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Pengantar

Pada tahun 90an produk pasar modal hanya dapat

dinikmati oleh Institusi besar dan nasabah perorangan

kategori High Net Worth, saat itu hanya saham yang

dapat dibeli oleh nasabah retail sebagai investasi,

namun memasuki tahun 2000, semakin banyak

produk pasar modal yang dapat dibeli oleh

masyarakat kelas menengah. Obligasi pemerintah

(ORI) dijual dengan pecahan kecil sebesar Rp

5,000,000.-, Reksadana pun mulai dijual di Bank

Agen Penjual dan makin mudah diakses oleh

masyarakat.
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E-book ini memuat tentang dasar-dasar karakteristik

produk pasar modal, resiko, tahap-tahap yang

harus dilakukan sebelum berinvestasi dan pihak-

pihak yang terkait, termasuk dimana bisa

mendapatkan produk-produk investasi ini.

Dengan E-book ini, kami berharap pembaca bisa

mendapatkan pemahaman lebih dalam lagi tentang

produk-produk pasar modal sehingga siap untuk

berinvestasi.

Selamat berinvestasi!
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Produk Bank
Yang termasuk Produk Bank adalah Tabungan dan Deposito.

Bank memberikan kemudahan karena :

 Likuiditas yang tinggi karena dapat diambil setiap waktu 

melalui counter bank dan ATM

 Kemudahan bertransaksi : pengiriman uang, pembayaran 

seperti telpon, kartu kredit, listrik, dan lain lain

Namun menyisihkan dana untuk masa depan dan disimpan dalam

Bank tidak akan maksimal, karena bunga yang diberikan oleh

tabungan dan deposito sangat kecil, lebih rendah dari inflasi.

Selama menabung dalam tabungan, makin lama nilai uang yang

sudah ditabung, akan berkurang nilainya. Karena dengan

naiknya inflasi, harga barang saat ini akan bertambah dimasa

yang akan datang.
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Mengapa kita perlu berinvestasi?

Berinvestasi adalah sarana untuk mencapai tujuan

keuangan dimasa depan.

Berbeda dengan produk bank yang digunakan untuk

melakukan pembayaran dan menerima

pembayaran. Berinvestasi harus mempunyai tujuan

yang kongkrit, sehingga dari tujuan-tujuan tersebut

dapat ditentukan jangka waktu untuk disesuaikan

dengan produk-produk yang sesuai.

Dengan berinvestasi, dalam jangka panjang uang

yang diinvestasikan akan menghasilkan nilai yang

lebih tinggi dari inflasi.
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Produk Investasi Pasar Modal

SAHAM :

Saham adalah surat kepemilikan suatu perusahaan yang kemudian

dijual kepada publik melalui Bursa.

Saham dapat dibeli pada pasar primer saat Initial Publik Offering

(IPO), atau dipasar sekunder melalui Bursa.

Selain harga saham yang diharapkan naik, investor juga

mendapatkan deviden sebagai hasil dari keuntungan

perusahaan.

Saham mempunyai resiko tinggi karena fluktuasi harga yang

cukup signifikan besarnya, karena itu produk ini disarankan

untuk tujuan investasi jangka panjang.

Sebelum membeli saham, investor dapat menghubungi sekuritas

untuk mengetahui tata cara dan mekanisme pembelian.
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Produk Investasi Pasar Modal (lanjutan)

OBLIGASI :

Obligasi adalah surat hutang yang diterbitkan oleh suatu

perusahaan yang kemudian dijual kepada publik.

Obligasi mempunyai jatuh tempo antara 3 sampai 10 tahun,

investor mendapatkan bunga yang dibayar secara berkala

1, 3 atau 6 bulan.

Obligasi dapat dibeli pada saat penerbitan pertama di pasar

primer dan dapat diperjual belikan sebelum jatuh tempo,

dipasar sekunder melalui sekuritas.

Obligasi dapat memberikan hasil lebih tinggi dari deposito

dan sesuai untuk investasi jangka menengah.
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Jenis Obligasi

Obligasi Pemerintah : Surat Utang Negara (SUN)

Obligasi Korporasi / Swasta

Obligasi Retail Indonesia (ORI)

Obligasi Sukuk Negara (Syariah)

Obligasi Korporasi / Swasta Syariah

Obligasi Sukuk Retail (SUKRI)
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Reksadana

Dalam berinvestasi selalu ada resiko. Resiko tidak dapat

dihilangkan tapi dapat diminimalisasi dan dikelola.

Salah satu cara untuk mengurangi resiko adalah dengan

diversifikasi, artinya tidak menempatkan dana hanya

di satu produk saja tapi membeli beberapa produk

investasi.

Produk Reksadana adalah sarana untuk berinvestasi

dalam beberapa jenis produk investasi / efek.
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Reksadana (lanjutan)

Reksadana adalah suatu wadah untuk menghimpun

dana masyarakat yang kemudian diinvestasikan

kedalam efek untuk dikelola oleh Manajer Investasi.

Reksadana diterbitkan oleh Manajer Investasi dalam

bentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) bersama Bank

Kustodian.

Manajer Investasi melakukan pengelolaan dana dalam

bentuk portfolio yang terdiri dari Saham dan

Obligasi.

Bank Kustodian bertindak sebagai penyimpan dana dan

aset portfolio, serta melakukan penyelesaian transaksi

dan pencatatan administrasi.
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Mengapa Reksadana ?
Beberapa kelebihan pada produk Reksadana bila

dibandingkan dengan berinvestasi langsung ke Saham dan

Obligasi adalah :

 Dana yang tidak besar

Produk Reksadana diterbitkan untuk bisa dijangkau oleh

investor retail. Dengan dana yang relatif tidak besar yaitu

Rp 250,000.-, seorang calon investor sudah dapat

membeli Reksadana. Bahkan untuk pembelian selanjutkan

cukup dengan dana Rp 100,000.-

Jika dibandingkan dengan dana yang harus disiapkan untuk

pembukaan rekening pembelian saham dan pembelian

ORI yaitu sebesar Rp 5,000,000.-.
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Mengapa Reksadana (lanjutan)

 Diversifikasi portfolio investasi

Ingat pepatah : “Jangan meletakan semua telur dalam 1

keranjang”. Dengan membeli Reksadana berarti kita sudah

memiliki beberapa saham dan obligasi yang berbeda

dalam satu produk investasi. Dengan memiliki beberapa

produk investasi maka resiko akan tersebar dalam produk-

produk yang berbeda tersebut, yang akan

meminimalisasikan jika terjadi kerugian.

 Likuid

Reksadana dapat dibeli dan dijual kembali setiap hari bursa.

13Created by Lisa Soemarto, MA, RIFA®, RFC®



Mengapa Reksadana ? (lanjutan)

 Dikelola oleh ahlinya

Manajer Investasi (MI) telah mendapat Ijin dari BAPEPAM-

LK untuk dapat menerbitkan dan mengelola Reksadana.

MI sesuai dengan kemampuannya akan memilih saham-

saham dan obligasi yang akan dikelola dalam Reksadana.

Investor tidak perlu memikirkan saham atau obligasi apa

yang bagus untuk dibeli. Selain untuk mengurangi resiko

karena sudah mempercayakan pengelolaan kepada pihak

yang profesional, hal ini juga sangat menghemat waktu

dibanding jika investor harus melakukan analisa sendiri

untuk memilih saham dan obligasi.
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Mengapa Reksadana ? (lanjutan)

 Hasil Investasi yang menarik

Karena isi dari Reksadana sudah terdiversifikasi dalam

beberapa saham dan obligasi yang sudah dipilih oleh

Manajer Investasi, maka dalam jangka panjang hasil

investasinya mempunyai potensi yang lebih tinggi

dibanding dengan tabungan, deposito dan Indeks

Harga Saham Gabungan (IHSG).

 Sesuai untuk berbagai tujuan keuangan

Reksadana terdiri dari beberapa jenis sehingga dapat

digunakan untuk investasi jangka pendek, jangka

menengah dan jangka panjang.
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Jenis Reksadana
 Reksadana Konvensional :

Reksadana Saham : berisi saham-saham yang dicatatkan di

bursa efek.

Reksadana Pendapatan Tetap : berisi surat hutang yaitu

obligasi pemerintah dan obligasi perusahaan swasta.

Reksadana Pasar Uang : berisi surat hutang jangka pendek,

yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun.

Reksadana Campuran : berisi saham dan obligasi.

 Reksadana Terstruktur : Reksadana Terproteksi, Reksadana

dengan Penjaminan, dan Reksadana Indeks.

 Reksadana ETF (Exchage Traded Fund)
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Bagaimana memilih Reksadana?
Ada beberapa tahap yang harus dilakukan sebelum

berinvestasi :

 Tujuan Keuangan

Menetapkan kegunaan dana yang diinvestasikan pada

Reksadana. Apakah dana tersebut untuk keperluan

pembelian aset, untuk dana pendidikan anak, untuk dana

pensiun atau untuk suatu keperluan lain dimasa yang akan

datang.

 Jangka Waktu

Menetapkan jangka waktu kapan dana tersebut akan

digunakan. Dengan demikian investor dapat menetapkan

jenis Reksadana yang akan dibeli sesuai dengan jangka

waktunya. Tidak semua Reksadana sesuai dengan tujuan-

tujuan investasi.
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Memilih Reksadana (lanjutan)

 Kenali Profil Resiko

Jenis Reksadana yang diambil juga disesuaikan dengan profil

resiko investor. Profil resiko dibagi dalam 3 kategori :

konservatif, moderate dan agresif. Hal ini akan

menentukan alokasi besarnya masing-masing jenis

Reksadana yang harus dibeli.

 Memilih Manajer Investasi

Latar belakang MI dapat dibaca dalam prospektus

Reksadana. Pilihlah MI yang sudah mempunyai

pengalaman dalam mengelola beberapa Reksadana.

Periksa apakah MI tersebut pernah mempunyai masalah di

pasar modal. Sudah berapa besar dana yang dikelola.
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Memilih Reksadana (lanjutan)

 Kinerja sejak diterbitkan

Dalam melihat kinerja sebuah Reksadana harus melihat

„track record‟ selama beberapa tahun, sebaiknya

melihat kinerja sejak diterbitkan atau paling sedikit

telah berjalan selama 3 tahun. Karena Reksadana

adalah produk untuk jangka menengah dan panjang,

fluktuasi harga bisa terjadi selama pengelolaan, oleh

karena itu kinerja 1 tahun terakhir (apalagi 1 bulan

terakhir) kurang dapat dijadikan acuan. Menghitung

kinerja sejak diterbitkan akan lebih terlihat kestabilan

kinerja Reksadana yang sudah melampui beberapa

periode fluktuasi.
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Memilih Reksadana (lanjutan)

 Membaca Prospektus 
Prospektus diterbitkan setiap 6 bulan sekali, bisa didapatkan dari

MI, Agen Penjual atau download dari situs MI. Prospektus

memuat informasi penting tentang Reksadana :

√ Jenis Reksadana

√ Latar belakang Manajer Investasi dan Bank Kustodian

√ Kebijakan investasi

√ Tata cara pembelian dan penjualan

√ Biaya-biaya: Management Fee, Custodian Fee, Selling Fee,

Redemption Fee

√ Resiko-resiko pada Reksadana

√ Laporan hasil audit tahunan

√ Dan lain-lain
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Memilih Reksadana (lanjutan)

 Membaca Fund Fact Sheet

Fund Fact Sheet biasanya diterbitkan setiap bulan, bisa

didapat dari MI, Agen Penjual dan download dari situs

MI, yang memuat informasi:

Kinerja Reksadana sejak diterbitkan

Alokasi Portfolio Reksadana

Top 5 saham dan obligasi dalam Portfolio Reksadana

Perbandingan kinerja Reksadana dengan tolak ukurnya

 Jumlah dana yang dikelola

Dan lain-lain
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Memilih Reksadana (lanjutan)

 Sesuaikan jenis Reksadana yang dibeli dengan jangka waktu 

tujuan keuangan

 Reksadana Pasar Uang (RDPU)  :

Jangka Pendek 1-3 tahun

 Reksadana Pendapatan Tetap (RDPT) :

Jangka Menengah 3-4 tahun

 Reksadana Campuran (RDC) :

Jangka Menengah Panjang 4-5 tahun

 Reksadana Saham (RDS) :

Jangka Panjang > 5 tahun

Daftar Reksadana beserta NAB dapat dilihat pada harian Bisnis 

Indonesia dan situs www.infovesta.com
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Memilih Reksadana (lanjutan)

Pada saat akan membeli Reksadana, beberapa faktor dibawah ini

juga dapat dipertimbangkan untuk memudahkan pembelian

dan penjualan kembali :

 Dapat dibeli di beberapa agen penjual, sehingga nasabah

mempunyai pilihan lokasi.

Mempunyai fasilitas „Online‟, sehingga nasabah tidak perlu

setiap bulan datang ke agen penjual, karena pembelian bisa

dilakukan secara 'Online‟.

Mempunyai website yang lengkap, sehingga informasi dapat

diakses dengan mudah tanpa harus datang ketempat penjualan,

seperti formulir pembelian / penjualan dan „Fund Fact Sheet‟.

 Financial Service yang memahami kebutuhan nasabah, sehingga

bisa membantu menawarkan jenis Reksadana yang sesuai

dengan tujuan keuangan nasabah.
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Resiko pada Reksadana

Reksadana adalah suatu produk pasar modal yang

mengandung resiko. Walaupun suatu Reksadana

sudah dikelola oleh sebuah Manajer Investasi yang

handal, namun ada beberapa faktor yang akan

mempengaruhi penurunan nilai Reksadana

(NAB). Hal ini disebabkan oleh turunnya nilai efek

(saham, obligasi, deposito) pada portofolio

Reksadana dan resiko likuiditas.
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Resiko pada Reksadana (lanjutan)

 Resiko Penurunan Nilai Aktiva Bersih (NAB)

Pada saat suku bunga Bank Indonesia naik, maka harga

obligasi dan surat hutang lainnya yang terdapat pada

portfolio Reksadana akan turun.

Menurunnya harga saham dan obligasi yang disebabkan

oleh kinerja perusahaan yang tidak bagus (resiko

unsistematik).

Penerbit obligasi gagal bayar (wan prestasi) pada saat

jatuh tempo obligasi atau kupon bunga.

Menurunnya IHSG dan harga obligasi yang disebabkan

oleh situasi politik, ekonomi, sosial (resiko sistematik).

Resiko nilai tukar uang rupiah terhadap mata uang asing.
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Resiko pada Reksadana (lanjutan)

 Resiko likuiditas

Pada saat nasabah mencairkan Reksadananya, Reksadana tersebut

tidak mempunyai cukup uang tunai. Dalam portfolio tiap-tiap

jenis Reksadana harus ada komposisi tunai/cash/deposito untuk

menjaga likuiditas. Tiap-tiap Reksadana mempunyai kebijakan

yang berbeda, berkisar 5% - 20%. Namun bisa saja likuiditas

tersebut tidak mencukupi bila terjadi pencairan dalam jumlah

besar secara bersamaan.

Untuk itu ditetapkan bahwa pencairan maksimum untuk setiap

Reksadana adalah 20% per hari dari total aset yang

dikelola. Jika terjadi pencairan yang cukup besar maka

Reksadana harus menjual efek-efeknya, untuk memenuhi

pencairan dari nasabah. Faktor kurangnya likuiditas dapat

menyebabkan tertundanya pencairan dana nasabah dan jika

penjualan efek dilakukan dalam keadaan pasar turun maka hal

ini juga menyebabkan NAB turun.
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Risk vs Return

Reksa Dana Saham
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Reksa Dana Campuran

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Saham
Obligasi
Pasar Uang

Resiko
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Membeli Reksadana

Reksadana dapat dibeli di gerai / kantor penerbit Reksadana

(Manajer Investasi) dan juga di Bank sebagai agen penjual

Reksadana. Saat ini sudah terdapat lebih dari 20 Bank yang

menjadi agen penjual. Beberapa MI dan agen penjual juga

sudah mempunyai fasilitas online. Jadi investor cukup

melakukan pembukaan rekening di MI atau agen penjual

sekaligus untuk melakukan aktifasi fasilitas online, sehingga

untuk pembelian selanjutnya dapat dilakukan secara online.

Pembelian dan penjualan kembali / pencairan (redemption) dapat

dilakukan pada setiap hari kerja. Sebagai Reksadana terbuka

(open-end) MI wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang

akan dijual oleh investor. Pencairan atau penjualan kembali

dapat dilakukan di MI penerbit reksadana yang akan dicairkan

atau di agen pada saat pembelian reksadana tersebut. Proses

pembelian tidak lama, hanya 1–2 hari bursa, sedangkan proses

pencairan lebih lama yaitu 3–7 hari bursa.
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Membeli Reksadana (lanjutan)

Reksadana diterbitkan dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) 1000

artinya 1 unit penyertaan reksadana berharga Rp 1.000,-. yang

berubah setiap hari sesuai dengan nilai/harga efek-efek yang ada

didalam portfolio Reksadana. Harga tersebut sudah dikurangi

dengan biaya pengelolaan (management fee) dan biaya kustodian

sebagai pihak pencatat dan penyimpan dana dan efek-efek.

Sedangkan pada saat kita membeli Reksadana ada biaya pembelian

dan pada saat menjual ada biaya penjualan. Biaya pembelian

untuk setiap Reksadana berbeda-beda dan kadang-kadang biaya

tersebut juga berbeda pada setiap Agen Penjual. Sedangkan biaya

penjualan selain berbeda untuk setiap Reksadana juga ditentukan

oleh berapa lama investor sudah memiliki Reksadana tersebut.

Biasanya semakin lama investor memiliki Reksadana tersebut,

semakin kecil biayanya, bahkan tidak ada biaya penjualan sama

sekali. Semua biaya-biaya tersebut tercantum pada prospektus dan

dapat ditanyakan sebelumnya kepada penerbit atau agen penjual.
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Penutup

Dengan kemudahan-kemudahan dalam proses

pembelian Reksadana, investor dapat berinvestasi

secara rutin setiap bulan. Karena dengan

menetapkan tujuan-tujuan keuangan dimasa

depan, investor sudah dapat membuat suatu

Perencanaan Keuangan dengan sarana investasi

untuk mencapai tujuan tersebut. Sebuah

Perencanaan Keuangan akan memudahkan

investor berinvestasi secara tepat.
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TENTANG PENULIS

 Penulis adalah Senior Financial Advisor sekaligus Founder dari kantor

Perencana Keuangan Independen AKBAR‟S FINANCIAL CHECK-UP

dan CEO dari Asosiasi Perencana Keuangan IARFC.

 Sebelumnya penulis adalah salah satu penerbit Reksadana pertama di

Indonesia pada tahun 1996 dan pernah mengelola 5 Reksadana

selama hampir 15 tahun.

 Materi tulisan ini berdasarkan materi yang terdapat pada naskah buku

panduan „The Handbook of Financial Planning IARFC‟ dan buku

„Perencanaan Keuangan bagi para Ibu‟.

 Materi ini juga bagian dari materi yang diajarkan pada pendidikan

sertifikasi Perencana Keuangan IARFC di training center Jakarta

maupun di kampus-kampus serta sering dibawakan pada acara

Talkshow dan Seminar.
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DAFTAR KONTAK

 AKBAR‟S FINANCIAL CHECK-UP

Gedung Yayasan Dharma Bakti, lantai 2

Jl. Senopati no. 74, kebayoran baru

Jakarta 12110

 725 0851,      725 0640 

 Lisa.soemarto@akbarfinancialcheckup.com

 www.lisasoemarto.com

www.akbarfinancialcheckup.com

www.iarfcindonesia.com

Twitter : @LaPetiteLisa
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