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Daftar Isi

Sampul Depan:

Tetap Bertumbuh di tengah Gejolak
“Seni Berinvestasi seperti Bambu”

Kresna Securities
Laporan Tahunan 2009

Sampul Depan Dalam:
Visi Jelas Menuju Masa Depan
“Perseroan berkomitmen untuk menjadi yang terdepan dalam layanan keuangan dengan
menggabungkan intelijensi bertaraf global dengan keunggulan domestik.”
Misi Jelas from the Past
“Berperan dalam memajukan pasar modal Indonesia sebagai penggerak pembangunan ekonomi.”
“Mendukung aktifitas investasi dengan berpedoman pada prinsip-prinsip perusahaan yaitu
KEPERCAYAAN, INTEGRITAS, dan KEUNGGULAN.”
“Memasarkan produk-produk investasi, transaksi saham, dan manajemen aset dengan ketelitian dan
layanan setiap saat.”
“Mendukung integrasi pasar Indonesia dengan jaringan pasar global.”

Nilai-nilai perusahaan
Perseroan mengelola usahanya secara etis dengan mengutamakan kepentingan klien serta bertindak
wajar terhadap semua pemangku kepentingan dalam upaya memperoleh hasil yang maksimal
dengan risiko yang minimal. Dalam setiap tindak-tanduknya karyawan Kresna Securities bertindak
berdasarkan kode etik Perseroan tersebut, yaitu
Strategi 2009
Pada intinya strategi bisnis 2009 adalah melakukan ekspansi: Kresna mengembangkan jaringannya di
kota-kota menengah di Indonesia dengan memperluas jalur distribusi, dan berencana untuk
memperkenalkan online trading serta mobile trading.
Dengan mengadakan investor gathering Perseroan memperoleh akses ke investor baru serta
mengajarkan kepada mereka (baik yang ada maupun calon klien) mengenai pendekatan yang tepat
untuk menghadapi pasar, dan bagaimana menilai dan mengadopsi produk serta teknik keuangan.
Seiring dengan bertambahnya jumlah karyawan, daftar gaji meningkat hampir 200% dibandingkan
dengan tahun sebelumnya. Pelatihan dan peningkatan kemampuan para staf adalah penting untuk
menginterasikan para karyawan baru.
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Kresna juga mengembangkan dan memperkenalkan produk-produk baru terutama yang berkaitan
dengan fluktuasi pasar – untuk memperhitungkan dimana terdapat peluang dan ancaman, melalui
manajemen risiko.
Strategi tahun lalu juga mencakup upaya-upaya untuk meningkatkan citra publik terhadap
Perseroan.

Halaman 2-3:
Ikhitisar Keuangan 2009:
Tahun 2008 merupakan pengalaman buruk bagi pasar modal di seluruh dunia. Kejatuhan pasar subprime mortgage dan instrumen keuangan lainnya merusak kepercayaan investor terhadap Wall
Street dan institusi-institusi keuangan Eropa.
Menghasilkan uang dengan uang selalu mengandung risiko; investor yang telah menderita kerugian
besar mungkin ragu untuk terus berinvestasi. Demkian kenyataanya dengan mereka yang tidak
berpengalaman – orang-orang yang mengambil keputusan berdasarkan rumor atau apa yang dibaca
di media-media.
Namun tidak demikian halnya dengan Kresna. Walau kami tidak menganggap diri kami sebagai
contrarian, kami percaya pada tahun 2009 sehingga terus berinvestasi di perekonomian Indonesia
yang secara fundamental kuat dan resilien.
Oleh sebab itu Perseroan dapat meraih untung serta berkembang dan bertumbuh secara agresif
dalam masa-masa yang penuh tantangan, ketidakpastian, dan kepercayaan yang rendah bagi
investor dan institusi keuangan.
Ikhitisar keuangan berikut yang dilengkapi dengan kolom yang membandingkan kinerja Perseroan,
membuktikan hasil dari langkah menjaga momentum melalui strategi konservatif-agresif:
[Tables Here]

Halaman 4:
Ikhtisar kinerja saham 2009:
Untuk terus mengikuti perkembangan saham Kresna dimana pun Anda berada di dunia, silakan
melihat grafik Perseroan di Yahoo! Finance (http://finance.yahoo.com/) dengan kode
“KREN.JK”.
Berikut adalah contoh dari Yahoo! Site.
[SAMPLE PAGE]

Halaman 5-6:
Tinjauan Visual Peristiwa 2009
[Photo collage with captions, taken from seminars and educational events around Indonesia]
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Halaman 7-10:
Peristiwa-peristiwa penting:
1999

PT Kresna Graha Sekurindo (“Kresna Securities”) didirikan oleh sekelompok
profesional di bidang keuangan dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi
Manusia Republik Indonesia melalui Akte No. C-19958.HT.01.01.Th.99.

2000

Kresna Securities memperoleh ijin dari BAPEPAM-LK sebagai penjamin emisi dan
pialang-dealer dengan Surat Keputusan No. Kep-01/PM/PEE/2000.
Kresna Securities menjadi anggota Bursa Efek Jakarta berdasarkan SPAB
No.218/JATS/BJ.ANG/06-2000, dan anggota Bursa Efek Surabaya dengan SPAB No.
SPAB-140/BES/IX/2000.

2001

Kresna Securities memperoleh ijin dari BAPEPAM-LK sebagai Manajer Investasi
dengan Surat Keputusan No. KEP 03/PM/MI/2001.

2002

Perseroan meluncurkan reksa dana pasar uang dengan nama “MR. CASH”, yang
merupakan reksa dana pertama yang dikelola oleh Kresna Securities.
Kresna Securities menjadi perusahaan publik pada Juni dan terdaftar di Bursa Efek
Jakarta sebagai “PT Kresna Graha Sekurindo Tbk.”

2003

Reksa Dana pendapatan tetap dengan nama “MR. BOND” dan reksa dana campuran
“MR. FLEX” diluncurkan.
Majalah Investor menominasikan Kresna Securities sebagai salah satu dari 20
Perusahaan Sekuritas Terbaik di Indonesia.
Kresna Securities menjadi salah satu dari lima perusahaan Fixed-Income Traders
paling aktif di OTC BES.
Perseroan membuka cabang pertama untuk membidik klien potensial di Pluit,
Jakarta Utara.

Pages 23-26:
Sambutan Presiden Direktur
Salam kepada semua mitra bisnis, investor, Pemerintah Indonesia dan para pembaca Laporan
Tahunan 2009 - tahun dimana kinerja Kresna Securities melampaui sasaran dan ekspektasi industri,
dengan pencapaian berarti dalam hal laba, pertumbuhan, dan profil di seluruh Indonesia.
Keberhasilan tersebut diukur dari pertumbuhan kami pada tahun 2009, tahun dimana kepercayaan
konsumen dan dunia usaha mulai pulih, menyusul guncangan yang melanda pasar global pada 2009.
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Rupiah yang merupakan indikator stabilitas membukukan kinerja terbaiknya dalam tujuh tahun
dengan pertumbuhan sebesar 16%, sehingga oleh media-media keuangan dinobatkan sebagai 'Mata
Uang Terbaik Asia 2009'.
Aspek lain dari kepercayaan internasional terhadap Indonesia adalah arus masuk modal asing selama
tahun tersebut: USD 1,4 milyar disuntikkan ke bursa saham Indonesia (melebihi jumlah penjualan).
Disamping itu, pada tahun 2009 obligasi di Indonesia merupakan yang terbaik di antara 10 bursa
Asia.
Pada tahun 2010 batas inflasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia diharapkan akan menjaga
kepercayaan terhadap Rupiah, menyusul nilai tukar yang mencapai puncaknya pada Oktober 2009
pada posisi 9280/ USD – yang merupakan berita baik bagi mereka yang khawatir akan inflasi dan
biaya impor energi yang tinggi. Eksportir tentunya tidak menyambut baik perkembangan tersebut
karena berkurangnya keunggulan dari segi biaya.
Pada saat yang sama kepercayaan konsumen juga meningkat; kredit sedikit melonggar dan telah
muncul minat di antara para investor pemula - termasuk para pemain pemula. Konsumen juga lebih
percaya akan pekerjaan mereka sehingga mendorong belanja konsumen.

Halaman 31-34:
Profil Kresna Securities
PT Kresna Graha Sekurindo Tbk. (“Kresna Securities”) adalah perusahaan publik yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia (IDX), dengan kode saham KREN. Kresna didirikan pada tahun 1999,
memperoleh status legal dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, dalam Akta
No. C-19958.HT.01.01.Th.99, yang diumumkan di Jurnal Republik Indonesia, No. 5, dengan
Lampiran No. 559 tertanggal 15 Januari 2002.
Akta Notaris untuk Kresna diubah saat Perseroan menjadi perusahaan publik dan disahkan oleh
Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, dalam Surat Keputusan No. C07468.HT01.04.Th.2002, tertanggal 30 April 2002 dan diumumkan di Jurnal Republik Indonesia No.
60, dengan Lampiran No. 7359, tertanggal 26 Juli 2002. Perubahan tersebut menandai perubahan
nama Perseroan dari PT Kresna Graha Sekurindo ke PT Kresna Graha Sekurindo Tbk., ditandai
dengan kenaikan modal.
Anggaran Dasar juga diubah, terakhir kali berdasarkan Surat Pernyataan Rapat Pemegang Saham
pada tanggal 28 Juni 2006 melalui Akta Notaris No. 92 Fathiah Helmi, S.H. Amandemen tersebut
didaftarkan di Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.
W7-HT.01.04-1504 tertanggal 29 September 2006, seperti diumumkan di Jurnal Republik Indonesia
No. 17, dalam Lampiran No. 214/L/2007, tertanggal 27 Februari 2007.
Perseroan memperoleh ijin dari Badan Pengawas Pasar Modal sebagai Penjamin Emisi dan Perantara
Pedagang Efek, berdasarkan Surat Keputusan No. Kep-0p1/PM/PEE/2000, dan juga menjadi anggota
Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia), berdasarkan No. SPAB-218/JATS/BJ.ANG/062000, dan Bursa Efek Surabaya, berdasarkan No. SPAB-140/BES/IX/2000.
Perseroan juga memperoleh ijin dari Badan Pengawas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi,
berdasarkan Surat Keputusan No. KEP 03/PM/MI/2001.
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Berdasarkan informasi dari PT Sinartama Gunita, per Desember 2009 komposisi pemegang saham
yang memiliki lebih dari 5% dari seluruh saham adalah sebagai berikut:
PT Kresna Prima Invest: 25,06%
Asuransi Jiwa Mira Life: 17,42%
UBS AG Singapura: 17,46%
Public: 40,06%
Halaman 35-42:
Diskusi dan Analisa Manajemen
Menyusul malapetaka keuangan global pada tahun 2008, dimana berbagai perusahaan multinasional
jatuh atau terpaksa meminta bantuan dana dari pemerintah, 2009 diperkirakan akan menjadi masa
yang sulit bagi hampir semua investor atau pialang.
Tidak berapa lama terbukti bahwa instrumen keuangan eksotis seperti sub-prime mortgage dan
derivatif, bersama dengan kecepatan transaksi otomatis berbasis komputer, menimbulkan ancaman
struktural dan badan regulasi pemerintah enggan (atau tidak mampu) untuk memperbaikinya.
Investasi di lingkungan yang serba tiba-tiba tersebut, dimana pasar bergerak cepat ke wilayah yang
asing, tentunya bukan untuk mereka yang jantungnya lemah. Banyak yang telah rugi kemudian
keluar dari pasar, sementara yang lain berupaya melindungi investasinya dengan memegang sahamsaham blue chip.
Langkah ini bukan berarti aman, sebab beberapa perusahaan blue chip juga tidak kebal terhadap
kejatuhan pasar.
Pada tahun 2009 terjadi rally yang pesat setelah institusi keuangan memperingatkan pemerintah
akan ancaman keruntuhan seperti Depresi Besar 1930an, yang juga dipicu oleh pasar yang eksesif.
Walaupun bail out bukan pilihan yang populer bagi masyarakat umum, pemerintah yakin bahwa
tanpa bail out seluruh struktur akan runtuh.
Kresna Graha Sekurindo menyimpulkan bahwa 2009 menunjukkan bahwa pasar Asia tidak selalu
mengikuti tren di Barat, dan bahwa fundamental tetap kuat di Asia Timur, kepercayaan tinggi, dan
dengan hadirnya Cina sebagai lokomotif, pasar-pasar Asia akan terus bertumbuh.
Sebagai dampaknya, Perseroan akan memperoleh hasil yang tinggi dari berbagai instrumen investasi.
Hal ini memastikan bahwa kebijakan untuk menjangkau pasar di daerah, dimana klien prospektif
dapat memperoleh informasi, edukasi dan konseling mengenai potensi investasi. Banyak orang di
Indonesia yang akan memperoleh manfaat dari layanan personal yang kami tawarkan, dan langkah
tersebut menjadi justifikasi atas biaya yang dikeluarkan untuk beberapa tahun ke depan.
Analisa Kinerja Usaha

Pendapatan
Per akhir 2009 PT Kresna Graha Sekurindo Tbk. membukukan pendapatan sebesar Rp ??, dan laba
bersih satu tahun sebesar Rp ?? milyar.
Kontribusi pendapatan berasal dari pendapatan pialang, margin trading dan fee manajemen
investasi.
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Fee dari bisnis pialang memberikan kontribusi Rp. ?? milyar, meningkat ??% dari hasil 2008 sebesar
Rp. 14,66 milyar. Margin trading berjumlah Rp. ?? milyar, meningkat ??% dari posisi 2008 sebesar
Rp. 29,54 milyar.
Kami memberikan kredit kepada Divisi Corporate Finance dan Asset Management atas kontribusinya
sebesar Rp. ?? milyar (dibandingkan dengan Rp. 2,18 milyar pada 2008) dan Rp. ?? milyar bagi
Asset Management (Rp. 18,56 milyar di tahun 2008), atau sama dengan kenaikan sebesar masingmasing ??% dan ??%.

Laba Usaha
Menghasilkan laba merupakan tantangan bagi perusahaan yang tidak memiliki sumber daya, dan
oleh sebab itu kami meningkatkan jumlah staf untuk meyakinkan investor bahwa kegiatan usaha
Perseroan terus berjalan lancar.
Cabang-cabang baru mulai memberikan kontribusi terhadap pendapatan, dan beragam perbaikan TI
memungkinkan Perseroan untuk meningkatkan labanya.
Laba Usaha 2009 PT Kresna Graha Sekurindo Tbk. berjumlah Rp. ?? milyar, meningkat ??% dari
pencapaian 2008 sebesar Rp. 9,15 milyar.

Laba Bersih
Setelah dikurangi pendapatan lain-lain, pajak, biaya overhead dan beban-beban, PT Kresna Graha
Sekurindo Tbk. membukukan laba bersih sebesar Rp. ?? milyar, meningkat ??% dari pencapaian
2008 sebesar Rp. 4,25 milyar.
Kenaikan tersebut berarti Rp. ?? per saham, dan laba bersih per saham sebesar Rp. ??.
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