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Judul Artikel: 

Buy - TePe - Buyback 

Tanggal terbit : 03 April 2019 

Kategori : Basic Strategi 

Baca langsung dari web : https://kakdr.com/buy-tepe-buyback/ 

 

 

Pertama kalinya gue memperkenalkan emiten WIIM di 

Stockbit (lihat disini), saat itu harga berada di angka 192 Rupiah.  

Berdasarkan screening standard ala Kakdrway, PBV & DER 

rendah, ROE Positif dan rutin bagi dividen. Saat itu PBV WIIM 

hanya 0.2X dengan DER (Hutang) NOL. 

https://kakdr.com/buy-tepe-buyback/
https://stockbit.com/post/1868254
https://kakdr.com/easy-way-kakdr-way-bagian-2-basic-strategy/


Sudah beli sejak Juli 2018 

 

Ketika membeli di harga 210, harga masih terus melanjutkan 

penurunan sampai pernah titik terendah adalah 140 Rupiah. 

Selama masa penurunan tersebut sudah pasti ada rasa takut dan 

ragu. Takut Kalah, Takut gak ikut menikmati Cuan, ini sudah 

menjadi sifat dasar manusia (baca : Kia Si & Kia Su ).  

 

 

https://kakdr.com/kia-su-kia-si/


Oleh karena itu KakdrWay menyarankan Diversifikasi lebar, 

selain untuk memperkecil resiko jika kejadian buruk terjadi, juga 

memperbesar probabilitas kita memiliki saham saham yang 

sedang naik tinggi. 

Jika kita memiliki uang 100% dimana kita belikan menjadi 50 

emiten masing masing 2% modal.  

maka jika sampai ada satu emiten yang delisting, maksimal resiko 

kita sudah bisa dihitung yaitu adalah 2% dari modal kita 

Dengan menyebar uang 100% menjadi 50 emiten juga secara 

otomatis memperbesar Probabilitas.  

IHSG memiliki total 626 Emiten 

* Jika 100% uang kita belikan hanya 1 emiten, maka 

probabilitas kita memiliki saham yang sedang naik tinggi hanya 

1/626%. 

Tetapi dengan memiliki 50 emiten, maka probabilitas kita 

memiliki saham yang sedang naik tinggi menjadi 50/626%. 

 

* Dengan memiliki hanya 1 emiten, kita cenderung akan merasa 

takut ketika harga emiten kita itu sedang turun. karena 100% uang 



kita, kita pertaruhkan disana. Jadi ketika dia rebound, begitu 

berbalik cuan dikit, kita pasti cenderung untuk kabur. 

Tetapi dengan memiliki 50 emiten, kita akan tahu bahwa 

walaupun sudah naik, tetapi secara nominal keuntungan tersebut 

masih kecil, sehingga kita punya keberanian lebih untuk tahan diri 

sampai mendapatkan keuntungan yang lebih besar. 

Sesuai prinsip dasar ekonomi, dengan modal sekecil kecilnya 

mencari keuntungan sebesar besarnya. 

 

TePe (Take Profit) 

 



Atas pertimbangan membeli emiten menarik lain yang 

ditemukan, akhirnya dijual lah sebagian, di harga 380. 

Merealisasikan keuntungan sebesar 80%. 

 

Lihat ilustrasi dibawah: 

 

Perhatikan Baris 15 dan 16. 

Awalnya, sebelum kita melakukan aksi beli, kita memiliki harta 

sebesar 4.200.000 Rupiah 

Tanggal 27 Juli 2018 dengan aksi beli kita telah mengubah 

satuan harta kita dari Rupiah menjadi Lot. 

Harta kita yang awalnya adalah 4.200.000 Rupiah, kita ubah 

menjadi 200 Lot (20.000 lembar). Setelah diubah, Posisi harta 

kita saat itu menjadi 200 Lot WIIM + 0 Rupiah. 



Sekarang perhatikan baris 22 dan 23. 

Tanggal 14 February 2019, dengan melakukan aksi jual, kita 

kembali mengubah satuan harta kita. 

Dari yang awalnya 200 Lot + 0 Rupiah karena aksi jual yang kita 

lakukan berubah menjadi 100 Lot WIIM + 3.800.000 Rupiah 

 

Buyback 

Setiap waktu itu adalah pertigaan. Artinya kedepannya harga 

naik ataupun turun memiliki probabilitas yang sama besarnya. 

Yaitu 50 : 50 

 

Ketika harga sudah naik dari 180 sampai ke 380, dia sudah naik 

sebanyak 111%. 

Secara probabilitas kesempatan untuk melanjutkan kenaikan 

sudah menjadi lebih kecil. Itulah mengapa Kakdrway tidak 

menyarankan untuk membeli saham yang sudah naik tinggi. 



 

Jeng Jeng...  

Harga jatuh ke 260.... 

Dari jual di 380, berarti sudah turun kembali sebanyak 31.57%. 

Secara probabilitas, sekarang kemungkinan untuk naik menjadi 

lebih besar ketimbang kemungkinan untuk terus turun. 

 

Cek data keystat dasar. PBV masih 0.6X , DER masih 0 , ROE 

masih positif. Masih sesuai dengan screening standard 

KakdrWay. 



Pucuk dicinta ulam tiba. Buyback! 

Ketika kita menjual 100 Lot di harga 380 (lihat ilustrasi 3), kita 

mendapatkan cash sebesar 3.800.000 Rupiah. 

Namun di harga 260, jika kita buyback kembali 100 Lot, uang 

yang harus kita keluarkan hanya 2.600.000 Rupiah. 

Masih ada sisa 1.200.000 Rupiah berupa Cash 

 

Lihat ilustrasi dibawah:  

 

Perhatikan baris 22 dan 23. 

Tanggal 14 February 2019, setelah menjual 100 Lot WIIM di 

harga 3.800, kita memiliki harta sebesar 100 Lot WIIM + 

3.800.000 Rupiah 



Perhatikan baris 29 dan 30. 

Tanggal 14 February 2019, dengan melakukan aksi buyback, 

kita kembali mengubah satuan harta kita.  

Dari yang awalnya memiliki 100 Lot dan 3.800.000 Rupiah 

karena aksi buyback, sekarang kembali berubah menjadi 200 Lot 

WIIM + 1.200.000 

Sekarang kita lihat kembali ilustrasi 1. 

1. Dimana awalnya kita yang memiliki harta sebesar 4.200.000 

Rupiah. 

2. Yang kemudian kita ubah satuannya menjadi 200 Lot WIIM 

3. Kemudian kita ubah kembali menjadi 100 Lot WIIM + 

3.800.000 

4. kemudian kita ubah kembali menjadi 200 Lot WIIM + 

1.200.000 Rupiah 

4.200.000 Rupiah kita kini telah berubah menjadi 200 Lot 

WIIM (setara 4.200.000 Rupiah) + 1.200.000 Rupiah. 

Mengapa gue bilang 200 Lot WIIM setara 4.200.000 Rupiah? 

karena memang diawal, uang kita yang sebesar 4.200.000 Rupiah 

sudah kita ubah satuannya menjadi 200 Lot WIIM. 



Di posisi terakhir, kita masih memiliki 200 Lot WIIM tetapi 

sekarang kita juga memiliki 1.200.000 Rupiah. 

Hanya dengan menjual 100 Lot di harga 380 dan buyback 100 lot 

di harga 260 kita sudah berhasil merealisasikan keuntungan 

Rupiah sebesar 28.5%.  

Dan kita tetap memiliki 200 Lot WIIM. 

Jika WIIM tahun ini kembali membagikan dividen, maka kita 

akan dapat lagi realisasi profit tambahan dari dividen tersebut. 

Selama emiten yang kita pilih itu benar, jangan takut dengan 

Floating Loss, Harga akan selalu naik dan turun setiap saatnya 

tergantung besaran Permintaan dan Penawaran. Secara jangka 

waktu panjang, semua harga pasti akan naik di dorong oleh 

inflasi. 

Yang penting jumlah LOT kita jangan sampai berkurang 

saja 

 

 

 



Judul Artikel: 

Kakdr Way - Yang Penting Jangan Rugi Dulu 

Tanggal terbit : 03 April 2019 

Kategori : Basic Strategi 

Baca langsung dari web : https://kakdr.com/kakdr-way-yang-

penting-jangan-rugi-dulu/ 

 

Pada dasarnya Kakdr Way lebih ditujukan kepada para pendatang 

baru (nubi) di dunia saham.  

Dunia saham tidaklah seindah yang di bayangkan. 

Hari ini beli - Besok Jual ===> Untung 

Gak segampang itu Paman Paman dan Bibi Bibi. Inget aja, Pipis 

aja bayar. kalau orang bule bilang There ain't no such thing as 

a free lunch. 

Untuk bisa sampai untung, dibutuhkan pengetahuan yang sangat 

banyak. 

lu harus tau dulu pengetahuan dari sisi Fundamental (ini 

berhubungan dengan Value) atau dari sisi Teknikal (ini 

https://kakdr.com/kakdr-way-yang-penting-jangan-rugi-dulu/
https://kakdr.com/kakdr-way-yang-penting-jangan-rugi-dulu/


berhubungan dengan Statistik). yang jelas, manapun yang lu pilih, 

lu harus bisa hitung (matematika) 

Dibutuhkan 6 tahun sekolah SD untuk sampai bisa menguasai 

yang namanya tambah kurang bagi kali sampai aljabar. Itupun 

cuma kulitnya doang. Nah didunia saham kurang lebih juga 

begitu. Hanya saja kalau lu lagi baca post ini, artinya lu uda 

dewasa. Artinya lu uda gak ada waktu lagi bertahun tahun untuk 

cuma sekedar belajar, baca buku, baca teori yang belum tentu lu 

ngerti apa yang lu baca. 

Harus langsung Belajar sambil Praktek.  

Tidak cukup cuma baca banyak buku "Bagaimana Cara Berenang 

yang Baik", sudah harus langsung sambil baca sambil berenang. 

Karena berapa banyak pun buku berenang yang kita baca, kita 

pasti akan merasakan minum air kolam dan air masuk hidung di 

awalnya. 

Nah..... ketika sambil belajar sambil praktek, yang paling penting 

adalah jangan sampai kehilangan uang dulu. Karena setelah kita 

sudah sangat mengerti, tapi duit uda habis itu juga sudah gak ada 

gunanya. hihihihi 



Uang Dingin 

Maksud dari uang dingin disini adalah, gunakan lah uang yang 

kecil bagi kita untuk praktek sambil belajar. Uang yang kalau 

sampai hilang semuapun tidak mempengaruhi kualitas hidup kita 

sehari hari. Gak usah takut ketinggal momentum dapat untung. 7 

tahun lebih gue di bursa, kesempatan itu selalu ada. Uangnya 

yang tidak ada 

Sabar 

Harus tau diri, kita ini ibarat orang buta yang mau nyebrang jalan. 

Kalau kita paksa menyeberang disaat lampu hijau sedang 

menyala, 90%+ kita pasti akan tertabrak. Karena kita tidak bisa 

melihat. 

Mau gak mau harus mau sabar menunggu sampai ada yang mau 

berbaik hati menuntun kita menyeberang. 

Memilih saham untuk dibeli 

Seperti yang gue bilang diatas, kita ini buta di awalnya. Begitu 

banyak istilah yang harus kita tau dulu. Tau pun belum tentu 

mengerti. Mengerti pun belum tentu bisa melaksanakan. 

Bursa itu adalah Pasar. Pasar seperti biasa para bibi bibi beli 

bahan makanan untuk dimasak. 



Didalam pasar bukan cuma ada penjual dan pembeli. Tapi juga 

ada pencopet, tukang tipu, preman, dll dll dll. 

Oleh karena itu Kakdr Way (baca disini) dibuat sangat sangat 

defensive. Bukan untung dulu yang dipikirkan. Tapi jangan 

sampe kecopetan atau kena rampok adalah prioritas utama. 

Percuma kita berhasil sampai kios yang menjual ayam, kalau 

dompet sudah hilang.  

Mental dan Mantul 

Jangan mudah berpikir Cut Loss. Yang namanya cut loss itu 

sudah pasti kita akan kehilangan sebagian dari modal kita. Oleh 

karena itu, sebelum membeli kita sudah harus benar benar yakin 

atas pilihan kita, atau minimal minimal sudah mempersiapkan 

rencana, apa yang harus kita lakukan jika sampai salah beli. 

Perlu diketahui, jika awalnya modal kita adalah 10.000.000 dan 

kemudian Cut Loss sehingga mengalami kerugian sampai 

2.000.000 (-20%) Maka pada posisi tersebut modal kita tinggal 

8.000.000 rupiah. 

Untuk kemudian mencari keuntungan 2.000.000 dengan modal 

8.000.000 diperlukan keuntungan sampai 25% baru kita bisa 

mendapatkan kembali 2.000.000 kita yang hilang. Hilang 20% 

https://kakdr.com/easy-way-kakdr-way-bagian-2-basic-strategy/


harus cari 25% , Hilang 50% harus cari 100% . baca efek 

mental dan mantul disini 

Probabilitas & Diversifikasi 

Ketika kita membeli sebuah saham, selalu ada 2 kemungkinan 

yang menyertai kedepannya. Yaitu benar memilih atau salah 

memilih. 

Tidak ada sebuah keputusan yang pasti benar, tetap ada 

kemungkinan salahnya. Hanya saja, dengan analisa yang baik 

kemungkinan memilih benar itu lebih besar. 

Diversifikasi itu sangat penting, terutama bagi pemula yang 

masih tidak tahu apa apa. 

Jika kita memiliki uang 10 juta rupiah, dan kita belikan 10 emiten 

masing masing 1 juta, maka ketika ada emiten yang salah beli dan 

harganya turun dalam, kita masih bisa tenang karena walaupun 

secara persen jatuhnya sangat dalam, tetapi secara Rupiah masih 

terbilang kecil. Sehingga kita bisa lebih tenang menghadapi dan 

bisa lebih rasional dalam menentukan sikap kita. 

https://kakdr.com/easy-way-kakdr-way-bagian-3-math-way/


Jika kita memiliki 10 emiten @1 juta, dimana ada 2 emiten yang 

turun 50% sementara ada 1 emiten yang naik 100%, maka secara 

total equity kita masih 10 juta rupiah. 

Berdasarkan pengalaman gue 7 tahun lebih di bursa, Harga tidak 

selalu berbanding lurus dengan nilai murni emiten. Karena di 

Bursa harga yang tercipta tidak murni berdasarkan nilai, tetapi 

juga faktor permintaan dan penawaran. 

Dalam hukum ekonomi: 

1. Permintaan > Penawaran maka harga Naik. 

2. Permintaan < Penawaran maka harga Turun. 

Harga bisa tiba tiba naik sangat tinggi secara cepat tanpa alasan 

yang jelas, demikian pun bisa tiba tiba turun sangat dalam. Tapi 

1 yang pasti, selama emiten tersebut belum delisting (tidak lagi 

diperdagangkan di bursa), kemungkinan harga yang tiba tiba naik 

tinggi atau turun dalam selalu terjadi. 

Inilah pentingnya diversifikasi. 

Semakin banyak emiten, semakin kecil resiko kita jika ada emiten 

yang kita miliki sedang mengalami penurunan harga tajam.  

Kalau kita punya 10 juta dan kita belikan 10 emiten, maka jika 

ada 1 emiten yang mengalami penurunan sampai 50%, maka 



Floating Loss kita hanyalah 500.000 dari 10.000.000 atau hanya 

5% dari total modal kita. 

Semakin banyak emiten, semakin besar probabilitas kita untuk 

memiliki emiten emiten yang sedang naik tinggi.  

Kalau kita punya 10 juta dan kita belikan 10 emiten, maka jika 

ada 1 emiten yang mengalami kenaikan sampai 50%, maka kita 

masih bisa menahan diri untuk tidak merealisasikan keuntungan 

karena keuntungan 50% atas emiten tersebut hanyalah 500.000 

Rupiah. Ah ntar dulu lah tunggu cuan 100% baru jual. 

* Pemahaman Floating dan Realized baca disini 

Kombinasi uang dingin, pemilihan emiten yang benar, 

diversifikasi lebar dan waktu yang panjang bisa meminimalkan 

resiko kita hingga mendekati titik nol, dan saat bersamaan bisa 

memaksimalkan keuntungan bagi kita secara konstan setiap 

tahunnya.  

 

 

 

https://kakdr.com/real-nyata-float-ilusi-bag-1/


Judul Artikel: 

06April 2019 - Screening Pisau Jatuh 

Tanggal terbit : 06 April 2019 

Kategori : Pojok Screening 

Baca langsung dari web : https://kakdr.com/06april-2019-

screening-pisau-jatuh/ 

 

 

Ditemukan 58 emiten yang sudah turun lebih dari 50% dalam 3 

tahun terakhir. 

* Kepemilikan Publik diatas 50% di buang. 

* PBV DER ROE Negatif dibuang. 

* Keystat yang belum menggunakan data minimal Q3 2018 

dibuang. 

https://kakdr.com/06april-2019-screening-pisau-jatuh/
https://kakdr.com/06april-2019-screening-pisau-jatuh/


 

 

Tambahan : File dapat di download dengan mengunjungi link 

yang terdapat pada judul artikel  

*Disclaimer: 

Hasil screening diatas masih data mentah, penilaian hanya murni 

berdasarkan data yang didapat dari Stockbit, RTI dan Mirae. 

Bukan rekomendasi tetapi hanya penyajian data. 

 

 



Judul Artikel: 

06 April 2019 - Screening High Dividen Yield 

Tanggal terbit : 06 April 2019 

Kategori : Pojok Screening 

Baca langsung dari web : https://kakdr.com/06-april-2019-

screening-high-dividen-yield/ 

 

 

Ditemukan 49 emiten yang rutin membagikan dividen atau yang 

membagikan dividen dengan yield besar. 

* Kepemilikan Publik diatas 50% di buang. 

* PBV <1 atau PBV>1 tetapi dividen yield minimal 2X PBV 

mendapatkan score 1 

 

https://kakdr.com/06-april-2019-screening-high-dividen-yield/
https://kakdr.com/06-april-2019-screening-high-dividen-yield/


* DER <1 atau DER>1 tetapi ROE minimal 10X DER 

mendapatkan score 1 

* ROE diatas 10% mendapatkan score 1 , ROE minus dikurangi 

score 1 dengan alasan ini adalah screening emiten high dividen. 

* Emiten yang membagikan dividen tiga tahun berturut turut 

mendapatkan score 3, dua tahun berturut turut mendapatkan score 

2, satu tahun terakhir saja mendapatkan score 1. 

* Emiten yang pada saat screen ini dibuat belum ada data Q4 2018 

dikurangi score 1. 

 

 

Tambahan : File dapat di download dengan mengunjungi link 

yang terdapat pada judul artikel  



*Disclaimer: 

Hasil screening diatas masih data mentah, penilaian hanya murni 

berdasarkan data yang didapat dari Stockbit, RTI dan Mirae. 

Bukan rekomendasi tetapi hanya penyajian data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Judul Artikel: 

ASGR Untuk Dividen Lover 

Tanggal terbit : 10 April 2019 

Kategori : Pisau (TIDAK) Jatuh 

Baca langsung dari web : https://kakdr.com/asgr-untuk-

dividen-lover/ 

 

 

 

https://kakdr.com/asgr-untuk-dividen-lover/
https://kakdr.com/asgr-untuk-dividen-lover/


Jika Paman atau Bibi sedang mencari saham yang bisa dibeli 

untuk jangka waktu Menengah - Panjang (2 tahun - 5 tahun) 

ASGR ini sangat boleh dipertimbangkan. 

Dari sisi Pisau Jatuh 

Sejak harga tertinggi di 2.310 (tahun 2014) sampai saat post ini 

dibuat harga sudah turun sampai 38%. 

Keystat Dasar 

Dengan PBV 1.3X (dapat diterima karena dividen yield >2X 

PBV) , DER 0.5X dan ROE 18.2% baca Screening standard 

KakdrWay 

Public Share 

76,87% di pegang oleh Astra, hanya 23,13% yang berada di 

tangan public 

Dividen 

Rutin dibagikan setiap tahun 

* Tahun 2014 total 69 Rupiah 

* Tahun 2015 total 77 Rupiah 

* Tahun 2016 Total 120 Rupiah 

* Tahun 2017 Total 74 Rupiah 

https://kakdr.com/easy-way-kakdr-way-bagian-2-basic-strategy/
https://kakdr.com/easy-way-kakdr-way-bagian-2-basic-strategy/


* Tahun 2018 Total 30 Rupiah 

* Tahun 2019 ketika post ini dibuat, diumumkan dividen sebesar 

50 Rupiah 

Di harga sekarang (1.430) Dividen tahun 2019 adalah sebesar 

3.14% Net. Jika kita hitung rata rata dividen 3 tahun dan 5 tahun 

terakhir, maka: 

* Rata-rata 3 tahun terakhir = 74.6 Rupiah atau sebesar 4.69% Net 

* Rata-rata 5 tahun terakhir = 74 Rupiah atau sebesar 4.65% Net  

 

Mari sekarang kita siapkan AVG Plan (Jangan berpikir 

untung, tapi yang penting jangan rugi dulu, karena dengan 

tidak rugi artinya sudah untung) 



 

Jika awalnya kita membeli di harga 1.430 dan ternyata ASGR 

terus turun, maka JIKA ASGR turun sampai 50 Rupiah, 

dibutuhkan total sampai 10X beli (1X Biang + 9X Averaging 

Down). 

Rasanya sangat sulit untuk turun sampai 50, bisa sampai 700 pun 

sudah bagus banget. 

Tapi esok itu mistery, mari kita asumsikan yang terburuk yang 

mungkin bisa terjadi. 

Jika awalnya kita membeli sebanyak 3 Juta Rupiah dan dia turun 

terus sampai 50, Dengan averaging Down (Beli Lagi) setiap turun 



30% dari harga terakhir beli, total kita membutuhkan dana sampai 

30.150.377 (sudah termasuk fee beli 0.19%) 

 

Total rata rata modal kita jika harga turun sampai 50 rupiah adalah 

sebesar 176 Rupiah. Yang artinya jika harga sempat turun sampai 

50 Rupiah dan kita disiplin averaging. Maka di harga 177 Rupiah 

secara total kita sudah balik modal (BEP) 

Jika kita menganggap history dividen ASGR akan terus berulang 

kedepannya, dengan patokan dividen tahun 2019, maka kita beli 

sampai 56 Rupiah, dividen yield atas modal yang 56 Rupiah itu 

akan memberikan kita yield sampai 80% setiap tahunnya. 

Hihihihihii.... uda, stop bermimpi.... gak mungkin terjadi punya. 

gak liat apa siapa pemegang saham mayoritas yang sampai 

76.87% diatas 

Jadi ketika membeli diawal (1.430) yang kita harapkan itu 

bukanlah ASGR naik, tapi harapkan turun lagi atau minimal 

minimal diam ditempat aja. 

Jadi setiap habis gajian, atau dapat rejeki kita bisa cicil pelan 

pelan selama mungkin. 

 



Kalau setiap bulan kita bisa membeli 20 lot di harga 1.430 selama 

katakanlah 5 tahun. 

maka setelah 2 tahun total kita akan memiliki sebanyak 1.200 Lot. 

Jika (ini jikaaaaa) kemudian 5 tahun kemudian harga baru naik ke 

2.860. 

Makaaaaaa yang akan naik sebanyak 1.430 rupiah itu adalah 

sebanyak 1.200 lot naik sekaligus, bukan 20 lot yang naik. 

Take Profit  

Lalu berapa Target Profitnya? 

ya terserah Paman dan Bibi mau TePe di berapa. 

tapi idealnya sih ya di 50% & 100% (bagi 2x jual) sesuai standard 

KakdrWay. 

Toh niat awalnya kan memang buat investasi panjang. dan selama 

menunggu bisa tepe, kita juga diberikan ongkos tunggu yang 

lumayan. 

 

 

 

 



Judul Artikel: 

WIIM Pisau Yang Kembali Jatuh 

Tanggal terbit : 11 April 2019 
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WIIM.... Senang rasanya menulis post ini hehehe.... 

Setelah bertahan dengan keyakinan sendiri, dan akhirnya bisa 

TePe Bagger begini WIIM Pisau Jatuh Dengan Hasil Bagger 

Cuan ,lalu buyback di sini Buy – TePe – Buyback . 

Mengapa harga WIIM jatuh kembali? 

Jujur aja gue gak tau, tapi yang jelas dalam 1 bulan terakhir (mulai 

maret 2019) sampai post ini dibuat, IHSG juga mengalami 

penurunan dari 6.499,88 ke 6.410.16 , turun 1.4%. 

Dan dari penurunan yang 1.4% ini WIIM mengalami penurunan 

sampai 29% (dari 348 ke 250 kira kira) 

Tapi bagi kita retail, WHY nya belum tentu kita bisa dapat. 

Andaikan bisa kita dapatkan pun, benar atau salah belum pasti 

juga. 

jadi kita lihat aja ke keystat dasarnya. 

Dari ilustrasi diatas, data yang disajikan adalah data Q4 2018. 

Yang artinya dari sisi Tata Kelola Perusahaan, WIIM masih 

termasuk bagus. Tepat waktu mempublikasikan Laporan 

Keuangan. 

https://kakdr.com/wiim-pisau-jatuh-dengan-bagger-cuan/
https://kakdr.com/wiim-pisau-jatuh-dengan-bagger-cuan/
https://kakdr.com/buy-tepe-buyback/


PBV 0.5X , DER 0.2X , ROE 5.1% , Kepemilikan Public <5% 

33% 

Masih sesuai dengan Screening Standard ala Kakdr Way . 

Minusnya, tahun 2018 tidak bagi dividen! 

Lalu bolehkah kalau kita menangkap pisau jatuh yang ini? 

Secara Logika, pisau jatuh yang kali ini lebih aman untuk 

ditangkap. Mengapa? 

Karena kali ini kita mendapatkan 1 patokan tambahan. Yaitu 

harga terendah 5 tahun terakhir ada di 140 Rupiah. 

Harga sekarang 250 Rupiah. 

Jadi (mungkin) masih ada Potensi turun ke paling dalam 140 

Rupiah. 

dibawah itu sudah lebih kecil kemungkinannya. 

Lalu bagaimana cara menangkapnya? 

Mari kita siapkan Exit Plannya. Avege Plan sekaligus TePe Plan 

https://kakdr.com/easy-way-kakdr-way-bagian-2-basic-strategy/


 

Ilustrasi menggunakan asumsi sekali beli adalah 2.500.000 . Jika 

anda merasa nominalnya terlalu besar atau terlalu kecil, bisa 

disesuaikan dengan kemampuan keuangan masing masing. 

(Averaging itu Nominalnya yang disamakan, bukan Lot nya yang 

disamakan)  

Jika kita mulai menangkap pisau jatuh WIIM di harga 250 

Rupiah, dan dengan asumsi harga masih bisa turun kembali ke 

harga terendah 5 Tahunnya, maka kita masih harus bersiap siap 

1X Averaging Down di harga 175 Rupiah.  

Tapi untuk lebih amannya, marilah kita siapkan rencana sampai 



2X Averaging Down, Jika harga jatuh sampai 122 Rupiah. Baca : 

yang penting jangan rugi dulu 

Dalam ilustrasi, berarti kita sudah bisa menghitung kira kira 

resiko maksimal yang mungkin kita hadapi. Jika (ini jika) harga 

dibawa turun sampai 122 rupiah dan di diamkan selama bertahun 

tahun dan anggaplah WIIM sudah tidak lagi membagikan 

dividen), siapkah kita? 

Kalau siap, lanjut baca dibawah, kalau tidak siap, mending cari 

emiten lain. 

Lalu bagaimana strategi Take Profitnya? 

Perlu diketahui bahwa di harga 250, WIIM itu sudah jatuh 70% 

dari harga tertingginya. Jatuh 70% itu artinya harga sekarang 

cuma tinggal 30%. 

Jika kita beli di 250 Rupiah dengan target 845 baru jual, maka ada 

potensi keuntungan sampai 238%. 

Kapan? Nah ini yang gue gak bisa jawab. 

Tapi kalau setahun kita hanya menargetkan uang kita bertumbuh 

15%, maka, maka jika 5 tahun kemudian harga WIIM baru naik 

ke 500 rupiah, itu sudah sama artinya dengan pertumbuhan 15% 

https://kakdr.com/kakdr-way-yang-penting-jangan-rugi-dulu/
https://kakdr.com/kakdr-way-yang-penting-jangan-rugi-dulu/


pertahun baca: Target, Compound dan (Waktu) belum termasuk 

dividen selama menunggu (jika ada) 

Dalam ilustrasi gue menggunakan TePe standard ala KakdrWay, 

yaitu TePe jadi 2X (per transaksi bukan di total) di +50% dan 

+100%, bisa dilihat, jika kita hanya berhasil beli di 250 Rupiah, 

maka TePe pertama adalah di 375 dan TePe kedua adalah di 500 

dst. 

atau bisa juga TePe pakai patokan 

atau jika lu punya rencana TePe sendiri, terserah lu. Duit milik 

masing masing, tanggung jawab sendiri sendiri. 

Jika Rencana TePe bisa selesai 100%, Maka dengan ilustrasi 

harga turun sampai 122 Rupiah (kita beli 3X, 1X Biang + 2X 

Averaging) dan akhirnya bisa terjual semua, MAKA dengan total 

modal 7.533.200 Rupiah kita bisa merealisasikan keuntungan 

sebesar 5.611.669 (+74.35%)  

Ada 1 mindset yang harus kita tanamkan adalah, KALAU kita 

sanggup tahan Floating Loss sampai 30% tanpa Cut Loss, MAKA 

kita harus sanggup juga tahan Floating Profit sampai +30% atau 

https://kakdr.com/target-compound-dan-waktu/
https://kakdr.com/jual-beli-pakai-patokan/


+60% baru Take Profit. Terkesan sepele, tapi ini sebenarnya 

sangat penting. 

Tau Averaging Down Piramid? 

Nih gue kasih sekalian ilustrasi Averaging Down Piramid , semua 

sama hanya Nominalnya yang dikali dua 

 

JIKAAAA kita cukup berani bermain Averaging Piramid 

(Nominal Averaging 2X lebih besar dari Nominal beli terakhir), 

dalam ilustrasi harga jatuh sampai 122 Rupiah dan kemudian 

rebound. 

Maka jika kita jual 410 Lot yang modal 122 Rupiah di harga 183, 

dan kemudian di harga 244 Rupiah kita jual semua, MAKAAAA 



secara total Dengan modal 17.542.267 kita sudah bisa 

merealisasikan keuntungan sebesar 9.338.316 (+53.23%). 

PS. Keras! 

Post ini hanyalah ilustrasi dan sharing pandangan, BUKAN 

ajakan membeli ataupun menjual. 

Perlu diketahui bahwa menangkap pisau jatuh mengandung 

resiko. 

Namanya aja MenangkapPisau Jatuh 

Oleh karena itu harus dipikirkan benar benar, dan harus yakin 

benar benar kalau analisa kita itu sudah benar. 
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HRUM... Emiten yang selain pisau jatuh juga memiliki volatilitas 

cukup menarik untuk bermain https://kakdr.com/buy-tepe-

buyback/  

Dengan PBV 0.8X , DER 0.3X , ROE 10.5% walaupun gak 

murah murah amat tapi sudah sesuai dengan screening standard 

KakdrWayhttps://kakdr.com/easy-way-kakdr-way-bagian-2-

basic-strategy/  

Pisau sudah jatuh 61% dari harga tertinggi 5 tahunnya (3.490), 

tetapi harus diperhatikan bahwa sejak harga terendahnya (590) di 

tahun 2016, harga masih naik sebesar 128% jika dibandingkan 

dengan harga penutupan 11 April 2019 dannnnnn history dividen 

nya yang tidak begitu bagus. 

Bagusnya, data keystat dasar ilustrasi diatas sudah menggunakan 

data Q4 2018, yang artinya dari sisi Tata Kelola Perusahaan 

(GCG) sudah bisa kita anggap baik.  

Jika (ini jika) kita mulai menangkap pisau jatuh HRUM, ada 3 

poin yang bisa kita jadikan patokan dari sisi harga yaitu: 

1. Harga tertinggi 5 tahun terakhir adalah 3.490 Rupiah 

2. Harga terendah 5 tahun terakhir adalah 590 Rupiah 

https://kakdr.com/buy-tepe-buyback/
https://kakdr.com/buy-tepe-buyback/
https://kakdr.com/easy-way-kakdr-way-bagian-2-basic-strategy/
https://kakdr.com/easy-way-kakdr-way-bagian-2-basic-strategy/


3. Di harga 11 April (1.345) Pisau sudah Jatuh sebanyak -61% 

jika dilihat dari harga tertingginya, tetapi masih naik +128% jika 

dilihat dari harga terendahnya. 

Oleh karena itu, jika hendak menangkap pisau jatuh yang ini, kita 

perlu mempersiapkan diri JIKA harga kembali jatuh ke harga 590 

Rupiah. 

 

Mari kita cari tahu Resiko Maksimal, dan Target Profitnya. 

 

 



Ilustrasi menggunakan asumsi sekali beli adalah 2.000.000 . Jika 

anda merasa nominalnya terlalu besar atau terlalu kecil, bisa 

disesuaikan dengan kemampuan keuangan masing masing. 

(Averaging itu Nominalnya yang disamakan, bukan Lot nya yang 

disamakan) 

Jika kita mulai menangkap pisau jatuh HRUM dari harga 1.345, 

dan dengan patokan harga pernah jatuh sampai 590 Rupiah,  

Maka kita harus mempersiapkan dana sampai 3X yaitu 1X 

pembelian awal (Biang) dan 2X Averaging Down di harga 941 

(turun 30% dari 1.345) dan 658 (turun 30% dari 941). 

Tapi untuk lebih amannya, marilah kita siapkan rencana sampai 

3X Averaging Down, Jika harga jatuh sampai 460 Rupiah. Baca : 

yang penting jangan rugi dulu  

Jika setelah kita beli di 1.345 harga kemudian rebound, maka 

cukup dijual di harga 2.020 & 2.690 kita sudah bisa mendapatkan 

rata rata keuntungan sebesar +75%. 

Namun jika kita bisa menahan diri menjualnya di harga tertinggi 

5 tahunnya (3.490) ada potensi keuntungan sampai 159% 

https://kakdr.com/kakdr-way-yang-penting-jangan-rugi-dulu/
https://kakdr.com/kakdr-way-yang-penting-jangan-rugi-dulu/


Dengan total 4X pembelian (1X Biang + 3X Averaging Down) 

masing sebesar 2 juta Rupiah, maka total dana yang kita perlukan 

kira kira sebesar 8.964.600 jika harga jatuh sampai 460 Rupiah. 

Jika kita harus beli sampai harga 460, maka secara total kita 

memiliki 124 Lot HRUM dengan modal rata rata 723 Rupiah. 

Artinya, jika setelah membeli di harga 460 Rupiah, maka di harga 

723 Rupiah kita sudah tidak lagi rugi jika seluruhnya di jual diatas 

harga 723 Rupiah. 

Untuk dividen mari kita anggap kedepannya HRUM tidak lagi 

membagikan dividen. 

Dengan target Take Profit +50% & +100% (lihat ilustrasi AVG 

Plan & TePe Plan), JIKA (ini jika) bisa terlaksana sesuai rencana, 

MAKA dengan modal 8.964.600 kita bisa merealisasikan 

keuntungan sebesar 6.686.928 (+74.59%). 

Atau bisa juga TePe pakai patokan 

Atau jika lu punya rencana TePe sendiri, terserah lu. Duit milik 

masing masing, tanggung jawab sendiri sendiri.  

 

https://kakdr.com/jual-beli-pakai-patokan/


Kapan? Nah ini yang gue gak bisa jawab.  

Tapi kalau setahun kita hanya menargetkan uang kita bertumbuh 

15%, maka, maka jika 5 tahun kemudian harga WIIM baru naik 

ke 500 rupiah, itu sudah sama artinya dengan pertumbuhan 15% 

pertahun baca: Target, Compound dan (Waktu) belum termasuk 

dividen selama menunggu (jika ada)  

Ada 1 mindset yang harus kita tanamkan adalah, KALAU kita 

sanggup tahan Floating Loss sampai 30% tanpa Cut Loss, MAKA 

kita harus sanggup juga tahan Floating Profit sampai +30% atau 

+60% baru Take Profit. Terkesan sepele, tapi ini sebenarnya 

sangat penting. 

PS. Keras! 

Post ini hanyalah ilustrasi dan sharing pandangan, BUKAN 

ajakan membeli ataupun menjual. 

Perlu diketahui bahwa menangkap pisau jatuh mengandung 

resiko. 

Namanya aja MenangkapPisau Jatuh 

Oleh karena itu harus dipikirkan benar benar, dan harus yakin 

benar benar kalau analisa kita itu sudah benar.  

https://kakdr.com/target-compound-dan-waktu/
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Tepatnya adalah 33.3% 

Jika awalnya kita membeli saham sebuah emiten di harga 1.000 

Rupiah sebanyak 10 Juta Rupiah (100 Lot), kemudian harga turun 

ke 666 Rupiah dan kita beli lagi sebanyak 10 Juta Rupiah (151 

Lot) 

* Maka jika kemudian harga naik kembali ke 1.000 Rupiah, kita 

sudah bisa merealisasikan keuntungan atas pembelian AVeGe1 

sebesar 5 Juta Rupiah (Realized Profit +50%), sementara yang 

modal 1.000 Rupiah bisa kita biarkan dalam posisi Balik Modal 

(Rugi Fee) 

https://kakdr.com/turun-30-cuan-50/


* Maka jika di harga 1.000 kita jual semuanya, dengan total modal 

kita yang 20.094.708 (termasuk Fee Beli) itu, kita mendapatkan 

Keuntungan sebesar 4.970.610 Rupiah atau +25% 

 

* Maka jika di harga 1.000 setelah kita jual (sebagian atau 

semuanya) dan ternyata harga turun kembali ke 666, kita bisa 

buyback lot terjual dan diposisi itu kita masih memiliki uang 

sejumlah selisih Total Perolehan dikurangi total Buyback (baca : 

https://kakdr.com/buy-tepe-buyback/ ) 

Inilah enaknya menangkap Pisau Jatuh 

Tetapi harus diingat, namanya aja Pisau Jatuh. Artinya Resiko 

yang kita hadapi cenderung besar. Oleh karena itu kita perlu 

memiliki "Pengaman" sebelum mulai menangkap. 

Salah satunya adalah Harga yang sudah turun minimal 50% 

dari harga tertingginya. 

Salah dua nya adalah Uang kita haruslah uang dingin. 

Salah tiganya adalah diperlukan kesabaran. 

https://kakdr.com/buy-tepe-buyback/


Salah empatnya adalah PBV DER ROE dannnnnn 

DIVIDEN.  

Baca https://kakdr.com/easy-way-kakdr-way-bagian-2-basic-

strategy/  

Banyak dari kita yang cenderung merasa takut terhadap yang 

namanya rugi. Walaupun kerugian itu bersifat Floating (Ilusi). 

Kerugian itu baru terjadi jika kita ambil tindakan merealisasikan. 

Padahal kita semua tahu bahwa harga saham saham di bursa 

termasuk IHSG setiap hari juga mengalami naik dan turun. 

Bursa adalah Pasar. 

* Tidak semua dihitung berdasarkan Nilai sebenarnya. Tetapi 

juga ada  

* Hukum Ekonomi disana. Hukum Permintaan dan Penawaran. 

* Juga ada unsur sifat dasar manusia (baca : 

https://kakdr.com/kia-su-kia-si/ ) 

* Juga ada unsur Big Player, yang dengan kekuatan uangnya bisa 

menarik harga Naik atau Turun tanpa dasar fundamental yang 

jelas. 

 

https://kakdr.com/easy-way-kakdr-way-bagian-2-basic-strategy/
https://kakdr.com/easy-way-kakdr-way-bagian-2-basic-strategy/
https://kakdr.com/kia-su-kia-si/


* Big Player juga bisa nyangkut. Bedanya, kalau kita retail Cut 

Loss, paling benjol dikit. Tetapi Big Player kalau Cut Loss bisa 

koma dia, oleh karena itu Big Player ketika mau jualan, 

kemungkinan besar dia akan menaikkan harga dulu ke titik 

tertentu supaya bisa keluar dengan kerugian seminimal mungkin. 

Nah disitulah keuntungan kita sebagai retail.  

Mau masuk ataupun keluar sekali pencet bisa all clean 

Jadi selama saham yang kita pegang itu tidak delisting, peluang 

itu selalu terbuka lebar. Kita hanya membutuhkan kesabaran dan 

uang dingin. 

Misalnya kita membeli 100 Lot saham AAAA di harga 1.000. 

Dan di harga 666 kita terpaksa membeli lagi 151 Lot di harga 666. 

Maka secara total kita jadi memiliki 251 Lot saham AAAA. 

 

Kebanyakan? 

Ubah sudut pandang kita.... 

Jangan anggap kita memiliki 251 Lot saham AAAA 

Tapi kita anggap memiliki 100 Lot saham AAAA dan 151 Lot 

saham AAAB 



Simple kan?  

Tapi tetap harus diingat! 

Namanya sudah Menangkap Pisau Jatuh 

Sebelum menangkap, buka mata lebar lebar! 

Analisa dan Pikir dulu baik baik, jangan sembarang liat pisau 

jatuh langsung tabrak. 

Tabraklah Pisau Jatuh yang memiliki fundamental baik, yang 

memiliki sejarah dividen baik. 

Diversifikasi lebar sangat dianjurkan jika hendak menangkap 

pisau jatuh. 

Karena Diversifikasi lebar itu artinya kita memperbesar peluang. 

Dengan Diversifikasi lebar resiko kita menjadi lebih kecil. 

Dengan Diversifikasi lebar (banyak saham tapi nilainya kecil), 

kita jadi punya keberanian dan mental untuk Take Profit dengan 

persentase yang lebih besar. 

Minimal Risk, Maximal Gain 

Copoo? 

Sebodo amat!!! 

Di bursa gue cari duit bukan cari gengsi. 



Judul Artikel: 

AVG & TP Plan Template Ala Kakdrway (Upd. April 

2019) 

Tanggal terbit : 12 April 2019 

Kategori : Pojok Download & file 

Baca langsung dari web : https://kakdr.com/avg-tp-plan-

template-ala-kakdrway-upd-april-2019/ 

 

 

Tambahan : File dapat di download dengan mengunjungi link 

yang terdapat pada judul artikel  

 

PS. Kolom selain kolom yang di blok kuning jangan di ubah ubah 

karena mungkin mengandung rumus 

Template terbaru menghitung resiko maksimal dan rencana 

realisasi keuntungan. 

Dengan tampilan yang lebih besar, dan menambahkan kolom 

Dividen Yield 

https://kakdr.com/avg-tp-plan-template-ala-kakdrway-upd-april-2019/
https://kakdr.com/avg-tp-plan-template-ala-kakdrway-upd-april-2019/


 

Mengisi data Kode Emiten, Harga Beli Awal, Fee Jual Beli, 

dan Rencana Persentase Averaging Down  

 

*Harga Beli Awal diisi dengan rencana harga beli pertama kali, 

agar rumus di kolom Harga Averaging pertama dan selanjutnya 

dapat dihitung. 

*Fee Beli dan Fee Jual diisi dengan fee yang dikenakan oleh 

sekuritas yang kita pakai. 

*Averaging Per diisi dengan rencana Averaging Down setiap 

turun X% 

KakdrWay merekomendasikan Averaging Down setiap turun 

30% dari harga beli terakhir. 



 

 

 

Mengisi data Dividen 

 

*Diisi dengan rata rata dividen 5 tahun, 3 tahun dan tahun 

terakhir. Data dapat ditemukan di RTI ataupun Stockbit. 

Berfungsi agar kita bisa mendapatkan bayangan persentase yield.  

 

 



 

Mengisi Lot Beli dan Target Jual 

 

*Setelah mengisi Harga Beli Awal dan Averaging Per di tabel 

1, Secara otomatis template akan menghitung harga beli 

selanjutnya sesuai dengan tingkat Averaging Down yang kita 

inginkan. Kolom di block hitam adalah ketika harga beli sudah 

dibawah 50. 

 

*Setelah harga harga Averaging Down diketahui (tabel 3 kolom 

Biang & Avege), kita sudah bisa melihat kira kira berapa dividen 



yieldnya jika kita beli di harga X dengan asumsi dividen 

kedepannya adalah sama dengan tahun terakhir atau dividen rata 

rata tiga tahun atau dividen rata rata 5 tahun  

 

AVERAGING PLAN 

Setelah semua siap, sekarang kita tinggal menentukan mau beli 

berapa duit? kalau sampai harus Averaging Down sekian kali, 

sanggupkah kita? 

KakdrWay merekomendasikan jika hendak Averaging Down, 

belilah senilai beli terakhir, bukan sebanyak lot terakhir. 

Jadi jika awalnya kita membeli 100 lot senilai 2 juta Rupiah, maka 

ketika Averaging Down, belilah lagi senilai 2 juta Rupiah, bukan 

100 lot. 

Berdasarkan pengalaman gue menangkap pisau jatuh selama 4 

tahun terakhir belum pernah sampai harus averaging down lebih 

dari 4X dikarenakan salah satu syarat menangkap pisau 

KakdrWay adalah baru mulai menangkap JIKA harga sudah turun 

lebih 50% dari harga tertingginya. Baca : https://kakdr.com/easy-

way-kakdr-way-bagian-2-basic-strategy/  

https://kakdr.com/easy-way-kakdr-way-bagian-2-basic-strategy/
https://kakdr.com/easy-way-kakdr-way-bagian-2-basic-strategy/


 

 

Paling sering adalah Averaging Down sampai 2X dan 3X saja, 

tetapi karena https://kakdr.com/kakdr-way-yang-penting-jangan-

rugi-dulu/ template ini dibuat untuk sampai 10X Averaging 

Down. 

Setelah kolom yang di blok kuning lengkap diisi, kita jadi bisa 

punya gambaran, kira kira jika harus 1X Averaging Down atau 

2X atau 3X kita butuh modal berapa? 

 

TAKE PROFIT PLAN 

Setelah memiliki gambaran Resiko Maksimal, sekarang saatnya 

menentukan target profit. 

Mau untung berapa persen? 

Biasanya gue selalu membagi menjadi 2X jual, yaitu di titik profit 

+50% dan +100%. Alasannya adalah https://kakdr.com/turun-30-

cuan-50/  

Tinggal isi di kolom Target Jual, mau ambil profit berapa persen? 

kalau mau ambil cuan 50%, ambil kalkulator, Kalikan dengan 1.5 

https://kakdr.com/kakdr-way-yang-penting-jangan-rugi-dulu/
https://kakdr.com/kakdr-way-yang-penting-jangan-rugi-dulu/
https://kakdr.com/turun-30-cuan-50/
https://kakdr.com/turun-30-cuan-50/


kalau mau ambil cuan 100%, ambil kalkulator, Kalikan dengan 2 

atau kalau mau persentase lain, tinggal coba coba aja masukan 

angka berbeda beda di kolomnya. 

Jangan mudah terpengaruh oleh gerakan naik turunnya harga 

setiap harinya, intinya adalah jika emiten yang kita beli itu benar 

(gak usah bagus atau murah gpp) cepat atau lambat harga pasti 

akan menyesuaikan ke nilainya yang sebenarnya 

Sekedar sharing pengalaman, 

Jika ada keadaan dimana kita harus Averaging Down sampai 3X 

atau lebih, kita sudah bisa mempertimbangkan ulang, apakah TP 

+50% itu terlalu rendah atau tidak. 

Harus diketahui, jika kita mulai membeli di harga 1.000, disaat 

itu jika kita mengharapkan cuan +50%, maka harga HARUS 

NAIK 500 RUPIAH. 

Tetapi jika ternyata kita harus Averaging Down sampai 

katakanlah 4X, maka harga Averaging Down ke empat adalah 

tinggal 240 Rupiah. di harga beli 240 (sudah turun 76% dari 1.000 

Rupiah) cuan +50% harga HANYA PERLU NAIK 120 Rupiah 

ke 360 Rupiah.  



SEMENTARA di HARGA 360 sebenar benarnya masih turun 

64% jika dibandingkan dengan harga 1.000 Rupiah. 

NET YIELD DIVIDEN, JIKA BELI DI 

Tabel ini bisa memberikan kita gambaran, Jika saya beli di harga 

X, dengan asumsi dividen tahun selanjutnya adalah sama dengan 

dividen tahun lalu atau dividen rata rata 3 tahun terakhir, atau 

dividen rata rata 5 tahun terakhir, berapa persen yield yang bisa 

kita dapatkan? 

 

Dari bayangan dividen yield, kita jadi bisa punya gambaran, 

apakah target profit yang kita inginkan awalnya, terlalu rendah 

atau tidak? 

Jika kita menargetkan Take Profit +50%, sementara dividen yield 

aja uda 10%, ngapain jual??? diemin 5 tahun juga sudah dapat 

50% *ini hanya contoh. Jelasnya baca : https://kakdr.com/jual-

beli-pakai-patokan/  

Total Modal, Total lot & Rata rata Modal 

 

https://kakdr.com/jual-beli-pakai-patokan/
https://kakdr.com/jual-beli-pakai-patokan/


Setelah semua selesai diisi, kini kita bisa punya gambaran utuh, 

termasuk Berapa Modal yang kita butuhkan (termasuk Fee Beli), 

berapa Lot total yang kita miliki, Berapa harga per lembarnya jika 

kita rata ratakan seluruhnya. 

Fungsi dari tabel ini adalah agar kita bisa mengetahui, 

* Jika kita Averaging Down sampai X kali 

* Jika mendadak kita membutuhkan uang sehingga terpaksa 

menjual saham tersebut, di harga berapa kita sudah bisa jual tanpa 

mengalami kerugian. 

PS. Kolom selain kolom yang di blok kuning jangan di ubah ubah 

karena mungkin mengandung rumus  

 

ps. File “Kakdrway Avege dan Tepe Plan” dan post ini walaupun 

bersifat terbuka untuk umum, hargailah hasil karya orang lain. 

jika Anda hendak membagikan file atau isi dari post ini, 

setidaknya sertakanlah sumber nya. 

 

ps. jika ada pertanyaan mengenai file terlampir, dapat ditanyakan 

melalui “Comments”  

 



Judul Artikel: 

17 April 2019 - Screening Dividen Rutin 3 Tahun 

Tanggal terbit : 17 April 2019 

Kategori : Pojok Screening 

Baca langsung dari web : https://kakdr.com/17-april-2019-

screening-dividen-rutin-3-tahun/ 
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Download disini: 

 

Tambahan : File dapat di download dengan mengunjungi link 

yang terdapat pada judul artikel  

Metode Screening: 

1. Menggunakan Screener Stockbit Dividen Yield (%) > 2.5 

Tujuannya adalah untuk mencari emiten emiten yang 

memberikan dividen net >2% per tahun rata rata 

Didapatkan 93 emiten. 

 

2. Emiten yang tidak 3 tahun berturut turut membagikan dividen 



di buang. 

* Blok Hitam pada kolom dividen artinya belum listing 

* Blok Biru pada kolom dividen artinya sudah pengumuman 

dividen namun belum Cum Date 

 

3. Emiten yang tahun 2019 sudah cum date dibuang 

 

4. Emiten dengan public share >5% diatas 50% di buang 

 

5. Emiten yang pada saat post ini dibuat belum ada data Q4 2018 

dikurangi 1 Score 

 

6. Sistem Score adalah berdasarkan standard score kakdr way 

https://kakdr.com/easy-way-kakdr-way-bagian-2-basic-strategy/  

Jika ada yang dirasakan kurang cocok silahkan ubah sendiri 

sistem scoring di kolom T sampai Z 

Tersisa 62 emiten 

 

https://kakdr.com/easy-way-kakdr-way-bagian-2-basic-strategy/


*Disclaimer: 

Hasil screening diatas masih data mentah, penilaian hanya murni 

berdasarkan data yang didapat dari Stockbit, RTI dan Mirae. 

Bukan rekomendasi tetapi hanya penyajian data.  

Apa itu PBV DER ROE : https://kakdr.com/pengertian-pbv-der-

roe-dividen/  

Buat AVG & TEPE Plan mu sendiri : https://kakdr.com/avg-

tp-plan-template-ala-kakdrway-upd-april-2019/  

Cari Pisau Jatuh : https://kakdr.com/turun-30-cuan-50/  

Kakdr Pick: 

https://kakdr.com/akra-dua-kali-setahun/  

https://kakdr.com/toto-pisau-jatuh/  

https://kakdr.com/scco-enak-makan-enak-tidur/  

 

 

 

 

 

https://kakdr.com/pengertian-pbv-der-roe-dividen/
https://kakdr.com/pengertian-pbv-der-roe-dividen/
https://kakdr.com/avg-tp-plan-template-ala-kakdrway-upd-april-2019/
https://kakdr.com/avg-tp-plan-template-ala-kakdrway-upd-april-2019/
https://kakdr.com/turun-30-cuan-50/
https://kakdr.com/akra-dua-kali-setahun/
https://kakdr.com/toto-pisau-jatuh/
https://kakdr.com/scco-enak-makan-enak-tidur/


Judul Artikel: 

KBLM Pisau Jatuh Berkualitas? 

Tanggal terbit : 20 April 2019 

Kategori : Pisau Jatuh (Dividen)  

Baca langsung dari web : https://kakdr.com/kblm-pisau-jatuh-

berkualitas/ 

 

 

https://kakdr.com/kblm-pisau-jatuh-berkualitas/
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Selain KBLI (baca : http://kakdr.com/kbli-si-pisau-jatuh/) , dalam 

beberapa kali screening emiten IHSG terakhir (hasil screening 

yang di post bisa dibaca di : http://kakdr.com/category/pojok-

screening/) emiten KBLM ini selalu muncul. Bahkan gak 

tanggung tanggung langsung merengsek ke score tinggi. 

Dengan harga hanya 0.3X dari nilai buku (PBV), hutang yang 

hanya 0.5x dari modal sendiri (DER) dan ROE positif serta rutin 

membagi dividen setiap tahunnya, secara standard KakdrWay 

(baca : http://kakdr.com/easy-way-kakdr-way-bagian-2-basic-

strategy/) KBLM ini sayang kalau dilewatkan. 

PBV 0.3X 

Kalau kita mengacu pada prinsip bahwa Nilai Buku (PBV) wajar 

itu adalah satu, maka harga wajar dari KBLM adalah 1 / 0.3 * 242 

atau 806 Rupiah 

Dividen Rutin 

Berdasarkan histori, Dividen tahun 2018 adalah sebesar 10 

Rupiah, Rata rata dividen 3 tahun adalah sebesar 6 Rupiah. 

Diharga 242 rupiah, jika kita hitung dividen yield berdasarkan 

asumsi 6 Rupiah dan 10 Rupiah maka yieldnya adalah sebagai 

http://kakdr.com/kbli-si-pisau-jatuh/
http://kakdr.com/category/pojok-screening/
http://kakdr.com/category/pojok-screening/
http://kakdr.com/easy-way-kakdr-way-bagian-2-basic-strategy/
http://kakdr.com/easy-way-kakdr-way-bagian-2-basic-strategy/


berikut: 

* Jika asumsi 6 Rupiah , maka yieldnya adalah 2.23% net 

* Jika asumsi 10 Rupiah, maka yieldnya adalah 3.71% net 

Kepemilikan Publik 

Dengan komposisi kepemilikan public seperti ini, maka 

kemungkinan setiap tahun akan dibagikan dividen adalah besar. 

 

Oke, buat gue dengan data diatas, KBLM ini sudah cukup aman 

untuk di beli, sekarang saatnya mencari tahu resiko maksimal jika 

dibeli 

 

 



File Template AVG PLAN & TP PLAN bisa di download di : 

http://kakdr.com/avg-tp-plan-template-ala-kakdrway-upd-april-

2019/  

 

Dengan persiapan menghadapi resiko: 

1. Mulai beli di harga 242 sebesar 100 lot (jumlah lot yang dibeli 

kembali ke kemampuan dan pertimbangan masing masing) 

2. Averaging Down setiap turun 30% (KakdrWay 

merekomendasikan Averaging Down adalah sebesar Nominal 

sebelumnya, bukan sebesar Lot sebelumnya) 

3. Persiapan (ini persiapan, belum tentu terjadi) 1X Averaging 

Down lagi sampai New Low 5 tahun (total dibutuhkan 3X 

Averaging Down lagi sampai harga 82) 

Rencana Take Profit: 

Kakdr Way merekomendasikan realisasi keuntungan di dua titik 

yaitu +50% dan +100% 

baca : http://kakdr.com/turun-30-cuan-50/  

 

Dari tabel ilustrasi diatas, kita sudah bisa langsung melihat 

http://kakdr.com/avg-tp-plan-template-ala-kakdrway-upd-april-2019/
http://kakdr.com/avg-tp-plan-template-ala-kakdrway-upd-april-2019/
http://kakdr.com/turun-30-cuan-50/


gambaran Risk & Reward secara keseluruhan jika sampai harus 

Averaging Down 1X, 2X, dst. 

* berapa dana yang harus dipersiapkan. 

* berapa dividen yield yang akan kita dapatkan 

* Jual di harga berapa, dan berapa realisasi keuntungan yang bisa 

kita dapatkan. 

Harus diingat, selama emiten yang kita beli itu sudah benar, harga 

yang terus turun tidak selalu berarti negatif, malah bisa berarti 

positif. 

Seperti contoh KBLM kita tahu bahwa harga tertinggi 5 tahun 

terakhir ada di harga 585. 

Jika (ini jika) kita berkesempatan membeli di harga 82 Rupiah 

katakanlah, maka jika kita baru Take Profit di harga 292 

misalnya, maka modal kita di harga 82 bisa memberikan 

keuntungan sampai 256%, sementara kalau dilihat dari harga 

tertinggi 5 tahun, harga 292 itu masih turun 50% dari harga 585 

Kapan? Nah ini yang gue gak bisa jawab.  

Tapi kalau setahun kita hanya menargetkan uang kita bertumbuh 

15%, maka, maka jika 5 tahun kemudian harga WIIM baru naik 

ke 500 rupiah, itu sudah sama artinya dengan pertumbuhan 15% 



pertahun baca: Target, Compound dan (Waktu) belum termasuk 

dividen selama menunggu (jika ada) 

Ada 1 mindset yang harus kita tanamkan adalah, KALAU kita 

sanggup tahan Floating Loss sampai 30% tanpa Cut Loss, MAKA 

kita harus sanggup juga tahan Floating Profit sampai +30% atau 

+60% baru Take Profit. Terkesan sepele, tapi ini sebenarnya 

sangat penting. 

PS. Keras! 

Post ini hanyalah ilustrasi dan sharing pandangan, BUKAN 

ajakan membeli ataupun menjual. 

Perlu diketahui bahwa menangkap pisau jatuh mengandung 

resiko. 

Namanya aja MenangkapPisau Jatuh 

Oleh karena itu harus dipikirkan benar benar, dan harus yakin 

benar benar kalau analisa kita itu sudah benar. 

 

 

 

https://kakdr.com/target-compound-dan-waktu/


Judul Artikel: 

Selamat Datang di Kakdr Way (Panduan Web) 

Tanggal terbit : 24 April 2019 

Kategori : Basic Strategi  

Baca langsung dari web : https://kakdr.com/selamat-datang-di-

kakdr-way-panduan-web/ 

 

Perkenalkan gue Kakdr. 

Website ini adalah lanjutan dari 2 trit gue di Stockbit. Trit 

1 & Trit 2 dengan ID Stockbit. yang berisikan pengalaman gue 7 

tahun di bursa.  

Bursa adalah tempat yang paling baik sekaligus paling kejam. 

Hukum rimba berlaku disini. Si lemah dimakan si kuat.  

Ilmu Pengetahuan, Kesabaran, Mental dan Emosi sangat 

diperlukan untuk survive tapi dengan reward yang besar. 

Jika kita mendepositokan 10 Juta rupiah di bank dengan bunga 

5% pertahun, maka setiap tahun kita akan mendapatkan bunga 

sebesar 500 Ribu (belum dipotong pajak). 

Tetapi di bursa, selain mendapatkan bunga 500 Ribu itu (di Bursa 

https://kakdr.com/selamat-datang-di-kakdr-way-panduan-web/
https://kakdr.com/selamat-datang-di-kakdr-way-panduan-web/
https://stockbit.com/post/2010335
https://stockbit.com/post/2010335
https://stockbit.com/post/2173107
https://stockbit.com/#/kakdr


ini disebut Dividen), Uang 10 Juta kita juga berpotensi naik 

menjadi 15 Juta (ini disebut Capital Gain). 

Tetapi tidak semudah itu kawan, untuk bisa mendapatkan Capital 

Gain dan Dividen itu, kita harus memiliki ilmu yang cukup. Ada 

dua aliran besar di dunia saham yang dipakai secara umum, yaitu 

Analisa Fundamental dan Analisa Teknikal. 

Namun untuk mempelajari kedua aliran besar tersebut tidaklah 

mudah, dibutuhkan waktu & Pengalaman yang panjang untuk 

sampai benar benar mengerti dan menguasai. Apakah kita 

memiliki waktu untuk itu? Kalaupun memiliki waktu, apakah kita 

masih mampu (dan mau) mempelajari nya dalam waktu cepat? 

Lalu apakah sudah tidak ada jalan lain? 

Pada dasarnya Bursa itu adalah Pasar. 

Beli dan Jual.  

Beli di harga murah, jual di harga mahal. Lalu bagaimana untuk 

bisa tahu kalau harga beli sudah murah? ya dengan Analisa 

Fundamental atau Analisa Teknikal diatas. 

Atau..... Dengan Logika & Matematika. Dari pengalaman 

kehidupan sehari hari kita di pasar. 



Untuk itu minimal minimal kita butuh pemahaman dasar 

dulu. 

Minimal minimal harus ngerti dulu apa itu apa itu PBV, DER, 

ROE 

baca: http://kakdr.com/pengertian-pbv-der-roe-dividen/  

Tidak secara mendalam, tapi minimal harus mengerti dulu. 

 

Selanjutnya adalah bagaimana Jangan Sampai Rugi Dulu 

Baca : http://kakdr.com/kakdr-way-yang-penting-jangan-rugi-

dulu/  

Kalau kita punya 1.000 Rupiah mau jadi 1.100 itu hanya perlu 

mencari 100 Rupiah atau 10%.  

Tetapi jika sampai tinggal 900 rupiah mau jadi 1.100 itu harus 

mencari 200 Rupiah atau 22% 

Hilang 10% artinya harus cari 22% 

 

Untuk Strategi Dasar bisa di baca di: Basic Kategori 

Berisikan ide ide dasar bagaimana membeli, menjual dan yang 

terpenting adalah jangan sampai rugi dulu. Karena dengan tidak 

rugi artinya sudah untung. 

http://kakdr.com/pengertian-pbv-der-roe-dividen/
http://kakdr.com/kakdr-way-yang-penting-jangan-rugi-dulu/
http://kakdr.com/kakdr-way-yang-penting-jangan-rugi-dulu/
http://kakdr.com/category/basic-strategi/


Untuk Strategi Cara Berpikir dan Memandang bisa dibaca 

di: Pojok Mindset Logika dan Matematika 

Berisikan bagaimana memandang dari sudut lain. Untung dan 

Rugi itu tidak selalu harus berbentuk Rupiah. tapi bisa juga 

untung/rugi waktu, untung/rugi lot dll. 

 

Untuk mendownload bisa dibaca di: Pojok Download & 

Tutorial 

Semua file file yang dibutuhkan bisa di download pada kategori 

ini. 

 

Screening Rutin ala KakdrWay bisa dibaca di: Pojok 

Screening 

Berisikan hasil screening ala KakdrWay secara berkala. 

 

Emiten emiten Baik yang Sedang Jatuh bisa dibaca di: 

kategori Pisau Jatuh 

Berisikan penemuan penemuan emiten yang sedang turun dalam, 

dan murah menurut KakdrWay  

http://kakdr.com/category/pojok-mindset-logika-matematika/
http://kakdr.com/category/pojok-download-istilah/
http://kakdr.com/category/pojok-download-istilah/
http://kakdr.com/category/pojok-screening/
http://kakdr.com/category/pojok-screening/
http://kakdr.com/category/pisau-jatuh/


Emiten emiten Baik yang Tidak Sedang Jatuh bisa dibaca di: 

kategori Pisau (tidak) Jatuh 

Berisikan penemuan penemuan emiten yang sedang turun dalam, 

dan murah menurut KakdrWay  

Dan akhirnya, teori haruslah disertai dengan bukti. 

Kinerja Tahunan dan Tahun Berjalan Porto Gue bisa dibaca 

di: Kinerja Portofolio 

Akhir kata, apapun itu strateginya, yang memegang peranan 

paling penting itu adalah: 

1. Uang Dingin 

2. Sabar (di Bursa Waktu itu Milik Kita) 

3. Pemilihan emiten yang benar 

Selamat membaca :) 

 

 

 

 

http://kakdr.com/category/pisau-tidak-jatuh/
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Judul Artikel: 

28 April 2019 – Screening Pisau Jatuh Dengan Dividen 

Rutin 

Tanggal terbit : 28 April 2019 

Kategori : Pojok Screening  

Baca langsung dari web : https://kakdr.com/28-april-2019-

screening-pisau-jatuh-dengan-dividen-rutin/ 

 

Mengapa Pisau Jatuh? 

baca : http://kakdr.com/turun-30-cuan-50/  

Menggunakan Screener Stockbit, yaitu mencari emiten 

emiten yang sudah turun >50% dalam 3 tahun terakhir, 

ditemukan 55 emiten.  

 

https://kakdr.com/28-april-2019-screening-pisau-jatuh-dengan-dividen-rutin/
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Kemudian dilanjutkan screening manual, mencari yang 

masih rutin membagikan dividen setiap tahunnya, tersisa 9 

emiten 

 

Download disini : 

 

Tambahan : File dapat di download dengan mengunjungi link 

yang terdapat pada judul artikel  

Metode Screening: 

1. Menggunakan Screener Stockbit : Harga telah turun >50% 

dalam 3 tahun terakhir. 

2. Emiten yang tidak 3 tahun berturut turut membagikan dividen 

di buang. 

 

3. Emiten yang tahun 2019 sudah cum date dibuang 



4. Emiten dengan public share >5% diatas 50% di kurangi 1 score 

5. Sistem Score adalah berdasarkan standard score kakdr way 

https://kakdr.com/easy-way-kakdr-way-bagian-2-basic-strategy/ 

Jika ada yang dirasakan kurang cocok silahkan ubah sendiri 

sistem scoring di kolom T sampai Z  

PS. hati hati, sudah agak sulit mencari emiten emiten pisau jatuh, 

yang artinya mungkin (ini hanya mungkin) IHSG sudah agak 

tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kakdr.com/easy-way-kakdr-way-bagian-2-basic-strategy/


Judul Artikel: 

Kakdr Way - Kaset Rusak 

Tanggal terbit : 29 April 2019 

Kategori : Basic Strategi  

Baca langsung dari web : https://kakdr.com/kakdr-way-kaset-

rusak/ 

 

KASET RUSAK.... KASET RUSAK..... KASET RUSAK!!! 

1.UANG DINGIN (Syarat Mutlak) 

Bukan uang yang harus dipakai jika ada keperluan mendadak 

 

2.STANDARD FUNAMENTAL 

baca : https://kakdr.com/pengertian-pbv-der-roe-dividen/  

* PBV <1 

Mencari emiten yang dihargai dibawah nilai buku nya oleh pasar. 

 

* DER <1 

Mencari emiten yang hutangnya lebih kecil dari modal sendiri. 

https://kakdr.com/kakdr-way-kaset-rusak/
https://kakdr.com/kakdr-way-kaset-rusak/
https://kakdr.com/pengertian-pbv-der-roe-dividen/


Tujuannya adalah jika terjadi hal hal diluar dugaan (Pailit) setelah 

seluruh aset dijual dan membayar hutang, masih ada sisa untuk 

dibagikan kepada pemegang sahamnya. 

DER > 1 dapat diterima jika ROE minimal minimal 10X DER. 

Misalkan DER 2.5X tetapi ROE 25% ini dapat diterima. 

Artinya jika seluruh keuntungan setiap tahunnya dipakai untuk 

membayar hutang, maka dalam 10 tahun hutang tersebut akan 

lunas. 

 

* ROE POSITIF 

Mencari emiten yang dalam menjalankan usahanya setiap tahun 

tidak sampai mengalami kerugian yang bisa menyebabkan harta 

perusahaan berkurang (makan dalam) 

 

3.YANG PENTING JANGAN RUGI DULU 

baca : https://kakdr.com/kakdr-way-yang-penting-jangan-rugi-

dulu/  

baca : https://kakdr.com/easy-way-kakdr-way-bagian-3-math-

way/  

 

https://kakdr.com/kakdr-way-yang-penting-jangan-rugi-dulu/
https://kakdr.com/kakdr-way-yang-penting-jangan-rugi-dulu/
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https://kakdr.com/easy-way-kakdr-way-bagian-3-math-way/


* PISAU JATUH >50%+ (Harga sudah turun minimal 50% 

dari harga tertingginya)  

NAIK itu tidak ada batasannya, dari 100 Rupiah bisa saja naik 

sampai 6.000 seperti yang terjadi pada INAF dari tahun 2016 

sampai 2018. Atau dari 50 Rupiah bisa naik sampai 575 seperti 

pada DOID dari tahun 2016 sampai 2019. 

Sementara TURUN itu ada batasnya, Jika kita membeli sebuah 

emiten yang harganya 1.000 Rupiah sudah turun sampai 500 

Rupiah, maka disaat itu resiko kita sudah tinggal separoh. inilah 

tujuannya dari Pisau Jatuh >50%+. 

* DIVIDEN RUTIN = WAJIB 

Dividen Rutin ibarat uang tunggu untuk kita selama menunggu 

sampai target harga jual kita tercapai. Wajarlah, karena kalau kita 

depositokan ke bank, kita juga akan dapat bunga setiap tahunnya. 

Dividen Rutin juga bisa menjadi Poin Pengaman bagi kita. Kita 

tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi dengan kita esok, 

demikianpun dengan kelangsungan perusahaan. Oleh karena itu 

fungsi dividen adalah mengembalikan sebagian dari uang kita 

setiap tahunnya agar jika sampai pilihan kita salah, minimal 

minimal ada sebagian uang kita yang bisa kita ambil kembali. 



IHSG memiliki +600 emiten, jika uang kita terbatas, maka 

pilihlah emiten emiten yang setiap tahun pasti membagikan 

dividen berdasarkan sejarahnya, pilihlah juga emiten emiten yang 

memberikan dividen dengan yield tinggi. Kecuali kalau emiten 

dengan kriteria rutin dividen dan yield tinggi, sementara uang 

masih tersisa, bolehlah kita belikan emiten emiten kelas duanya. 

yield lebih rendah, atau tidak rutin membagikan dividen. 

Dividen juga bisa menunjukkan GCG (Tata Kelola Perusahaan) 

yang baik dari sebuah emiten. 

Pemilik modal, pelaksana perusahaan, trader, investor sama sama 

manusia, sama sama butuh makan, sama sama menghendaki 

mendapatkan keuntungan dari uang atau tenaga yang mereka 

keluarkan. Jika manajemen mendapatkan bonus tahunan atas 

sumbangsih tenaga dan pikiran mereka, sewajarnya juga 

pemegang saham mendapatkan pembagian hasil dari keuntungan 

perusahaan atas modal mereka 

* DIVERSIFIKASI LEBAR 

baca : https://kakdr.com/kia-su-kia-si/  

baca : https://kakdr.com/buy-tepe-buyback/  

Dengan memperbanyak emiten kata orang, tidak bisa 

https://kakdr.com/kia-su-kia-si/
https://kakdr.com/buy-tepe-buyback/


mendapatkan reward yang maksimal. Siapa bilang?  

Justru dengan memperbanyak emiten, kita bisa menekan risk 

seminimal mungkin sekaligus reward semaksimal mungkin. 

Kalau kita punya uang 50 juta dan kita belikan 25 juta di 1 emiten, 

maka ketika harga turun -30%, gemetaran kita. Karena jika 

sampai kita beli lagi (averaging down) dan ternyata kita salah 

mengambil keputusan, maka kita bisa kehilangan semua modal 

kita. Disitulah sisi Kia Si kita sebagai manusia akan berperan. 

Mau sebagus apapun emiten tersebut, kita sudah kehilangan 

mental. Karena taruhannya terlalu besar. 

Tetapi jika kita punya uang 50 juta dan kita belikan 25 emiten 

masing masing 2 juta Rupiah, maka ketika harga turun -30%, kita 

masih mampu menganalisa dan berpikir secara rasional. Mau 

tambah lagi atau tidak? karena dengan memiliki 50 juta Rupiah, 

secara mental kita masih mampu menerima kehilangan sampai 2 

juta rupiah, bahkan sampai 4 juta rupiah (jika kita beli lagi 

sebanyak 2 juta) 



Demikian pun dengan menentukan target keuntungan. Kita jadi 

punya mental lebih kuat untuk berani merealisasikan keuntungan 

dengan persentase lebih besar.  

Setiap kali kita mengambil sebuah keputusan atau tindakan, 

selalu ada 2 kemungkinan yang akan terjadi. Benar atau Salah. 

Probabilitas selalu sama 50:50 

Dengan hanya 1 emiten kita hanya memiliki 1 probabilitas 50:50 

Kalau sampai salah ya habis. 

Tetapi dengan 25 emiten, kita memiliki 25 probabilitas 50:50 

Pasti akan ada X emiten yang benar dan Y emiten yang salah. 

Nah X yang benar dapat kita realisasikan dan kesempatan 

menambah posisi Y yang salah (selama pemilihan emiten sudah 

benar). 

Demikian pun dengan harga, setiap saat adalah pertigaan. Pasti 

selalu ada 2 kemungkinan ke depannya. Naik atau Turun. 

Ketika kita merealisasikan keuntungan dan menambah posisi 

yang sedang rugi, kedepannya selalu terbuka kemungkinan harga 

emiten yang kita sudah realisasikan akan turun kembali sementara 

emiten yang kita tambah beli akan naik kembali. 



4.AVERAGING DOWN (Setiap Turun 30% dari Harga Beli 

Terakhir) 

baca : https://kakdr.com/turun-30-cuan-50/  

baca : https://kakdr.com/merah-dan-hijau-sama-saja/  

Di awal ketika kita membeli sebuah emiten di harga 1.000 dengan 

Target Profit +50%, maka harga emiten tersebut harus naik 500 

sampai 1.500 baru tujuan TP +50% kita dapat terealisasi. 

Tetapi jika kemudian harga malah turun 300 ke 700 Rupiah dan 

kita diamkan, maka di posisi tersebut, jika kita masih tetap 

mengharapkan keuntungan 50%, maka harga harus naik sebesar 

800 Rupiah ke 1.500 baru kita bisa merealisasikan target profit 

kita yang 50%. 

Tetapi harus diingat, di posisi 700 Rupiah, untuk naik sampai 

1.500 dibutuhkan kenaikna harga sebesar 142%. 

Mau naik 50% aja sulit, apalagi harus naik sampai 142%! 

Mau tunggu berapa lama? 

Inilah Fungsi dari Averaging Down. 

Averaging Down 30% berfungsi mempercepat waktu tunggu.  

Jika awalnya kita membeli di harga 1.000 dan kemudian kita beli 

lagi di harga 700. Maka jika kemudian harga naik kembali ke 

https://kakdr.com/turun-30-cuan-50/
https://kakdr.com/merah-dan-hijau-sama-saja/


harga 1.000 kita sudah bisa merealisasikan dulu keuntungan dari 

pembelian kedua di harga 700. 

Plus atau Minus itu hanya ilusi sebelum kita realisasikan. 

Maksudnya bagaimana? 

Dengan uang 1 Juta Rupiah jika kita belikan saham seharga 1.000 

Rupiah maka kita akan mendapatkan 10 Lot. Jika kemudian harga 

saham tersebut turun ke 700 Rupiah, memang benar uang kita 

tinggal 700.000 Rupiah, tetapi itu sifatnya adalah Floating! 

Mengambang! besok kalau harga naik kembali ke 1.000 maka 

uang kita akan kembali ke 1 Juta Rupiah lagi. 

Tetapi mau di 1.000 kek, di 700 kek, di 1.500 kek, Lot yang kita 

miliki tetaplah sama yaitu 10 Lot. 

Justru turunnya harga menjadi sebuah kesempatan buat kita 

(selama pemilihan sahamnya sudah benar). 

Diharga 1.000 Rupiah dengan uang 1 Juta Rupiah, kita hanya 

mendapatkan 10 Lot. Tetapi jika kita beli lagi di harga 700 

Rupiah, dengan uang 1.000.000 Rupiah kita bisa dapatkan 14 Lot. 

Artinya dividen yang akan kita terima bertambah sebanyak 40%.  

 

 



5.SABAR 

Di Bursa, Waktu itu milik kita. Pada dasarnya secara jangka 

panjang, selama emiten yang kita pilih sudah benar, pasti akan 

naik. Hanya kapan nya yang sulit ditebak. 

Harga tidak selalu berjalan beriringan dengan Nilainya, karena 

bursa itu tidak ada bedanya dengan pasar. Kebanyakan hukum 

permintaan vs Penawaran lah yang lebih dominan. 

Seringkali emiten yang baik harganya malah terus turun, emiten 

yang kurang baik malah harganya naik terus. 

Tetapi Kualitas Gak Bisa Bohong, secara jangka panjang harga 

pasti akan menuju ke nilai sebenarnya. 

Kita hanya perlu bersabar menunggu giliran aja. Sama seperti 

seorang ibu yang sedang mengandung. Mau diapain pun, tetap 

harus tunggu 9 bulan. Memaksakan agar bisa lebih cepat 

melahirkan malah akan menyebabkan kematian bagi si anak dan 

mungkin juga pada sang ibu. 

 

 



KASET RUSAK.... KASET RUSAK..... KASET RUSAK!!! 

 

Diseluruh post di web ini, anda mungkin hanya akan 

menemukan 5 Poin ini yang terus diulang ulang. 

 

Uang Dingin, PBV, DER, ROE, Dividen, Diversifikasi Lebar 

dan Sabar  

Tapi memang hanya inilah inti dari semuanya. Kalau bisa 

menguasai aliran Fundamental atau Teknikal, tentunya hasilnya 

akan lebih baik. Tetapi kalau tidak punya waktu lagi mempelajari, 

KakdrWay ingin mengigatkan bahwa kita masih memiliki 

kemampuan dasar manusia yang telah diberikan oleh Tuhan yang 

disebut LOGIKA  

Intinya cuma  

* Jual di harga lebih tinggi dari harga beli itu disebut Untung. 

* Jual di harga lebih rendah dari harga beli itu disebut Rugi. 

Udah!!! Gitu doang 



Seiring dengan waktu, tentunya kita akan mendapatkan ilmu yang 

lebih banyak, ketika saat itu tiba kita sudah bisa memilih emiten 

emiten yang lebih baik lagi. 

Tetapi sebelum bisa menguasai, bukan berarti bahwa kita harus 

rugi dulu. 

Wajar kalau awalnya rugi. Kalau gak rugi, gak belajar.  

Buang pikiran seperti itu jauh jauh. 

Maksimal sudah tidak rugi uang, karena kita sudah rugi 

waktu.Kalau belum belum di Otak sudah berpikir rugi, mending 

deposito in aja uang nya. Sudah pasti gak rugi, dan dapat bunga 

(walaupun sedikit) 

 

Akhirnya....  

Tujuan dari seluruh post di web ini adalah:  

TAKE PROFIT 

Bagaimana strateginya? 

 

 



6.TAKE PROFIT (+50% dan +100%) 

baca : https://kakdr.com/jual-beli-pakai-patokan/  

baca : https://kakdr.com/target-compound-dan-waktu/  

Judulnya aja uda Take Profit, artinya Happy Ending. 

Mau ambil untung berapa sebenarnya sudah kembali ke rencana 

dan pemikiran masing masing. 

Hanya saja dengan mempertimbangkan Poin 1, Poin 2, Poin 3, 

Poin 4 dan Poin 5 diatas, Minimal angka +50% dan atau +100% 

adalah persentase wajar menurut KakdrWay. 

Kalau punya waktu banyak liatin bursa setiap harinya, +50% dan 

+100% bisa saja diturunkan menjadi +25% dan +50% misalnya. 

Target Profit yang lebih kecil mengakibatkan waktu realisasi 

keuntungan menjadi lebih pendek. 

Kalau punya waktu sedikit liatin bursa, +50% dan +100% bisa 

saja dinaikan menjadi +75% dan +150% misalnya. 

Target Profit yang lebih besar mengakibatkan waktu realisasi 

keuntungan menjadi lebih panjang tapi kan tiap tahun ada 

dividen. 

https://kakdr.com/jual-beli-pakai-patokan/
https://kakdr.com/target-compound-dan-waktu/


* Jika kita memecah modal 50 juta modal kita menjadi 50 emiten 

(50 biang @1 jut), setiap berhasil merealisasikan 2X keuntungan 

50% artinya kita sudah bisa membeli 1 biang (atau Averaging 

Down) lagi. 

* Jika dalam 1 tahun kita bisa merealisasikan 12X keuntungan 

50% (1X setiap bulan) artinya kita sudah bisa membeli (atau 

Averaging Down) lagi 5 Biang. 

* Dengan mendapatkan tambahan 5 biang berarti kita telah 

memperbesar probabilitas kedepannya untuk bisa merealisasikan 

keuntungan lebih banyak kali lagi. 

* 5 Biang dari 50 Biang adalah 10%. 

10% dari 55 Biang akan menjadi 60.5 Biang 

10% dari 60.5 Biang akan menjadi 66.5 Biang 

10% dari 66.5 Biang akan menjadi 73.2 Biang 

inilah dahsyatnya compounding 

==================== 

Starbucks, 15 April 2019 

 

 



KASET RUSAK.... KASET RUSAK..... KASET RUSAK!!!  

Basic Strategi Perdana : https://kakdr.com/easy-way-kakdr-way-

bagian-1/  

Panduan Berselancar di KakdrWay : http://kakdr.com/selamat-

datang-di-kakdr-way-panduan-web/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kakdr.com/easy-way-kakdr-way-bagian-1/
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http://kakdr.com/selamat-datang-di-kakdr-way-panduan-web/
http://kakdr.com/selamat-datang-di-kakdr-way-panduan-web/


Judul Artikel: 

Sell in May and Go Away 

Tanggal terbit : 30 April 2019 

Kategori : Mindset Logika dan Matematika  

Baca langsung dari web : https://kakdr.com/sell-in-may-and-

go-away/ 

 

 

 

https://kakdr.com/sell-in-may-and-go-away/
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Kalimat ini sudah gue baca dan dengar semenjak pertama kali gue 

nyaham. Sell in May and Go Away 

Tapi buktinya setelah 5 tahun, adalah realita jika garis IHSG 

arahnya keatas. Sell in May, lalu kapan Buy nya? Mengapa ada 

istilah ini? 

karenaaaaaa, di bulan mei bursa sudah tidak memiliki banyak 

sentimen (baik positif maupun negatif) lagi untuk menggerakan 

harga. 

Laporan Full Year tahun sebelumnya sudah keluar semua, 

laporan Q1 tahun berjalan pun sudah banyak yang keluar. Dividen 

pun sudah banyak yang lewat tanggal cum date nya. 

Harga pasti sudah mengalami penyesuaian berdasarkan kinerja 

perusahaan dan pembagian dividen masing masing emiten. Oleh 

karena itu harga harus dibuat turun kembali.  

Laporan Q1 tahun berjalan tidak bisa dijadikan gambaran kinerja 

tahunan, hanya sebagai gambaran saja. Jangan lupa kita memiliki 

siklus libur panjang yaitu Idul Fitri yang sebelumnya didahului 

oleh bulan puasa. 



Dengan panjangnya libur lebaran, pemilik modal besar 

cenderung menahan diri untuk membeli menjelang lebaran, 

bahkan cenderung menjual untuk merealisasikan keuntungan 

sekaligus mengamankan modal jika terjadi sesuatu hal yang tidak 

diinginkan ketika bursa sedang libur. 

Demikian pun dengan sebagian trader dan investor juga 

merealisasikan keuntungan untuk keperluan lebaran atau liburan. 

Secara otomatis Proses Jual Beli di pasar akan terganggu, banyak 

yang ingin menjual, sementara yang ingin membeli sedikit. 

Supply > Demand 

Ketika Penawaran lebih besar daripada Permintaan, secara 

otomatis harga akan turun. Diperparah lagi dengan besarnya 

penawaran dannnnn mau jual cepat. apa hasilnya? harga akan 

semakin jatuh 

Harga semakin jatuh, yang belum berhasil jual akan panik, 

hilanglah akal sehat. Harga semakin jatuh lagi, logika sudah tidak 

dipakai (bagi sebagian orang) berapapun jual, yang penting harus 

terjual. 



Inilah mengapa Sell in May sering terjadi. Harga jatuh karena 

Supply dan Demand tidak seimbang. Semua mau keluar disaat 

yang bersamaan. Ditambah lagi sudah tidak ada yang ditunggu 

lagi (laporan keuangan, dividen) 

Padahal kalau kita mau melihat dari sudut pandang yang lain, Sell 

in May itu adalah sebuah kesempatan. 

Disaat banyak orang mau menjual, kita posisikan diri sebagai 

standby buyer istilah kerennya hihihihihi.... dengan harga yang 

"sesuai" tentunya. 

Lalu bagaimana kriteria sesuainya? Dividen salah satunya, PBV 

salah duanya. baca : http://kakdr.com/kakdr-way-kaset-rusak/  

Sebelum musim obral datang, kita hanya perlu mempersiapkan 

dana, kita hanya perlu screening mencari emiten emiten incaran 

baca: http://kakdr.com/easy-way-kakdr-way-bagian-2-basic-

strategy/  

Emiten emiten yang biasanya kita bisa dapatkan di harga Dividen 

Net Yield 3% kotor misalnya, sekarang mungkin bisa kita 

dapatkan di harga Net Yield 3% atau lebih.  

Emiten emiten yang biasanya kita bisa dapatkan di harga PBV=1 

misalnya, sekarang mungkin bisa kita dapatkan di harga PBV <1 

http://kakdr.com/kakdr-way-kaset-rusak/
http://kakdr.com/easy-way-kakdr-way-bagian-2-basic-strategy/
http://kakdr.com/easy-way-kakdr-way-bagian-2-basic-strategy/


Jadi ketika ramai ramai menjual, kita beli! yang penting harga 

cucok! 

Konsekuensinya? yang menjual bisa liburan karena dapat 

duit, kita ngaplo di rumah karena gak punya duit hihihihi 

Tapi nanti setelah musim liburan sudah selesai, Trader dan 

Investor pasti akan kembali ke bursa. Ramai ramai mencari 

emiten emiten yang masih murah. Nahhhhh sekarang keadaan 

terbalik 

Demand > Supply 

Ramai ramai rebutan beli, Harga naik, yang jualan sedikit, harga 

semakin naik. 

Disaat itulah kita baru menjual, tetapi dengan harga yang cocok 

menurut kita. Harga yang cocok itu yang seperti apa? baca : 

http://kakdr.com/jual-beli-pakai-patokan/  

Konsekuensinya? Gantian kita yang liburan!!! 

Harus diingat, membeli emiten Sell in May dan atau emiten 

Dividen itu sangat membutuhkan ketepatan waktu.  

kita harus mempelajari siklus nya. 

http://kakdr.com/jual-beli-pakai-patokan/


Biasanya berapa lama menjelang sell in may harga akan mencapai 

titik terendahnya, berapa lama setelah Sell in May harga akan 

mencapai titik tertingginya. Jadi kita punya gambaran kapan 

harus beli dan kapan harus jual. 

Biasanya kapan emiten dividen akan mencapai titik terendahnya, 

dan akan mencapai titik tertingginya. Jadi kita punya gambaran 

kapan harus beli dan kapan harus jual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Judul Artikel: 

BBKP - Pisau Jatuh 

Tanggal terbit : 30 April 2019 

Kategori : Pisau Jatuh  

Baca langsung dari web : https://kakdr.com/bbkp-pisau-jatuh/ 
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Sebelum melanjutkan membaca analisa BBKP menurut 

KakdrWay, ada 1 hal sangat penting yang harus diketahui, bahwa 

di tahun 2018 BBKP pernah mengakui adanya REVISI Laba 

pada LK Tahun 2016 akibat adanya piutang kartu kredit. Untuk 

lebih jelasnya bisa di googling sendiri. 

Inilah yang menyebabkan harga turun sangat drastis.  

Akibat dari hukuman yang diberikan oleh Pasar, harga jatuh 

sampai separoh. Dan diketahui juga bahwa tahun 2018 BBKP 

tidak membagikan Dividen, entah tahun 2019 ini bagi atau tidak. 

Oke, sekarang kita lihat keadaan sekarang. 

PBV 0.4X , ROE Positif , Public Share <5% sebesar 34% sudah 

sesuai dengan standard screening ala KakdrWay.  

baca : http://kakdr.com/easy-way-kakdr-way-bagian-2-basic-

strategy/  

 

Sementara untuk bank, DER tidak berlaku karena memang fungsi 

bank adalah mengumpulkan (berhutang) dana dari masyarakat. 

jadi DER nya pasti akan tinggi. 

 

http://kakdr.com/easy-way-kakdr-way-bagian-2-basic-strategy/
http://kakdr.com/easy-way-kakdr-way-bagian-2-basic-strategy/


Sekarang mari kita mencari tahu Maksimal Risk 

 

* Lot Beli tidaklah harus 50 Lot atau 1.580.000, tetapi sesuai 

dengan kemampuan dan keingingan masing masing.  

 

Template menghitung Maksimal Risk (Averaging Down) dan TP 

Plan bisa di download di : http://kakdr.com/avg-tp-plan-template-

ala-kakdrway-upd-april-2019/  

Jika (ini jika) kita menangkap pisau yang salah. Kinerja BBKP 

semakin memburuk, sehingga akhirnya harga lanjut turun sampai 

50 Rupiah. 

Maka jika kita mulai membeli di harga 316 sebanyak 1.580.000 

http://kakdr.com/avg-tp-plan-template-ala-kakdrway-upd-april-2019/
http://kakdr.com/avg-tp-plan-template-ala-kakdrway-upd-april-2019/


dan disiplin Averaging Down setiap turun 30% dari harga terakhir 

beli dengan nilai yang sama. 

Maka : 

* Sampai di harga 50 Rupiah kita telah membeli sebanyak 6X 

dengan total modal 9.500.000 dan memiliki 896 Lot dengan 

Modal rata rata secara keseluruhan adalah 107 Rupiah. 

yang artinya kalau kita tidak jadi melanjutkan TP Plan, maka 

dengan menjual seluruhnya di harga 108 Rupiah kita sudah tidak 

mengalami kerugian.  

baca : http://kakdr.com/kakdr-way-yang-penting-jangan-rugi-

dulu/  

 

* Harga pada target jual adalah dibagi jadi 2X jual, di +50% cuan 

dan di +100% cuan. bisa diubah sendiri sesuai rencana dan 

keinginan masing masing. 

 

* Jika tahun tahun selanjutnya BBKP tidak lagi membagikan 

dividen (ini ada potensi terjadi) maka selama menunggu sampai 

bisa Take Profit kita tidak akan mendapatkan uang tunggu. 

Tetapi jika kemudian BBKP melanjutkan tradisi bagi dividen, 

http://kakdr.com/kakdr-way-yang-penting-jangan-rugi-dulu/
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maka jika nilai dividen adalah sebesar rata2 dividen 3 tahun atau 

5 tahun akan memberikan yield (ongkos tunggu) yang lumayan 

besar. 

Jika kita berpatokan pada harga tertinggi 5 tahun, maka ada 

potensi keuntungan sampai 153% Jikaaaaa di beli di harga 316, 

di harga Averaging 1 sampai 5 tentu akan semakin tinggi jika kita 

sanggup menunggu. 

Kapan? Nah ini yang gue gak bisa jawab.  

Tapi kalau setahun kita hanya menargetkan uang kita bertumbuh 

15%, maka, maka jika 5 tahun kemudian harga BBKP baru naik 

ke 632 rupiah, itu sudah sama artinya dengan pertumbuhan 15% 

pertahun baca: Target, Compound dan (Waktu) belum termasuk 

dividen selama menunggu (jika ada) 

Ada 1 mindset yang harus kita tanamkan adalah, KALAU kita 

sanggup tahan Floating Loss sampai 30% tanpa Cut Loss, MAKA 

kita harus sanggup juga tahan Floating Profit sampai +30% atau 

+60% baru Take Profit. Terkesan sepele, tapi ini sebenarnya 

sangat penting. 

https://kakdr.com/target-compound-dan-waktu/


PS. Keras! 

Post ini hanyalah ilustrasi dan sharing pandangan, BUKAN 

ajakan membeli ataupun menjual. 

Perlu diketahui bahwa menangkap pisau jatuh mengandung 

resiko. 

Namanya aja MenangkapPisau Jatuh 

Oleh karena itu harus dipikirkan benar benar, dan harus yakin 

benar benar kalau analisa kita itu sudah benar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


