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 !PROYEKSI KUARTAL II/2019

Pasar Reksa Dana 
Bakal Marak

Bisnis, JAKARTA — Aksi beli bersih reksa 
dana diprediksi kembali ramai usai 

Pemilihan Presiden 2019 seiring dengan 
kembalinya kepercayaan diri investor 
terhadap pasar modal dalam negeri.

Riendy Astria
riendy.astria@bisnis.com

Berdasarkan data Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK), pembelian (sub-
scription) reksa dana sepanjang 
kuartal I/2019 tercatat Rp178,12 
triliun, sedangkan penjualan atau 
pencairan (redemption) tercatat 
Rp157,02 triliun. Dengan de-
mikian, terjadi aksi beli bersih 
(net subscription) reksa dana 
senilai Rp21,10 triliun pada pe-
riode tersebut.

Namun, pencapaian tersebut 
merosot 44,72% dibandingkan 
dengan periode yang sama tahun 
lalu senilai Rp38,17 triliun.

Direktur PT Panin Asset Ma-
nagement Rudiyanto mengatakan 
bahwa penurunan net subscription 
pada kuartal I/2019 disebabkan 
oleh aksi profi t taking yang ba-
nyak dilakukan investor institu-
si pada awal tahun, mengingat 
kinerja indeks harga saham 
gabungan (IHSG) yang negatif 
pada tahun lalu.

“Begitu juga dengan yang reksa 
dana pendapatan tetap [profi t 
taking]. Menjelang pemilu, ada 
juga sebagian investor yang wait 
and see,” katanya kepada Bisnis, 
Minggu (7/4).

Dia menilai, peluang aksi beli 
reksa dana pada kuartal II atau 
usai Pilpres 2019 cukup besar 
seiring dengan investor yang 
mulai percaya diri untuk ke ma-
suk pasar. “Kemungkinannya 
cukup besar.”

Di Panin Asset Management, 
kata Rudi, memang terjadi aksi 
redemption yang cukup besar 

dari nasabah institusi sepanjang 
Maret 2019. Adapun, sebagian 
besar terjadi pada reksa dana 
pasar uang.

Direktur PT Investa Saran 
Mandiri Hans Kwee mengata-
kan bahwa ada beberapa hal 
yang membuat net subscription 
reksa dana menurun sepanjang 
kuartal I tahun ini. Pertama, 
investor memilih menahan diri 
lantaran adanya Pilpres 2019. 
“Orang banyak yang wait and 
see soalnya, ada pilpres juga 
kan,” jelasnya.

Kedua, masih terus berlang-
sungnya perang dagang antara 
Amerika Serikat dan China. 
Ketiga, rilis laporan keuangan 
emiten 2018 yang tidak sebagus 
tahun sebelumnya. 

“Keempat, IHSG sudah kema-
halan. Beberapa tahun terakhir 
ini, investor itu banyak masuk 
ketika pasar sedang koreksi. Kalau 
sedang kemahalan seperti saat ini, 
mereka cenderung menunggu.”

Dia memperkirakan, pasar 
modal, termasuk industri reksa 
dana bakal semarak lagi usai 
pemilihan presiden berakhir. 

Hal yang sama juga pernah 
disampaikan oleh Frederik Rasali, 
Vice President Research Artha 
Sekuritas. Menurutnya, pasar 
saham sudah mengalami apresiasi 
harga yang sangat tinggi sehingga 
sekarang sudah cukup mahal.

Hal ini menyebabkan IHSG 
cenderung stabil dalam 2 bu-
lan setelahnya. Frederik menilai, 
menjelang pemilu, baik investor 
lokal maupun asing masih akan 
tetap menahan diri untuk masuk 

ke pasar saham. Hal ini menye-
babkan pergerakan pasar diper-
kirakan cenderung mendatar.

Adapun, penurunan net sub-
scription juga diikuti oleh pele-
mahan dana kelolaan atau nilai 
aktiva bersih (NAB). Per 28 Maret 
2019, dana kelolaan industri reksa 
dana senilai Rp514,40 triliun. 
Pencapaian tersebut turun dari 
per akhir Februari yang tercatat 
Rp520,91 triliun.

KINERJA INDEKS
Sementara itu, data Infovesta 

Utama menunjukkan bahwa ki-
nerja indeks reksa dana campuran 
melesat ke posisi teratas sepanjang 
kuartal pertama tahun ini. Sen-
timen positif yang menyelimuti 
pasar obligasi dan pasar saham, 
yang menjadi aset dasar balance 
fund dinilai menjadi penopang 
utama.

Kinerja indeks reksa dana cam-
puran yang tercermin melalui 
Infovesta Balanced Fund Index 
tercatat 3,33% atau sedikit di 
bawah indeks acuannya sebesar 
3,79%. Disusul, indeks reksa dana 
pendapatan tetap yang tercermin 
melalui Infovesta Fixed Income 
Fund Index tercatat berkinerja 
2,99% atau satu-satunya yang 
lebih baik dari kinerja indeks 
acuannya sebesar 2,35%.

Selanjutnya, indeks reksa dana 
saham yang tercermin melalui 
Infovesta Equity Fund Index juga 
masih berkinerja positif sebesar 
1,43%, kendati jauh di bawah 
performa IHSG sebagai indeks 
acuannya sebesar 4,43%.

Sementara itu, kinerja indeks 
reksa dana pasar uang yang ter-
cermin melalui Infovesta Mor-
ney Market Fund Index tercatat 
1,29%. 

Direktur Utama PT Sucorinvest 
Asset Management Jemmy Paul 
menyampaikan bahwa kinerja 
reksa dana campuran memang 
mendapat berkah dari posisi harga 
obligasi yang cukup bagus secara 
year-to-date (ytd). (Dwi Nicken Tari) 

 !PASAR SURAT UTANG

Asing Terus Lepas Kepemilikan di Sukuk Negara
Bisnis, JAKARTA — Kepemilikan in-

vestor asing pada instrumen surat ber-
harga syariah negara (SBSN) atau sukuk 
negara terus berkurang seiring dengan 
terbatasnya likuiditas dan minimnya basis 
investor. Penurunan tersebut terjadi pada 
saat asing agresif membeli surat utang 
negara (SUN) yang konvensional.

Ramdhan Ario Maruto, Associate Dir-
ector Fixed Income Anugerah Sekuritas 
Indonesia, mengatakan bahwa kondisi 
likuiditas di pasar SUN konvensional 
memang lebih baik dibandingkan dengan 

sukuk negara.
Menurutnya, faktor likuiditas ini menjadi 

alasan utama investor asing mengurangi 
kepemilikannya pada sukuk negara sejak 
tahun lalu. Investor asing justru beralih 
ke instrumen SUN secara agresif, sebab 
likuiditasnya tinggi.

Hingga Senin (1/4), total outstanding 
sukuk negara hanya Rp427,28 triliun, 
atau hanya sekitar 17% dari total in-
strumen surat berharga negara (SBN) 
yang dapat diperdagangkan yang totalnya 
Rp2.527,99 triliun. Sebesar 83% lainnya 

adalah instrumen SUN.
“Salah satu daya tarik investor terha-

dap pasar obligasi kita adalah likuiditas. 
Pertumbuhan pasar sukuk di negara kita 
kurang agresif,” katanya, Minggu (7/4).

Investor asing secara perlahan mele-
paskan kepemilikan mereka di sukuk 
negara dan beralih ke SUN. Kepemilikan 
asing pada sukuk negara turun Rp1,46 
triliun dari Rp19,04 triliun pada akhir 
2018 menjadi Rp17,58 triliun pada awal 
April 2019.

Padahal, pada saat yang sama kepe-

milikan asing di SUN bertambah hingga 
Rp71,88 triliun menjadi Rp946,09 triliun.

Sepanjang 2018, pada saat kepemikan 
asing pada SUN bertambah sebanyak 
Rp59,26 triliun, kepemilikan sukuk negara 
justru berkurang Rp2,16 triliun.

Hal ini menyebabkan porsi kepemilikan 
asing terhadap total outstanding sukuk 
negara terus berkurang, dari 6,18% pada 
akhir 2017 menjadi 4,12% pada awal 
April 2019. Padahal, sepanjang periode 
itu, total outstanding sukuk negara sudah 
meningkat dari semula Rp342,99 triliun 

pada akhir 2017 menjadi Rp427,28 trilun 
pada awal April 2019. 

Ramdhan mengatakan, lambatnya per-
tumbuhan pasar sukuk negara antara lain 
disebabkan oleh pertumbuhan industri 
keuangan syariah di dalam negeri yang 
lambat. 

Industri keuangan syariah, seperti per-
bankan syariah atau reksa dana syariah 
tumbuh relatif lebih lambat dibandingkan 
dengan konvensional, sehingga ketersediaan 
dana untuk investasi pada instrumen sukuk 
juga terbatas. (Emanuel B. Caesario)

Aksi beli bersih reksa dana sepanjang 
kuartal I/2019 tercatat menurun 44% 
dibandingkan dengan pencapaian periode 
yang sama tahun 
sebelumnya. Investor 
yang cenderung wait 
and see dinilai menjadi 
penyebab tingginya 
aksi redemption pada 
kuartal pertama tahun 
ini.
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Kinerja Dana Kelolaan
atau Nilai Aktiva Bersih
Reksa Dana 2019 (Rp Triliun)

Kinerja Indeks Reksa Dana 2019*

Sumber: Infovesta Utama, OJK, diolah BISNIS/HUSIN PARAPAT

Periode NAB Jumlah Unit Penyertaan
Januari 519,90 383,78 miliar unit
Februari 520,91 386,57 miliar unit
Maret 514,40 383,94 miliar unit

Januari Februari Maret

Kinerja Investasi Reksa Dana
Sepanjang 2019 (Rp Triliun)

Siap Beli Reksa Dana? Ket: *Per
Maret

(Rp triliun)

Pendapatan 
Pendapatan bunga  69.029.943.017    76.843.844.612 
Denda  10.738.593.561    11.122.152.001 
Administrasi  6.010.091.433    6.047.157.351 
Pinalti  1.041.730.402    2.032.296.313 

Jumlah Pendapatan  86.820.358.413    96.045.450.277 

Beban Usaha 
Bunga dan provisi  (24.226.416.151 )  (31.260.423.461 )
Umum dan administrasi  (43.400.296.243 )  (42.237.862.724 )
Penurunan nilai piutang  (10.739.631.255 )  (11.741.061.472 )

Jumlah beban  (78.366.343.649 )  (85.239.347.657 )

Laba usaha  8.454.014.764    10.806.102.620 
Pendapatan (beban) di luar usaha  699.939.848    (2.330.174.550 )

Laba sebelum pajak penghasilan  9.153.954.612    8.475.928.070 
Pajak penghasilan 
 Pajak penghasilan kini  (2.091.017.500 )  (2.086.274.250 )
 Manfaat pajak tangguhan  128.639.037    205.605.213 

Laba bersih  7.191.576.149    6.595.259.033 
Penghasilan komprehensif lain : 
 Pengukuran kembali liabilitas  
  imbalan pasca kerja  412.400.168    243.311.342 

Laba komprehensif tahun berjalan  7.603.976.317    6.838.570.375 

L  A  P  O  R  A  N    K  E  U  A  N  G  A  N

PT BINTANG MANDIRI FINANCE Graha Bintang Cikini 55 Lt. 3
Jl. Cikini Raya No. 55 Menteng

Jakarta - 10340
Telp. (021) 39830391 Fax. (021) 31924731

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN  
KOMPREHENSIF LAIN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kas dan setara kas
Kas   4.384.329.300   2.968.901.800 
 Bank  12.567.541.493   22.342.746.726 
 Deposito berjangka  18.000.000.000   17.000.000.000 
Piutang pembiayaan konsumen  242.179.603.792   300.827.651.466 
 (setelah dikurangi penyisihan kerugian  
 penurunan nilai sebesar Rp 5.252.007.895,-  
 dan Rp 5.044.873.813,- pada tanggal  
 31 Desember 2018 dan 2017)  
Piutang lain-lain  15.460.746.999   20.696.837.016 
Biaya dibayar dimuka  1.110.092.567   920.152.713 
Aset tetap  8.160.966.394   8.853.064.638 
 (setelah dikurangi akumulasi penyusutan   
 sebesar Rp 6.768.114.959,- dan  
 Rp 6.055.617.715,-  pada tanggal  
 31 Desember 2018 dan 2017)
Piutang tarikan  3.955.012.187   7.811.935.482 
 (setelah dikurangi kerugian penurunan   
 nilai sebesar Rp 810.814.540,- dan  
 Rp 765.814.540,- pada   
 31 Desember 2018 dan 2017)  
Aset pajak tangguhan   1.026.126.794   1.034.954.480 
Aset lain-lain  21.494.384   52.218.297 

Jumlah Aset  306.865.913.910   382.508.462.618 

Liabilitas  
Pinjaman yang diterima  143.304.022.829   227.177.016.668 
Utang pajak  786.015.546   600.244.405 
Biaya masih harus dibayar  830.167.301   1.357.921.430 
Liabilitas imbalan pasca kerja  2.163.537.651   2.257.812.323 
Utang lain-lain  15.446.821.675   12.690.363.818 
Utang usaha  1.747.540.327   3.441.271.710 
Jumlah Liabilitas  164.278.105.329   247.524.630.354 

Ekuitas  
Modal saham  40.000.000.000   40.000.000.000 
Tambahan modal disetor  15.475.899   15.475.899 
Saldo laba   97.701.638.097   90.510.061.948 
Surplus revaluasi aset tetap  3.360.951.324   3.360.951.324 
Pengukuran kembali liabilitas  
 imbalan pasca kerja  1.509.743.261   1.097.343.093 
Jumlah Ekuitas  142.587.808.581   134.983.832.264 

Jumlah Liabilitas dan Ekuitas  306.865.913.910   382.508.462.618 
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LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan :
Informasi keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 diambil dari 
laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Junaedi, Chairul & Rekan 
dengan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian” dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 2017 diambil dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan 
Publik Joachim Poltak Lian & Rekan dengan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian”

LIABILITAS DAN EKUITASASET


