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Kategori Blog Content Writing 
“A Glorious Decade” 10 Tahun Vita Voxa Dalam Pelayanan 

Diterbitkan dalam Majalah Warta Kristo, Gereja St. Kristoforus 

Berbekal kerinduan memadahkan pujian pada Tuhan, sembilan sahabat membentuk suatu 
kelompok paduan suara dadakan. Tanpa nama resmi, kelompok ini terus berkidung selama dua 
tahun sebelum akhirnya meresmikan diri dengan nama Vita Voxa tanggal 22 Mei 2003. Nama 
Vita Voxa diambil dari bahasa Latin, Vitae dan Voxa—Hidup dan Suara. Menyandang nama 



ini, Vita Voxa memiliki misi untuk menjadi suara yang menghembuskan kehidupan bagi para 
pendengarnya. 

Peresmian tersebut semakin memacu Vita Voxa untuk melaksanakan tugas utamanya sebagai 
Koor Gereja St. Kristoforus. Pelayanan misa gereja dan misa pemberkatan pernikahan 
dijalankan dengan sepenuh hati.  Untuk mendukung berjalannya proses pelayanan dengan baik, 
Vita Voxa rutin berlatih di Gedung Pastoral St. Kristoforus setiap Rabu dan Jumat pk. 19.30-
21.30.  Beranggotakan sekitar 37 personil yang mayoritas berasal dari paroki St. Kristoforus 
dan juga paroki lain, dengan rentang usia dari usia sekolah hingga dewasa di atas 60 tahun dan 
dibimbing oleh tim teknis bernama David Gozali dan Raphael SP (Momon), Vita Voxa 
semakin berani memperkaya perbendaharaan lagu-lagu pelayanan dari berbagai periode waktu 
seperti Renainsans, Baroque, hingga lagu modern sehingga meningkatkan apresiasi pendengar 
terhadap lagu-lagu paduan suara. 

Misi Vita Voxa untuk menjadi suara yang menghembuskan kehidupan yang dapat dijangkau 
banyak orang menjadi pemacu untuk terus belajar dan berkembang. Berbekal misi dan harapan 
itu, mereka rajin mengikuti berbagai perlombaan untuk menambah pengalaman dan mengasah 
kualitas vokal. Dalam perjalanannya, beberapa penghargaan sempat mereka raih. Proses 
panjang itu menimbulkan pertanyaan, cukupkah proses ini terhenti sebatas perolehan 
penghargaan? Sebuah tantangan untuk membuktikan diri menjadi konsep konser Vita Voxa. 
Inilah yang menjadi awal terselenggaranya konser “Hear My Prayer” tahun 2010 dan 
“Voxapella” tahun 2011. 

Satu dekade telah berselang. Tantangan dan tempaan dari pihak internal dan eksternal telah 
membentuk Vita Voxa menjadi koor gerejawi yang solid. Usia 10 tahunpun menjadi 
pencapaian yang fantastis. Pencapaian ini ditandai dengan diselenggarakannya sebuah konser 
ulang tahun spesial di bulan Juli 2013 ini. 
 
Tak hanya di bulan Juli, Vita Voxa juga telah menyiapkan berbagai program menarik selama 
2013: Konser Requiem di bulan November dan Konser Natal di Jakarta dan Bogor di bulan 
Desember. Harapannya program tersebut dapat semakin meningkatkan semangat dan 
kekompakan para anggota dalam pelayanan dan pengembangan talenta, serta ke depannya lebih 
banyak umat yang berminat bernyanyi bersama dalam komunitas paduan suara Vita Voxa 
ini.(Sis/Cx) 
 

Professional English Usage = Professional Work 

Dari blog: http://exlibrissisca.wordpress.com/category/my-english-writing/ 

English, without a doubt, has become an everyday part of our lives.  We frequently see cases 
where we are obliged to use English-not just English, but good grammatical English, mind you, 
for example at school, college, work, when you go abroad, etc. 

In professional work, whether you’re an employee or a businessman, English is indispensable 
to the business.  We use it to communicate with our co-workers and other business partners, 
either directly or indirectly through mails.  We use it to convey our company’s image to those 
prospective clients out there.  In addition, almost all data surrounding us today is covered in 
English because we’re living in a sophisticated global world. 

Unfortunately lots of business-doers nowadays take no heed to it.  While they half-heartedly 
create a copywriting for their business without paying attention to correct English usage, they 
leave their companies’ image at stake.  They jeopardize the way people should think of their 
company. 



So what are the benefits of having your business using professional English? 

1.  It reflects your company’s level of professionalism.  No matter how well you design 
your image, appropriate English usage will definitely become an essential element in 
complementing your professional look. 

2. It assures that your company’s image is being conveyed well, either to public or to 
prospective business partners and clients. 

I hope my review here will help you consider things twice when you’re starting your own 
business or developing it. 

What Are You Good at? 

My English Writing July 21, 2012  

Talking about things you’re good at, you should be able to name a couple of things, shouldn’t 
you? Like public speaking, swimming, mathematics, physics, etc.  Well, for me, it’s nothing of 
the sorts.  I think I’m good at singing, English, writing, eating, understanding movies, and I still 
can mention some other things.  What about strength? If you asked me about my strength then, 
I couldn’t really tell you what it was.  But now, if you ask me the very same thing, I can readily 
answer that my strength is writing or copywriting.  I didn’t find that out in the early years of 
my life (which is too bad).  In fact, it was only about a month ago that I found out.  It was in an 
interview arrangement with a chairman of a subsidiary company from Singapore (Note that I’m 
not going to mention the name of the company and the chairman).  The chairman, who had 
been living in Singapore along with his family for quite a time, came back to Indonesia to run 
the company as this company had just opened its new branch here in Indonesia not long ago. 

I was called into his room, and was given a bunch of tests by the chairman personally.  After 
going through quite some tests, both of us were well-convinced that my strength was in the 
area of copywriting/writing.  He invited some people and started a little meeting.  This time, I 
was again tested, and fortunately was recommended to his partner of other subsidiary company 
because his own company wasn’t looking for a copywriter.  I didn’t get the job, though.  I 
guess I messed up in the form filling part lol (You know what I mean).  But at least now I know 
what I should do.  We profit by experience.  Wisdom actually does exist in this simile. 

Oh, by the way, do you know the feeling when you’re being interviewed by Human Resources 
Staff/Manager? This was totally a different thing.  The conversation and questions I had were 
so straightforward.  No time was wasted.   It was like, click, click, click, and things went like I 
have related earlier.  I guess it must’ve been the character trait of all great chairmen. 

 

 

Kategori Terjemahan dan Copywriting (Inggris-Indonesia) 
 Olivier Desforges (Produk ini masuk ke Metro) 

 

OLIVIER DESFORGES, sebuah brand ternama sejak tahun 1974 telah berkomitmen 
membawa aksesori home linen dan bed linen yang stylish dan nyaman ke dalam hunian Anda.  
Tidak hanya itu, koleksi yang diusung OLIVIER DESFORGES ini sarat dengan citra dan 
kepribadian yang dapat disesuaikan dengan identitas masing-masing pemakai, menjadikannya 
brand yang memiliki keunikan tersendiri. 



Elegan, modern, dan kontemporer, menjadi konsep yang diangkat oleh OLIVIER 
DESFORGES.  Kumpulan koleksi yang terdiri dari selimut, seprai, dan alas duduk yang indah, 
tidak ketinggalan aksesori untuk daerah toilet tampil kian mengagumkan dan memikat hati.  
Penggunaan material berkualitas yang dipadankan dengan sentuhan finishing detail pada tiap 
aksesori menjadi pendukung terciptanya peraduan sempurna untuk ruangan Anda.   

 

Range produk OLIVIER DESFORGES yang luas menawarkan berbagai pillihan desain 
yang menarik dengan harga yang terjangkau.  OLIVIER DESFORGES kini hadir di berbagai 
benua dengan outlet yang tersebar di seluruh dunia.  Tersedia di sepanjang area perbelanjaan 
kota besar dan outlet department store terkemuka di kota Anda. 

 

 

 Sanderson (in Metro) 
 

    

Sejak diciptakannya brand Sanderson oleh Arthur Sanderson pada tahun 1860, 
Sanderson telah menjadi ikon brand yang dikenal secara internasional di bidang desain dan 



dekorasi interior.  Sanderson menghadirkan produk-produk inspirasional dan inovatif yang 
terdiri dari koleksi kain dan wallpaper, perlengkapan tidur dan meja dengan desain klasik nan 
indah bergaya Inggris dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau.   

Sanderson yang terkenal dengan inspirasi desain bercorak tradisional Inggris senantiasa 
melakukan inovasi untuk menciptakan desain baru yang dapat diaplikasikan dalam hunian 
modern masa kini.  Inovasi warna dan pola grafis serta teknik produksi modern yang dipadukan 
dengan kreativitas desainer kontemporer memainkan peranan penting dalam menciptakan 
desain-desain baru tanpa meninggalkan sejarah panjang brand ini. 

Penganugerahan gelar Royal Warrant oleh Ratu Elizabeth II tahun 1923 menjadi bukti 
keberadaan Sanderson sebagai salah satu koleksi bersejarah yang tidak dapat dipisahkan dari 
industri tekstil.  Hingga kini Sanderson masih menjadi penyuplai kain dan wallpaper untuk 
kediaman Ratu Elizabeth II dan keluarga kerajaan Inggris.    

Sanderson Home lewat koleksi terbarunya ‘Maycott’, kini hadir dengan produk 
wallpaper cantik bertema flora.  Ilustrasi bunga, tanaman, dan hutan yang cerah pada wallpaper 
akan membuai Anda dengan suasana autentik taman Inggris.  Wallpaper paste the wall-nya 
menjadikan decorating lebih mudah bagi para profesional dan penyuka D.I.Y. 

 
 

 Kasur Latex Kinu 
 
 
KENYAMANAN DALAM KUALITAS 

 
 
Penelitian membuktikan bahwa sepertiga hidup kita dihabiskan di 
ranjang, karena itu keberadaan kasur yang berkualitas sangatlah 
penting. 

 
 
Terbuat dari bahan alami, kasur latex Kinu menawarkan fitur-fitur penting 
untuk kesempurnaan kualitas tidur Anda.  Kualitas tidur yang baik dapat 
mengembalikan energi dan vitalitas Anda sehingga Anda bangun dalam 
kondisi prima dan penuh energi untuk beraktifitas sepanjang hari.  

 

 
KUALITAS TERBAIK 

 
 
Kasur lateks Kinu terbuat dari 100% bahan alami berupa cairan lateks yang 
diekstrak dari pohon karet (Hevea Brasiliensis) yang diimpor dari Belgia.  
Bersertifikasi ISO 14001, kasur latex Kinu sangat aman bagi lingkungan dan 
kesehatan.  Kasur latex Kinu telah melewati serangkaian tes berstandar 
internasional seperti LGA, Oko-Tex Standard 100, dan Eurolatex Eco 
Standard dan terbukti bebas dari zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan. 
Karenanya menjadi jaminan bagi pelanggan tercinta kami bahwa keseluruhan 
produk Kinu berkualitas tinggi. 

 
 
KENYAMANAN TIDUR TIADA TARA 

 
 
Tingkat elastisitas yang tinggi pada kasur latex Kinu mampu menyangga tulang 
punggung dan mengikuti lekuk tubuh dengan sempurna sehingga Anda merasa 



nyaman tidur dalam posisi apapun.  Tidak hanya itu, bahan ini terdiri dari 
berjuta rongga kecil yang memaksimalkan sirkulasi udara sehingga tidak 
menimbulkan bunyi sama sekali. 

 
 
LINGKUNGAN TIDUR YANG SEHAT 

 
 
Latex memiliki karakteristik khusus yaitu tidak menyebabkan alergi.  
Penelitian membuktikan bahwa bahan latex tidak memungkinkan bakteri atau 
mikroorganisme hidup lebih dari 12 jam sehingga bahan ini anti bakteri, debu, 
dan tungau.  Busa latex juga sangat lentur dan memiliki rongga-rongga berisi 
jutaan gelembung udara mikroskopik yang saling berkaitan sehingga  sirkulasi 
udara lancar. 

 
 
Manfaat yang diperoleh dari bahan alami ini menjamin elastisitas dan kepadatan kasur latex 
Kinu sehingga dapat menyangga tubuh secara optimal, melancarkan sirkulasi darah, dan 
mencegah nyeri pada tubuh. 
 
  

 

Kategori Terjemahan untuk Novel  
Sherlock Holmes-Scandal in Bohemia 

SKANDAL DI BOHEMIA 

Ialah satu-satunya wanita bagi Sherlock Holmes.  Tak pernah aku mendengar dia menyebutnya 
dengan nama lain.  Kedudukannya di mata Sherlock melebihi semua wanita.  Bukan rasa cinta 
yang ia rasakan untuk Irene Adler.  Semua bentuk emosi, apalagi cinta, berada di urutan 
terakhir dalam pikiran dinginnya yang cerdik.  Sherlock adalah mesin pemikir dan pengamat 
paling sempurna yang pernah ada, tapi tidak sebagai kekasih.  Ia tidak pernah mengutarakan 
perasaannya, kecuali dengan cemooh dan seringai.  Baginya semua itu merupakan sebuah 
pengamatan belaka—untuk menyingkap motif dan perilaku manusia.  Bagi detektif berwatak 
rumit dan tenang sepertinya, mengakui adanya emosi sama seperti menyodorkan gangguan 
yang akan menimbulkan keraguan pada kondisi mentalnya.  Goresan pada alat eksperimen atau 
retakan pada kaca pembesarnya bahkan takkan cukup membuatnya gelisah.  Tak ada yang lain 
selain dia, Irene Adler. 

Aku jarang bertemu Holmes sekarang.  Pernikahanku menciptakan jarak di antara kami.  
Kebahagiaan dan minat baruku dalam kehidupan rumah tangga cukup menyita perhatian, 
sementara Holmes, yang dengan seluruh jiwanya membenci segala bentuk sosialisasi, menutup 
diri di kamar kami di Baker Street, terkubur di hamparan buku-buku tuanya, minggu demi 
minggu menjejali diri dengan kokain dan ambisinya, terombang-ambing dalam efek obat-
obatan dan keingintahuannya yang liar.  Minatnya begitu dalam terhadap kriminologi dan ia 
mendedikasikan seluruh kemampuan dan daya amatnya yang luar biasa mencari petunjuk dan 
memecahkan misteri yang dianggap mustahil oleh pihak kepolisian.  Berulang kali aku 
mendengar kabar mengenai gerak-geriknya: perjalanannya ke Odessa untuk memecahkan 
kasus pembunuhan Trepoff, kasus Atkinson bersaudara yang ganjil di Trincomalee, juga kasus 
yang berhasil dipecahkannya untuk keluarga kerajaan Belanda.  Di luar semua detil kasus yang 
pernah kutulis di harian surat kabar daily, yang kutahu mengenai Holmes sangatlah sedikit. 

Suatu malam—tanggal 20 Maret 1888—dalam perjalanan pulang merawat pasien (sekarang 
aku kembali berpraktek sebagai dokter), keretaku membawaku menyusuri Baker Street.  Saat 



melewati pintu sarat kenangan itu, terbersit kasus yang pernah kami pecahkan.  Hasratku untuk 
bertemu Holmes begitu menggebu dan aku ingin segera tahu apa yang sedang dilakukannya 
dengan kemampuannya yang luar biasa.  Ruangannya sangat terang dan saat aku menengadah, 
terlihat tubuh tinggi kurusnya yang berbentuk siluet di balik tirai jendela.  Ia berjalan cepat 
kesana kemari, kepalanya menunduk dan tangannya bertautan di balik punggungnya.  Aku tahu 
setiap kebiasaan dan suasana hatinya, sikap dan tingkah lakunya memiliki arti tersendiri.  Ia 
sedang berusaha memecahkan kasus.  Ia sudah pulih dari efek obat dan sangat bersemangat 
mencari petunjuk baru.  Aku membunyikan bel dan segera diantar ke ruangan yang sebelumnya 
merupakan ruanganku. 

Holmes selalu bisa mengendalikan diri.  Memang jarang, tapi kurasa ia senang melihatku.  
Tanpa kata-kata namun dengan tatapan ramah, ia mempersilakanku duduk, menawari cerutu 
dan menunjuk larutan spiritus dan lampu minyak di sudut ruangan.  Ia berdiri di depan perapian 
dan menatapku penuh selidik. 

 “Wedlock cocok untukmu,” katanya.  “Watson, sepertinya kau lebih gemuk tujuh setengah 
pon sejak aku melihatmu.” 

“Yang benar tujuh pon!” jawabku. 

“Kurang lebih, Watson.  Dan kau kembali berpraktek.  Kau tidak bilang akan praktek lagi.” 

“Jadi bagaimana kau tahu?” 

“Aku mengamati, lalu menarik kesimpulan.  Kalau tidak bagaimana aku tahu kau kehujanan 
kemarin, dan anak perempuan yang sekarang bekerja padamu begitu kikuk dan ceroboh?” 

“Holmes,” kataku, “bagaimana caranya? Kau pasti sudah dibakar jika lahir beberapa abad lalu.  
Aku memang berjalan-jalan hari Kamis lalu dan pulang basah kuyup, tapi aku sudah berganti 
pakaian, jadi aku tidak tahu bagaimana kau menyimpulkannya.  Mengenai Mary Jane, tidak ada 
lagi yang bisa kulakukan.  Istriku sudah memperingatkannya, tapi aku masih tidak mengerti 
bagaimana kau menyimpulkannya.” 

Ia tertawa cekikikan sambil menggosok-gosokkan tangannya. 

“Rahasianya adalah kesederhanaan itu sendiri,” jawabnya; “di sisi dalam sepatu kirimu, tepat di 
bagian yang disinari cahaya, kulitnya tergores oleh enam goresan yang hampir paralel.  Jelas 
sekali penyebabnya ada yang kurang hati-hati saat menggosok tepian sol sepatu dari lumpur.  
Itulah analisaku kalau belum lama ini kau keluar dalam cuaca buruk dan mempekerjakan anak 
perempuan yang sangat ceroboh.  Tentang kau yang berpraktek lagi, kalau seorang pria 
berjalan masuk ke ruanganku dengan bau antiseptik di seluruh tubuh, bekas kehitaman 
senyawa perak nitrat di telunjuknya, dan tonjolan pada sisi kanan topi tempat ia biasa menaruh 
stetoskop, kemampuanku pasti sudah tumpul kalau tidak bisa menyimpulkannya sebagai orang 
yang berprofesi di bidang medis.” 

 
 
 

 Shakespeare: 

“Berikan jarak dalam kebersamaanmu, Dan biarkan angin surgawi menari-nari di antara kamu.  
Cintailah satu sama lain tanpa menjalin ikatan cinta: Seperti laut yang bergemuruh di antara 
galangan jiwamu.  Penuhilah cawan satu sama lain tetapi jangan minum dari cawan yang sama.  
Bagikanlah rotimu satu sama lain tetapi jangan makan dari irisan yang sama.  Bernyanyi dan 
menarilah bersama dan bersukacitalah, tapi lakukanlah sendiri, seperti dawai-dawai kecapi 
yang berdiri sendiri namun mengalunkan harmoni yang sama. 



“Cinta memberi tanda agar kau tetap setia, walau jalan yang dilalui sangat sulit dan curam.  
Sayapnya merengkuhmu supaya kamu tunduk, meski pedang tersembunyi di antara ujung 
sayapnya dan dapat melukaimu.  Ia berbicara supaya kamu percaya, meski suaranya dapat 
menghancurkan mimpimu seperti angin utara memorak-porandakan taman.  Meski membawa 
kebahagiaan, ia juga akan menyiksamu.  Membuatmu bertumbuh tapi juga membelenggumu.  
Meski meraih puncak dan membelai ranting kecilmu yang disinari cahaya, tapi ia tetap turun ke 
akarmu dan mengguncang peraduannya di bumi…..  

 

Kategori Terjemahan Lain-lain (Indonesia-Inggris) 
 
Bieber Ciptakan Lagu untuk Gomez 
Liputan6.com, Los Angeles: Bukan rahasia umum lagi kalau penyanyi remaja Justin 
Bieber tergila-gila pada kekasihnya, Selena Gomez. Di berbagai kesempatan dua remaja 
yang tengah dimabuk cinta itu tak segan-segan mengungkapkan perasaan. JB, panggilan 
akrab Justin Bieber, juga sengaja menciptakan lagu khusus untuk Selena. 
 
JB mengonfirmasi single barunya didedikasikan untuk sang kekasih. Penyanyi berusia 
18 tahun itu akan merilis lagu Boyfriend untuk album terbarunya Believe. 
 
"Selena sangat menyukai lagu ini. Semua yang ada di lagu ini tentang dia," katanya 
dalam salah satu wawancara.(ZeeNews/AIS) 
 
Translate: 
 
Bieber Wrote a Song for Gomez 
Los Angeles: It’s not a big secret that the famous teenage singer Justin Bieber is crazy 
about his girlfriend, Selena Gomez.  The lovestruck-teenagers are not shy to express 
their feelings in public.  JB, Justin called by his nickname, deliberately wrote a song 
specially created for Selena. 
 
JB gave a confirmation that his new single would be dedicated to his girlfriend.  The 
18-year-old singer will release Boyfriend in his new album Believe. 
 
“Selena really likes this song.  This song is all about her,” he said in an interview.  
 

 

 

 

 

Kategori Terjemahan Lain-lain (Inggris-Indonesia) 
Untuk Blogspot Indonesia Futures&Stock 

Exchange 

(http://futuresandstockexchange.blogspot.com/ 

 



Yen Menguat Setelah Gagal Menembus Level 100 

Bloomberg- Yen menguat terhadap 16 mata uang lain yang sering diperdagangkan 
kemarin setelah gagal menembus level 100 terhadap dolar, level yang tidak tersentuh 
selama empat tahun, dan indikator teknikal memperlihatkan pelemahan yen yang terlalu 
cepat.  “Gagalnya penembusan ke level 100 telah memicu aksi take profit,” ucap Mike 
Moran, ahli strategis mata uang senior di Standard Chartered Plc New York, melalui 
wawancara telepon. 

Yen menguat sebanyak 1.3% ke 98.37 per dolar pukul 5 sore waktu New York (pukul 2 dini 
hari WIB), setelah menyentuh 99.95 kemarin, terlemah sejak 14 April 2009.  Total 
penurunan yang terjadi adalah sebanyak 0.8 persen minggu ini. 

Dollar turun 0.1 persen ke $1.3113 per Euro setelah sempat naik 0.5 persen.  Mata uang 
Amerika itu turun 0.9 persen minggu ini terhadap Euro.  Euro turun 1.2 persen hari ini ke 
129.02 yen setelah sempat naik hingga 131.12 kemarin, tertinggi sejak Januari 2010. 

Badan Treasury AS melaporkan bahwa pihaknya akan menekan Jepang agar menahan diri 
untuk melemahkan mata uangnya dan menargetkan nilai tukar untuk tujuan kompetitif.  AS 
juga menolak menyatakan Cina sebagai manipulator nilai mata uang.  Yuan Cina naik 0.1 
persen ke 6.1921 terhadap dolar, level terkuat sejak 1993. 

Data penjualan ritel menunjukkan penurunan sebanyak 0.4 persen bulan Maret, penurunan 
terbesar sejak Juni setelah melonjak 1% di bulan Februari.  Angka ini menunjukkan 
pertumbuhan yang melambat dalam aktivitas belanja masyarakat mendekati ditutupnya 
kuartal pertama. 

The Fed melanjutkan program Quantitative Easing dengan pembelian obligasi sebesar $85 
miliar per bulan untuk memacu pertumbuhan ekonomi.  Bank sentral AS kembali 
menekankan bahwa pihaknya akan terus melakukan pembelian sampai pasar tenaga kerja 
memperlihatkan kemajuan yang signifikan.  Ben S. Bernanke mengatakan bahwa kondisi 
ekonomi sekarang masih jauh dari yang 

diharapkan, menambahkan bahwa para pembuat kebijakan akan membutuhkan waktu yang 
lebih lama hingga program stimulus bisa diakhiri. 

BOJ memberi kejutan pada pasar tanggal 4 April melalui tindakannya menggandakan 
pembelian obligasi bulanan yang hampir menyamai program easing the Fed dan menetapkan 
target dua tahun dalam mencapai inflasi 2 persen.  Gubernur BOJ Haruhiko Kuroda 
mengatakan bahwa tidak akan ada batas waktu untuk pelaksanaan program stimulus ini.  Ia 
menekankan kebijakan BOJ bukan ditargetkan untuk nilai tukar mata uang. 

Sementara itu, imbal hasil obligasi pemerintah Jepang bertenor 10 tahun merangkak naik 
sebanyak 8 basis poin, atau 0.08 poin, mencatatkan harga penutupan tertinggi sejak 15 
Maret. 

Sumber: Bloomberg 
Kategori: Yen 
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Korea Selatan Memperketat Pengawasan Seiring Pemindahan Misil oleh Korea Utara 
 
Reuters- Korea Selatan memperketat pengawasannya terhadap Korea Utara setelah negara 
tersebut memindahkan beberapa misil jarak jauhnya yang siap diluncurkan, seperti 
dilaporkan kantor berita Yonhap hari Rabu. 

 
Laksamana Samuel Locklear, Komandan Angkatan Perang Amerika di wilayah Pasifik, 
mengatakan bahwa pihak militer AS percaya Korea Utara telah memindahkan sejumlah misil 
Musudan ke wilayah pantai utara. 

 
Pejabat administrasi Obama, yang namanya enggan disebut, berkata pada Reuters 
“Berdasarkan penelitian kami ada dua misil yang siap diluncurkan”.  Laporan tersebut 
sejalan dengan reportase media Korea Selatan. 

 
Korea Utara telah menyebarkan ancaman bagi Amerika dan negara bonekanya Korea Selatan 
hampir setiap hari beberapa minggu ini, walau sasaran sebenarnya yaitu menambah dukungan 
bagi pemimpin barunya Kim Jong-un. 

 
Seoul menaikkan statusnya menjadi “Watchon 3”, dalam kondisi pertahanan normal, naik 
satu level dengan tujuan menambah pengawasan dan jumlah anggota intelijen, menurut 
pejabat militer senior kepada Yonhap hari Rabu. 

 
“Ada tanda-tanda bahwa Korea Utara akan menembakkan misil Musudan, Scud, dan Nodong 
secara serempak,” seperti yang dikutip Yonhap dari seorang pejabat yang enggan disebut 
namanya. Pyongyang telah beberapa kali melakukan tes misil jarak pendek Scud tapi misil 
jarak panjang seperti Musudan dan Nodong tidak diketahui jumlahnya.  Misil Musudan 
diperkirakan memiliki jarak luncur 
3.000-3.500 km.  Korea Utara melansir akan menargetkan pangkalan Amerika di wilayah 
Pasifik, walau jarak tempuh misil masih ada yang belum diketahui. 

 
Pyongyang melontarkan ancamannya setelah Badan Keamanan United Nation mengajukan 
sanksi atas uji coba nuklirnya yang ketiga di bulan Februari. Pyongyang mengancam akan 
menembakkan nuklir ke Amerika—yang mungkin tidak akan berani dilakukannya—dan 
mengaklamasikan “perang” terhadap Korea Selatan.  Pyongyang juga memberi peringatan 
bagi orang asing di Korea Selatan 
untuk meninggalkan negara tersebut agar tidak terlibat dalam “perang termonuklir”.  
Sebelumnya 
Pyongyang juga sempat memperingatkan diplomat di negaranya agar bersiap pergi. 

 
Sementara itu, jalanan kota Seoul, dengan penduduk berjumlah 10 juta orang, tetap 
dipadati orang- orang yang pulang pergi untuk bekerja seperti biasa hari Rabu pagi. 

 
Para analis berpendapat ketegangan masih akan berlanjut hingga akhir April, saat latihan 
militer gabungan AS-Korea Selatan berakhir.  Korea Utara menganggap latihan militer ini 
sebagai persiapan penyerbuan Seoul dan AS yang sebaliknya berkata latihan ini hanyalah 
latihan tahunan biasa. 
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Tuesday, April 9, 2013 

 



Yen di bawah Tekanan, Mendekati Nilai Terendahnya selama Empat Tahun Terhadap 
Dolar 

 
Reuters- Mata uang Yen Jepang bergerak mendekati nilai terendahnya selama empat tahun 
terhadap pasangan US Dolar pada hari Rabu. Para ahli ekonomi mengharapkan yen akan 
berhasil menembus 100 yen beberapa hari ke depan setelah Bank of Japan meluncurkan 
kebijakan moneter yang sangat agresif. 

 
Resisten berada di level 99.73 yen, yang merupakan retrace sebanyak 50% sejak 
tertingginya bulan Juni 2007 di kisaran 124.14 yen hingga rekor terendahnya di 75.311 yen 
bulan Oktober 2011. “Pasangan yen ini gagal menembus level 100 dalam 24 jam terakhir 
tapi itu tidak berarti pasangan mata uang ini tidak akan melakukannya sebelum akhir 
pekan,” kata Kathy Lien, direktur BK Asset Management di New York.  “Hanya masalah 
waktu hingga level itu tercapai.” 

 
BOJ menyuarakan kebijakan moneter radikal minggu lalu dengan target menekan deflasi 
dengan menyuntikkan 1.4 triliun yen ke dalam sistem ekonomi dan melipatgandakan 
infrastruktur moneternya dalam waktu dua tahun.  Kebijakan yang ditetapkan Bank of 
Japan melebihi prediksi para pelaku jual yen, dan memaksa para pakar mengubah 
prediksinya. 

 
Euro turun sebanyak 0.1 persent terhadap yen ke level 129.53 yen, setelah sempat naik ke 
130.09 yen hari Selasa, level tertingginya sejak Januari 2010. Sedangkan posisi Euro 
terhadap Dolar cukup stabil di 1.30805$. 

 
Hari Kamis besok, investor akan berbondong-bondong menunggu dirilisnya hasil data 
FOMC, untuk menunggu sinyal apakah bank sentral akan memperlambat atau malah 
menghentikan stimulus pembelian asetnya. 

 
Sumber: Reuters 
Kategori: Yen 
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Monday, April 8, 2013 

Inflasi di Cina Menurun, Tekanan Kredit Berkurang 

Bloomberg- Inflasi Cina menurun bulan lalu dari 10 bulan tertingginya seiring 
keuntungan harga makanan menurun, mengurangi tekanan bagi para pembuat 
kebijakan untuk memperketat kredit seiring ekonomi terbesar kedua dunia ini pulih dari 
kemunduran ekonomi. 

Data Consumer Price Index naik 2.1 persen bulan Maret dibanding tahun lalu, menurut 
informasi yang diperoleh dari Biro Statistik Nasional di Beijing.  Keuntungan harga yang 
menurun bisa menjadi pemacu bagi Perdana Menteri Li Keqiang untuk mempertahankan 
momentum rebound dari ekpansi terendahnya dalam 13 tahun.  Pihak berwenang telah 
menarik uang tunai dari sistem perbankan tahun ini, dengan Gubernur Bank Sentral Cina 
Zhou Xiao Chuan mengatakan bahwa Cina harus tetap waspada setelah angka inflasi bulan 
Februari melampaui prediksi. 

Harga daging babi, bahan makanan yang sering dikonsumsi di Cina, jatuh sehingga 
peternak babi mengalami kerugian.  Menurut Komisi Reformasi dan Pengembangan 
Nasional, pemerintah telah membeli daging babi beku di seluruh daerah untuk 
menyokong harga. 

“Angka pertumbuhan sekarang di 8%, dan inflasi di 3%, masih dalam batas aman 
kebijakan pemerintah,” ucap Li Miao Xian, ahli ekonomi di Bocom International 
Holdings Co..  Li memprediksikan kenaikan CPI sebesar 2.5%. Sedangkan untuk 
kuartal pertama, inflasi telah mencapai 2.4%.  Harga makanan naik 2.7% bulan 
Maret dibanding tahun lalu. 

Sumber: Bloomberg 
Kategori: China 
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Yen Melemah ke 99 per Dolar untuk Pertama Kalinya Sejak Mei 2009 

Bloomberg- Yen melemah hingga di bawah 99 yen per dolar untuk pertama 
kalinya sejak Mei 2009, didasarkan pada spekulasi bahwa langkah Bank of 
Japan yang diumumkan minggu lalu untuk memerangi deflasi akan 
melemahkan mata uang itu. 

 
Yen melemah terhadap 16 mata uang utama pada hari ketiga setelah 
pejabat BOJ mengumumkan bahwa mereka akan mempercepat pembelian 
obligasi bulanan hingga 7.5 triliun yen ($80 miliar), melebihi prediksi 
para ekonomis Bloomberg sebesar 5.2 triliun yen. 

 



“Sepertinya tidak ada batas resisten atas yang nyata hingga yen mencapai 
level risiko psikologi di angka 100,” kata Eric Viloria, seorang ahli 
strategis mata uang di sebuah perusahaan di New York. Mata uang Jepang 
ini menurun sebanyak 2% ke 129.26 per Euro, terendah sejak Januari 2010. 

 
Kebijakan Bank of Japan 
 
“Kami berharap pasar menyediakan lebih banyak kebijakan seiring mendekatnya rapat BOJ 
tangal 26 April,” kata ahli strategi mata uang Chris Walker di Barclays Plc.  Bank tersebut 
memprediksi yen akan jatuh hingga 103 yen per dolar dalam 3 bulan. 

 
“Level 100 yen untuk jangka pendek sangat mungkin dicapai,” kata Lutz 
Karpowitz, ahli strategis mata uang senior di Commerzbank AG Frankfurt.  
“Keraguan tentang ekspansi kebijakan BOJ tidak lagi dipertanyakan dan 
langkah mungkin malah akan ditambah jika kebijakan dirasa kurang cukup 
untuk mencapai target inflasi.” 

 
Sumber: Bloomberg 
Kategori: Yen 
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