
BURSA & FINANSIAL
BRI Life Catatkan
Pertumbuhan
Pendapatan 40%
Asuransi BRI Life mencatatkan
pertumbuhan pendapatan premi
bruto (GWP) pada kuartal-III
2022 menjadi Rp6,9 triliun.
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Hal. 4

Pendaftar
MyPertamina Capai
2,8 Juta Kendaraan
VP Sales Support PT Pertamina
Patra Niaga Zibali Hisbul men-
catatkan total pendaftar aplikasi
My Pertamina .

Hal. 5 Hal. 6

OJK Tetapkan 901
Surat Sanksi di Pasar
Modal
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
telah menetapkan 901 surat
sanksi untuk memastikan pelaku
industri pasar modal Indonesia.

40 Perusahaan Masuk Pipeline IPO : Seorang wanita melintas di depan layar digital perg-
erakan harga saham di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta. Berdasarkan data BEI,
hingga 13 Oktober 2022 terdapat 40 perusahaan dalam pipeline pencatatan saham BEI.
Dari 40 calon perusahaan tercatat tersebut, beberapa di antaranya bergerak pada sektor
energi, teknologi, dan finansial dengan menargetkan emisi lebih dari Rp1 triliun.
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Surabaya - PT Sariguna Primatirta Tbk
(CLEO) atau Tanobel Group emiten pro-
dusen air minum dalam kemasan (AMDK)
optimis penjualan di kuartal III 2022 akan
di atas Rp 1 triliun. Penjualan CLEO yang
konsisten bertumbuh tersebut berhasil di-
raih karena perseroan terus aktif memban-
gun pabrik baru dan mengembangkan
jaringan distribusi setiap tahunnya.

Bisnis Cleo sendiri terus tumbuh pe-
sat, dimana dari tahun 2017 hingga 2021
CAGR (Compound Annual Growth Rate)
net profit CLEO tumbuh 29%.  “Melihat tim
manajemen di CLEO yang sudah solid, ka-
mi optimis tiap tahun bisa tumbuh dobel
digit,” kata Wakil Direktur Utama CLEO,
Melisa Patricia dalam siaran persnya di
Surabaya, kemarin.

Perseroan tahun ini membangun tiga
pabrik baru, yang msing-masing terletak
di kota Balikpapan, Palangkaraya, dan Pa-
lembang.  Sementara untuk jaringan dis-
tribusi, dalam setahun simpul jaringan dis-
tribusi perseroan telah tumbuh 53%YoY,
dari 173 simpul jaringan distribusi pada
Agustus-2021 menjadi 264 simpul jaringan
distribusi pada bulan Agustus 2022.

Pembangunan pabrik-pabrik baru
yang tersebar di berbagai kota di Indonesia
serta pengembangan jaringan distribusi
yang kuat tersebut diperlukan untuk men-
gurangi biaya transportasi, karena karak-
ter air minum yang berat dan memakan
tempat. 

Seiring perkembangan usaha yang se-
makin prospektif, CLEO juga selalu aktif
melakukan berbagai kegiatan untuk men-
guatkan relasi dengan pelanggan dan mi-
tra.

Setelah menyelesaikan program CLEO
berbagi berkah yang menyediakan berba-
gai hadiah pada pertengahan September
lalu, perseroan menggelar acara Cleo
Festival Kuliner pada tanggal 1 – 2 Oktober
2022 di Parkir Timur Plaza Surabaya yang
diikuti ratusan UMKM (Usaha Mikro Kecil
dan Menengah). Cleo Festival Kuliner yang
mengusung tema “Murni Rasa Nusantara”,
ini merupakan inisiatif Perseroan untuk
turut berperan dalam mengembangkan
tingkat perekonomian para pelaku bisnis
kuliner dan juga UMKM (Usaha Mikro Ke-
cil dan Menengah).

Melihat agresifnya pertumbuhan ja-
ringan distribusi, menjadi keyakinan
perseroan target pertumbuhan bisnis ta-
hun bakal terealisasi. Apalagi optimisme
tersebut sejalan dengan proyeksi Gabu-
ngan Pengusaha Makanan dan Minuman
Indonesia (GAPMMI) bahwa industri
makanan dan minuman akan tumbuh 5-
7% di tahun 2022.

Pada paruh pertama 2022, PT Sariguna
Primatirta Tbk berhasil membukukan
penjualan Rp655,06 miliar atau naik
23,75% yoy dibandingkan priode yang
sama tahun lalu Rp529,31 miliar. 

Penjualan terutama ditopang oleh ke-
naikan penjualan minuman botol yang
tumbuh 50,16% yoy menjadi Rp314,55 mil-
iar, dari Rp209,47 miliar pada periode yang
sama pada tahun sebelumnya. 

Sementara itu, penjualan minuman
bukan botol naik 6,56% yoy dari Rp309,35
miliar menjadi Rp329,67 miliar. 

Seiring dengan naiknya penjualan, be-
ban pokok penjualan produsen air minum
merek Cleo ini naik 30,68% yoy menjadi
Rp392,41 miliar, dari sebelumnya Rp300,-
27 miliar.nbani

CLEO Optimis Penjualan di atas Rp 1 Triliun
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Jakarta – Kata praktisi
pasar modal, Erman Sumi-
rat, penerapan environ-
mental, social, and gover-
nance (ESG) mesti tetap me-
mberikan keuntungan ke-
pada emiten, sehingga in-
vestor tertarik menanam-
kan uangnya di saham yang
menerapkan prinsip terse-
but.”Saya lihat ESG sebagai
sustainable investing bukan
cuma socially responsible
atau hanya sekadar label,
tapi bagaimana caranya e-
miten menerapkan prinsip
keberlanjutan, tapi value
tetap naik,"ujarnya di Ja-
karta, kemarin.

Dia mencontohkan sa-
lah satu perusahaan ko-
moditas yang menerapkan
clean development mecha-
nism, sehingga profitnya
bertambah, sehingga harga
sahamnya naik. Hal ini tetap
akan menjadi perhatian in-
vestor. Emiten yang mener-
apkan prinsip ESG harus
bisa memastikan bagaima-
na penerapan prinsip terse-
but bisa memberikan keun-
tungan bagi perusahaannya
seperti meningkatkan la-
banya.

Sebut saja, isu karbon
kredit, bisa tidak menjadi
revenue baru bagi perusa-
haan dengan adanya imple-
mentasi clean development

mechanism. Emiten dihara-
pkan tidak sekadar mener-
apkan prinsip ESG agar
sesuai dengan aturan pe-
merintah, tetapi juga mem-
berikan keuntungan bagi
usahanya dan bagi investor.

Dengan penerapan E-
SG, seharusnya perusahaan
juga bisa mengembangkan
sumber daya manusia yang
dimiliki, yang pada akhirnya
membuat tata kelola pe-
rusahaan lebih baik serta
memberikan keuntungan
bagi perusahaan. Risiko
terkait fraud dan penyuapan
seharusnya juga bisa dite-
kan dengan penerapan
prinsip good governance.

"Kalau manusianya ba-
gus, dapat menggerakkan
perusahaan, seharusnya se-
makin cerdas pengelolanya,
profit perusahaannya juga
semakin meningkat," ucap-
nya.Adapun saat ini Bursa
Efek Indonesia telah memi-
liki empat indeks saham
yang dinilai telah menerap-
kan prinsip ESG, yakni IDX
ESG Leader, Indeks ESG
Sector Leaders IDX KEHATI,
ESG Quality 45 IDX KEHATI,
dan SRI-KEHATI. 

Sementara Kepala Divisi
Pengembangan Bisnis Bur-
sa Efek Indonesia (BEI) Ig-
natius Denny Wicaksono
mengatakan, pihaknya be-
rencana mengeluarkan in-
deks saham kategori ling-

kungan (environment) atau
iklim (climate) pada tahun
ini.”Tahun ini kita ada ren-
cana mengeluarkan yang
lebih spesifik yakni Envi-
ronment atau Climate In-
deks. Dalam waktu dekat ki-
ta akan mengeluarkan, jadi
kita memiliki lima indeks sa-
ham kategori ESG (Environ-
mental, Social, and Gover-
nance),” ujarnya.

Saat ini, BEI telah memi-
liki empat indeks saham
yang dinilai telah menerap-
kan prinsip ESG, yakni IDX
ESG Leader, Indeks ESG
Sector Leaders IDX Kehati,
ESG Quality 45 IDX Kehati,
serta SRI-Kehati. BEI beker-
ja sama dengan dua lemba-
ga pemeringkat penerapan
ESG oleh emiten yang juga
memberikan masukan un-
tuk meningkatkan penera-
pan ESG, yakni lembaga in-
ternasional Sustainalytics
dan Yayasan Keanekaraga-
man Hayati Indonesia (Ke-
hati).

Disampaikannya, BEI
juga mengadopsi standar-
standar internasional dalam
mendorong keberlanjutan
di pasar modal. Dimana BEI
menjadi bagian dari sustain-
able stock exchange di Uni-
ted Nations. “Kita juga terus
mencoba mengakomodasi
rekomendasi-rekomendasi
internasional diberikan ke-
pada kita,” ucapnya. nbani

Penerapan ESG Beri Keuntungan Bagi Emiten
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Jakarta- Kembangkan
ekspansi bisnisnya, PT
Siloam International Hos-
pitals Tbk. (SILO) menga-
kuisisi saham PT Saputra
Karya dengan nilai Rp30-
5,52 miliar. Saputra Karya
merupakan perusahaan
konstruksi yang berdomisili
di Surabaya, Jawa Timur.
Dalam siaran persnya di Ja-
karta, kemarin disebutkan,
Saputra Karya akan melepas
dan mengalihkan sebanyak
269,99 juta saham atau
99,99% kepemilikan saham.

Adapun dana yang ha-
rus digelontorkan SILO me-
ncapai Rp305,52 untuk me-
ngakuisisi Saputra Karya.
Beberapa persyaratan juga
telah dilaksanakan guna
memuluskan akuisisi terse-
but, Beberapa diantaranya
adalah selesainya pelak-

sanaan uji tuntas atas Sa-
putra Karya dan dipero-
lehnya laporan penilaian
kewajaran dengan pendap-
at wajar yang diterbitkan
oleh Kantor Jasa Penilai
Publik.

Tanggal penyelesaian
rencana akuisisi ini nanti-
nya akan disepakati setelah
kewajiban yang disepakati
sudah terpenuhi. Jika per-
syaratan sudah dipenuhi,
maka penandatanganan
perjanjian definitif akan di-
lakukan sesuai ketentuan
perundang-undangan yang
berlaku. Berdasarkan lapo-
ran keuangan per 30 Juni
2022, SILO mencatatkan
pendapatan sebesar Rp4,4
triliun. Angka ini turun
4,93% dibandingkan den-
gan Rp4,63 triliun pada pe-
riode yang sama tahun lalu.

Perseroan juga men-
catatkan peningkatkan pen-

dapatan dari spesialis men-
jadi Rp977,92 miliar tum-
buh 18,22% dari Rp827,18
miliar. Pendapatan dari
non-spesialis terdampak
dari penurunan penan-
ganan Covid-19, yang turun
9,9% dari Rp3,81 triliun
menjadi Rp3,42 triliun. Laba
periode berjalan yang dap-
at diatribusikan kepada pe-
milik entitas induk atau la-
ba bersih SILO dari Rp210,3
miliar turun 30,54% menja-
di Rp210,3 miliar pada
Semester I/2022. Adapun,
jumlah aset SILO turun
menjadi Rp9,17 triliun per
30 Juni 2022 dari Rp9,3 trili-
un pada 31 Desember 2022.

Penurunan tersebut se-
iring dengan turunnya aset
lancar perseroan dari Rp3-
,54 triliun menjadi Rp2,9 tril-
iun. Sementara itu, jumlah
liabilitas SILO turun dari
Rp2,78 triliun menjadi

Rp2,62 triliun. Penurunan
terjadi pada pos liabilitas
jangka pendek dan jangka
panjang perseroan. Saat ini,
SILO sudah memiliki 41
rumah sakit di 23 kota di
seluruh Indonesia, dengan
perincian 14 di Jabode-
tabek, 7 di Jawa (luar Jabo-
detabek). nbani

Siloam Investasikan Dana Rp 305,52 Miliar
NERACA

Jakarta – Di kuartal tiga
2022, PT Adhi Commuter
Properti Tbk (ADCP), emi-
ten pengembang properti
dengan konsep hunian
Transit Oriented Develop-
ment (TOD) mencatatkan
pertumbuhan marketing
sales year on year (YoY) se-
besar 56,4%. Pencapain
tersebut menggambarkan
bahwa hunian vertikal/-
apartemen dengan konsep
TOD kian diminati masya-
rakat.

Direktur Utama PT A-
dhi Commuter Properti
Tbk (ADCP) Rizkan Firman
dalam siaran persnya di
Jakarta, kemarin menga-
takan, animo masyarakat
pada hunian berbasis tran-
sportasi masal tercermin
dengan terjualnya pen-
jualan Adhi Commuter se-

banyak 1.390 unit sepan-
jang Januari hingga Sep-
tember 2022,"Tiga proyek
penopang tertinggi dalam
peraihan kontrak market-
ing sales Adhi Commuter
Properti meliputi Adhi City
Sentul (rumah tapak), LRT
City Tebet (apartemen),
dan LRT City Bekasi (apar-
temen),"ujarnya.

Dia menjelaskan, seir-
ing peningkatan marketing
sales, pendapatan usaha
juga meningkat 44% men-
jadi Rp 421,5 miliar dari Rp
292,5 miliar pada kuartal III
2021. Kenaikan didorong
serah terima proyek Cisauk
Point - Member of LRT City,
Adhi City Sentul, dan LRT
City Sentul. Selain itu didu-
kung salah satu sumber re-
curring income yaitu Hotel
GranDhika Indonesia den-
gan peningkatan 66,8%
YoY.

Perolehan kinerja yang
baik di kuartal III ini men-
jadikan Adhi Commuter
semakin optimistis me-
ngembangkan konsep bis-
nis hunian TOD. “Di ten-
gah-tengah bisnis di sektor
properti yang penuh tatan-
gan, ADCP optimistis hun-
ian TOD diminati masya-
rakat. Ke depan kami tetap
fokus pada percepatan
penyelesaian pembangu-
nan proyek di Bekasi, Sen-
tul, dan Tangerang," ung-
kap Rizkan.

Demi memperkuat ko-
mitmen sebagai pengem-
bang hunian berbasis TOD,
Adhi Commuter memper-
kokoh dalam mengem-
bangkan business ecosys-
tem dengan menghadirkan
GranDhika Property Ser-
vices (GPS), dan Stay G
Service Residence di sektor
hospitality. GPS akan me-

mberikan layanan jasa
pengelolaan sewa hunian
yang ditujukan untuk kon-
sumen LRT City yang ingin
menjadikan hunian seba-
gai investasi dengan kerja
sama sistem sharing profit
yang menguntungkan kon-
sumen.

Sedangkan di sektor
hospitality, bulan ini ADCP
akan meluncurkan Stay G
Service Residence di LRT
City Jatibening, setelah se-
belumnya mengembang-
kan hotel bintang 4 yang
dikelola management Ho-
tel GranDhika Indonesia.
Ke depan Stay G Service
Residence akan dikem-
bangkan di seluruh kawa-
san LRT City dengan kon-
sep fun, fresh, and friendly
yang diharapkan mem-
berikan pengalaman me-
nginap menyenangkan un-
tuk tamu. nbani

Marketing Sales Adhi Commuter Naik 56,4%
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Disampaikannya, kin-
erja IHSG menjadi yang tert-
inggi dibandingkan dengan
bursa ASEAN dan regional,
yakni berada di posisi 6.9-
39,15 poin atau meningkat
5,43% secara year to date
(ytd) pada 11 Oktober 2022. 

Bahkan, pertumbuhan
IHSG telah menembus re-
kor tertinggi sepanjang seja-
rah yakni di level 7.318,01
pada 13 September 2022.

Sebagai informasi, kin-
erja bursa saham negara AS-
EAN lain seperti Singapura
turun -0,60% ytd, Thailand
turun -5,73% ytd, Malaysia
turun -11,53% ytd, dan Viet-
nam turun -32,84% ytd per
11 Oktober 2022,”Keseluru-
han capaian pasar modal
Indonesia sangat penting
dalam upaya mewujudkan

Indonesia sebagai tempat
berinvestasi yang aman,
nyaman, dan terpercaya,"
kata Inarno.

Lanjut dia, market cap
saat ini juga tercatat menca-
pai Rp9.142 triliun atau me-
ningkat sebesar 10,75% ytd
per 11 Oktober 2022. 

Selain itu, dia menyebut
para pengusaha (emiten)
juga mulai meningkatkan
aktivitas penghimpunan
dana melalui Pasar Modal.

Hingga 11 Oktober 2022,
tercatat, aktivitas penghim-
punan dana di pasar modal
masih cukup tinggi, yakni
sebesar Rp179,66 triliun dari
168 emisi yang terdiri dari 42
Penawaran Umum Perdana
Saham, 22 Penawaran U-
mum Terbatas, 16 Penawa-
ran Umum Efek Bersifat U-
tang dan/atau Sukuk, serta
88 Penawaran Umum Ber-

kelanjutan Efek Bersifat
Utang dan/atau Sukuk di
tahap I dan tahap II. Adapun
dari 168 kegiatan emisi itu,
48 di antaranya adalah e-
miten baru, bahkan, Inarno
menyebut hingga saat ini su-
dah ada puluhan perusa-
haan lagi yang mengincar
untuk melakukan penawa-
ran umum perdana. 

Selain itu, pertumbu-
han emiten ini juga diikuti
oleh pertumbuhan jumlah
investor ritel yang menin-
gkat hampir sembilan kali li-
pat dibandingkan lima ta-
hun terakhir yang mencapai
9,85 jutaSingle Investor
Identification (SID) hingga
11 Oktober 2022.

Kata Inarno, kapitalisasi
pasar modal Indonesia me-
nembus angka Rp9.200 tril-
iun per 10 Oktober 2022,
meningkat 11,38% sejak 1 Ja-
nuari 2022 (year-to-date-
/ytd). Selain itu, Indeks Ha-
rga Saham Gabungan (IH-
SG) mencapai 6,994 poin
atau meningkat 6,27% (ytd)
pada periode yang sama.

"Pasar modal Indonesia
telah menunjukkan kinerja
positif yang luar biasa be-
lakangan ini," ujarnya.

Selain itu, jumlah in-
vestor di pasar modal pun
terus bertambah setiap ta-
hunnya. nbani

Jakarta – Meski hantui ancaman resesi di
tahun depan, tren industri pasar modal
masih mencatatkan pertumbuhan. “Kinerja
pasar modal Indonesia menorehkan pertum-
buhan positif dengan volatilitas yang relatif
terjaga dibandingkan dengan negara lain di
Asia Tenggara (ASEAN),”kata  Kepala
Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa
Keuangan (OJK), Inarno Djajadi di Jakarta,
kemarin.

VOLATILITAS MASIH TERJAGA

Kinerja Pasar Modal
Indonesia Masih Tumbuh

BURSA DUNIAINDEX

New York 

29,634.83

Oct 14, 17:13 EDT 

Bursa AS Dow Jones melemah 403.89 poin atau turun 1.34% 
dibandingkan pada penutupan sehari sebelumnya. Indeks 
utama bursa AS itu saat ini berada di le vel 29,634.83 dari 
pembukaan semula 30,192.21

−403.89 (1.34%)

Dow Jones

New York 

10,321.39

Oct 14, 17:15 EDT

Indeks gabungan di Nasdaq Composite melemah 327.76 
atau turun 3.08% dibandingkan pada penutupan sehari 
sebelum nya. Indeks Nasdaq Composite saat ini berada di le-
vel 10,321.39 dari pembukaan semula 10,742.81

−327.76 (3.08%)

Nasdaq Composite

New York 

3,583.07

Oct 14, 17:13 EDT

Indeks gabungan di S&P 500 melemah 86.84 atau turun 
2.37% dibandingkan pada penutupan sehari sebelumnya. 
Indeks gabungan bursa utama New York saat ini berada di 
le vel 3,583.07 dari pembukaan semula 3,690.41

−86.84 (2.37%)

S&P 500

Jepang

27,090.76

Oct 14, 15:15 GMT+9

Indeks gabungan di Nikkei menguat 853.34 poin atau naik 
3.25% dibandingkan pada awal pembukaan perdagang an. 
Indeks gabungan bursa utama Jepang terpantau di le vel 
27,090.76 dari semula 26,599.32

+853.34 (3.25%)

Nikkei 225

Hongkong

16,587.69

Oct 14, 16:08 GMT+8

Indeks gabungan di Hangseng menguat 98.58 atau naik 
1.21% dibandingkan pada awal pembukaan perdagangan. 
Indeks gabungan bursa utama Hongkong ini terpantau 
pada posisi 16,587.69 dari semula 16,671.68

+198.58 (1.21%)

Hang Seng Index

London

6,858.79

Oct 14, 16:35 GMT+1

Indeks gabungan di FTSE menguat 8.52 atau naik 0.12% saat 
data ini disajikan. Indeks gabungan FTSE 100 terpantau di 
level 6,858.79 dari semula 6,850.27 di awal pembukaan per-
dagangan.

+8.52 (0.12%)

FTSE 100
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