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DISCLAIMER

Materi tulisan ini ha nya mem  berikan informasi 
dan bukan se ba gai aja k an ke pada sia pa  pun 
un tuk mem    beli atau menjual efek tertentu. 
Ke putusan me lakukan transaksi sa ham se
pe nuh nya men ja di tang  gung jawab pe mo dal.

  PENGUMUMAN LELANG UMUM PRAKUALIFIKASI
No. BS.0185/PDU/08/2019

Dengan ini diumumkan bahwa Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) akan 
melaksanakan pengadaan dengan metode Lelang Umum dengan rincian sebagai berikut:
A. Pekerjaan

Nama Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultan Implementasi PSAK 71 Indonesia 
Eximbank

B. Syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat mengikuti pengadaan di atas dapat dilihat di website 
http://www.indonesiaeximbank.go.id/news-events/announcement pada tanggal 8-14 Agustus 
2019. Pendaftaran dibuka sejak tanggal 8-14 Agustus pukul 08.00 s.d. 17.00 WIB.

Demikian pengumuman ini untuk diketahui.
Jakarta, 7 Agustus 2019
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REKOMENDASI

Reliance Sekuritas 
Indonesia

Secara teknikal, kami memproyeksikan 
IHSG akan melanjutkan penguatannya 
dengan rentang pergerakan 6.155-6.250. 
Saham-saham yang menarik secara 
teknikal diantaranya; SIMP, INKP, GGRM, 
HMSP, BBRI, BBNI, BBTN, BMRI, TOWR, 
BEEF, ADRO, WSKT, ADHI, UNTR. Se-
cara teknikal pergerakan IHSG kembali 
pada level psikologis 6200 yang kembali 
menguji level Moving Average 200 hari. 
Indikator Stochastic dan RSI menjenuh 
pada area oversold potensi melanjutkan 
aksi akumulasi dengan target mencapai 
resistance MA200 hingga MA50. Per-
gerakan saat ini seakan menutup gap 
yang terbentuk dihari Selasa. 

Bebeda dengan bursa Asia, IHSG 
(+1.38%) berani move on dari pelema-
han dengan naik 84.72 point kelevel 
6204.19. Saham-saham sektor Keuan-
gan (+1.98%) dan Infrastruktur (+1.94%) 
menjadi penekan utama pergerakan 
IHSG. Rupiah (+0.36%) terhadap USD 
ditutup menguat setelah intervensi Bank 
Indonesia melalui obligasi. Data cadan-
gan devisa Indonesia rilis sangat baik 
melebihi ekspektasi dengan dirilis naik 
$125.9 miliar berbanding $123.8 miliar 
pada periode sebelumnya. Cadangan 
Devisa ini setara dengan import selama 
7,3 bulan diatas standart internasional (3 
bulan import). Devisa meningkat karena 
pendapatan ekspor yang lebih tinggi dari 
minyak dan gas dan penarikan pinjaman 
luar negeri pemerintah. Bank Indone-
sia melihat cadangan Valas cukup dan 
mampu mendukung ketahanan sektor 
eksternal dan untuk menjaga ekonomi 
makro dan stabilitas sistem keuangan. 
Investor asing masih tercatat net sell 
namun lebih sedikit dikisaran Rp 216,97 
miliar dengan saham ASII, SMGR dan 
BBNI menjadi top net sell value.

Indeks saham Asia terlihat belum 
move on pada zona merah. Mayoritas 
bergerak bervariasi sejak awal sesi 
perdagangan. Indeks Nikkei (-0.33%) 
dan Shanghai (-0.41%) masih terpuruk 
melemah sedangkan TOPIX (+0.05%) 
dan HangSeng (+0.08%) tutup menguat 
tipis. Investor terfokus pada pergerakan 
mata uang dan Yuan terkoreksi setelah 
di intervensi karena PBOC menetap-
kan referensi tingkat suku bunga lebih 
rendah dari yang diharapkan. Langkah 
dovish oleh tiga bank sentral utama Asia 
menunjukkan bahwa pembuat kebijakan 
masih memiliki kekuatan untuk menge-
jutkan investor, dan menggarisbawahi 
perubahan global menuju kebijakan 
yang lebih mudah bahkan setelah sikap 
tak terduga Federal Reserve pekan 
lalu. Harga minyak mentah Brent stabil 
setelah turun signifikan pada hari selasa 
Selasa. Saham-saham di pasar negara 
berkembang menuju kenaikan pertama 
dalam 11 hari. Penurunan ekspektasi dari 
GDP Jepang dan aktifitas perdagangan 
Tiongkok menjadi alasan utama investor.

Bursa Eropa kompak menghijau. 
Indeks Eurostoxx (+0.87%), FTSE 
(+0.50%) dan DAX (+1.04%) rebound 
mengalami kenaikan terbesar dalam le-
bih dari dua minggu perdagangan. Prod-
usen bahan kimia memimpin kenaikan 
di Eropa setelah salah satu perusahaan 
kimia terbesar di Eropa setuju untuk 
menjual sahamnya. Meskipun demikian 
investor global terlihat masih cenderung 
meminati aset haven dimana terpantau 
harga Emas naik nyaris sepersen kelevel 
$1.487.82 per ounce. Pound terjungkal 
lebih rendah setelah Perdana Men-
teri Boris Johnson dari kemungkinan 
mencoba meninggalkan Uni Eropa tanpa 
persetujuan. 

Sentimen lanjutkan investor akan meli-
hat data aktifitas perdagangan Tiongkok 
dengan data pertumbuhan Import dan 
Export serta posisi neraca perdagan-
gan yang diekspektasikan cukup buruk. 
Apabila dirilis sesuai ekspektasi dengan 
penurunan pertumbuhan dan aktifitas 
perdagangan akan memberikan beban 
pergerakan bursa saham Asia. Selain 
itu data GDP Jepang untuk Kuartal ke-2 
tahun ini juga akan rilis dengan ekspek-
tasi turun cukup pesimistis.

 

Artha Sekuritas
IHSG diprediksi melanjutkan peng-

uatan pada perdagangan hari ini dengan 
bergerak pada kisaran support 6.125-
6.165 dan resistance 6.233-6.261. 
Secara teknikal formasi candlestick IHSG 
membentuk morning doji star men-
gindikasikan potensi penguatan dalam 
jangka pendek. Indikator stochastic 
bergerak membentuk goldencross di area 
oversold mendukung sinyal penguatan.

IHSG ditutup menguat. IHSG di-
tutup menguat di level 6,204.20 
(+1.38%), Penguatan didorong oleh 
Finance (+1.98%) dan Infrastruc-
ture(+1.94%). IHSG ditutup menguat 
didorong oleh optimisme investor setelah 
tekanan dari global mulai berkurang. Di 
sisi lain, data cadangan devisa Indonesia 
yang baru dirilis mencatat kenaikan ke 
level US$ 125.9 miliar.

JAKARTA – PT Bank CIMB Niaga 
Tbk (BNGA) segera menawarkan sukuk 
mudharabah senilai Rp 2 triliun. Sukuk 
Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB 
Tahap II Tahun 2019 itu terdiri atas tiga 
seri, yakni Seri A, Seri B, dan Seri C.

Berdasarkan keterangan Kustodian 
Sentral Efek Indonesia (KSEI), Seri A 
memiliki jumlah pokok Rp 635 miliar 
dengan tenor 370 hari kalender dan jatuh 
tempo pada 31 Agustus 2020.

Seri B memiliki jumlah pokok sebesar 
Rp 936 miliar dengan tenor tiga tahun 
dan jatuh tempo pada 21 Agustus 2022. 
Seri C memiliki jumlah pokok sebesar 
Rp 429 miliar dengan tenor lima tahun 
dan jatuh tempo pada 21 Agustus 2024.

Tiga seri sukuk tersebut menerapkan 
bagi hasil per tahun dengan sistem 
floating. Sedangkan pembayaran bagi 
hasil akan dilakukan setiap tiga bulan. 
PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT 
Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekur-
itas, dan PT Sucor Sekuritas bertindak 
sebagai penjamin emisi.

Masa penawaran umum sukuk mu-
dharabah ini akan berlangsung pada 
14-16 Agustus 2019. Sedangkan pen-
catatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
dijadwalkan pada 22 Agustus 2019. 
Adapun pembayaran bagi hasil pertama 

pada 21 November 2019.
Sebelumnya, PT Jasa Marga Persero 

Tbk (JSMR) juga menerbitkan sukuk 
ijarah jangka menengah senilai Rp 
785 miliar. Sukuk ini bertujuan agar 
perseroan memperluas basis investor 
pada segmen syariah.

Adapun penerbitan sukuk ijarah 
melalui PT Jasa Marga Pandaan Tol 
(JPT), yang merupakan penggalangan 
dana kedua pada tahun ini. Sebelumnya, 
pada April lalu, perseroan menawarkan 
Kontrak Investasi Dana Kolektif Dana 
Investasi Infrastruktur (KIK-Dinfra) 
senilai Rp 1 triliun.

Direktur Utama Jasa Marga Desi Arry-
ani menyatakan, dengan diterbitkannya 
sukuk ini, akan memperbesar basis 
investor perseroan di segmen syariah. 
Sukuk Ijarah Jangka Menengah ini terdiri 
dari dua seri. Seri A senilai Rp 100 miliar 
dengan cicilan imbalan ijarah 8,5% dan 
tenor 3 tahun. Sementara seri B senilai Rp 
685 miliar dengan cicilan imbalan ijarah 
9,00% dan memiliki tenor lima tahun.

Corporate Communication & Community 
Development Group Head Dwimawan 
Heru Santoso menyatakan, hasil peme-
ringkatan yang telah diperoleh untuk 
Sukuk Ijarah PT JPT ini adalah idAA.

Sementara itu, Desi Arryani mengung-

kapkan nilai investasi yang dibutuhkan 
sekitar Rp 200 miliar per Kilometer 
untuk pembangunan jalan Tol . “Kalau 
jalan tolnya tepat berada di atas tanah, 
nilai investasinya kira-kira Rp 200 miliar 
per km. Jika berupa jalan tol layang nilai 
investasinya bisa dua hingga tiga kali 
lipat lebih tinggi,” kata dia.

Desi menerangkan, apabila dalam 
tiga tahun kami mengoperasikan 600 
kilometer (km) lebih jalan tol, bisa 
dibayangkan seberapa besar dampaknya 
ke perusahaan. “Perlu keberanian untuk 
mengeksekusi pekerjaan tersebut, untuk 
mengeksekusi nilai investasi. (Maka) 
penting memerlukan kreativitas funding,” 
tegas Desi dalam keterangan resmi.

Adapun perseroan menunjuk PT 
Mandiri Sekuritas dan PT Bahana Sekur-
itas sebagai penata usaha penerbitan 
sukuk Jasa Marga Pandaan Tol. Se-
mentara PT Bank Mega Tbk bertindak 
sebagai agen pemantau.

PT JPT memiliki konsesi atas Jalan 
Tol Gempol-Pandaan sepanjang 13,60 
km dengan masa konsesi selama 37 
tahun dan telah beroperasi sejak tahun 
2015. Ruas ini menghubungkan Jalan 
Tol Surabaya-Gempol, Jalan Tol Gem-
pol-Pasuruan, dan Jalan Tol Pandaan-
Malang. (jm) 

Berdasarkan data yang dihimpun Investor 
Daily, setelah Bali United resmi melantai di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 17 Juni lalu, 
terjadi beberapa transaksi jual beli oleh para 
pemegang saham utama.

Sebelum Bali United melangsungkan go 
public, berdasarkan prospektus perseroan 
belum lama ini, Bali Peraga tercatat sebagai pe-
megang mayoritas saham dengan kepemilikan 
sebesar 25%. Disusul, pengusaha kawakan 
Pieter Tanuri 20,16% dan dua individu hampir 
menguasai 10%, yakni Ayu Patricia Rachmat 
dan Miranda masing-masing sebesar 9,45%. 
Sisanya adalah investor individu dan kelompok 
lain yang jumlahnya mencapai 13 pihak.

Setelah IPO, publik akan menggenggam 
33,33% saham Bali United, kemudian Bali Per-
aga 16,67%, Pieter Tanuri 13,44%, sedangkan 
Ayu Patricia Rachmat dan Miranda mas-
ing-masing sebesar 6,3%.

Pada tanggal yang sama, ketika Bali 
United listing, Pieter Tanuri melakukan pem-
belian 2,8 juta saham pada harga Rp 265 per 
saham. Alhasil, kepemilikannya meningkat 
menjadi 13,48%. Pada saat yang sama, Ayu 
Patricia Rachmat melepas 63,15 juta saham 
pada harga Rp 175 per saham, yang membuat 
kepemilikan sahamnya menjadi 5,24%

Sebagai informasi, Ayu Patricia Rachmat 
merupakan putri dari Theodore Permadi 
(TP) Rachmat. TP Rachmat dikenal sebagai 
mantan bos Grup Astra sekaligus pendiri 
Triputra Gruop.

Selanjutnya, pada 24 Juni 2019, Bali Peraga 

mulai melakukan divestasi saham perseroan. 
Ketika itu, perseroan menjual 170 juta saham 
pada harga Rp 300 per saham. Alhasil, kepemi-
likan saham perseroan menjadi 13,83%, dan 
komposisi baru pemegang saham Bali United 
menjadi, Pieter Tanuri 13,49%, Miranda dan 
Ayu Patricia masing-masing sebesar 5,25% 
saham, publik 42,84%, dan muncul PT Asuransi 
Jiwa Kresna dengan kepemilikan 5,02% saham.

Kemudian, pada 22 Juli 2019, Bali Peraga 
kembali melepas saham Bali United sebanyak 
333 juta saham di harga 300 per saham. Kepemi-
likan perseroan pun kembali terdilusi menjadi 
8,28%. Tercatat, Pieter Tanuri melakukan 
pembelian sebanyak 5 juta lembar pada harga 
Rp 370 per saham pada 24 Juli 2019. Alasannya 
adalah transaksi panjang, sehingga kepemilikan 
Pieter sedikit bertambah menjadi 13,57%.

Data terakhir yang disampaikan perseroan 
kepada BEI pada 5 Agustus 2019 menun-
jukkan, Bali Peraga kembali melakukan pen-

jualan langsung sebanyak 330 juta saham di 
harga Rp 300 per saham. Transaksi yang dilak-
ukan 29 Juli inilah yang membuat kepemilikan 
Bali Peraga berkurang drastis menjadi 2,73%.

Bali Peraga Bola
Seperti diketahui, PT Kresna Sekuritas ada-

lah penjamin pelaksana emisi (underwriter) 
ketika Bali United melangsungkan IPO saham. 
Saat Investor Daily mengkonfirmasi transaksi 
terakhir yang dilakukan Bali Peraga Bola, 
Direktur Utama Kresna Sekuritas Octavianus 
Budianto tidak mengetahui pihak-pihak yang 
menjadi pembeli saham Bali United dari Bali 
Peraga. “Pada saat ada transaksi jual di second-
ary market, underwriter sudah tidak monitor 
lagi,” jelasnya, kemarin.

Di sisi lain, informasi mengenai pendiri Bali 
Peraga sangat minim. Pemilik perusahaan 
tersebut adalah Denny Susanto dan Jusup 
Handoko yang masing-masing mengusai 50% 

saham Bali Peraga.
Perusahaan ini berlokasi di Rukan Pondok 

Indah Plaza Jl. Margaguna Raya C No. 16 Kel 
Gandaria Utara, Kec Kebayoran Baru, Jakarta 
Selatan. Kegiatan utama perseroan dalah 
menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa 
yakni pendidikan non-formal sepakbola dan 
futsal. Perseroan juga menjadi agen peralatan 
olahraga sepak bola.

Hingga semester I-2019, Bali United mengan-
tongi pendapatan sebesar Rp 72,64 miliar, me-
lonjak 40,53% dibanding periode sama tahun lalu 
Rp 51,69 miliar. Sedangkan laba bersih perseroan 
mencapai Rp 6,87 miliar, turun tipis dari semester 
I-2019 yang sebesar Rp 6,96 miliar.

Pada penutupan perdagangan Rabu, saham 
Bali United berada pada posisi Rp 368 per 
saham. Dengan demikian, apabila ada investor 
yang membeli pada harga IPO sebesar Rp 175 
per saham, maka gain saham tersebut telah 
mencapai 110,28%.

Oleh Farid Firdaus

 JAKARTA – PT Bali Peraga 
Bola, pemegang mayoritas 
saham PT Bali Bintang Se-
jahtera Tbk (BOLA), secara 
bertahap melepas saham 
pengelola klub sepak bola Bali 
United tersebut. Per 29 Juli 
2019, kepemilikan saham Bali 
Peraga hanya sekitar 2,73% 
dari semula 16,67%.

JAKARTA –  PT Catur Sentosa Adiparna 
Tbk (CSAP) membukukan penurunan laba 
tahun berjalan yang dapat diatribusikan 
kepada pemilik entitas induk sebesar 41,80% 
menjadi Rp 17,64 miliar pada semester I-2019, 
dibandingkan periode sama tahun lalu Rp 
30,31 miliar.

Manajemen Catur Sentosa dalam penjelasan 
resminya di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
disebutkan bahwa penurunan dipengaruhi 
atas kenaikan beban penjualan, beban umum, 
dan beban keuangan. Sedangkan pendapatan 
perseroan justru naik menjadi Rp 5,35 triliun 
hingga semester I-2019, dibandingkan periode 

sama tahun lalu Rp 4,94 triliun. 
Sebelumnya, Catur Sentosa telah mengang-

garkan belanja modal sebesar Rp 550 miliar 
tahun ini. Dana tersebut akan digunakan 
untuk pengembangan distribusi dan ritel 
modern.

Capex akan dialokasikan untuk lini distribusi 
sebesar Rp 50 miliar. Alokasi terbesar untuk 
ritel modern sebesar Rp 500 miliar. Perseroan 
berencana menambahkan lima gerai toko 
Mitra10. Saat ini gerai toko sudah dibuka di 
Cirebon dan di Yogyakarta, akan menyusul 
Solo, Surabaya, dan Makassar.

Seker taris Perusahaan Catur Sentosa 

Adiprana Idrus Widjajakusuma mengatakan, 
sesuai rencana, gerai-gerai tersebut akan ber-
operasi pada semester II tahun ini, sehingga 
jumlah Mitra10 pada akhir 2019 berjumlah 34 
toko. Sementara itu, hingga 2021, perseroan 
berencana ekspansi besar-besaran untuk 
Mitra10. “Perseroan menargetkan 50 gerai 
toko Mitra10 selesai pada 2021,” 

Saat ini, Catur Sentosa mengoperasikan 
42 cabang distribusi bahan bangunan di 40 
kota, empat cabang distribusi kimia, 38 area 
distribusi consumer goods (FMCG), 30 toko 
Mitra10, dan 10 showrooms Atria.

Tahun lalu, perseroan membukukan pen-

jualan sebesar Rp 10,9 triliun atau tumbuh 
13% dibandingkan periode sama 2017 sebesar 
Rp 9,6 triliun. Pada kuartal I-2019, perseroan 
membukukan penjualan sebesar Rp 2,9 triliun 
atau tumbuh 11% dibandingkan periode sama 
tahun lalu. 

Saat ini, segmen distribusi berkontribusi 
66% terhadap total penjualan konsolidasi, 
sedangkan segmen ritel modern berkontribusi 
34%. Peningkatan kontribusi penjualan pada 
segmen ritel moderen sangat agresif sesuai 
dengan strategi perseroan dalam pengemban-
gan Mitra10 untuk menguasai pangsa pasar 
yang lebih besar. (c03)

IHSG Ditutup Menguat
Sejumlah karyawan melakukan donor darah dengan latar belakang pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu 
(7/8/2109). Perdagangan IHSG ditutup menguat 84,72 poin atau 1,38 persen ke posisi 6.204,2. 
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