber dari pemulihan har-
ga komoditas yang masih akan 
berlanjut. Meskipun, kenaikan 
harga komoditas tidak akan se-
tinggi tahun kemarin.

Tahun lalu, lonjakan harga 
batubara, salah satunya, disum-
bang oleh langkah Pemerintah 
China mengurangi produksi. 
Jika kebijakan itu terus berlan-
jut, maka harga batubara masih 
berpotensi menguat.

Kurniawan Sudjatmiko, 
Analis Ciptadana Securities, 
memproyeksikan, rata-rata har-
ga batubara sepanjang tahun ini 
sebesar US$ 75 per metrik ton.  
Rata-rata harga ini lebih tinggi 
dibanding tahun lalu.

Menurut Kurniawan, rata-rata 
harga batubara yang lebih tinggi 
lantaran gangguan La Nina yang 
masih akan menghambat pro-
duksi batubara. Selain itu, 
Australia juga tengah mengge-
lar perawatan dan perbaikan 
alat-alat pertambangan. Di sisi 
lain, di tengah kebijakan pengu-
rangan produksi batubara, per-
mintaan batubara China masih 
tinggi. "Kondisi kelebihan paso-

kan batubara dunia semakin 
berkurang," ujar dia.

Dessy Lapagu, Analis BNI 
Securities, memperkirakan, 
harga batubara dunia masih 
berpeluang naik hingga perte-
ngahan tahun ini. Setelah itu, 
tren harga batubara cenderung 
melemah. Sebab, jika China 
mengubah kebijakan pengu-
rangan produksi batubara, pa-
sokan batubara akan kembali 
berlebih. Ujungnya, harga batu-
bara ikut terpengaruh.

Meski begitu, Dessy optimis-
tis, rata-rata harga batubara ta-
hun ini masih berpeluang di 
atas US$ 80 per metrik ton. 
Sementara Andrew Franklin 
Hotama,  Anal is  Bahana 
Securities, lebih konservatif. Ia 
meramalkan, rata-rata harga 
batubara tahun ini US$ 60 per 
metrik ton. Selain karena ke-
mungkinan China mengubah 
kebijakan pengurangan produk-
sinya, harga batubara saat ini 
juga sudah terlalu tinggi.

Kenaikan harga 

Tren harga komoditas per-
tambangan lain juga masih cu-
kup cerah. Harga minyak men-
tah dunia diperkirakan masih 
akan menguat pasca Organisasi 
Negara-negara Pengekspor 
Minyak (OPEC) sepakat menu-
runkan produksi. Selain itu, 
Nyoman Widita Prabawa, Analis 
BCA Sekuritas, menuturkan, 
OPEC juga telah menjalin ko-
munikasi dengan produsen mi-
nyak lain yang bukan anggota 
mereka untuk memangkas pro-
duksi.

Nyoman memperkirakan, 

rata-rata harga minyak dunia 
tahun ini US$ 57 per barel. Ini 
lebih tinggi dibanding rata-rata 
harga minyak dunia tahun lalu 
sebesar US$ 45 per barel. 
Meskipun, kenaikan harga mi-
nyak tidak setinggi tahun 2014 
lalu lantaran ada potensi kena-
ikan produksi dari Iran dan 
Amerika Serikat. Sementara 
Andrew optimistis, rata-rata 
harga minyak tahun ini masih di 
atas US$ 60 per barel.

Kenaikan harga minyak akan 
menjadi bahan bakar bagi kena-
ikan harga komoditas lainnya. 
Harga nikel diperkirakan masih 
a k a n  p r o s p e k t i f  p a s c a 
Pemerintah Filipina menggelar 
audit terhadap operasional pro-
duksi  tambang mereka. 
Maklum, Filipina adalah produ-
sen terbesar bijih nikel.

Di sisi lain, Andrew mengata-
kan, rencana Presiden Amerika 
Serikat Donald Trump meng-
genjot pembangunan infra-
struktur akan mengerek per-

mintaan baja. Sedang konsumsi 
nikel China juga masih tinggi. 
Andrew memproyeksikan, rata-
rata harga nikel tahun ini US$ 
11.000 per metrik ton.

Kurniawan mengamini, per-
mintaan nikel dari China masih 
akan stabil. Di dalam negeri, 
produsen juga bisa menjual bi-
jih nikel ke smelter, meski har-
ganya di bawah harga dunia. 
Dia menghitung, harga nikel ta-
hun ini di rentang US$ 10.000–
US$ 12.000 per ton.

Permintaan timah, Kurniawan 
menyatakan, juga masih akan 
tetap tinggi dari produsen ba-
rang elektronik. Dia memperki-
rakan, harga timah tahun ini 
stabil di kisaran US$ 20.000 per 
metrik ton. Andrew bahkan ya-
kin, harga timah tahun ini bisa 
di atas US$ 21.000 per metrik 
ton. Sebab, semua negara saat 
ini sedang kekurangan pasokan 
timah. Defi sit timah dunia tahun 
ini diperkirakan mencapai 
10.000 ton–15.000 ton. 

Mendulang Berkah Tren 
Kenaikan Harga Komoditas
Menakar prospek saham-saham emiten pertambangan

KONTAN/Febrina Ratna Iskana

Kinerja Tertinggi Saham Pertambangan Sepanjang 2016

Emiten Kode 
Saham

Kenaikan 
Harga

PT Delta Dunia Makmur Tbk DOID 844,44%
PT Bumi Resources Tbk BUMI 456,00%
PT Resources Alam Indonesia Tbk KKGI 257,14%
PT Adaro Energy Tbk ADRO 229,13%
PT Harum Energy Tbk HRUM 217,04%
PT Indo Tambangraya Megah Tbk ITMG 194,76%
PT Aneka Tambang Tbk ANTM 185,03%
PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk PTBA 176,24%
PT Petrosea Tbk PTRO 148,28%
PT Timah Tbk TINS 112,87%

Sumber: Riset KONTAN

Herry Prasetyo, Francisca Bertha Vistika

Setelah lama terseok-seok, harga 
saham emiten pertambangan 
menjadi rising star pada tahun lalu. 
Tahun ini, saham pertambangan 
masih berpotensi memberikan 
cuan. Simak rekomendasi saham 
tambang pilihan analis.
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Lalu, bagaimana prospek ki-
nerja dan saham emiten per-
tambangan? Simak rekomenda-
si analis untuk saham-saham 
pilihan berikut ini: 

■ Emiten batubara

Kenaikan harga batubara je-
las menjadi berkah bagi emiten 
batubara. Maklum, tidak sedikit 
kinerja emiten batubara terse-
ok-seok akibat anjloknya harga 
batubara sejak 2012. Analis 
memperkirakan, kinerja emiten 
batubara tahun ini bakal lebih 
baik dibanding tahun lalu.

Untuk emiten batubara, 
Andrew menjagokan saham 
PT Indo Tambangraya Megah 
Tbk (ITMG) sebagai investasi 
jangka menengah panjang. 
Alasannya, valuasi harga saham 
ITMG saat ini masih murah. 
ITMG juga memiliki kualitas 
batubara paling tinggi.

Di saat harga batubara re-
bound, Andrew bilang, ITMG 
memilih fokus memproduksi 
dan menjual batubara dengan 

kualitas rendah. Sementara ba-
tubara kualitas tinggi mereka 
simpan sebagai cadangan untuk 
dijual begitu harga batubara 
dunia kembali longsor.

Andrew memperkirakan, 
pendapatan ITMG tahun ini 
mencapai US$ 1,5 miliar, de-
ngan laba bersih US$ 118 juta. 
Ia merekomendasikan beli un-
tuk saham ITMG, dengan target 
12 bulan ke depan Rp 19.460 
per saham. Selasa (2/5) lalu, 
harga saham ITMG masih ber-
ada di level Rp 15.775. 

Dessy dan Kurniawan mere-
k o m e n d a s i k a n  s a h a m 
PT Tambang Batubara Bukit 
Asam Tbk (PTBA) sebagai ga-
coan tahun ini. Dessy mengata-
kan,  saham PTBA menarik 
lantaran dalam jangka panjang 
kinerjanya terus tumbuh. 

Sebagai BUMN, PTBA bakal 
mendapatkan banyak proyek 
pembangkit listrik dari PT PLN. 
Selain itu, pembangunan jalur 
ganda keretaapi di wilayah 
Sumatra Selatan juga akan 
memberikan keuntungan bagi 
PTBA dalam mendistribusikan 
pasokan batubara.

Selain katalis positif dari pro-
yek pembangkit  l is tr ik , 
Kurniawan menilai, PTBA ung-
gul karena lebih banyak menju-
al pasokan batubara ke pasar 
lokal. Sementara kenaikan har-
ga acuan batubara (HBA) di 
dalam negeri relatif tertinggal 
dibandingkan dengan kenaikan 
harga dunia. Artinya, tahun ini 

kinerja PTBA bakal meningkat 
berkat harga jual batubara me-
reka yang lebih baik. 

Hitungan Kurniawan, penda-
patan PTBA tahun ini Rp 18,5 
triliun, dengan laba bersih sebe-
sar Rp 2,4 triliun. Dessy mem-
perkirakan, PTBA akan meraup 
pendapatan Rp 13,7 triliun, de-
ngan laba Rp 1,2 triliun. 

Dessy dan Kurniawan mere-
komendasikan beli untuk sa-
ham PTBA sebagai investasi 
jangka panjang. Dalam 12 bulan 
ke depan, Dessy mematok tar-
get  harga saham PTBA 
Rp 14.900 per saham, sementa-
ra Kurniawan memasang target 
harga di posisi Rp 13.980. 

Igor Nyoman, Analis NH 
Korindo Securities, juga menja-
gokan  saham PTBA, dengan 
target harga Rp 16.525 per sa-
ham. Selain fundamental lebih 
baik,  Igor beralasan, porsi eks-
por batubara PTBA hanya 40% 
sehingga risikonya tidak terlalu 
besar saat ekonomi global kem-
bali bergejolak. Selasa (12/1), 
harga saham PTBA masih 
Rp 12.050 per saham.

■ Emiten mineral     
logam

Di sektor saham pertambang-
an mineral logam, Raphon men-
jagokan saham PT Aneka 
Tambang Tbk (ANTM). Menurut 
dia, ANTM punya kapasitas 
produksi lebih tinggi dibanding 
kompetitornya. Setelah memi-
liki tiga pabrik nikel, ANTM 
saat ini tengah membangun 
pabrik mereka keempat.

Saat ini, produksi nikel ANTM 
sudah terserap seluruhnya oleh 
pasar. Nah, dengan tambahan 
kapasitas produksi dari pabrik 
baru, Raphon memperkirakan, 
ANTM bisa mengejar perminta-
an dalam lima tahun sampai 
sepuluh tahun mendatang.

Kurniawan juga merekomen-
dasikan saham ANTM sebagai 
gacoan investasi jangka panjang 
di tahun ini. Selain di bisnis ni-
kel, ANTM juga memiliki bisnis 
emas yang terus berkembang. 
Divisi Penjualan Logam Mulia 
ANTM, menurut Kurniawan, 
mampu mempertahankan ki-
nerja perusahaan pelat merah 
ini di tengah adanya pelarangan 
ekspor bijih mineral.

Kurniawan memproyeksikan, 
pendapatan ANTM tahun ini 
Rp 10,9 triliun, dengan laba ber-
sih Rp 174 miliar. Dia mereko-
mendasikan beli untuk saham 
ANTM, dengan target Rp 965 
per saham. Raphon juga mere-
komendasikan beli, dengan 
target harga Rp 1.030 per sa-
ham. Selasa (10/1), harga saham 
ANTM Rp 865 per saham.

Sementara Andrew lebih me-
ngunggulkan saham PT Vale 
Indones ia  Tbk ( INCO) . 
Alasannya, INCO merupakan 
produsen nikel kualitas tinggi 
yang akan menangguk keun-
tungan dari harga nikel dunia 
yang melejit. Selain memiliki 
smelter sendiri, biaya produksi 
INCO juga lebih efi sien.

Hitungan Andrew, pendapat-
an INCO tahun ini US$ 763 juta, 
dengan laba bersih US$ 145 
juta. Ia merekomendasikan beli 
untuk saham INCO. Target har-
ganya: Rp 4.000 per saham. 
Menurut dia, valuasi harga sa-
ham INCO saat ini terbilang 

❝
Tren kenaikan har-
ga komoditas ta-

hun ini menjadi ba-
han bakar bagi per-
baikan kinerja dan 
kenaikan harga sa-

ham emiten.

❞

Kinerja Keuangan ITMG
Pos (juta dollar AS) 30-Sep-16 30-Sep-15
Pendapatan 958,44 1.206,55
Laba Bersih 69,59 82,95
Laba Bersih per saham (Rp) 0,06 0,07

Sumber: Riset KONTAN

ITMG

Sumber: Riset KONTAN

Kinerja Keuangan PTBA
Pos (miliar rupiah) 30-Sep-16 30-Sep-15
Pendapatan 10.041,77 10.501,82
Laba Bersih 1.051,74 1.505,58
Laba Bersih per saham (Rp) 486 697

Sumber: Riset KONTAN

PTBA

Sumber: Riset KONTAN

Kinerja Keuangan ANTM
Pos (miliar rupiah) 30-Sep-16 30-Sep-15
Pendapatan  6.445,24 9.043,79
Laba (Rugi) Bersih 38,27 (1.038,00)
Laba Bersih per saham (Rp) 1,56 -108,87

Sumber: Riset KONTAN

ANTM

Sumber: Riset KONTAN

Kinerja Keuangan INCO
Pos (juta dollar AS) 30-Sep-16 30-Sep-15
Pendapatan  405,46 613,14
Laba (Rugi) Bersih (7,02) 51,86
Laba Bersih per saham (Rp) -0,001 0,005

Sumber: Riset KONTAN

INCO

Sumber: Riset KONTAN

Kinerja Keuangan TINS
Pos (miliar rupiah) 30-Sep-16 30-Sep-15
Pendapatan  4.680,56 5.142,51
Laba Bersih 50,65 10,47
Laba Bersih per saham (Rp) 7 1

Sumber: Riset KONTAN

TINS

Sumber: Riset KONTAN

Kinerja Keuangan MEDC
Pos (juta dollar AS) 30-Sep-16 30-Sep-15
Pendapatan 416,89 418,06
Laba (Rugi) Bersih 22,26 (44,51)
Laba Bersih per saham (Rp) 0,0067 -0,0134

Sumber: Riset KONTAN

MEDC

Sumber: Riset KONTAN

murah sehingga menarik untuk 
investasi jangka panjang. Selasa 
(10/1), harga saham INCO ma-
sih Rp 2.880 per saham.

Untuk saham pertambangan 
mineral logam, Andrew juga 
menyarankan investor meng-
oleksi saham PT Timah Tbk 
(TINS) sebagai investasi jangka 
panjang. Jika bisa memproduk-
si timah sebanyak 30.000 per 
tahun sesuai target, TINS akan 
memperoleh keuntungan besar 
dari harga timah saat ini yang 
berkisar US$ 20.000 per metrik 
ton. Apalagi, jika harga timah 
dunia terus berada di atas US$ 
21.000 per metrik ton.

Andrew memperkirakan, 
pendapatan TINS hingga tutup 
tahun Rp 7,85 triliun, dengan 
laba bersih Rp 370 miliar. Ia 
merekomendasikan beli untuk 
saham TINS dan memasang 
target harga Rp 1.460. Selasa 
(10/1), harga saham TINS masih 
Rp 1.110 per saham. "Masih ada 
potensi kenaikan harga sekitar 
30%," ungkap Andrew.

■ Emiten minyak

Tren kenaikan harga minyak 
akan memberikan berkah bagi 
emiten di sektor pertambangan 
minyak. Emiten-emiten yang 
sebelumnya mencetak kinerja 
minus berpeluang meraup ke-
untungan pada tahun ini.

Untuk saham pertambangan 
minyak, Nyoman menjagokan 
saham PT Medco Energy 
International Tbk (MEDC). 
Selain kenaikan harga minyak, 
MEDC mendapat katalis positif 
p a s c a  m e n g a k u i s i s i  
ConocoPhillips Indonesia Inc 
Ltd (CILL) dan ConocoPhillips 
Singapore Operations Pte Ltd. 
CIIL merupakan operator South 
Natuna Sea Block (SNSB) B 
PSC dan  West  Natuna 
Transportation System.

Nyoman mengatakan, akuisi-
si ini akan meningkatkan pro-
duksi Medco menjadi 82 juta 
barel per hari. Peningkatan ini 
jelas menguntungkan di saat 
harga  minyak menguat.

Katalis positif lainnya adalah 
langkah Medco mengakuisisi 
Newmont Nusa Tenggara 
(NNT) pada November 2016 

lalu. Kinerja NNT tentu akan 
dikonsolidasikan ke laporan 
keuangan MEDC.

Menurut Nyoman, profi tabili-
tas NNT sangat menjanjikan. 
Tahun lalu, laba sebelum pajak 
Medco sebesar US$ 215 juta. 
Pada periode saham, laba ber-
sih NNT sekitar US$ 190 juta. 
Meski begitu, aliran keuntung-
an NNT ke Medco baru akan 
terasa dalam dua tahun hingga 
tiga tahun ke depan.

Hingga tutup tahun, Nyoman 
menghitung, pendapatan MEDC 
bisa mencapai US$ 658 juta, 
dengan laba bersih US$ 55 juta. 
Ia merekomendasikan beli un-
tuk saham MEDC, dengan tar-
get Rp 1.600 per saham. 

Nyoman menilai, saham 
MEDC lebih menarik untuk 
jangka panjang. Untuk jangka 
menengah, kenaikan kinerja 
dan kenaikan harga saham ti-
dak akan begitu signifikan. 
Selasa (10/1), harga saham 
MEDC Rp 1.495 per saham. 

Nah, silakan pilih-pilih saham 
penghasil cuan sesuai keyakin-
an Anda masing-masing.   ❏
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K
inerja saham infra-
struktur tidak terlalu 
ciamik di 2016. Dari 
sekian banyak sektor 

yang bisa mencetak return me-
lebihi kinerja Indeks Harga 
Saham Gabungan (IHSG) tahun 
kemarin, indeks infrastruktur 
tak bisa melampauinya.   

Saham infrastruktur sepan-
jang 2016 hanya bisa menoreh-
kan return 7,57%. Angka ini 
memang naik dibandingkan de-
ngan pencapaian di 2015 yang 
tercatat minus 15,42%. Namun, 
return tahun 2016 masih belum 
bisa mengalahkan raihan pada 
2014 yang mencapai 24,71% dan 
bisa disebut sebagai masa keja-
yaan sektor infrastruktur dalam 
lima tahun belakangan.

Lalu, bagaimana nasib saham 
infrastruktur di 2017? Moody's 
Investors Service memproyek-
sikan, kinerja emiten sektor 
komoditas dan infrastruktur di 
Indonesia bakal gemilang tahun 
ini. Khusus infrastruktur, lem-

baga pemeringkat internasional 
itu memperkirakan, rencana 
Pemerintah RI menggenjot pro-
yek infrastruktur akan membu-
at saham sektor ini naik.

Proyeksi Moddy's itu juga se-
nada dengan ramalan sejumlah 
analis. Toufan Yamin, Analis 
Erdikha Sekuritas, mengatakan, 
kinerja saham infrastruktur 
masih bisa bergerak positif ta-
hun ini. Mengacu data Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN) 2017, porsi belanja in-
frastruktur meningkat. Tahun 
lalu, pos infrastruktur hanya 
15,2% dari total anggaran belan-
ja pemerintah. Tahun ini, porsi-
nya naik menjadi 18,6%.

Yang juga jadi katalis positif 
bagi sektor infrastruktur ada-
lah: sejumlah proyek pemerin-
tah dalam tahap konstruksi, se-
perti jalan tol, pelabuhan, dan 
jembatan. “Jadi, untuk infra-
struktur sektor konstruksi 
aman,” ungkap Toufan.

Belanja meningkat  

Begitu juga dengan sektor in-
frastruktur di bidang telekomu-
nikasi. Toufan melihat bisnis ini 
masih akan berkembang. 
Katalis positifnya datang dari 
beberapa daerah di tanah air 
yang masih belum terjangkau 
layanan telekomunikasi.

Tentu, emiten telekomunikasi 
bisa memanfaatkan peluang ini 
untuk mengembangkan bisnis 
mereka. Selain itu, menurut 
Toufan, kebutuhan telekomuni-
kasi akan meningkat seiring 
dengan daya beli masyarakat 
kita yang mulai membaik.

Fahressi Fahalmesta, Analis 
Kresna Securities, menyebut-
kan, saham infrastruktur masih 
menarik untuk dikoleksi tahun 
ini. "Saya melihat belanja peme-
rintah untuk infrastruktur ma-
sih akan meningkat menjadi 
Rp 387 triliun," ujar dia.

Alhasil, emiten infrastruktur 
enggak main-main menangkap 
potensi di tahun ayam api, yang 
dalam penanggalan China ber-
gulir mulai 28 Januari nanti. 
Sejumlah emiten bidang kon-
struksi sudah menyiapkan pen-
danaan untuk mendukung eks-
pansi mereka tahun ini.

PT Adhi Karya Tbk (ADHI), 
misalnya, mengalokasikan be-
lanja modal Rp 2 triliun. 
Sumbernya dari kas internal 
dan pinjaman perbankan. 
Maklum, BUMN konstruksi ini 
sedang menyiapkan "hajatan" 
besar yakni melanjutkan kon-
struksi proyek kereta ringan 
alias light rail transit (LRT) 
Jabodetabek. "Dana yang telah 
diserap untuk pembangunan 
LRT hingga 2016 mencapai Rp 2 
triliun," kata Punjung Setya 
Brata, Direktur ADHI.

Perkembangan konstruksi 
tahap pertama untuk lintasan 
Cibubur–Cawang baru 15%. 
Lantas, progres pembangunan 
jalur Bekasi–Cawang 10% dan 
Cawang–Dukuh Atas 2%.

Tak mau ket inggalan, 
PT Perusahaan Gas Negara Tbk 
(PGAS) juga siap ekspansi ta-
hun ini. Produsen gas pelat me-
rah ini berencana membangun 
pipa gas bumi ruas Gresik–
Lamongan–Tuban sepanjang 
141 kilometer (km). Untuk ta-

hap satu, mereka membangun 
pipa dari Desa Suci hingga Desa 
Sembayat di Gresik yang mem-
bentang sejauh 11,5 km.

Targetnya, proyek tahap I ini 
kelar pada kuartal pertama 
2017. Pipa gas ruas Gresik–
Lamongan–Tuban akan tersam-
bung dengan jaringan PGAS 
yang ada di Jawa Timur. "Kami 
akan terus agresif dalam mem-
bangun jaringan pipa gas bumi 
untuk memperluas pemanfaat-
an gas bumi kepada masyara-

kat," ujar Irwan Andri Atmanto, 
Vice President Corporate 
Communications PGAS.

Saham infrastruktur mana 
yang cocok dengan tujuan ke-
uangan Anda? Simak ulasan se-
jumlah analis berikut:

■ PGAS

Tahun lalu, kinerja saham 
PGAS cukup bersinar. Selama 
setahun saham ini memberikan 
return 11%, melebihi pergerak-
an indeks infrastruktur.

Di awal tahun ini, bisa jadi 
PGAS menjadi salah satu saham 
yang menarik perhatian para 
investor. Sebab, pemerintah 
memastikan pembentukan hol-
ding BUMN minyak dan gas 
(migas). Rencananya, holding 
itu akan terbentuk bulan ini 
juga. Dan, hampir pasti PT 
Pertamina jadi pemimpin hol-
ding BUMN migas yang juga 
m e m b a w a h i  P G A S . 
Pembentukan holding ini bakal 
berefek positif buat PGAS. 

Toufan mengatakan, jika hol-
ding BUMN migas terbentuk, 
anak usaha Pertamina di sektor 
gas, PT Pertagas akan di bawah 

Proyek Meluncur, Saatnya 
Incar Saham Infrastruktur 
Mengkaji saham-saham pilihan di sektor infrastruktur

Danielisa Putriadita, Lamgiat Siringoringo

Kinerja saham infrastruktur tahun 
lalu memang tidak sesuai 
ekspektasi. Kinerja saham sektor 
ini tidak bisa melebihi IHSG. Tapi, 
tahun ini ada potensi saham 
infrastruktur mencetak cuan yang 
lebih tinggi. Tertarik mengoleksi? 

KONTAN/Muradi

❝
Porsi anggaran be-
lanja infrastruktur 
pemerintah yang 
meningkat tahun 

ini akan menjadi ka-
talis positif bagi sa-
ham infrastruktur.

❞
PGAS

Sumber: Riset KONTAN
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kendali PGAS. Otomatis, pele-
buran ini bisa mendongkrak 
jumlah pelanggan PGAS. “Jadi, 
nanti tidak ada tumpang tindih 
dalam satu daerah, hanya ada 
satu PGAS,” ucap Toufan. 
Dengan begitu, kebijakan ini 
menambah katalis positif bagi 
PGAS yang membuatnya tidak 
memiliki kompetitor.

Hanya, menengok tahun lalu, 
Toufan bilang, kinerja PGAS 
stagnan malah cenderung turun 
h i n g g a  k u a r t a l  k e t i g a . 
Penyebabnya, kenaikan biaya 
operasional hingga empat kali 
lipat. “Untuk biaya operasi, ada 
kenaikan kurs. Jadi, pendapat-
an sudah stagnan masih ditam-
bah biaya naik, kurang efi sien 
di sini,” beber Toufan.

Hanya, tahun ini pendapatan 
PGAS bisa meningkat. Selain 
pembentukan holding BUMN 
yang bisa mendongkrak jumlah 
pelanggan, perusahaan yang 
berdiri 1965 silam ini dapat ka-
talis positif dari program peme-
rintah yang mendorong masya-
rakat untuk beralih dari tabung 
gas ke gas pipa yang disalurkan 
ke rumah-rumah. Program ini 
sudah masuk ke sejumlah ru-
mah susun sewa (rusunawa) di 
Jakarta. "Ini potensi besar bagi 
PGAS. Bayangkan saja, nanti 
banyak perumahan baru yang 
pakai gas pipa seperti di 
Semarang,” kata Toufan.

Itu sebabnya, Toufan mem-
proyeksikan, pendapatan PGAS 
di 2017 bakal meningkat 10,78% 
menjadi Rp 43,8 triliun. Begitu 
juga dengan laba bersihnya naik 
8,58% jadi Rp 5,4 triliun.

Toufan pun merekomendasi-
kan beli untuk saham PGAS, 
dengan target harga Rp 3.350 
per saham. Pada perdagangan 
Selasa (10/1), saham PGAS di-
tutup di harga Rp 2.740.

Saham PGAS cocok bagi in-
vestor dengan tujuan keuangan 
jangka menengah. Soalnya, har-
ga saham emiten ini yang sedi-
kit volatile kurang pas untuk 
investasi jangka panjang.  

■ TLKM

PT Telekomunikasi Indonesia 
Tbk (TLKM)  jadi salah satu sa-
ham infrastruktur yang membe-
rikan keuntungan tinggi tahun 
lalu. Sepanjang 2016, perusaha-
an halo-halo milik pemerintah 
ini memberikan return hingga 
31,32%. Angka ini jauh lebih 
tinggi dibanding return emiten 
infrastruktur lain yang masih 

berada di bawah 20%.
Sebagai penguasa pasar tele-

komunikasi di Indonesia, TLKM 
memang memiliki jangkauan 
layanan dan infrastruktur yang 
lebih luas ketimbang kompeti-
tor. Toufan mengatakan, bisnis 
induk usaha PT Telkomsel ini 
masih sangat potensial, teruta-
ma di lini bisnis TV kabel berba-
yar dan layanan internet dengan 
teknologi fi ber optik.

Kesempatan TLKM untuk 
berekspansi pun masih terbuka 
lebar.  Wilayah Indonesia bagian 
Timur dan Tengah yang masih 
minim infrastruktur telekomu-
nikasi bisa menjadi ladang hijau 
untuk bisnis TLKM. “Penetrasi 
internet di wilayah Indonesia 
Tengah dan Timur akan digarap 
duluan oleh TLKM, karena jang-
kauan sinyal yang kuat dan 
market share yang luas. Masih 
ditambah TLKM juga punya pe-
merintah,” ujar Toufan.

Bicara kinerja, TLKM masih 
mencatatkan pertumbuhan 
hingga kuartal III 2016. Tapi, 
jika melihat performa dari kuar-
tal ke kuartal, laba bersih TLKM 
mengalami sedikit penurunan. 
“Net income agak turun sedikit 
atau bisa saya bilang fl at, hanya 
turun 3%,” kata Toufan.

Penurunan laba bersih terse-
but buntut dari meningkatnya 
biaya bunga utang TLKM. “Di 
sini investor memang perlu 
waspada, ya. Dari sisi funda-
mentalnya, ada peningkatan di 
biaya bunga,” beber Toufan. 
Meski laba bersih menyusut di 
kuartal III 2016, dia menilai, se-
panjang 2016 kinerja perusaha-
an telekomunikasi berumur 
160 tahun ini masih baik.

Bahkan secara histori, sejak 
lima tahun terakhir TLKM tidak 
pernah mengalami kerugian. 
Toufan mencatat, pertumbuhan 
TLKM setiap tahun sekitar 7%–
8%. Ia mengharapkan, tahun 

2017 pertumbuhan TLKM bisa 
meningkat jadi 10%–12%.  

Hingga akhir 2016, Toufan 
memproyeksikan, pendapatan 
TLKM bisa tumbuh 13% sedang-
kan untuk 2017 meningkat 12% 
menjadi  Rp 126 tri l iun. 
Sementara untuk laba bersih, 
dia memproyeksikan, naik 
16,9% sampai akhir 2016 dan 
bertambah 15,7% untuk 2017 
menjadi Rp 20,9 triliun.

Toufan merekomendasikan 
beli untuk saham TLKM, dengan 
target harga Rp 4.450 per sa-
ham. Pada perdagangan Selasa 
(10/1), saham TLKM masih ber-
ada di harga Rp 4.000.

■ ADHI

Beda dengan PGAS dan 
TLKM, ADHI justru jadi salah 
satu saham yang kinerja harga-
nya cukup buruk tahun kema-
rin. Padahal, pada awal 2016 
saham ADHI banyak dijagokan 
akan memberikan return tinggi. 
Yang terjadi, saham ADHI ma-
lah cetak minus 1,47%.

Sejalan dengan kinerja harga 
sahamnya, performa perusaha-
an yang berdiri 1960 silam ini 
juga tidak ciamik. Fahressi me-
nuturkan, kinerja ADHI tahun  
lalu bisa dikatakan less favora-
ble. "Mereka tidak bisa membu-
kukan target kontrak barunya 
yang semula Rp 25 triliun," ujar-
nya. Akhirnya, ADHI pun harus 
merevisi target kontraknya 
menjadi Rp 17,9 triliun. 

Hingga November 2016 lalu, 
kontrak baru ADHI baru Rp 
13,4 triliun atau sekitar 74,8% 
dari target. Penyebab utama-
nya: penandatanganan kontrak 
LRT yang terlambat dari jadwal. 
Ini merupakan dampak dari 
perubahan peraturan presiden 
(perpres) yang menjadi dasar 
hukum penugasan ADHI.

Tapi, kepastian kelanjutan 

KONTAN/Cheppy A. Muchlis

Kinerja Keuangan dan Saham PGAS

Pos (juta dollar) 30-Sep-16 30-Sep-15

Pendapatan 2.155,55 2.138,23

Laba Bersih 245,37 306,41

Laba Bersih per saham (Rp) - -

Total return year to date 1,48%

Total return setahun 11%

Total return 3 tahun* -11,8%

Total return 5 tahun* 0,01%

Yield dividen 12 bulan 3,33%

Per Selasa (10/1/2017), *: return disetahunkan 
                                                                                   Sumber: Riset KONTAN

Kinerja Keuangan dan Saham ADHI

Pos (miliar rupiah) 30-Sep-16 30-Sep-15

Pendapatan 5.693,07 5.415,86

Laba Bersih 115,18 137,35

Laba Bersih per saham (Rp) 32,35 76,26

Total return year to date 7,69%

Total return setahun -1,47%

Total return 3 tahun* 20,93%

Total return 5 tahun* 36,62%

Yield dividen 12 bulan 1,17%

Per Selasa (10/1/2017), *: return disetahunkan 
                                                                                   Sumber: Riset KONTAN

Kinerja Keuangan dan Saham TLKM

Pos (miliar rupiah) 30-Sep-16 30-Sep-15

Pendapatan 86.188 75.719

Laba Bersih 22.169 17.337

Laba Bersih per saham (Rp) 149,57 117,6

Total return year to date 0,5%

Total return setahun 31,32%

Total return 3 tahun* 27,55%

Total return 5 tahun* 22,79%

Yield dividen 12 bulan 0,48%

Per Selasa (10/1/2017), *: return disetahunkan 
                                                                                   Sumber: Riset KONTAN

proyek LRT tahun ini menjadi-
kan saham ADHI layak koleksi. 
Apalagi, perusahaan ini sudah 
menyiapkan belanja modal 
hingga Rp 2 triliun untuk men-
jalankan berbagai proyek.

Tahun 2017, Fahressi mem-
proyeksikan pendapatan ADHI 
mencapai Rp 15,2 triliun, de-
ngan laba bersih sebesar Rp 531 
miliar. Katalis positif untuk 
ADHI juga datang dari perge-
rakan perusahaan ini yang ce-
pat dalam mencari pendanaan. 
Apalagi, sebagai perusahaan 
pelat merah, memang banyak 
skema yang bisa mereka ambil 
untuk mencari pinjaman.

Fahressi pun merekomenda-
sikan beli untuk saham ADHI. 
Ia memasang target harga 
Rp 2.650 per saham. Pada per-
dagangan Selasa (10/1), saham 
ADHI berakhir di harga 
Rp 2.240 per saham.

Fahressi menyarankan, bagi 
investor yang tertarik, saham 
ini cocok untuk investasi jang-
ka menengah. Saran ini selaras 
dari pergerakannya di 2016. 
Pada April, saham ADHI me-
mang sempat moncer di harga 
Rp 2.800 namun kembali melo-
rot di kuartal terakhir.

Mau koleksi yang mana untuk 
tujuan keuangan Anda?          ❑

ADHI

Sumber: Riset KONTAN
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TLKM

Sumber: Riset KONTAN
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A
ncaman lonjakan kre-
dit bermasalah yang 
menghantui industri 
perbankan sejak 2015 

lalu tampak mulai mereda. 
Saham emiten perbankan jadi 
menarik untuk dikoleksi.

Dalam Konferensi Pers Tutup 
Tahun 2016 yang digelar 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
akhir Desember lalu, Ketua 
Dewan Komisioner  OJK 
Muliaman Hadad mengatakan,  
kredit bermasalah alias non-
performing loan (NPL) per-
bankan per November 2016 se-
besar 3,18%. OJK memproyeksi-
kan, NPL perbankan akhir 2017 
akan turun menjadi 2,76%. 
Sementara penyaluran kredit 
bakalan tumbuh 13,25%.

Analis menilai, perbaikan 
kualitas kredit menjadi katalis 
positif utama bagi emiten per-
bankan. Pemulihan ekonomi 
dan kenaikan harga komoditas 
mendorong debitur korporasi 
memiliki kemampuan untuk 
membayar pinjaman.

Bima Setiaji, Analis NH 
Korindo Securities, bilang, per-
baikan kualitas kredit akan 
mengurangi alokasi bank dalam 
menyiapkan dana cadangan 
kerugian penurunan nilai. 
Alhasil, perolehan laba bank 
berpotensi meningkat.

Agus Purnomo, Analis 
Danareksa Sekuritas, mengami-
ni, banyak emiten perbankan 
telah menggelar upaya bersih-
bersih kredit bermasalah tahun 
lalu. Tahun ini, emiten perbank-
an bakal menikmati hasilnya. 
Biaya pinjaman diperkirakan 
turun seiring kualitas kredit 
yang membaik. Secara umum, 
Agus menilai, emiten perbank-
an memiliki prospek yang cu-
kup cerah pada tahun ini.

Masih menarik

Namun, bukan berarti tidak 
ada risiko yang membayangi 
emiten bank. Menurut Agus, 
rencana bank sentral Amerika 
Serikat (AS), The Fed mengerek 
suku bunga sebanyak tiga kali 
di 2017 menjadi katalis negatif 
bagi emiten perbankan.

Kenaikan Fed Funds Rate 
(FFR) berisiko mendorong 
dana asing hengkang dari pasar 
k e u a n g a n  I n d o n e s i a . 
Dampaknya, likuiditas perbank-
an akan semakin ketat. Bank 
bakal berlomba menggaet dana 
pihak ketiga (DPK) dengan me-
ngerek suku bunga deposito. 
Walhasil, biaya dana alias cost 
of fund perbankan naik. 

Di sisi lain, Bima menambah-
kan, pemerintah terus mendo-
rong perbankan menurunkan 
bunga kredit di saat biaya dana 
meningkat. Efeknya, margin 
bunga bersih alias net interest 
margin akan tertekan.

Toh, Igor Nyoman, Analis 
BCA Sekuritas, meyakini, kiner-
ja perbankan akan tumbuh le-
bih baik tahun ini. Saham per-
bankan juga masih menarik un-
tuk dikoleksi sebagai instrumen 
investasi, baik untuk jangka 
menengah maupun panjang. 
Apalagi, harga saham bank saat 
ini masih tergolong murah di-
banding harga rata-rata dalam 
beberapa tahun terakhir.

Nah, berikut rekomendasi 
tiga saham emiten bank yang 
bisa menjadi mesin investasi 
Anda pada tahun ini. 

■ BBTN

Tahun ini, PT Bank Tabungan 
Negara (BTN) Tbk menarget-
kan penyaluran kredit tumbuh 
20% hingga 22%. Sedang target 
NPL, Eko Waluyo, Sekretaris 
Perusahaan BTN, mengungkap-
kan, sebesar 2,5%.

Bima menjagokan saham 
emiten dengan kode BBTN ini 
sebagai pilihan teratas saham 
perbankan tahun ini. Menurut 
dia, BBTN merupakan emiten 
yang paling mendapat berkah 
dari Program Sejuta Rumah 
yang digelar pemerintah.

Di sisi lain, Program Serba 
Untung yang kembali diseleng-
garakan BTN pada tahun ini di-
proyeksikan bisa mendongkrak 
perolehan dana murah BTN. 
Dari sisi kinerja, NPL BTN 
membaik di saat bank lain 
mengalami kenaikan.

Senada, Igor bilang, fokus 
BTN menyasar segmen mene-
ngah bawah dan kredit pemilik-
an rumah (KPR) sejalan dengan 
program pemerintah. Ini jadi 
kekuatan BTN untuk menggen-
jot pertumbuhan kredit yang 
agresif. Katalis negatif bagi BTN 
berasal rencana perubahan ske-
ma subsidi bunga KPR.

Perhitungan Igor, pendapatan 
bunga bersih BBTN tahun ini 
Rp 8,76 triliun, dengan laba ber-
sih Rp 2,79 triliun. Bima mem-
perkirakan, pendapatan BBTN 
tahun ini Rp 20 triliun plus laba 
bersih Rp 2,4 triliun.

Bima pun merekomendasi-
kan beli untuk saham BBTN, 
dengan target harga Rp 2.435 
per saham untuk satu tahun ke 
depan. Menurutnya, saham 
BBTN cocok untuk investasi 

jangka panjang. Igor juga mere-
komendasikan beli untuk sa-
ham BBTN. Dia pasang target 
harga Rp 2.250 per saham. 
Selasa (10/1), harga saham 
BBTN masih Rp 1.835. 

■ BBRI

Saham PT Bank Rakyat 
Indonesia Tbk (BBRI) bisa jadi 
alternatif pilihan saham Anda di 
tahun ini. Menurut Agus, kiner-
ja BBRI terbilang stabil lantaran 
punya segmen market yang je-
las. Meskipun, pertumbuhan 
kinerjanya tak spektakuler.

Igor mengamini, fokus kredit 
ke sektor mikro menjadikan ri-
siko BRI lebih kecil dibanding-
kan dengan bank lainnya. 
Bukan cuma itu, return on equ-
ity (RoE) BBRI lebih premium 
ketimbang bank yang lain. 

Igor dan Agus merekomenda-
sikan beli untuk saham BBRI. 
Agus memasang target harga 
Rp 15.000 per saham sedangkan 
Igor mematok harga Rp 13.550 
per saham. Igor bilang, saham 
BBRI layak dikoleksi, baik oleh 
investor jangka panjang mau-

pun investor jangka pendek ali-
as trader. Selasa (9/1) lalu, har-
ga saham BBRI masih di level 
Rp 11.775 per saham.

■ BBNI

PT Bank Negara Indonesia 
(BNI) Tbk memasang target 
pertumbuhan kredit dan DPK 
tahun ini mencapai 16%–20%. 
Ryan Kiryanto, Sekretaris 
Perusahaan BNI, menyatakan, 
target pertumbuhan kredit yang 
di atas rata-rata industri itu agar 
BNI bisa jadi salah satu pemim-
pin pasar perbankan tanah air. 
Sementara target NPL di bawah 
3% sehingga cadangan kerugian 
penurunan nilai tetap stabil 
atau malah berkurang.

Agus memilih emiten dengan 
sandi saham BBNI sebagai top 
pick saham bank tahun ini. 
Menurut dia, BBNI mempunyai 
biaya dana yang rendah dengan 
bunga simpanan terendah ke-
dua setelah PT Bank Central 
Asia Tbk (BBCA). Dalam dua 
tahun terakhir, BBNI terbilang 
agresif membersihkan aset ber-

masalah. Tak heran, kinerja ta-
hun lalu tumbuh tinggi. 

Bima menuturkan, pertum-
buhan laba BBNI tahun lalu le-
bih tinggi dari bank besar lain-
nya, Ini berkat kenaikan penda-
patan bunga bersih dan biaya 
operasional yang efi sien. 

Hingga akhir tahun, Bima 
memproyeksikan, pendapatan 
BBNI bisa mencapai Rp 51 trili-
un, dengan laba bersih Rp 14 
triliun. Agus menghitung, pen-
dapatan bunga bersih BBNI ta-
hun ini Rp 29,6 triliun dan laba 
bersih Rp 14 triliun.

Agus merekomendasikan beli 
untuk saham BBNI, dengan 
target harga Rp 6.700 per sa-
ham. Bima juga merekomenda-
sikan beli dengan target harga 
Rp 6.450. Igor dan Agus sepa-
kat, saham BBNI menarik diko-
leksi, baik untuk jangka pendek 
maupun jangka panjang. Selasa 
(10/1), saham BBNI ditutup di 
harga Rp 5.575 per saham.

Nah, saat bunga deposito tak 
lagi memuaskan, silakan pilih 
saham bank yang mampu mem-
berikan cuan lebih gede.     ❏

Tak Puas Jadi Deposan? 
Jadilah Juragan Bank
Menakar prospek saham emiten perbankan

Herry Prasetyo, Francisca Bertha Vistika

Perbaikan ekonomi diperkirakan 
akan membikin kredit bermasalah 
di industri perbankan menurun. 
Perbaikan kualitas kredit menjadi 
katalis positif bagi emiten saham 
bank. Simak rekomendasi tiga 
saham bank berikut ini.

KONTAN/Cheppy A. Muchlis

SMRA

Kinerja Keuangan BBRI
Pos (miliar rupiah) 30-Sep-16 30-Sep-15
Pendapatan Bunga & Syariah  68.628,32 61.500,07
Laba Bersih 18.950,86 18.416,79
Laba Bersih per saham (Rp) 775,16 746,55

Sumber: Riset KONTAN

1.340
29 Des ‘16

1.340
29 Des ‘16

Kinerja Keuangan BBNI
Pos (miliar rupiah) 30-Sep-16 30-Sep-15
Pendapatan Bunga & Syariah 31.933,13 27.313,16
Laba Bersih 7.716,93 6.033,46
Laba Bersih per saham (Rp) 414 322

Kinerja Keuangan BBTN
Pos (miliar rupiah) 30-Sep-16 30-Sep-15
Pendapatan Bunga & Syariah 11.876,92 10.548,97
Laba Periode Berjalan 1.621,36 1.222,37
Laba Bersih per saham (Rp) 153 116

SMRA

1.340
29 Des ‘16

1.340
29 Des ‘16

SMRA

Sumber: Riset KONTAN

1.340
29 Des ‘16

1.340
29 Des ‘16
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T
ahun 2016 baru saja 
berlalu. Tapi, Indeks 
H a r g a  S a h a m 
Gabungan (IHSG) 

yang menghijau sepanjang 
tahun lalu masih terus membe-
kas di benak para investor.    

Dan, sektor konsumer turut 
membantu hijaunya IHSG di 
2016. Tak heran, tahun lalu in-
deks konsumer menduduki pe-
ringkat keempat kenaikan in-
deks tertinggi, dengan mence-
tak return sebesar 12,56%. 

Kenaikan itu terbilang luma-
yan. Sebab sebenarnya, tahun 
lalu sektor konsumer belum 
sepenuhnya pulih dari kelesuan 
ekonomi. Ini terlihat dari Indeks 
Keyakinan Konsumen (IKK) 
yang masih datar. Walau, IKK 
selama kuartal IV 2016 menca-
pai 116, lebih tinggi dibanding 
indeks triwulan sebelumnya 
sebesar 112,5. IKK ini juga lebih 
tinggi ketimbang periode yang 
sama di 2015 sebesar 103,5.

Tahun ini, tantangan berat 
sudah menanti emiten konsu-
mer. Michael Wilson Setjoadi, 
Analis Bahana Securities, me-
nyebutkan, kenaikan harga ba-
han baku jadi tantangan utama.  
Kenaikan harga bahan baku 
tentu mendorong ongkos pro-
duksi yang berujung pada kena-
ikan harga jual produk.

Dengan kenaikan harga ba-
han baku, emiten konsumer 
punya dua pilihan: mengerek 
harga jual barang dengan risiko 
penurunan volume penjualan, 
atau tidak menaikkan harga 
namun merelakan margin keun-
tungan semakin menipis. 

Suku bunga turun 

Meski begitu, Lucky Bayu 
Purnomo, Analis Danareksa 
Securities, bilang, konsumen 
kita kian optimistis dengan per-

ekonomian tahun ini yang bakal 
lebih baik dari tahun lalu. 
Alhasil, emiten-emiten di sektor 
konsumer pun bisa memanen 
untung dari kondisi itu.

Sentimen positif juga datang 
dari tren penurunan suku bu-
nga. "Sehingga, daya beli ma-
syarakat kita perlahan mulai 
meningkat," ujar Lucky.

Menurut Michael, investasi di 
saham sektor konsumer lebih 
cocok untuk mencapai tujuan 
keuangan jangka panjang. 
Pasalnya, emiten yang memiliki 
tipe bisnis sangat stabil dari sisi 
margin ini tidak akan terlalu 
signifikan terkena dampak mar-
ket  yang sedang turun. 
“Kapitalisasi pasarnya cukup 
besar dan sahamnya cukup li-
kuid, jadi mayoritas investor 
memegang saham konsumer 
lebih dari satu tahun hingga tiga 
tahun,” ungkap Michael.

Berikut saham-saham konsu-
mer yang bisa masuk keranjang 
investasi untuk mewujudkan 
tujuan keuangan Anda:

n INDF

Di antara seluruh emiten kon-
sumer, PT Indofood Sukses 
Makmur Tbk (INDF) jadi salah 
satu saham yang sukses mence-
tak return terbesar selama 
2016. Enggak main-main, return 
anak usaha Grup Salim ini ta-
hun lalu mencapai 53,14%. 

Kinerja positif di saham me-
mang sejalan dengan kinerja 
INDF. Berbagai lini bisnisnya 
memang cukup menjanjikan. 
Misalnya, sektor tepung. Ada 
sentimen bagus untuk INDF.  
“Pemain tepung ada yang kelu-
ar, kompetitor Bogasari jadi 
berkurang,” kata Michael.

Lalu, kenaikan harga minyak 
kelapa sawit mentah (CPO) tu-
rut memberikan katalis positif 

bagi lini bisnis INDF di bidang 
perkebunan. “Harga CPO bul-
lish membuat margin INDF 
otomatis baik,” ujar Michael.

Tahun ini, kinerja INDF juga 
akan tertolong inflasi yang ter-
kendali dan pertumbuhan eko-
nomi yang diharapkan bisa 
mencapai 5,4%. Dengan inflasi 
yang tetap terjaga, daya beli 
masyarakat berpotensi mening-
kat sehingga bisa menopang 
perolehan laba perusahaan 
yang berdiri 1990 silam ini.

Untuk 2017, Michael mem-
prediksikan, INDF mampu me-
raih pendapatan sebesar Rp 76 
triliun, dengan laba bersih men-
capai Rp 451,2 miliar. Jumlah 
ini naik 0,3% dari 2016.

Oleh karena itu, Michael me-
rekomendasikan beli untuk sa-
ham INDF, dengan target harga  
sebesar Rp 9.800 per saham. 
Pada perdagangan Selasa (10/1) 
lalu, saham INDF berakhir di 
harga Rp 7.975 per saham.

n UNVR

Kinerja saham PT Unilever 
Indonesia Tbk (UNVR) tahun 
lalu sesuai dengan pergerakan 
sektoral. Saham emiten ini bisa 
mencetak return dua digit, per-
sisnya sebesar 10,71%. Performa 
saham yang naik juga seiring 
dengan aksi perusahaan yang 
awal berdiri bernama Lever 
Zeepfabrieken N.V ini dalam 
membukukan pertumbuhan. 

Joni Wintarja Analis NH 
Korindo Sekuritas, mengata-
kan, pendapatan UNVR berasal 
dari segmen home dan personal 
care. Kedua lini bisnis ini mam-
pu mengukir keuntungan yang 
stabil selama empat tahun bela-
kangan, rata-rata sebesar 10% 
sampai 12% per tahun. 

Tapi, Joni memperkirakan di 
2017 ekonomi kita akan tumbuh 

lebih baik dari 2016 kinerja. 
Buntutnya, kinerja UNVR juga 
bakal ikutan naik. Ia mempro-
yeksikan perusahaan yang ber-
diri 1933 silam ini bisa mengha-
silkan pendapatan sebanyak  
Rp 43,3 triliun, dengan laba ber-
sih sebesar Rp 6,8 triliun.

Agar proyeksi ini tidak hanya 
sekadar angan-angan, Joni 
memberi saran, ke depan UNVR 
harus menjaga produk mereka 
supaya tetap bisa bersaing de-
ngan kompetitor. “Di consumer 
good jaga dari sisi persaingan, 
jadi market share UNVR masih 
bisa bagus,” imbuh Joni.

Joni pun merekomendasikan 

beli untuk saham UNVR, de-
ngan target  harga  Rp 47.900 
per saham. Pada perdagangan 
Selasa (10/1) lalu, saham UNVR 
ditutup di harga Rp 40.100.

Saham ini, Joni menilai, lebih 
cocok untuk tujuan investasi 
jangka panjang. Sebab, saham 
UNVR merupakan saham blue 
chip yang kenaikannya harus 
dihitung selama setahun. 

n GGRM 

Tahun lalu, PT Gudang Garam 
Tbk (GGRM) berhasil melewati 
ujian kenaikan harga jual pro-
duknya. Mulai akhir 2015, mere-
ka menaikkan harga rokok se-
cara bertahap. Di kuartal I 2016, 
ada kenaikan harga rokok men-
capai 6% per bulan. Ini berefek 
pada kejatuhan penjualan 
GGRM di triwulan satu.

Tapi, akhirnya penjualan me-
rangkak naik. Pada kuartal III 
2016, GGRM mampu meraup 
pendapatan Rp 19,2 triliun atau 
naik 1,5% dibanding kuartal se-
belumnya. Sedangkan laba ber-
sih sebanyak Rp 1,7 triliun, naik 
46,8%. Bila diakumulasikan, se-
lama sembilan bulan tahun lalu, 
laba bersih GGRM mencapai  
Rp 4,60 triliun, tumbuh 11,92% 
dibandingkan dengan periode 
yang sama tahun 2015.

Michael melihat katalis posi-
tif bagi produsen rokok yang 
berdiri 1958 silam ini adalah 
kenaikan cukai rokok di 2017 
yang lebih rendah ketimbang 
2016. Ia Michael memproyeksi-
kan, tahun ini GGRM akan me-
raih kenaikan masing-masing 
11% pada pendapatan jadi  
Rp 85,9 triliun dan laba bersih 
menjadi Rp 7,3 triliun. 

Makanya, Michael mereko-
mendasikan beli untuk saham 
GGRM karena valuasi emiten 
ini yang murah, dengan target 
harga 81.000 per saham. Pada 
perdagangan Selasa (10/1) lalu, 
saham INDF masih ada di harga 
Rp 63.000 per saham. 

Bagi investor yang ingin men-
dekap saham GGRM Michael 
menyebutkan, saham perusaha-
an rokok ini cocok dipakai un-
tuk investasi jangka panjang.

Siap mengoleksi saham kon-
sumer untuk mencapai tujuan 
investasi jangka panjang.        o

Daya Beli Mulai Menguat, 
Saham Konsumer Melesat
Meneropong saham-saham konsumer yang berpotensi naik di 2017

Kinerja saham konsumer tahun lalu 

cukup menjanjikan. Indeks sektor ini 

mencetak kenaikan dua digit. 

Sejumlah saham konsumer pun 

mengikui jejak indeks. Dengan 
ekonomi yang membaik, kinerja 

saham konsumer bisa kian moncer.

KONTAN/Cheppy A. Muchlis

❝
Sahamnya emiten 

konsumer cukup li-
kuid, sehingga ma-

yoritas investor 
memegang saham 
konsumer lebih da-
ri satu tahun hing-

ga tiga tahun.

❞

Danielisa Putriadita, Lamgiat Siringoringo
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P
ilihan instrumen inves-
tasi saham yang pas 
untuk jangka panjang 
adalah saham kategori 

tahan banting. Artinya saham 
ini tidak gampang gonjang gan-
jing dimakan isu dan rumor 
atau goyah akibat perubahan 
kebijakan moneter.

Salah satu saham kategori ini 
adalah saham sektor ritel. 
Sektor ini relatif stabil lantaran 
bisnis mereka memperdagang-
kan kebutuhan masyarakat di-
antaranya kebutuhan pokok, 
seperti pangan dan sandang.

Memang gerakan saham-sa-
ham emiten ritel ini tak segesit 
rata-rata di Indeks Harga Saham 
Gabungan (IHSG). Jika IHSG 
tahun 2016 lalu tumbuh 15,32%, 
saham ritel hanya 3,59%.

Namun prospek bisnis ritel 
ini tetap tumbuh tahun ini. 
Berdasarkan hasil survei kon-
sumen yang digelar Bank 
Indonesia (BI) di awal 2017 
mengindikasikan konsumen  
optimistis terhadap kondisi 
perekonomian Indonesia 2017. 
Tergambar  dar i  Indeks 
Keyakinan Konsumen (IKK) 
Desember 2016 di level 115,4.

Karena itulah, Will iam 
Suryawijaya, Analis Asjaya 
Indosurya Securities berpenda-
pat kinerja emiten sektor per-
dagangan tahun 2017 masih 
tumbuh positif asal seiring de-
ngan stabilnya nilai tukar rupi-
ah. William melihat sektor ini 
amat terpengaruh dengan naik 

turunnya nilai tukar rupiah. 
Selain itu, secara umum sektor 
ini tak luput dari melemahnya 
d a y a  b e l i  m a s y a r a k a t . 
“Tantangannya soal perlambat-
an perekonomian di tahun de-
pan,” tambah William.

Untuk lebih jelasnya prospek 
saham-saham perdagangan ri-
tel, berikut ulasan dan proyeksi 
beberapa saham di sektor ini:

■  Mitra Adiperkasa

PT Mitra Adiperkasa Tbk 
(MAPI) mencetak kinerja yang 
positif hingga kuartal III 2016. 
Periode ini, pendapatan menca-
pai Rp 10,29 triliun atau naik 
9,46% ketimbang periode yang 
sama 2015. Sedangkan laba ber-
sih Rp 120,29 miliar.

Kinerja gemilang MAPI ini 
diprediksi berlanjut setelah 
mereka mengantongi dana se-
gar untuk ekspansi. November 
2016 lalu, MAPI menerbitkan 
obligasi Rp 1,08 triliun.

Obligasi ini bisa dikonversi 
menjadi saham anak usaha 
MAPI yakni PT MAP Boga 
Adiperkasa. Anak usaha ini me-
ngelola gerai makanan dan mi-
numan Starbucks, Krispy 
Kreme, Cold Stone Creamery, 
Pizza Express dan Godiva.

VP Sharma, Chief Executive 
ffi cer MAPI menyebut, lima ta-
hun terakhir bisnis makanan 
dan minuman MAPI mengalami 
pertumbuhan pesat. Dia opti-
mistis kehadiran General 

Atlantic menambah nilai dan 
fokus bisnis MAP Boga.

Bagi Johannes Prasetia, 
Analis BCA Sekuritas bisnis 
makanan dan minuman MAPI 
pada 2015 memberikan kontri-
busi 20% pada laba sebelum 
pajak. Gerai kopi Starbucks 
menjadi bisnis paling mengun-
tungkan di segmen tersebut. 
“Kami melihat segmen bisnis ini 
akan menjadi pendorong laba 
MAPI dengan rencana pembu-
kaan 30-50 gerai Starbucks per 
tahun,” ungkapnya.

Laura Taslim, Analis Mandiri 
Sekuritas, menilai duit segar 
dari General Atlantic dan kiner-
ja yang menguat di kuartal ke-
empat 2016 jadi katalis jangka 
pendek MAPI. Kontribusi speci-
alty store MAPI berkontribusi 
terbesar, sekitar 68% ke penda-
patan. Sementara dari depart-
ment store 18%. Gerai makanan 
dan minuman memberi kontri-
busi 12% ke pendapatan.

Laura dan Johannes mereko-
mendasikan buy dengan target 
harga Rp 6.300. Adapun harga 
saham MAPI pada penutupan 
IHSG (9/1) Rp 5.275. 

■ Ramayana Lestari 
Sentosa

PT Ramayana Lestari Sentosa 
Tbk (RALS) mencetak kinerja 
keuangan yang baik hingga 
September 2016. Pendapatan 
RALS periode ini Rp 4,56 triliun 
atau tumbuh 6,87% ketimbang 
periode yang sama 2015. 
Sedangkan laba bersih periode 
ini Rp 361 miliar atau tumbuh 
18,7% periode sama 2015.

Aloysius Santosa, Hubungan 
Investor RALS bilang di 2017 

RALS menargetkan pertumbuh-
an penjualan 9%-10%. RALS 
menyiapkan belanja modal ta-
hun ini Rp 400 miliar untuk 
menambah enam gerai baru.

Johannes Prasetia, Analis 
BCA Sekuritas mengatakan ki-
nerja RALS selama sembilan 
bulan 2016 di atas ekspektasi. 
Rendahnya pengeluaran opera-
sional membuat keuangan 
RALS sehat. "Prediksi kami 
2017 earning bisa tumbuh 11% 
dengan estimasi belanja opera-
sional tetap rendah," katanya.

Ia memprediksi pendapatan 
RALS akhir 2016 mencapai Rp 
5,9 triliun. Sementara prediksi 
tahun bakal tumbuh menjadi 
Rp 6,42 triliun, dengan laba ber-
sih mencapai Rp 461 miliar.

Dalam hitungan Christine 
Natasya,  Analis Daewoo 
Securities kemampuan kas 
RALS per September 2016, se-
besar Rp 1,6 triliun, mampu 
menopang ekspansi 2017 setara 
pembangunan 4-6 gerai baru. 
Selain itu, ia memprediksi arus 
kas 2017 lebih stabil, lantaran 
kenaikan upah minimum secara 
nasional lebih stabil dari 2016.

Christine merekomendasikan 
buy saham ini dengan target 
harga Rp 1.690. Sementara re-
komendasi Jonathan buy de-
ngan target harga Rp 1.650 
Harga saham RALS pada penu-
tupan IHSG (9/1) Rp 1.250. 

■ Matahari Putra 
Prima

Jika Ramayana dan Mitra 
Adiperkasa kinerja peritel PT 
Matahari Putra Prima Tbk 
mengalami penurunan  penjual-
an kuartal III-2016. Periode ini 

penjualan emiten dengan kode 
saham MPPA di Bursa Efek 
Indonesia ini turun 0,5% menja-
di Rp 10,39 triliun dibanding 
periode sama 2015. Laba bersih 
juga anjlok 87,5% menjadi Rp 
32,5 miliar.

Noel Trinder, CEO MPPA me-
nyebut penurunan penjualan 
karena pertumbuhan penjualan 
gerai yang sama atawa same 
store sales growth (SSSG) pada 
kuartal III-2016 turun 2,9%. Hal 
ini terjadi lantaran daya beli 
masyarakat susut khususnya di 
Sumatra dan Kalimantan.

Bagi Christine Natasya, 
Analis Daewoo Securities saat 
ini informasi yang tengah di-
tunggu investor terhadap saham 
MPPA adalah mengenai kejelas-
an rencana ekspansi MPPA ke 
bisnis ecommerce. Terutama  
kepastian bisnis mereka di ma-
taharimall.com. Dia bilang 
manajemen perusahaan masih 
kontemplasi soal hal tersebut. 
“Kami percaya ketidakpastian 
ini membuat investor dalam si-
kap wait and see sampai penje-
lasan lebih lanjut,” ungkapnya.

Meski begitu, Christine meya-
kini strategi sistem akuntansi 
menjadi metode biaya dapat 
memberikan perubahan di ta-
hun 2017. Katalis positif lainnya 
karena program amnesty pajak 
diharapkan dapat meningkat-
kan daya beli masyarakat. 

Selain itu renovasi gerai lama 
menjadi gerai versi terbaru yak-
ni G7 juga dapat meningkatkan 
kinerja di tahun depan. Dia pun 
merekomendasikan MPPA buy 
dengan target harga Rp 2.260.  
Adapun harga saham MPPA 
pada penutupan IHSG (9/1)  
Rp 1.460 per saham.    ❏

Berharap Tahan Bani ng 
saat Daya Beli Lunglai
Saham ritel masih bisa menjanjikan cuan tahun ini meskipun tidak bisa banyak diharapkan

Oginawa Ramadhan Prayogo

Saat daya beli masyarakat sedang 
lesu, perusahaan ritel harus 
berjuang ekstra keras agar bisa 
memacu penjualan sepanjang 
tahun. Dengan catatan ekonomi 
membaik dan kurs stabil saham 
ritel masih menjanjikan untung.

KONTAN/Muradi

Kinerja Saham Sektor Ritel 
(dalam miliar rupiah)

PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) 
Jan - Sep 

2016
Jan - Sep 

2015

Pendapatan 9.415 8.530

Laba Bersih 120,29 20

Laba Bersih per Saham (Rp) 73 16

PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk 
(RALS)

Jan - Sep 
2016

Jan - Sep 
2015

Pendapatan 3.952 3.674

Laba Bersih 361,65 304,48

Laba Bersih per Saham (Rp) 52,72 43,29

PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA)
Jan - Sep 

2016
Jan - Sep 

2015

Pendapatan 10.393 10.447

Laba Bersih 32 261

Laba Bersih per Saham (Rp) 6 49
Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan

MAPI

3.845
4 Jan ‘16

5.275
9 Jan ‘17

Sumber: 

RALS

650
4 Jan ‘16

1.250
9 Jan ‘17

Sumber: 

MPPA

1.855
4 Jan ‘16

1.460
9 Jan ‘17

Sumber: 
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P
eriode tiarap harga 
komoditas selama dua 
tahun terakhir mulai 
berbalik arah. Sejak 

pengujung 2016 harga komodi-
tas energi seperti minyak bumi, 
batubara, merangkak naik. 
Kondisi ini ikut menyeret harga 
minyak sawit mentah atawa 
Crude Palm Oil (CPO).

Lihat saja, harga CPO di 
Bursa Malaysia Derivatives 
Berhad rata-rata tahun lalu US$ 
626,67  per  metr ik  ton. 
Sedangkan selama beberapa 
hari di tahun ini, harga pengi-
riman Maret 2017 sudah me-
nyentuh rata-rata US$ 695,57 
per metrik ton. Bahkan sempat 
menyentuh harga US$ 701,64 
per metrik ton 

Dalam prediksi Gregorius 
Gary, analis Bahana Securities, 
sepanjang tahun ini harga akan 
berada di rata-rata US$ 700 per 
metrik ton. Rata-rata harga ini 
lebih tinggi ketimbang 2016.

Potensi lain yang bisa memi-
cu penghasilan emiten kebun 
adalah volume produksi yang  
diprediksi bakal meningkat. 
“Pasca El Nino, produksi akan 
naik,” ujarnya, Selasa (10/1).

Karena itulah ia memberikan 
catatan, bagi emiten kebun sa-
wit yang memiliki produktivitas 
tanaman paling bagus akan sa-
ngat diuntungkan kondisi ini.

Analis Daewoo Securities 
Andy Wibowo, sependapat de-
ngan Gary. Ia melihat secara 
umum harga CPO naik di tahun 
ini. Namun, ia mengingatkan 
ada kemungkinan terjadi gang-
guan cuaca di semester I-2017, 
meskipun secara tahunan hal 
ini tidak berdampak negatif.

Setelah mendapatkan gam-
baran umum kondisi pasar ko-
moditas CPO, mari kita simak 
ulasan prospek beberapa emi-

ten perkebunan. 

n London Sumatra 
Indonesia (LSIP)

PT London  Sumatera 
Indonesia Tbk (LSIP) diperkira-
kan akan menjadi salah satu 
emiten perkebunan yang memi-
liki prospek positif. Alasannya, 
emiten ini memiliki tingkat yi-
eld tanaman paling bagus. 

Gregorius Gary, analis Bahana 
Securities berpendapat, selain 
umur tanaman LSIP masih 
muda, tanaman kelapa sawit 
mereka juga tengah berada di 
puncak produktivitas. "Produksi 
bisa meningkat 13%," ujarnya.

Alhasil, ia pun merekomen-
dasikan investor mengoleksi 
saham LSIP, baik untuk jangka 
menengah maupun panjang. 
Namun untuk harga, ia menolak 
untuk membuat prediksi 2017. 
“Masih menunggu kinerja full 
year tahun 2016,” tegasnya.

Andy Wibowo juga mereko-
mendasikan buy LSIP. "Profil 
tanaman masih di puncak, ki-
nerja perusahaan baik dan su-
dah memiliki standby buyer," 
ujarnya. Untuk harga di 2017, 
Andy memprediksikan ada di 
kisaran Rp 1.950 per saham.

Sepanjang tahun lalu, saham 
LSIP tumbuh 31,82%. Sementara 
hingga Selasa (10/1) harga sa-
ham LSIP Rp 1.720 per saham. 

n Astra Agro Lestari 
(AALI)

Emiten milik grup Astra, PT 
Astra Agro Lestari Tbk (AALI) 
juga layak diperhatikan. Secara 
kinerja keuangan pada kuartal 
III 2016 mencatat kenaikan laba 
bersih dari Rp 144,99 miliar 
menjadi Rp 1,15 triliun alias 
naik hingga enam kali lipat. 

Yudha Gautama, analis Mandiri 
Sekuritas, merekomendasikan 
AALI sebagai salah satu emiten 
yang layak koleksi tahun ini.  
“Harga saham di angka Rp 
16.500,” ujarnya, Selasa (10/1).

Menurut Yudha, harga saham-
saham emiten perkebunan me-
miliki korelasi positif dengan 

harga CPO. “Jadi ketika pros-
pek harga CPO positif, maka 
emiten perkebunan juga biasa-
nya positif,” tambahnya.

Tofan Mahdi, Head of Public 
Relations PT Astra Agro Lestari 
Tbk, juga optimis harga CPO 

tahun ini akan membaik. Maka 
tak heran, ia pun yakni kinerja 
keuangan AALI akan mening-
kat. "Kami optimistis karena 
cuaca diperkirakan baik, maka 
harga juga positif,” ujarnya.

Sebagai gambaran, sepanjang 
tahun lalu, kinerja saham AALI 
tumbuh 11,07% menjadi Rp 
16.775 per saham. Hingga Selasa 
(10/1) saham AALI di tutup 
pada Rp 16.875 per saham.

n Salim Ivomas 
Pratama (SIMP)

PT Salim Ivomas Pratama 
Tbk (SIMP) merupakan emiten 
dengan kinerja pertumbuhan 
harga terbaik di sektor perke-
b u n a n  t a h u n  l a l u . 
Pertumbuhannya mencapai 
48,8% dari Rp 332 per saham 
menjadi Rp 494 per saham. 

Hal ini disebabkan penguasa-
an hulu hingga hilir bisnis mi-
nyak sawit mentah atau CPO 
yang dilakukan oleh SIMP. 
Emiten milik grup Salim ini 
memiliki lini bisnis hilir yang 
memproduksi margarin, minyak 
goreng dan produk turunan 
CPO lainnya. Lantaran mampu 
memproses CPO hingga produk 
turunan, SIMP mampu meng-
atur harga karena produk tadi 
sudah bernilai tambah.

Berbeda dengan emiten lain 

yang hanya memproduksi CPO, 
bukan produk turunan yang 
bisa langsung dikonsumsi. 

Namun, menurut Gregorius 
Gary, analis Bahana Securities, 
kebijakan intervensi pemerin-
tah terhadap harga maksimum 
mengakibatkan terjadinya price 
gap di beberapa produk jadi 
mereka. “Ini akan mempenga-
ruhi kinerja mereka” ujar 
Gregorius yang memberikan 
rekomendasi hold di target har-
ga Rp 530. Harga SIMP Selasa 
(10/1) Rp 500 per saham. 

n Eagle High 
Plantation (BWPT)

PT Eagle High Plantations 
Tbk (BWPT) dalam keterangan 
resminya, menargetkan pro-
duksi TBS sepanjang 2017 me-
ningkat 30% dibandingkan reali-
sasi 2016 menjadi sekitar 
226.489 ton. BWPT memperki-
rakan produksi TBS pada kuar-
tal IV-2016 sekitar 58.791 ton. 
Sehingga, total produksi TBS 
sepanjang tahun lalu mencapai 
174.223 ton.

Selain memudarnya efek cua-
ca ekstrem El Nino yang terjadi 
selama 2014 hingga pertengah-
an 2016, optimisme juga didasa-
ri atas profil usia lahan tertanam 
BWPT yang cukup bagus. 
Pohon sawit di atas lahan selu-
as 73.167 hektare (ha) atau se-
tara 64% dari total lahan dewasa 
BWPT memiliki rata-rata usia 
tertanam empat hingga lima ta-
hun. Ini menjadi kunci pertum-
buhan produksi BWPT dalam 
beberapa tahun mendatang.

Analis CIMB Securities 
Maureen Natasha dalam anali-
sanya memberikan rekomenda-
si buy saham ini di harga Rp 
212. Saham BWPT pada Selasa 
(10/1) ditutup Rp 282.    o

Menginip Prospek yang 
Tersemai di Tengah Kebun
Prospek emiten perkebunan makin moncer seiring naiknya harga CPO

Penjualan komoditas hasil kebun 
mulai bersemi lagi. Saham emiten 
perkebunan pun mulai bergairah lagi 
sejak akhir tahun lalu. 2017 ini 
saham perkebunan diprediksi masih 
bisa mekar seiring membirunya 
harga komoditas di pasar global.

KONTAN/Baihaki

❝
Harga minyak sawit 
mentah diprediksi 

mampu bertahan di 
kisaran US$ 700 per 

ton sepanjang ta-
hun 2017 ini.

❞

Ragil Nugroho, Dityasa Hanin Forddanta

Gregorius Gary
Bahana Securities

Buy
BWPT, LSIP, AALI

Hold
SIMP

Sell
n.a.

Andy Wibowo
Daewoo Securities

Buy
LSIP

Hold
n.a.

Sell
n.a.

Yudha Gautama
Mandiri Sekuritas

Buy
AALI, LSIP

Hold
n.a.

Sell
n.a..

Sumber: Wawancara 
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Pertumbuhan Ekonomi dari Kuartal ke Kuartal (%)

 2014   2015  2016

 I  II III IV I II III IV I II III

5,14

4,96 4,97

5,04

4,73

4,66

4,74

5,04

4,91

5,19

5,02

Laju Infl asi dari Tahun ke Tahun (%)

 2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017*

11,06

2,78

6,96

3,79
4,30

8,38 8,36

3,35

3,02

4,00

Proyeksi Imbal Hasil Reksadana di 2017 (%)

Infovesta Utama Pasar Dana

Jenis Optimis Moderat Optimis Moderat

Saham 17,7 10,4 10,32 2,93

Campuran 13,4 8,1 8,34 3,6

Pendapatan Tetap 7,5 5,5 5,99 4,4

Pasar Uang                -                 - 4– 5 4– 5

Sumber: Infovesta Utama, Pasar Dana

Rata-Rata Suku Bunga Deposito 
(per 9 Januari 2016)

1 Bulan

3 Bulan

6 Bulan

1 Tahun

Pergerakan Indonesia Composite Bond Index (ICBI)

11 Januari 2016 27 September 2016 10 Januari 2017

183,6481

216,0169

210,3300

6,17%

6,31%

6,22%

6,17%

Sumber: PIPU BI

Sumber: IBPA

*: target                                                              Sumber: BPS, APBN 2017

Sumber: BPS

Perkembangan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

11 Januari 2016 10 Januari 2017

4.465,483

5.309,924

Sumber: Riset KONTAN
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D
ewasa ini, untuk me-
nunjukkan kepeduli-
an terhadap kesejah-
teraan karyawannya, 

kian banyak perusahaan me-
nyelenggarakan program pela-
tihan masa persiapan pensiun 
atau kerap disingkat sebagai 
MPP. Sayang, pelatihan MPP ini 
kerap dilakukan hanya satu 
atau dua tahun menjelang para 
karyawan tersebut mengakhiri 
masa kerjanya alias memasuki 
masa pensiun. Alhasil, banyak 
calon purnakarya ini yang ter-
perangah ketika menyadari ba-
gaimana semestinya mempersi-
apkan masa pensiun agar bisa 
menjalaninya dengan nyaman, 
terutama secara finansial. Maka, 
bagi para pensiunan ini, kata 
MPP berubah makna,  menjadi 
mati pelan-pelan.

Memang banyak karyawan 
perusahaan masih belum me-
nyadari pentingnya mempersi-
apkan masa pensiun sejak dini. 
Bahkan, tak sedikit yang tak 
memikirkannya sama sekali. 
Sebagian berharap, nanti ketika 
sudah pensiun atau tidak beker-
ja dan berpenghasilan lagi, ada 
anak-anak yang akan memikir-
kan dan peduli dengan kebu-
tuhan masa tua mereka. 

Tentu saja, persepsi seperti 
itu mesti diubah. Sebab, di masa 
mendatang, anak-anak akan 
menghadapi tantangan finansi-
alnya sendiri. Bahkan, kemung-
kinan lebih berat daripada tan-
tangan finansial yang dihadapi 
oleh para orangtuanya saat ini. 
Bukan saja kompetisi dunia 
kerja yang mungkin semakin 
sengit, tapi juga harga-harga 
barang yang terus melambung 
seiring dengan laju inflasi.

Siapkan sejak dini

Sebagai karyawan, Anda me-
mang mendapatkan fasilitas 

dana pensiun dari perusahaan. 
Perusahaan wajib mendaftar-
kan seluruh karyawannya seba-
gai peserta Badan Penyelenggara 
Jaminan  Sos ia l  (BPJS) 
Ketenagakerjaan, sehingga 
Anda akan mendapatkan uang 
pertanggungan (UP) Jaminan 
Hari Tua dan Jaminan Pensiun. 
Selain itu, Anda mungkin men-
dapatkan uang pensiun dari 
Dana Pensiun Pemberi Kerja 
(DPPK) atau Dana Pensiun 
Lembaga Keuangan (DPLK).

Namun, seringkali semua 
uang yang akan Anda peroleh 
itu tidak cukup untuk meme-
nuhi kebutuhan hidup setiap 
bulan Anda hingga masa hidup 
Anda berakhir. Karena itu, tidak 
ada salahnya, Anda pun mem-
persiapkan dana pensiun Anda 
secara mandiri. "Persiapkan 
dana pensiun sedini mungkin, 
sejak pertama kali bekerja," 
ujar Pandji Harsanto, perenca-
na keuangan independen.

Presiden Direktur OneShildt 
Financial Planning Mohamad 
Andoko menambahkan, dengan 
berinvestasi sejak dini, Anda ti-
dak perlu menyisihkan uang 
terlalu besar dari total pengha-
silan Anda. Sebab, jangka wak-
tu investasi Anda pun akan le-
bih panjang. "Berapa idealnya, 
tergantung jangka waktu dan 
return yang diinginkan, tapi 
kalau mulai sejak pertama kali 
kerja, enggak sampai 10% sudah 
cukup," ujar Andoko.

Lain ceritanya bila Anda baru 
mempersiapkan dana pensiun 
hanya 10 tahun menjelang masa 
pensiun. Usaha Anda tentu le-
bih berat untuk mencapai target 
dana yang Anda butuhkan seba-
gai bekal menjalani masa pensi-
un dengan nyaman.

Hitungan Pandji, untuk usia 
di bawah 30 tahun, seseorang 
hanya perlu menyisihkan 5%–
10% dari total penghasilan un-

tuk mendapat nilai dana pensi-
un yang dibutuhkan kelak. "Di 
atas 30 tahun, bisa di atas itu, 
karena sudah telat," imbuhnya. 

Lantas, bagaimana menentu-
kan jumlah dana pensiun yang 
Anda butuhkan kelak? Sebagai 
langkah awal, tentukan, apakah 
Anda akan mempertahankan 
gaya hidup saat ini atau menu-
runkannya. 

Menurut Andoko, biasanya 
saat memasuki masa pensiun, 
ada beberapa biaya yang hilang, 
misalnya biaya pendidikan 
anak, cicilan rumah dan kenda-
raan, serta biaya hiburan atau 
hangout bersama teman dan 
relasi. Di sisi lain, muncul biaya 

baru, seperti pernikahan anak. 
"Karena generasi sekarang, ba-
nyak yang menikah telat, se-
hingga mungkin saat pensiun, 
anak belum menikah," ujarnya.

Selanjutnya, ada beberapa 
faktor yang mesti dimasukkan 
dalam penghitungan. Pertama, 
masa yang tersisa hingga me-
masuki masa pensiun nanti. Ini 
adalah masa mengumpulkan 
dana. Kedua, perkiraan tingkat 

harapan hidup Anda. Anda bisa 
menganalisis berdasarkan riwa-
yat keluarga Anda. Jika orang-
tua dan kakek nenek Anda rata-
rata berusia hingga di atas 75 
tahun, kemungkinan Anda pun 
akan hidup hingga usia terse-
but. Ketiga, laju inflasi tahunan 
untuk menentukan future value 
atau nilai masa depan dari uang 
penghasilan Anda saat ini ber-
dasarkan perhitungan gaya hi-
dup tadi.

Sebagai contoh, gaji Anda 
saat ini Rp 10 juta. Tapi Anda 
memutuskan, saat pensiun nan-
ti, gaya hidup Anda sudah turun, 
sehingga penghasilan Rp 7 juta 
per bulan sudah cukup. Usia 
Anda saat ini, 25 tahun dan akan 
pensiun pada usia 55, sehingga 
Anda punya waktu 30 tahun 
untuk mengumpulkan dana. 
Lalu, Anda perkirakan akan hi-
dup 20 tahun lagi atau sampai 
usia 75 tahun. Adapun, laju in-
flasi sekitar 6% per tahun. Jadi, 
saat pensiun nanti, Anda harus 
punya penghasilan Rp 40,2 juta 
per bulan. Pandji memberi ca-
tatan, agar aman, sebaiknya 
Anda memakai asumsi inflasi 
8%–10% per tahun.

Setelah itu, Anda harus me-
naksir berapa total jumlah dana 
pensiun yang mesti terbentuk 
agar cukup untuk 20 tahun sisa 
masa hidup Anda. Tanpa mem-
perhitungkan inflasi, nilainya 
sekitar Rp 9,65 miliar. 

Tiga skema

Nah, berdasarkan angka tadi, 
Anda tinggal menghitung bera-
pa uang yang mesti Anda sisih-
kan berikut ekspektasi imbal 
hasil dari investasi Anda.

Semakin dini Anda menyisih-
kan uang, semakin leluasa bagi 
Anda untuk memilih instrumen 
yang lebih berisiko. Namun, 
jika masa pensiun Anda sudah 

kurang dari lima tahun, Pandji 
menilai sudah sulit untuk berin-
vestasi. "Taruh saja uang di de-
posito, reksadana pendapatan 
tetap atau obligasi," tutur dia.

Sementara jika masih cukup 
panjang waktunya, Andoko 
menyebut, ada tiga skema in-
vestasi yang bisa ditempuh. 
Pertama, investasi di pasar mo-
dal, terutama di reksadana sa-
ham dan saham. Akan lebih 
baik jika Anda berinvestasi 
langsung di saham. Sebab, po-
tensi imbal hasilnya bisa lebih 
besar. "Saham BRI, misalnya. 
Sejak IPO hingga sekarang, re-
turn rata-rata bisa 30% per ta-
hun," kata Andoko.

Kedua, bisa berinvestasi di 
properti, seperti rumah atau 
kost-kostan, yang bisa mengha-
silkan passive income di masa 
mendatang. Caranya bisa de-
ngan mengumpulkan dulu dana 
lewat aset finansial (saham dan 
reksadana), baru kemudian di-
belikan aset properti. Adapun, 
cara pembelian bisa lewat fasi-
litas kredit pemilikan rumah 
(KPR) dari bank. 

Ketiga, Anda juga bisa ber-
bisnis. Tapi, Andoko memberi 
catatan, sebaiknya Anda sudah 
mempersiapkan bisnis Anda 
paling telat lima tahun sebelum 
tiba masa pensiun. "Seringkali 
jika memulai bisnis menjelang 
pensiun, alih-alih berhasil, uang 
lumpsum dari pensiun malah 
lebih cepat habis karena usaha 
rugi," kata Andoko.

Pandji pun sepakat, investasi 
di properti dan bisnis bisa mem-
berikan hasil lebih baik ketim-
bang investasi di aset finansial. 
Untuk reksadana saham, ke-
duanya menyarankan agar ha-
nya memakai asumsi 12%–15% 
per tahun.

Nah, agar tidak mati pelan-
pelan, siapkanlah pensiun Anda 
sejak dini!                     o

Mulus Melakoni Masa 
Pensiun dengan Tiga Jurus
Mempersiapkan dana pensiun secara mandiri

Zaman sekarang, idak lagi bisa 
mengandalkan anak cucu untuk 

memenuhi kebutuhan hidup di masa 
pensiun Anda. Uang dari lembaga 
dana pensiun pun sering tak cukup. 
Jadi, siapkan dana pensiun Anda 
sedini mungkin secara mandiri.

KONTAN/Muradi

❝
Seringkali, semua 

uang yang akan An-
da peroleh dari 

lembaga dana pen-
siun tidak cukup 
untuk memenuhi 
kebutuhan hidup 

Anda kelak.

❞

Asih Kirana Wardani
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T
erlambat atau sama 
sekali tidak menyiap-
kan dana pensiun me-
rupakan salah satu 

kesalahan terbesar dalam pe-
rencanaan keuangan. Agar tak 
menyesal kemudian hari, sebe-
narnya banyak hal yang bisa 
Anda siapkan untuk menjalani 
masa tua yang sejahtera.

Ketika usia masih produktif 
alias masih muda, banyak ka-
langan yang terlena dalam 
menggunakan uang hasil kerja. 
Padahal, kalau tak dipersiapkan 
dengan matang, Anda bisa jadi 
beban untuk anak atau cucu 
kelak. Masyarakat juga tak  
bisa berharap keajaiban datang 
atau menang lotere untuk mem-
biayai kebutuhan hidup di masa 
pensiun.

Percaya atau tidak, persiapan 
pensiun tidak bisa dibuat dalam 
waktu singkat. Misalnya, saat 
mulai bekerja pada umur 22 ta-
hun, berarti Anda masih punya 
sisa 33 tahun untuk bekerja 
memenuhi hidup sekaligus me-
nabung untuk dana pensiun. 
Dus, saat yang ideal untuk 
mempersiapkan dana pensiun 
ialah sejak awal bekerja dan 
mendapatkan uang.

Mempersiapkan dana pensi-
un sejak dini memang sangat 
diperlukan agar di masa-masa 
pensiun Anda nanti bisa menik-
mati hidup lebih santai. Apalagi 
kalau Anda punya agenda khu-
sus ketika memasuki usia pen-
siun, seperti travelling. Tentu, 
ini menuntut persiapan dan 
manajemen uang lebih disiplin 
sejak usia muda.

Perencana keuangan inde-
penden Pandji Harsanto menya-
takan, saat mencapai usia anta-
ra 30 tahun–40 tahun, atau se-
ring disebut sebagai umur emas 

alias golden age, banyak orang 
mulai berpikir tentang masa 
pensiun. Tetapi, kebanyakan 
orang tidak mengeksekusi per-
siapan pensiun karena merasa 
jangka waktu yang dimiliki ma-
sih lama. “Dengan beberapa pi-
lihan program dana pensiun, 
sebenarnya tak ada lagi alasan 
bagi masyarakat untuk tidak 
melakukan persiapan,” ujar 
Pandji.

Banyak juga orang yang ber-
pikir dan menganggap tabungan 
yang dimiliki saat ini cukup un-
tuk menghidupi masa pensiun 
nanti. Atau, alasan lain yang 
kerap disebut, nanti ada anak-
anak yang akan membiayai 
masa pensiun. Mungkin benar. 
Tapi, sebaiknya Anda melihat 
beberapa pendekatan dalam 
menyiapkan dana pensiun.

Pilihan produk pensiun yang 
dua tahun belakangan gencar 
dibahas ialah produk dari 
Badan Penyelenggaran Jaminan 
Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. 
Lembaga pemerintah nirlaba ini 
memang bertanggungjawab 
terhadap kepastian jaminan so-
sial tenaga kerja.

Pandji menilai, persoalan 
terbesar yang menghambat in-
dustri dana pensiun tak lain 
adalah edukasi. Banyak orang 
yang masih belum menyadari 
pentingnya menyiapkan dana 
pensiun sejak jauh-jauh hari.

Memang, masyarakat bisa 
mengikuti program pensiun 
wajib BPJS Ketenagakerjaan. 
Tetapi, sejatinya hasil pensiun 
dari BPJS Ketenagakerjaan tak 
cukup untuk memenuhi kebu-
tuhan di masa pensiun. Manfaat 
dari BPJS Ketenagakerjaan bisa 
dijadikan salah satu sumber 
dana di masa pensiun, tapi tidak 
seharusnya dijadikan sebagai 

sumber utama.
Menurut Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 1992, ada dua 
jenis dana pensiun, yakni Dana 
Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) 
dan Dana Pensiun Lembaga 
Keuangan (DPLK). DPPK dise-
lenggarakan oleh perusahaan 
tempat Anda bekerja. Namun, 
tidak semua perusahaan memi-
liki DPPK.

Produk pensiun lain yang 
bisa Anda pertimbangkan ada-
lah produk dana pensiun lem-
baga keuangan (DPLK). 
Berbeda dengan DPPK, lemba-
ga keuangan yang menyeleng-
garakan DPLK biasanya perusa-
haan asuransi atau bank. 
Karyawan dari perusahaan apa 
pun, yang tidak ada kaitannya 
dengan lembaga pengelola dana 
pensiun ini, bisa jadi peserta 

DPLK. Peserta DPLK bisa bersi-
fat kolektif atau dalam grup 
yang didaftarkan oleh si perusa-
haan pemberi kerja, tapi bisa 
juga bersifat perorangan.

Bagi Pandji, banyak hal yang 
harus diperhatikan dalam mem-
persiapkan dana pensiun. 
Misalnya, gaya hidup yang ingin 
dijalani saat pensiun kelak. 
Kemudian, kota yang dipilih 
untuk menghabiskan masa pen-
siun. “Kebutuhan hidup ketika 
pensiun di kota besar tentu saja 
berbeda dengan kota kecil,” 
tambahnya.

Selain itu, tanggungan saat 
pensiun. Idealnya, ketika me-
masuki masa pensiun, seseo-
rang tidak punya tanggungan 
lagi. Artinya, kalaupun punya 
anak, sang anak sudah bisa me-
menuhi kebutuhan sendiri. 
Namun, ada orang yang mung-
kin baru memiliki anak di atas 
usia 40 tahun. “Nah, orang-
orang seperti ini tentu masih 
harus menanggung kebutuhan 
anaknya saat  pensiun,”  
ucap Pandji.

Faktor kesehatan juga jadi 
hal penting untuk dipersiapkan 
di hari tua. Rata-rata produk 
asuransi melindungi nasabah 
hingga usia 65 tahun. Bila sese-
orang ingin hidup sampai usia 
80 tahun, tentu harus perhitung-
kan biaya kesehatan selama 15 
tahun sisanya. “Cek riwayat 
kesehatan keluarga juga seba-
gai persiapan,” kata dia.

Dus, tidak ada angka yang 
seragam untuk kebutuhan dana 
pensiun untuk masing-masing 
orang. Tapi, Pandji berujar, seti-

daknya pilih instrumen investa-
si atau program dana pensiun 
yang bisa memberikan imbal 
hasil di atas 8% per tahun.

Dihitung-hitung kasar, saat 
ini jumlah populasi Indonesia 
sekitar 260 juta orang. Dari total 
populasi, sekitar 120 juta meru-
pakan angka usia produktif di 
mana jumlah pekerja formal 
mencapai kira-kira 60 juta–70 
juta orang. Namun, pekerja for-
mal yang memanfaatkan prog-
ram pensiun di DPLK maupun 
DPPK sampai Oktober 2016 se-
kitar 5,5 juta orang saja. Adapun 
jumlah peserta jaminan pensiun 
Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan 
juga baru sekitar 19 juta orang.

Itu artinya, jika kita menggu-
nakan angka pekerja formal se-
kitar 70 juta, ada sekitar 45,5 
juta orang yang belum mempu-
nyai atau mengikuti program 
pensiun. Jumlah inilah yang 
menjadi potensi industri dana 
pensiun. Dengan catatan, du-
kungan ke industri berupa re-
formasi sistem pensiun jangan 
berhenti di tempat.

Untuk memahami lebih da-
lam mengenai program persiap-
an pensiun, silakan cermati be-
berapa layanan berikut:

n Jaminan Hari Tua

Dari sisi namanya, JHT dari 
BPJS Ketenagakerjaan ini bersi-
fat tabungan wajib yang dikem-
bangkan BPJS dan nanti bisa 
diambil peserta setelah ia men-
capai usia tua. Ini yang berlaku 
di seluruh dunia. Berapa usia 

Agar Hidup Tidak Terlunta 
di Usia Senja
Mengenal dan memahami manfaat dana pensiun dari lembaga keuangan

Marantina Napitu, Roy Franedya

Baru sebagian kecil pekerja di 
tanah air saat ini mengikuti 
program pensiun dari lembaga 
dana pensiun. Padahal, agar bisa 
menjalani masa pensiun dengan 
sejahtera, perlu persiapan dana 
pensiun yang baik.

KONTAN/Muradi

❝
Peserta DPPK dan 

DPLK sampai Okto-
ber 2016 sekitar 5,5 
juta orang. Adapun, 
peserta BPJS Kete-
nagakerjaan baru 

sekitar 19 juta 
orang.

❞
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tua itu? Pada umumnya ditafsir-
kan saat seseorang memasuki 
masa pensiun.

 Definisi usia pensiun berbe-
da-beda di tiap negara. Yang 
berlaku di Indonesia adalah 56 
tahun. Tetapi, tabungan itu bisa 
juga diambil ketika si peserta 
meninggal dunia sebelum itu. 
Atau, yang bersangkutan meng-
alami cacat total tetap hingga 
tidak bisa bekerja. Bisa dicair-
kan juga kalau peserta pindah 
kewarganegaraan.

 Menurut para perencana ke-
uangan, adalah tidak benar jika 
JHT bisa dicairkan sewaktu-
waktu seperti aturan sekarang. 
Sebab, sejatinya Undang-
Undang Sistem Jaminan Sosial 
Nasional (UU SJSN) menghen-
daki jaminan hari tua baru bo-
leh dicairkan jika peserta sudah 
memiliki masa kepesertaan 10 
tahun. Selain tentu beberapa 
pengecualian, seperti peserta 
meninggal dunia.

Untuk menikmati program 
ini, BPJS mematok premi sebe-
sar 5,7% per bulan. Perusahaan 
akan menanggung 3,7%, sedang-
kan pekerja membayar 2%. Bagi 
perusahaan yang telat memba-
yar, ada denda 2% untuk tiap 
bulan keterlambatan dari iuran 
yang dibayar. "Hasil pengem-
bangan yang diberikan minimal 
setara dengan rata-rata bunga 
deposito bank pemerintah," 
ujar Irvansyah Utoh, Kepala 
Divisi  Komunikasi  BPJS 
Ketenagakerjaan.

Pekerja yang belum berusia 
pensiun atau di bawah 56 tahun 
mendapatkan manfaat lain keti-
ka mengikuti program ini, yakni 
pekerja dapat menarik dana 

maksimal sebesar 30% dari total 
saldo. Dana ini harus digunakan 
untuk uang perumahan.

Lainnya, pekerja bisa menca-
irkan dana maksimal 10% dari 
saldo dalam rangka persiapan 
pensiun. Manfaat ini hanya bisa 
dilakukan satu kali dan harus 
sudah menjadi peserta minimal 
10 tahun.

Perencana keuangan dari 
OneShildt Financial Planning 
Risza Bambang berpendapat, 
manfaat yang diberikan oleh 
BPJS Ketenagakerjaan memang 
kecil sebab bentuknya tabung-
an wajib dengan iuran yang ke-
cil. Tujuannya pun agar pekerja 
menabung saja. Padahal, "BPJS 
Ketenagakerjaan dalam berin-
vestasi harus maksimal karena 
dana seluruh peserta nilainya 
triliunan rupiah. Patokannya, 
lebih tinggi daripada bunga de-
posito, kalau bisa imbal hasil 
yang diberikan menyamai in-
vestasi properti atau bahkan 
lebih," ujarnya.

n Jaminan Pensiun

Jaminan pensiun merupakan 
jaminan sosial yang ditujukan 
mempertahankan derajat kehi-
dupan yang layak bagi peserta 
atau ahli waris. Program ini 
adalah manfaat pasti yang 
memberikan sejumlah uang 
yang dibayarkan setiap bulan 
kepada peserta yang memasuki 
usia pensiun, mengalami cacat 
total tetap, atau kepada ahli 
waris bagi peserta yang mening-
gal dunia.

Pembayaran iuran sebesar 
3% dari pendapatan pekerja. 
Pembagiannya, 2% dari upah 

ditanggung oleh pemberi kerja, 
sedangkan sisanya ditanggung 
oleh pekerja. Upah setiap bulan 
yang dijadikan dasar perhitung-
an iuran terdiri atas upah pokok 
dan tunjangan tetap. Pemberi 
kerja yang tidak memenuhi ke-
tentuan pembayaran iuran di-
kenakan denda sebesar 2% se-
tiap bulan keterlambatan. 
"Manfaat pertama kali ditentu-
kan serendah-rendahnya adalah 
Rp 300.000 dan maksimal Rp 
3.600.000, yang setiap tahun di-
sesuaikan dengan kenaikan in-
flasi," ujar Irvansyah.

Selain peserta, manfaat pen-
siun juga dapat diterima oleh 
ahli waris, janda atau duda dari 
peserta yang meninggal, dengan 
manfaat mencapai 50% dari 
formulasi manfaat pensiun. 
Manfaat ini diterima hingga ahli 
waris meninggal dunia atau 
menikah lagi.

Selain itu, ahli waris anak 
dari peserta yang meninggal 
juga mendapatkan manfaat 
pensiun mencapai 50% dari for-
mulasi manfaat pensiun, sampai 
berusia 23 tahun atau menikah. 
Untuk peserta lajang yang me-
ninggal dunia, manfaat pensiun 
diterima oleh orangtua sampai 
batas waktu tertentu dengan 
manfaat mencapai 20% dari 
formulasi manfaat pensiun.

n DPPK

Anda bisa mempersiapkan 
dana pensiun dengan mengikuti 
program DPPK. Manfaat DPPK 
bisa diterima oleh karyawan 
suatu perusahaan atau pemberi 
kerja dengan ketentuan dan 
syarat yang berlaku. Dalam 

DPPK, ada iuran yang disetor 
oleh peserta pensiun dan pem-
beri kerja dengan proporsi yang 
telah diatur dalam undang-un-
dang. DPPK biasanya terdapat 
di institusi pemerintahan.

 Biasanya badan usaha milik 
negara (BUMN) atau lembaga 
negara lainnya yang sudah me-
ngelola sendiri dana pensiun 
bagi karyawannya. Ambil con-
toh, DPPK Pertamina, DPPK 
Telekomunikasi (Telkom), dan 
DPPK Bank Rakyat Indonesia 
(BRI). Program DPPK hanya 
bisa diikuti oleh karyawan per-
usahaan yang bersangkutan. 
Besaran iuran pensiun pun di-
tentukan oleh perusahaan.

Berdasarkan data Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) per 
Oktober 2016, DPPK mencatat-
kan hasil usaha investasi sebe-
sar Rp 9,8 triliun. Jumlah ini 
hanya naik 6,5% dari posisi pada 
periode sama di tahun 2016, 
yang sebanyak Rp 9,2 triliun.

Hasil usaha investasi yang 
didapat selama sembilan bulan 
pertama 2016 ini di antaranya 
dari program pensiun manfaat 
pasti sebesar Rp 8,6 triliun. 
Sisanya dari program pensiun 
iuran pasti.

n DPLK

Bila tidak bekerja di lembaga 
negara, Anda bisa memilih 
program DPLK. Secara singkat, 
produk dana pensiun ini me-
mungkinkan nasabah mena-
bung rutin penghasilan mereka. 
Pengelola DPLK akan berlaku 
sebagai fund manager, memu-
tar dana nasabah di produk ke-
uangan, seperti deposito, obli-

gasi, reksadana, atau saham, 
sesuai profil risiko nasabah, 
demi mencapai tingkat untung 
atau return sesuai proyeksi.

Pembentukan dana pensiun 
ini dapat diikuti karyawan atau 
pribadi. DPLK dibentuk oleh 
pihak ketiga, biasanya perusa-
haan asuransi atau bank. Iuran 
DPLK dapat dibayarkan 100% 
oleh pemberi kerja atau oleh 
peserta, atau bisa juga berupa 
patungan dari pemberi kerja 
dan peserta DPLK.

Program DPLK di Manulife, 
misalnya, bisa diikuti secara 
perorangan dengan minimal 
iuran Rp 500.000. Setelah men-
daftar, Anda akan dibuatkan 
akun virtual untuk mentransfer 
iuran tersebut. Iuran pun bisa 
dibayar secara rutin atau tidak, 
layaknya menabung. Namun, 
Manulife mewajibkan jangka 
kepesertaan selama minimal 
setahun.

Contoh lain, DPLK BRI beru-
pa program pensiun iuran pasti 
(PPIP) dengan beberapa pilihan 
paket investasi, yakni DPLK 
BRI Pasar Uang, DPLK BRI 
Pendapatan Tetap, DPLK BRI 
Saham,  dan DPLK BRI 
Kombinasi. Untuk jadi peserta, 
Anda harus membayar minimal 
iuran Rp 100.000. 

Nah, jika Anda menghendaki 
pengelolaan dana pensiun Anda 
secara syariah, juga ada DPLK 
syariah. Saat ini, produk dana 
pensiun syariah baru ditawar-
kan oleh DPLK Muamalat. Tapi, 
beberapa lembaga lain, seperti 
DPLK BNI dan DPLK Manulife, 
bisa mengakomodasi keinginan 
Anda untuk memutar dana di 
instrumen syariah.   o

Hasil Usaha Investasi Dana Pensiun
(Miliar rupiah)

No. Hasil Usaha Investasi Dana Pensiun Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16

PENDAPATAN INVESTASI

1 Bunga/bagi hasil  8.784  9.528  10.364  1.202  1.984  3.016  3.791  4.702  5.490  6.425  7.351  8.319  9.143 

2 Dividen  1.049  1.046  1.079  17  30  154  370  568  708  751  767  803  820 

3 Sewa  395  437  469  40  72  107  139  174  205  231  268  302  344 

4 Laba(Rugi) Pelepasan/Perolehan Investasi  1.689  3.068  4.647  78  146  383  574  661  911  1.202  1.617  2.028  2.145 

5 Pendapatan Investasi Lain  109  110  120  1  2  0  0  391  363  343  347  347  388 

Total Pendapatan Investasi  12.026  14.190  16.679  1.339  2.233  3.660  4.875  6.496  7.678  8.952  10.350  11.799  12.842 

BEBAN INVESTASI

1 Beban Transaksi Surat Berharga  75  78  88  9  13  17  22  27  34  39  47  53  60 

2 Beban Pemeliharaan Tanah & Bangunan  94  107  122  5  5  10  13  22  33  38  44  46  55 

3 Beban Penyusutan Bangunan  59  65  117  11  16  25  21  32  42  52  68  79  92 

4 Beban Manajer Investasi  97  105  70  6  11  16  38  48  57  70  80  91  107 

5 Beban Investasi Lainnya  72  79  124  9  12  16  28  33  40  60  68  76  84 

Total Beban Investasi  397  434  521  40  58  84  122  162  205  259  308  345  398 

HASIL USAHA INVESTASI  11.629  13.756  16.157  1.299  2.175  3.576  4.753  6.334  7.473  8.693  10.043  11.453  12.444 

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Portofolio Investasi Dana Pensiun 

(miliar rupiah)

No. Portofolio Investasi (Nilai Wajar) Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16

1 Surat Berharga Pemerintah  34.156  34.768  35.601  38.700  41.053  43.980  45.273  47.008  48.111  49.414  51.775  52.911  53.453 

2 Tabungan  152  291  151  348  200  165  207  202  240  279  322  260  322 

3 Deposito On Call  1.089  1.479  1.554  2.405  1.805  1.748  1.514  1.505  1.249  1.485  1.630  1.445  1.571 

4 Deposito Berjangka  55.163  56.483  59.596  58.893  58.113  59.538  58.182  56.335  54.731  57.170  56.239  56.913  55.585 

5 Sertifikat Deposito  32  33  33  40  33  34  34  24  723  728  734  851  857 

6 Sertifikat Bank Indonesia  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -                
-   -  - 

7 Saham  26.281  26.031  27.171  27.605  28.162  28.433  28.648  28.222  29.176  30.063  30.102  29.983  30.286 

8 Obligasi  42.518  42.587  42.921  42.914  44.225  44.537  44.658  44.814  47.440  47.700  47.903  49.080  48.996 

9 Sukuk  1.650  1.675  1.778  1.809  1.794  1.748  2.199  2.263  2.251  2.523  2.202  1.836  1.811 

10 Unit Penyertaan Reksadana  12.649  12.646  13.014  13.091  13.349  13.413  13.662  14.039  14.238  14.153  14.036  13.871  13.895 

11 Efek Beragun Aset dari KIK EBA  197  199  202  190  122  185  180  177  176  174  513  511  536 

12 Unit Penyertaan berbentuk KIK  152  140  151  134  141  157  135  150  138  133  138  138  143 

13 Kontrak Opsi Saham  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -                
-   -  - 

14 Penempatan Langsung pada Saham  6.814  6.839  6.648  6.691  6.798  6.864  6.983  7.574  7.693  7.701  7.579  7.582  7.596 

15 Tanah  2.654  2.647  3.335  3.297  3.329  3.398  3.372  3.370  3.368  3.363  3.368  3.350  3.588 

16 Bangunan  1.492  1.538  1.547  1.561  1.602  1.620  1.651  2.057  2.025  2.065  2.108  2.113  2.146 

17 Tanah dan Bangunan  6.331  5.245  5.358  5.535  5.661  5.791  5.831  5.833  5.868  5.931  5.958  5.958  5.964 

TOTAL  191.329  192.600  199.060  203.212  206.388  211.609  212.530  213.572  217.428  222.882  224.609  226.803  226.748 

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan
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K
ita kudu merencana-
kan keuangan sedini 
mungkin, bahkan 
dari instrumen pa-

ling sederhana sekalipun. 
B e g i t u  k a t a  N a d i n e 
Chandrawinata, mantan Putri 
Indonesia 2005 yang kini ber-
profesi sebagai artis serta de-
sainer. Ia berkisah, pada awal-
nya instrumen paling sederhana 
yang dia pilih untuk perencana-
an keuangan adalah tabungan.

 Seiring dengan perkembang-
an karier di seni peran, Nadine 
mulai melirik instrumen lain, 
seperti deposito dan asuransi. 
Khusus untuk asuransi, Nadine 
mengambilnya karena ia rasa 
sangat perlu. Apalagi, meng-
ingat aktivitas kegemarannya 
yang berisiko cukup tinggi, yai-
tu diving alias menyelam. Dana 
selebihnya, alih-alih membeli 
instrumen investasi di pasar 
modal, ia memilih membenam-
kannya ke bisnis riil. Langkah 
ini menjadi strateginya dalam 
perencanaan keuangan masa 
depannya. "Kalau pasar modal, 
sepertinya saya tidak mau. 
Lebih enak yang beneran. 

Begitulah saya menata keuang-
an saya dengan masuk ke sek-
tor riil dan mengamankan dana 
di tabungan serta deposito,” 
beber Nadine.

Lebih suka bisnis 
di sektor riil

Dalam merencanakan ke-
uangan, Nadine mengaku diri-
nya sama sekali tidak menggu-
nakan jasa konsultasi dari pe-
rencana keuangan. Menurutnya, 
selama masih bisa dilakukan 
sendiri, maka sebaiknya dilaku-
kan sendiri saja dulu.

Memang, ia pernah salah 
langkah menanamkan uang di 
bisnis riil. Kesalahan ini mung-
kin bisa dia hindari bila ia me-
makai jasa konsultan bisnis dan 
keuangan. Namun, kegagalan 
ini tak membuatnya gentar. 
Sebaliknya, menjadi pelajaran 
bagi dia. “Saya merasa bisa me-
lakukannya secara mandiri dan 
sampai saat ini belum kepikiran 
untuk memakai jasa perencana 
keuangan,” kata wanita kelahir-
an Hannover,  32 tahun 
silam, ini.

 Saat ini, bisnis di bidang 
mode menjadi pilihannya. 
Sebab, Nadine merasa dirinya 
lahir lewat bidang mode. Hingga 

kini pun, hasratnya masih 
menggebu di dunia tersebut. 
Alhasil, Nadine mengembang-
kan bisnis clothing dan wetsuit 
atau pakaian menyelam. “Ke 
depan, pasti akan ada tamba-
han, pasti tidak akan jauh-jauh 
dari dunia fashion dan pariwi-
sata adventure," kata dia.  

Untuk lini clothing, Nadine 
menyematkan @gamma.offi cial 
sebagai merek. Bisnis fashion, 
khususnya untuk wanita, menu-
rut dia, menyimpan potensi be-
sar walau pemainnya sudah ba-
nyak. Pasalnya, berbeda dengan 
pria, wanita memiliki kebutuh-
an yang lebih kompleks me-
nyangkut pemilihan busana un-
tuk sehari-hari. Tak hanya itu, 
kebutuhan akan aksesori untuk 
wanita juga lebih banyak diban-
dingkan pria. Dus, Nadine me-
rasa bisnis fashion masih men-
janjikan. Dengan catatan, terus 
melakukan update terhadap 
selera pasar.

Tahun ini, Nadine belum be-
rencana mengembangkan me-
rek baru. Maklum saja, brand @
gamma.offi cial tersebut baru ia 
luncurkan pada Oktober lalu. 
Dus, ia ingin mengembangkan 
merek ini hingga mapan dulu. 
“Merek baru tentu belum, tapi 
kalau model, ya, pasti dong. 
Akan ada 10 model baru yang 

akan saya bagi setiap tiga bulan. 
Jadi, setiap bulan kira-kira ada 
tiga model baru, lah,” ujar 
Nadine.

Tak melulu konsentrasi di 
bisnis, Nadine tetap menyem-
patkan waktu untuk rekreasi, 
yakni melakukan hobi menye-
lam. Wanita yang sudah meme-
gang lisensi open water dan 
rescue diver ini sudah menjela-
jahi berbagai taman laut di 
Indonesia. Namun, hal tersebut 
tak serta merta menyurutkan 
niatnya untuk terus mengeks-
plorasi keindahan biota laut. 
Terakhir, ia mengunjungi taman 
laut di Pulau Kei, Maluku. Selain 
diving, ia gemar melancong ke 
berbagai negara. Dalam waktu 
dekat, Islandia menjadi negara 
yang bakal ia jelajahi. 

Untuk kegiatan diving mau-
pun melancong ke luar negeri 
tersebut, Nadine mengaku tidak 
punya perencanaan keuangan 
khusus dan mendetail. Cukup 
dengan menghitung dana yang 
diperlukan dan kapan waktu 
keberangkatannya. Setelah itu, 
Nadine tinggal cek isi tabungan 
dan mempersiapkan dana ter-
sebut, lalu mengambil sesuai 
kebutuhan ketika saatnya tiba.

Wah, asyik, ya. Karier, hobi 
dan bisnis untuk masa depan 
bisa berjalan beriringan.         ❏

Lebih Suka yang Beneran
Kiat Nadine Chandrawinata mengatur perencanaan keuangan pribadi

Agung Jatmiko

S
ekalipun punya agen-
da kegiatan yang 
penuh, Zaskia Adya 
Mecca langsung turun 

tangan dalam mengatur ke-
uangan keluarganya. Selain 
menjadi ibu dari ketiga anak-
nya, Zaskia juga sibuk dengan 
berbagai kegiatan, mulai syu-
ting hingga bisnis fashion dan 
kosmetik.

Dalam urusan mengelola 
duit, Zaskia termasuk orang 
yang berhati-hati. Tak heran, 
instrumen yang ia pilih untuk 
membiakkan uang terbilang 
k las ik ,  ya i tu  proper t i . 
Perempuan kelahiran 8 
September 1987 ini memutar 
uang keluarganya dengan ber-
investasi di tanah dan rumah di 
tempat kelahiran suaminya, 
Yogyakarta.

Istri dari sutradara Hanung 
Bramantyo ini mengaku tak 
berani banyak berinvestasi 
dulu, kalau masih belum jelas 
kegunaan uang yang diputar. 
"Karena aku sama mas Hanung 
ujungnya bakal ditanya sama 

Allah harta ini dipakai buat 
apa, manfaatnya apa buat 
orang lain" katanya saat dihu-
bungi KONTAN.

Zaskia bersama sang suami 
memang bermaksud untuk 
m e m b a n g u n  r u m a h  d i 
Yogyakarta. Rumah itu pun di-
siapkan tak hanya sebagai 
tempat tinggal, tetapi juga se-
bagai kantor. Selain itu, Zaskia 
berniat menawarkan  ke para 
tetangganya untuk memanfa-
atkan rumah tersebut bagi ke-
giatan keagamaan.

Jika produk investasi tak 
menggoda Zaskia, tidak demi-
kian dengan produk asuransi. 
Zaskia tampak fasih saat men-
jelaskan pentingnya asuransi. 
Menurut dia, asuransi penting 
karena kesehatan sangat pen-
ting bagi setiap orang. 

"Kita nggak pernah tahu 
kondisi kesehatan akan seperti 
apa. Terkadang kita merasa 
dalam keadan sehat, tiba-tiba 
bisa saja jatuh sakit yang terhi-
tung serius. Jika tak punya ta-
langan dana, hal semacam ini 
tentu saja bisa membuat panik 
jika tak punya pegangan seper-
ti asuransi," tutur dia.

Saat ini, Zaskia mengikuti 
program asuransi kesehatan. 

Asuransi kesehatan, menurut 
Zaskia, sangat membantu ke-
uangan keluarganya, terutama 
ketika ada salah seorang anak-
nya yang jatuh sakit. 

Ketiga anak Zaskia kini me-
miliki asuransi kesehatan. 
"Manfaatnya terasa banget. 
Memiliki asuransi itu seperti 
nabung agar ada uang saat 
anak sakit," tutur dia.

Sayang anak

Zaskia mengaku ia termasuk 
ibu yang mudah cemas ketika 
mengetahui sang buah hati 
memperlihatkan gejala akan 
terserang penyakit. Begitu 
sang anak sakit, Zaskia pun 
suka heboh. 

Ia mencontohkan, begitu se-
orang anaknya mengalami pa-
nas sedikit, ia langsung inisiatif 
untuk cek ini-itu ke rumah sa-
kit. Ia ingin memastikan apa-
kah si anak terserang penyakit 
yang rawan, semacam demam 
berdarah. 

Nah, tentu berbagai macam 
pengecekan itu butuh dana. 
Seingat Zaskia, sekali tes darah 
biasanya terpakai dana Rp 1,5 
juta. "Kita ke rumah sakit kalau 
demam si anak sudah berlang-

sung 24 jam," tutur dia.
Dengan memiliki asu-

ransi, Zaskia tentu tak 
perlu pusing-pusing lagi 
memikirkan sumber 
dana pengobatan sang 
anak. "Saya bisa tenang 
jika sewaktu-waktu ter-
jadi sesuatu," tutur dia.

Jika tak memiliki asu-
ransi, tutur Zaskia, kesu-
litan fi nansial bisa mun-
cul saat anak sakit. Ia 
mencontohkan, seorang 
karyawannya yang tak 
punya asuransi sontak 
kelimpungan saat anak-
nya jatuh sakit. Biaya 
berobat yang harus di-
tanggung si karyawan 
sampai sejumlah Rp 5 
juta. "Menutup biaya itu 
tentu berat jika hanya 
mengandalkan dari gaji 
saja, tanpa ikut asuransi 
kesehatan," tutur dia.

Zaskia juga tak pernah 
merasakan kesulitan 
saat berurusan dengan 
asuransi, baik ketika ia 
mengurus klaim maupun 
saat harus membayar 
premi. "Mengurus asu-
ransi tidak repot kok," 
tutur Zaskia.   ❏

Pakai Asuransi agar Hai  Tenang
Pengalaman Zaskia Adya Mecca mengelola keuangan bagi keluarganya

Muhammad Fahmi Alby
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