
 
 

Ketika seseorang memiliki ”dana lebih” maka kebanyakan orang akan berpikir bagaimana 
memanfaatkan dana lebih tersebut, ada juga yang berfikir bagaimana memperbanyak atau 
meningkatkan nilai dari dana tersebut. 
 
”Investasi” menjadi kata yang sudah tidak asing didengar, tapi sejauhmanakah kita 
memahami investasi yang sebenarnya ? 
 
Panduan ini dapat membantu anda memahami investasi, risiko dan keuntungannya... 
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APAKAH ANDA BERMINAT BERINVESTASI? 

 
 
 
Apakah anda memiliki uang lebih daripada yang anda butuhkan setiap harinya? 
 

Sebagian orang menyimpan kelebihan dana mereka di bank, untuk membeli rumah atau 
mobil, atau membayar uang sekolah anak mereka. Uang yang disimpan di bank 
menghasilkan pendapatan yang berasal dari bunga bank. Misalnya, jika bunga bank 10% 
pertahun, maka pendapatan bunga yang diterima oleh nasabah dari tabungan sebesar 
Rp.1.000.000 adalah Rp. 100.000. Tingkat suku bunga bank berubah dari waktu ke waktu. 
 

Sebagian orang memilih untuk menghabiskan saja kelebihan uang mereka. 
 

Atau, jika anda memiliki uang lebih besar daripada yang anda butuhkan untuk biaya hidup, 
anda bisa memilih untuk berinvestasi. Hal ini berarti anda membeli aset dan diharapkan dari 
aset tersebut akan menghasilkan pendapatan, dan ketika anda menjualnya, anda 
mengharapkan akan adanya keuntungan. (Jika anda menerima keuntungan, keuntungan 
tersebut disebut Capital Gain) 
 
RISIKO INVESTASI 
 

Investasi apapun bisa dipastikan mengandung risiko. Sangat 
mungkin kita tidak mendapatkan pendapatan apapun. Juga 
sangat mungkin bahwa kita akan rugi saat kita menjual 
investasi (kerugian tersebut disebut Capital Loss). Anda 
harus menghitung berapa banyak kerugian yang siap anda 
tanggung, seandainya investasi tersebut tidak bisa 
menghasilkan pendapatan dan capital gain seperti yang 
anda harapkan. 
 
Sebagian orang memiliki pengalaman mendapatkan 
keuntungan besar dari berinvestasi dalam jangka pendek. 
Orang-orang tersebut sengaja mengambil risiko besar, 
dengan kemungkinan untuk mendapatkan kerugian yang 

besar pula, atau terkadang mereka hanya beruntung saja. Bagi kebanyakan orang, sebuah 
kesempatan untuk berinvestasi harus dikaji secara hati-hati, karena sekali keputusan 
tersebut dibuat, investasi tersebut harus dimonitor dan dikelola secara seksama. 
 

 

------------------------------------------------------------------------------ 2 ----------------------------------------------------------------------------- 
Sebelum berinvestasi, anda harus mempertimbangkan: produk, biaya, keuntungan dan terutama risikonya. 

Pertimbangkan produk investasi apa yang paling cocok untuk anda. 
MENGERTI DAN PAHAMILAH SEBELUM BERINVESTASI 



INFORMASI INI DITERBITKAN BAPEPAM-LK UNTUK MEMBANTU INVESTOR MEMAHAMI SELUK BELUK BERINVESTASI 

RISIKO TIDAK BERINVESTASI: INFLASI 
 

Kenapa anda tidak menyimpan dana anda di bank 
saja? Pada umumnya bank adalah tempat yang 
aman untuk menyimpan uang. Tetapi anda harus 
ingat bahwa saat tingkat inflasi lebih besar daripada 
tingkat suku bunga bank, uang yang disimpan di bank 
akan berkurang nilainya dari waktu ke waktu. Artinya, 
pada akhir bulan anda hanya dapat membeli lebih 
sedikit barang dibanding pada awal bulan dengan 
jumlah uang yang sama. 
 

Inflasi dapat diartikan dengan kenaikan harga-harga 
barang. Tingkat suku bunga sering dibahas di koran. Anda bisa mendapatkan informasi 
tentang tingkat suku bunga dari bank anda, dan membandingkan antara tingkat suku bunga 
dengan tingkat inflasi. 
 

Ada beberapa macam rekening di bank. Pada rekening deposito tingkat suku bunganya bisa 
berubah dari waktu ke waktu (variable rate). Jika anda menggunakan time deposit, anda 
menaruh uang di bank untuk waktu yang lebih lama, periode yang tetap. Dan biasanya pihak 
bank akan membayar fixed rate yang lebih tinggi. 
 
ADA BERAPA TIPE ASET YANG BISA DIJADIKAN INVESTASI? 
 
Investasi Langsung Pada Aset Fisik: Investor Mengelola Sendiri Asetnya 
 
Jika anda memiliki cukup uang, anda bisa membeli properti seperti misalnya rumah atau 
toko, mencari penyewa, menerima pendapatan sewa secara teratur, dan menjual properti 
tersebut di kemudian hari. Jika anda membeli properti di lokasi yang strategis, penyewa akan 
banyak yang tertarik untuk menyewa properti anda dan pendapatan sewa anda otomatis 
akan naik. Pada umumnya nilai properti akan semakin meningkat seiring dengan waktu, jadi 
ketika anda menjualnya anda bisa berharap akan menerima keuntungan. Sebagian orang 
menganggap dengan berinvestasi di properti maka risiko investasinya rendah. 
Atau anda bisa membeli kendaraan dan menyewakannya ke pihak lain. Anda akan 
mendapatkan uang sewa yang setara dengan biaya pemeliharaan dan keuntungan yang 
anda inginkan. Tentu anda harus membayar asuransi dan biaya perbaikan. Untuk kendaraan, 
jumlah yang anda terima saat anda menjualnya akan lebih rendah dibanding saat anda 
membelinya: kendaraan bekas nilainya lebih rendah daripada kendaraan baru. 
 
Akan tetapi, aset-aset tersebut memiliki beberapa kelemahan. Aset-aset tersebut 
memerlukan dana dalam jumlah besar (capital dalam jumlah besar). Kebanyakan orang 
tidak memiliki uang dalam jumlah yang besar.  Dan sebagian orang juga tidak memiliki waktu 
atau kemampuan untuk mengelola aset secara baik. 
 
 
BERINVESTASI DI PASAR KEUANGAN 
 
Masyarakat dengan dana terbatas bisa memilih untuk berinvestasi di saham atau obligasi. 
Sebelum anda memutuskan untuk berinvestasi di aset tersebut, sebaiknya anda membaca 
prospektus. 
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INVESTASI LANGSUNG PADA SAHAM: INVESTOR MEMUTUSKAN SAHAM MANA 
YANG AKAN DIBELI 
 
 Perusahaan Yang Mengelola Aset Fisiknya 

Perusahaan menerbitkan saham dan obligasi untuk memperoleh dana bagi kelangsungan 
bisnisnya. Investor Perusahaan berada dalam lingkup yang lebih besar bila dibandingkan  
Investor perseorangan, tapi mereka menjalankan fungsi yang sama. Mereka membeli dan 
mengelola aset untuk meraih keuntungan/profit (penerimaan setelah dikurangi semua biaya). 
 

Saat investor membeli saham suatu perusahaan, 
investor tersebut dapat menerima pembagian 
keuntungan dari perusahaan tersebut. Pembagian 
keuntungan kepada pemegang saham atau shareholder 
disebut dividen. Namun pembayaran dividen tidak 
diwajibkan. Manajemen perusahaan bisa memutuskan 
untuk menggunakan keuntungan tersebut untuk membeli 
aset lagi atau untuk pemasaran, sehingga perusahaan 
memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meraih 
keuntungan yang lebih banyak lagi di masa depan. Atau 
manajemen perusahaan memilih untuk menggunakan 
keuntungan tersebut untuk membayar hutang 
perusahaan. Atau malah tidak ada untung sama sekali, 
jika biaya lebih besar daripada pendapatan. 
 

Kemungkinan bagi perusahaan untuk mendapatkan 
keuntungan tergantung pada kemampuan manager 
perusahaan dalam menjalankan bisnis. Saat 
memutuskan untuk berinvestasi di saham, investor 
membuat penilaian tentang perusahaan, manajemennya, 

dan jenis industrinya, seperti misalnya pertambangan atau transportasi. Investor harus 
memahami tentang bisnis perusahaan, dan yakin bahwa perusahaan tersebut dijalankan 
secara baik dan memiliki prospek untuk berkembang. 
 
INVESTASI LANGSUNG DI OBLIGASI: INVESTOR MEMUTUSKAN OBLIGASI MANA 
YANG AKAN DIBELI 
 
 Perusahaan Yang Mengelola Aset Fisiknya 

Saat investor membeli obligasi suatu perusahaan, investor menerima pembayaran bunga 
dari penerbit obligasi sampai dengan jangka waktu tertentu (term of maturity). Dengan kata 
lain, seorang pemegang obligasi (bondholder) menerima pendapatan tetap dari perusahaan, 
pada saat yang ditentukan, dan dengan tingkat suku bunga yang telah disepakati. 
 
Berinvestasi di obligasi dianggap lebih rendah risikonya dibandingkan dengan  berinvestasi 
di saham karena adanya pembayaran teratur yang telah disepakati (tidak seperti dividen). 
 
Obligasi juga bisa diterbitkan oleh lembaga pemerintah. Obligasi pemerintah ini dianggap 
lebih aman daripada obligasi perusahaan. Karena lebih aman, bunga yang dibayarkan 
menjadi lebih kecil dibanding dengan bunga dari obligasi perusahaan. 
 
INVESTASI LANGSUNG DI REKSA DANA: INVESTOR MEMUTUSKAN REKSA DANA 
MANA YANG AKAN DIBELI 
 
 Manajer Investasi Yang Memilih Saham, Obligasi, Atau Aset Lain Yang Akan Dibeli 
 Perusahaan Yang Mengelola Aset Fisiknya 
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Sebagian investor tidak memiliki waktu atau pengetahuan yang cukup tentang perusahaan 
atau lembaga pemerintah penerbit obligasi. Daripada investor salah berinvestasi karena 
tidak memiliki informasi yang cukup terhadap instrumen investasi, investor cenderung untuk 
membayar ongkos jasa atau fee ke Manajer Investasi (MI) yang profesional untuk 
memilihkan obligasi atau saham untuk dimasukkan dalam portofolio Reksa Dana. Risiko 
berinvestasi di Reksa Dana hampir sama dibandingkan bila kita berinvestasi secara 
langsung di obligasi atau saham. Oleh karena itu, investor juga bergantung pada keahlian 
dari MI untuk memilih obligasi atau saham yang tepat (portofolio Reksa Dana). 
 
MI bisa berinvestasi di instrumen selain di saham atau obligasi. Portofolio dana tidak hanya 
bisa terdiri dari saham atau obligasi. Ketika anda akan berinvestasi di Reksa Dana, anda 
perlu membaca prospektus (dokumen yang menyediakan informasi tentang Reksa Dana 
tersebut) untuk lebih memahami mengenai tipe aset, portofolio, dan risiko yang terkandung 
di dalamnya. 
 
LIKUIDITAS: BISAKAH ANDA MEMPEROLEH DANA ANDA KEMBALI KETIKA ANDA 
MEMBUTUHKANNYA? 
 
Jika anda menggunakan dana anda untuk membeli rumah atau kendaraan, anda tidak bisa 
menggunakan uang anda tersebut untuk hal lain kecuali anda menjual  aset anda terlebih 
dahulu. Jika anda menjualnya, nilai uang yang anda terima tergantung dari kondisi pasar dari 
rumah atau kendaraan anda tersebut. 
 

Aset seperti rumah atau kendaraan secara umum 
dikelompokkan dalam illiquid aset karena tidak mudah 
menukar aset tersebut menjadi uang cash. 
 

Saham atau obligasi mungkin menjadi illiquid bila investor 
kesulitan dalam menemukan investor lain yang ingin membeli 
ketika mereka akan menjual atau ketika tidak ada 
kesepakatan harga. 
 

Tujuan dari bursa efek adalah untuk menyediakan likuiditas 
bagi instrumen investasi. Perusahaan yang menerbitkan 
saham dan obligasi bisa mendaftarkan efek mereka ke bursa 
efek. Karena listing di bursa efek meningkatkan likuiditas, efek yang terdaftar di bursa efek 
biasanya lebih menarik bagi investor. Hanya broker-dealers yang berlisensi yang bisa 
memperdagangkan efek secara langsung di bursa efek. Investor membayar fee kepada 
broker-dealer tersebut karena bertransaksi atas nama mereka. Beberapa saham atau 
obligasi dapat juga diperdagangkan di luar bursa efek atau dengan kontrak pribadi.  
 
Margin Trading: Berhutang untuk berinvestasi 
 
Beberapa investor sangat percaya diri. Mereka berani mengambil risiko tinggi. Mereka 
berpikir bahwa jika mereka berani berhutang untuk berinvestasi lebih besar, mereka akan 
mendapat hasil investasi yang lebih besar pula.  
 

Hutang untuk berinvestasi di saham disebut margin trading. Pendekatan ini bisa lebih 
berhasil di ekonomi yang sedang berkembang karena seiring dengan berkembangnya 
market share, walaupun tidak ada jaminan bahwa pendekatan ini akan berhasil. Kepemilikan 
saham tidak selalu diikuti oleh penerimaan dividen dan juga saat saham tersebut dijual tetap 
dimungkinkan adanya capital losses. Sebagian orang menganggap bahwa hal tersebut 
adalah strategi dengan risiko tinggi. 
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RINGKASAN: LANGKAH-LANGKAH SEBELUM BERINVESTASI 
 
1. Tetapkan berapa besar dana dan waktu yang anda miliki 
 

Anda bisa memilih untuk menyimpan uang anda di bank dimana anda bisa mengakses uang 
anda kapan saja. 
Berapa banyak uang yang anda simpan di bank dan berapa banyak uang yang akan anda 
investasikan? 
 
2. Pahami tipe-tipe investasi 
Jika anda tidak memiliki waktu atau informasi yang cukup tentang berinvestasi, anda harus 
benar-benar mempertimbangkan apakah perlu bagi anda untuk berinvestasi. 
• Anda harus memahami pilihan-pilihan yang tersedia dan risiko yang terkandung 

didalamnya. 
• Selama anda berinvestasi, anda harus memonitor performanya. 
• Anda harus memutuskan kapan anda menjual investasi anda. 
 

Peroleh informasi dari pihak yang menjual dan situs dari pihak yang menerbitkan  instrumen 
investasi tersebut, juga dari situs regulator (Bapepam-LK) dan bursa efek. 
 

Masyarakat sering membandingkan rate of return antara tabungan di bank, deposito 
berjangka, Reksa Dana serta obligasi dan mengandalkan informasi tersebut untuk membuat 
keputusan terkait dengan rencana investasi mereka. Tetapi, rate of return hanya sebagian 
kecil dari informasi yang anda butuhkan ketika anda memutuskan untuk berinvestasi. 
 

Anda juga harus mempertimbangkan risiko bahwa suatu hari anda bisa kehilangan sebagian 
atau seluruh uang anda. Untuk produk apa saja, dalam situasi dan kondisi apa saja, anda 
bisa kehilangan uang anda? Dan kira-kira bagaimana situasi dan kondisi tersebut bisa 
terjadi? 
 

Anda juga harus memahami total biaya yang harus anda keluarkan bila anda membeli 
instrumen investasi tersebut. Biaya bank berbeda cara penghitungannya dengan biaya jasa 
Manajer Investasi. Karena anda berinvestasi maka pihak lain (termasuk Manajer Investasi, 
broker-dealer dan pihak yang menjual produk tersebut) menerima keuntungan dari uang 
yang anda investasikan, umumnya berupa fee. Sebelum anda memutuskan untuk membeli 
suatu produk investasi anda harus tahu berapa banyak fee dan biaya lain yang harus anda 
bayarkan. 
 
3. Pilihlah produk investasi yang cocok bagi anda 
 

Berapa besar risiko yang siap anda tanggung? Bagaimana kemungkinan bahwa anda 
kehilangan seluruh uang anda akan mempengaruhi posisi keuangan anda? Anda perlu 
mendiskusikan tentang kesempatan dan risiko dengan 
pihak lain, termasuk keluarga yang akan dipengaruhi oleh 
keputusan investasi anda. 
 

Beberapa tipe produk investasi sangat mudah untuk dipahami. 
Namun ada juga yang sulit untuk dimengerti. Hal itu disebabkan 
mereka memiliki struktur yang komplek dan memilki beberapa 
derivative (produk turunan). Sebelum anda memutuskan 
untuk berinvestasi, anda harus secara seksama memperhatikan 
dan memahami bagaimana cara kerja suatu produk investasi 
atau total biaya yang harus anda bayar untuk memiliki produk 
tersebut atau faktor-faktor yang bisa menyebabkan kerugian. 
 

Ungkapan bijak dalam berinvestasi: Jika anda tidak memahami suatu produk investasi, 
jangan membeli produk tersebut. Berinvestasilah pada produk yang anda pahami. 
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4. Gunakan waktu untuk mempelajari pilihan investasi yang ada 
 

Sekali anda memutuskan untuk berinvestasi di 
salah satu produk, dapatkan informasi yang cukup 
dan pelajarilah di rumah. Bandingkan produk 
investasi dari penerbit yang berbeda. Jangan 
terburu-buru mengambil keputusan! 
 
 
 
 

 
5. Atur bagaimana anda akan mengelola investasi anda 
 

Susunlah rencana untuk memonitor performa dari investasi anda. Tentukan batasnya. Jika 
nilainya naik apakah anda akan langsung menjualnya untuk mendapatkan keuntungan? Lalu 
bagaimana sebaliknya? 
 

Sebagian pihak mengatakan bahwa buy-and-hold-strategy adalah yang terbaik untuk 
jangka panjang. Setiap kali anda membeli dan menjual efek maka anda akan membayar 
biaya transaksi, yang kadang jumlahnya cukup signifikan. Usahakan untuk menghindari 
transaksi yang terlalu sering. Namun tentu saja bahwa buy-and-hold-strategy hanya berlaku 
jika produk investasi yang anda miliki mempunyai prospek bagus untuk jangka panjang. 
Anda juga harus memperhatikan pajak yang akan anda tanggung ketika anda menjual dan 
membeli produk investasi. 
 
REKSA DANA 

 
• Ditawarkan oleh manajer investasi melalui prospektus 
• Bisa dibeli dari Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana, dan Wakil Agen 

Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD). 
• Diatur oleh Bapepam-LK 
 
Overview Produk 
 
Investor menyetorkan uang kepada Manajer Investasi dan digunakan untuk membeli aset.  
 

Keuntungan yang akan didistribusikan kepada investor tergantung pada kontribusi dana ke 
Reksa Dana dari masing-masing investor serta Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana yang 
bersangkutan. 
 

Risiko kerugian dan tingkat pengembalian tergantung pada portofolio dari Reksa Dana 
tersebut. 
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Reksa Dana Terbuka 
 

Nilai dari aset Reksa Dana akan berubah dari waktu ke waktu, tergantung dari keadaan 
pasar dan situasi ekonomi. 
 

Jika NAB meningkat antara waktu subscription dan redemption, investor akan menerima 
keuntungan yang disebut capital gain. Sebaliknya, jika terjadi penurunan NAB maka investor 
akan menderita kerugian yang disebut capital loss. 
 
Reksa Dana Tertutup 
 
Untuk Reksa Dana Tertutup sahamnya tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek. Saham 
Reksa Dana ini, dapat dibeli atau dijual setiap hari di Bursa Efek. Jadi bila investor ingin 
membeli atau menjual sahamnya dia harus melakukan transaksi di Bursa Efek. Harga 
saham yang terbentuk merupakan harga pasar, yaitu bergantung kepada penawaran beli 
atau jual yang terjadi di Bursa Efek. Harga pasar bisa lebih tinggi atau rendah daripada NAB 
reksa dana.  
 
Kontribusi Investor 
 
Investor membayar biaya operasional, fee kepada Manajer Investasi, dan kepada pihak yang 
menjual unit penyertaan Reksa Dana tersebut kepada investor. 
 
Yang Diterima Oleh Investor 
 
Pembayaran dari pendapatan aset (share of income) bagi 
investor pada saat melakukan redemption.  
 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, saat menarik 
dananya dari Reksa Dana investor bisa menerima lebih 
tinggi atau lebih rendah dibandingkan pada saat 
menempatkan modal (capital gain atau capital loss), 
tergantung pada nilai pasar dari aset Reksa Dana pada 
saat penarikan. 
 
KONTRIBUSI MANAJER INVESTASI 
 
Informasi tentang produk investasi 
 

Manajer Investasi memiliki keahlian dalam memilih aset yang berpotensi untuk memberikan 
keuntungan atau capital gain bagi investor. 
 
KEUNTUNGAN REKSA DANA  
 
• Biaya untuk membeli atau menjual unit penyertaan Reksa Dana bisa lebih rendah untuk 

transaksi dalam frekwensi yang sering. 
• Aset yang besar, terlalu besar bagi investor individual untuk membeli, hanya 

dimungkinkan bagi Manajer Investasi untuk membeli. 
 
Administrasi 
 

• Menilai aset setiap hari dan mempublikasikan harga dari aset tersebut di koran pada 
keesokan harinya. 

• Pengaturan subscriptions, redemptions dan distribution. Manajer Investasi bekerjasama 
dengan bank kustodian, yang juga berperan penting dalam pengadministrasian dana. 
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Yang Diterima Oleh Manajer Investasi 
 
Sejumlah uang dari persentasi nilai aset dibayarkan kepada Manajer Investasi sebagai fee 
untuk mengelola Reksa Dana tersebut.  
 
REKSA DANA-SAHAM 
 
Manajer Investasi membeli saham yang tercatat di BEI. Manajer Investasi bisa membeli 
saham yang diperdagangkan (likuid) yang berasal dari perusahaan besar, atau yang jarang 
diperdagangkan (illikuid) yang berasal dari perusahaan kecil. Atau bisa saja Manajer 
Investasi membeli bermacam-macam tipe saham. 
 

Manajer Investasi juga bisa membeli saham yang berasal dari bursa efek di indonesia atau 
yang tercatat di bursa efek luar negeri (namun ada beberapa kesulitan dalam membeli 
saham yang tercatat di luar negeri). 
 
Bagaimana Saham Memberikan Keuntungan Bagi Investor Reksa Dana? 
 
Perusahaan Bisa Rugi Atau Untung 
 

Perusahaan menjual saham ke publik 
pertama kali kepada investor dengan tujuan 
mengumpulkan dana untuk ekspansi 
perusahaan yang bertujuan meningkatkan 
keuntungan. 
 

Ketika pendapatan lebih tinggi dibandingkan 
dengan biaya yang dikeluarkan, maka 
perusahaan untung, begitu pula sebaliknya. 
Jika kerugiannya terlalu besar maka 
perusahaan bisa berhenti beroperasi dan 
dilikuidasi. 
 

Apakah perusahaan rugi atau untung 
tergantung pada kemampuan bisnis dan manajerial dari manajemen perusahaan dan model 
bisnis yang dijalankan: pemahaman selera konsumen, harga, dan kualitas dari produk dan 
pelayanan, dan biaya untuk menjalankan perusahaan. 
 

Informasi tentang perusahaan tertentu tersedia di situs BEI. 
 
Manajer Investasi Memilih Saham Yang Berpotensi Untuk Menghasilkan Keuntungan 
 
Perusahaan mendaftarkan sahamnya di bursa efek dengan tujuan sahamnya dapat dengan 
mudah ditransaksikan oleh investor (termasuk oleh Manajer Investasi). 
 

Harga saham dari perusahaan-perusahaan tergantung pada pendapat investor mengenai 
potensi dan prestasi perusahaan. Harganya berkaitan erat dengan NAB perusahaan (aset-
hutang). 
 

Manajer Investasi menggunakan beberapa cara untuk memilih perusahaan-perusahaan 
yang diyakini akan menghasilkan keuntungan bagi investor. Seperti misalnya, Manajer 
Investasi membeli saham dari suatu perusahaan dimana harga saham tersebut lebih rendah 
dari NAB perusahaan itu dan perusahaan memiliki potensi yang besar untuk berkembang. 
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Bagaimana Keuntungan Perusahaan Dibagikan Kepada Investor Reksa Dana? 
 
Jika perusahaan mendapat keuntungan, perusahaan tersebut 
bisa membagikan dividen kepada investor (termasuk Manajer 
Investasi). Dalam kasus ini, Manajer Investasi akan 
membayar kepada investor yang melakukan redemption. 
 

Sebaliknya, perusahaan bisa memilih untuk 
menginvestasikan kembali profit yang didapat untuk membeli 
aset lagi dengan tujuan untuk meningkatkan tingkat penjualan 
di masa datang. Dalam kasus ini, investor akan menganggap 
saham yang mereka miliki dalam perusahaan itu lebih tinggi 
nilainya. Seiring dengan meningkatnya harga saham, NAB 
dari Reksa Dana tersebut juga akan meningkat. Dan jika 
investor ingin menjual unit penyertaan Reksa Dananya maka 
dia akan mendapatkan capital gain. 
 
REKSA DANA – PENDAPATAN TETAP 
 
Reksa Dana Pendapatan Tetap merupakan Reksa Dana yang melakukan investasi sebagian 
besar pada efek bersifat utang. Umumnya Reksa Dana ini melalui Manajer Investasi 
melakukan investasi pada obligasi. 
Manajer Investasi membeli obligasi yang terdaftar di BEI atau melalui transaksi pribadi (over 
the counter atau OTC). Penerbit obligasi bisa perusahaan, agensi pemerintah seperti 
misalnya bank lokal atau nasional. Organisasi lain juga dapat menerbitkan obligasi, seperti 
misalnya World Bank. 
    

Untuk investor (Manajer Investasi), membeli obligasi mirip dengan membuat pinjaman 
kepada penerbit obligasi. Penerbit tersebut membayar bunga secara teratur selama usia 
obligasi tersebut (term to maturity) dan pada saat maturity tersebut jumlah pokok utang akan 
dibayarkan kepada investor. Perusahaan atau pemerintah harus memiliki manajemen 
keuangan yang kuat untuk dapat melakukan pembayaran bunga secara teratur dan 
pembayaran hutang pokok tersebut secara tepat waktu. Untuk sebagian obligasi, penerbit 
membayar agen penilai rating untuk menilai rating yang mengindikasikan kemampuan 
membayar bunga dan pokok sesuai yang telah disepakati. 
 

Obligasi telah dikembangkan sejak 20-30 tahun terakhir. Beberapa obligasi sekarang 
memiliki struktur yang komplek. Sebagian obligasi juga memiliki derivatives. 
 
Pembayaran kepada investor dilakukan dengan mata uang yang telah disepakati ketika 
obligasi tersebut diterbitkan. Seperti misalnya akan menggunakan rupiah atau dolar.  
 

Obligasi diterbitkan dengan jangka waktu 1-5 tahun yang dianggap berumur pendek. 
Obligasi dengan jangka waktu 5-12 tahun dianggap berumur sedang. Sedangkan yang 
berjangka waktu diatas 12 tahun dianggap berumur panjang. Biasanya yang paling panjang 
umurnya adalah 30 tahun.  
 

Jika obligasi dipertahankan sampai dengan usianya berakhir, investor mengetahui berapa 
banyak yang akan dibayarkan dan kapan waktu pembayaran. Namun terkadang pemegang 
obligasi ingin menjual atau membeli obligasi sebelum usianya berakhir. Mereka bisa saja 
membutuhkan uang, atau mereka mencoba untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang 
lebih tinggi. Untuk Reksa Dana, Manajer Investasi harus membeli obligasi lagi ketika investor 
subscribe, dan menjual obligasi ketika investor redeem. 
 

Ketika obligasi dijual atau dibeli sebelum usianya berakhir, harganya harus ditentukan pada 
saat transaksi. Hal ini mudah karena obligasi termasuk likuid, seperti misalnya obligasi yang 
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sering diperdagangkan di bursa efek. Atau kalau tidak, harga obligasi tersebut harus dihitung 
terlebih dahulu. Perhitungan tersebut mencakup faktor-faktor sbb: 
- Jumlah total yang diharapkan untuk dibayar oleh penerbit kepada pemegang obligasi dari 

saat sekarang sampai usianya berakhir. 
- Jangka waktu hingga usia obligasi berakhir 
- Perubahan pada tingkat suku bunga. Ketika obligasi diterbitkan, suku bunga untuk 

pembayaran periodik diputuskan setelah mempertimbangkan suku bunga yang 
diterbitkan oleh bank sentral. 

• Jika bank sentral menaikkan suku bunga setelah obligasi diterbitkan, pembayaran 
periodik umumnya berdasarkan pada suku bunga yang lebih tinggi daripada 
obligasi yang diterbitkan sebelum ada perubahan suku bunga. Maka, obligasi 
yang diterbitkan sebelum suku bunga berubah menghasilkan nilai total 
pembayaran yang lebih rendah. Hal tersebut menurunkan harga obligasi. 

• Jika bank sentral menurunkan suku bunga setelah obligasi diterbitkan, 
pembayaran periodik umumnya berdasarkan pada suku bunga yang lebih rendah 
daripada obligasi yang diterbitkan sebelum ada perubahan suku bunga. Maka, 
obligasi yang diterbitkan sebelum suku bunga berubah menghasilkan nilai total 
pembayaran yang lebih tinggi. 

 

Ketika harga dari obligasi ilikuid ditentukan, beberapa perkiraan dipergunakan. Perkiraan 
tersebut ditentukan berdasarkan pada pertimbangan yang reasonable dan independent. 
 
REKSA DANA - PASAR UANG 

 
Reksa Dana Pasar uang merupakan Reksa 
Dana yang melakukan investasi hanya pada 
Efek bersifat utang dengan jatuh tempo 
kurang dari 1 (satu) tahun. 
 

Manajer Investasi membeli dan menjual 
instrumen pasar uang ketika investor ingin 
subscribe atau redeem dari Reksa Dana. 
 

Seperti obligasi, instrumen pasar uang 
biasanya diterbitkan oleh perusahaan atau 
pemerintah untuk mendapatkan dana untuk 
mendanai operasi perusahaan. 
Bagaimanapun juga, tidak seperti obligasi, 
instrumen pasar uang biasanya memiliki 
umur yang pendek: tidak lebih dari 12 bulan. 
Karena instrumen tersebut memiliki umur 
yang lebih pendek daripada obligasi hal 
tersebut menyebabkan Reksa Dana tersebut 
lebih mudah dihitung harganya. 
 

Sebagian orang menganggap Reksa Dana 
pasar uang hampir sama dengan rekening di 
bank. Bagaimanapun juga risiko dan 
peraturan dari tabungan di bank dan Reksa 

Dana pasar uang tidak sama. Fee dan biaya juga berbeda. 
 
REKSA DANA - CAMPURAN 
 
Dalam suatu Reksa Dana Campuran, Manajer Investasi bisa berinvestasi dalam instrumen 
keuangan termasuk obligasi dan saham serta instrumen pasar uang. 
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Jika anda memutuskan berinvestasi dalam Reksa Dana Campuran, anda harus memahami 
investasi yang memungkinkan instrumen apa saja yang bisa dimasukkan ke portfolio 
investasi, dan situasi apa saja yang memungkinkan Manajer Investasi untuk merubah 
susunan portofolio investasi. 
 
REKSA DANA - SYARIAH 
 
Manajer Investasi berinvestasi di saham dari perusahaan yang beroperasi dengan prinsip 
syariah.Reksa Dana Syariah menyediakan return bagi investor hampir sama seperti Reksa 
Dana konvensional. 
 

Saham yang tercakup dalam Reksa Dana Syariah harus disaring dan dipilih. Bagaimanapun 
juga, sebagian bursa efek hanya memiliki beberapa perusahaan yang memenuhi kriteria 
penyaringan dan pemilihan dimaksud. Hal tersebut kadang membatasi pengembangan 
Reksa Dana Syariah. 
 
Screening 
 

Perusahaan dilarang bergerak dalam bidang yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, 
misalnya: 
• Perusahaan jasa keuan gan yang membayarkan bunga kepada nasabahnya; 
• Perusahaan yang menjual alkohol atau daging babi; 
• Perusahaan yang bergerak dalam bidang perjudian atau night club. 
 
Filtering 
 

Diaplikasikan terhadap perusahaan yang menggunakan hutang untuk membiayai operasi 
perusahaan. Filter diberlakukan terhadap rasio dari jumlah total hutang perusahaan  
dibandingkan dengan nilai total saham perusahaan. Catatan: untuk Indonesia saat ini 
maksimum 82%. 
 

Perubahan di pasar bisa mengarah pada perubahan dari rasio hutang perusahaan termasuk 
debt to equty ratio. Hal tersebut berarti bahwa perusahaan bisa berfluktuasi dalam 
memenuhi kriteria filtering tersebut. Manajer Investasi harus menjual saham tersebut bila 
perusahaannya tidak memenuhi kriteria filtering. Hal itu menaikkan biaya operasi karena 
Manajer Investasi harus memonitor kualifikasi terhadap kriteria filtering tersebut, melakukan 
penelitian untuk mengidentifikasi perusahaan lain yang memenuhi kriteria filtering, dan 
membayar biaya transaksi untuk setiap pembelian dan penjualan unit penyertaan Reksa 
Dana. 
 
REKSA DANA – INDEX  
 

Index merupakan nilai yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu 
efek yang tercatat di bursa efek. Indeks ada yang dikeluarkan oleh 
bursa efek yang bersangkutan secara resmi dan ada yang 
dikeluarkan oleh institusi swasta. Indeks berfungsi untuk 
memperbandingkan performa nilai suatu efek apakah lebih tinggi 
atau rendah dengan nilai indeks dimaksud. Hal tersebut 
memungkinkan perbandingan performa, misalnya nilai pasar saham 
suatu pertambangan yang terdaftar di satu bursa efek, dibandingkan 
dengan keseluruhan performa harian dari bursa efek yang 
bersangkutan. Indeks dapat memperingatkan investor mengenai 
kepercayaannya terhadap pasar, khususnya ketika terjadi perubahan 

yang cukup signifikan dalam perekonomian, seperti misalnya perubahan harga minyak dunia. 
 

Manajer Investasi yang menerbitkan Reksa Dana indeks dapat memilih saham yang memiliki 
potensi lebih baik dibanding indeks. 
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Manajer Investasi dapat berinvestasi pada saham-saham yang termasuk dalam indeks 
tertentu. Performa Reksa Dana Indeks yang keseluruhannya mengacu pada suatu indeks 
tertentu dimungkinkan tidak pernah bisa lebih tinggi performanya daripada indeks acuannya, 
karena terdapat biaya-biaya.  
 
REKSA DANA – TERPROTEKSI 
 
Investor umumnya menaruh dana di Reksa Dana untuk jangka waktu tertentu, misalnya 
minimum 5 tahun. 
 

Dana yang terkumpul dalam Reksa Dana tersebut, oleh Manajer Investasi digunakan untuk 
membeli obligasi yang telah dirating oleh agensi rating sebagai rangking investasi. Selain 
itu, di Indonesia portofolio Reksa Dana Terproteksi umumnya adalah Obligasi Pemerintah. 
Tujuan dari rangking investasi adalah diupayakan untuk memberikan proteksi terhadap nilai 
awal investasi investor. 
 
REKSA DANA – DENGAN PENJAMINAN  
 
Reksa Dana ini memberikan jaminan atas nilai investasi awal pada saat jatuh tempo. 
Penjaminan dilakukan bukan oleh Manajer Investasi tetapi melalui pihak ketiga yaitu 
penjamin (guarantor). Dalam hal ini Manajer Investasi dan Bank Kustodian membuat kontrak 
penjaminan dengan pihak penjamin dengan syarat-syrat tertentu. 
 
DIRE (Dana Investasi Real Estat) 

 

a gedung. 

 

Manajer Investasi membeli dan mengelola gedung, 
seperti misalnya gedung perkantoran atau apartemen. 
Distribusi periodik yang diterima oleh investor berasal dari 
uang sewa, setelah dikurangi dengan dana untuk 
mengelol
 

Ketika DIRE dilikuidasi/ ditutup, Manajer Investasi menjual 
aset gedung tersebut dan membagikan hasilnya kepada 
investor. 
 
 
 

KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET (KIK EBA) 
 
Manajer Investasi membeli instrumen keuangan yang diharapkan untuk menghasilkan 
pendapatan yang teratur dan tetap. Instrumen keuangan tersebut dikumpulkan dalam 
portofolio KIK EBA. Manajer Investasi menawarkan KIK EBA ini kepada investor yang 
mengharapkan pendapatan yang didasarkan dari bentuk instrumen seperti ini.  
 

Instrumen keuangan tersebut termasuk sbb: 
• Tagihan kredit rumah  
• Hutang dijamin oleh pemerintah 
• Tagihan kartu kredit 

Keahlian dari Manajer Investasi adalah untuk memilih instrumen keuangan yang bisa 
menghasilkan keuntungan bagi investor. 
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REKSA DANA – PENYERTAAN TERBATAS 
 
Reksa Dana ditujukan bagi investor profesional. (Ketentuan bagi investor profesional diatur 
dalam Peraturan Bapepam-LK. Lihat Peraturan IV.C.5 pada alamat situs berikut) 
 

  http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/index.htm 
 

Investor profesional disyaratkan untuk menyetor sejumlah dana kepada Reksa Dana 
Penyertaan Terbatas. 
 
ASURANSI UNIT - LINK 
 
• Ditawarkan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa 
• Bisa diperoleh dari Broker Asuransi atau agen asuransi 
• Diatur oleh Bapepam-LK 
 
Overview produk 
 

Asuransi Unit Linked adalah sebuah produk investasi 
yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi jiwa, 
bukan oleh Manajer Investasi. Ketika nasabah 
membayarkan iuran atau polis asuransi (premi) 
mereka , perusahaan menginvestasikan dana tersebut 
supaya bila nantinya ada klaim dari nasabah, 
perusahaan bisa membayar klaim tersebut. Karena 
perusahaan asuransi dianggap memiliki pengetahuan 
dalam investasi, seperti Manajer Investasi, mereka 
harus memilih produk investasi yang memiliki potensi 
untuk berkembang, sama halnya dengan nasabah 
asuransi yang ingin mengelola risiko dengan cara 
memiliki asuransi jiwa. 
 

Ketika anda membayar premi pada asuransi unit 
linked, sebagian uang anda ditempatkan untuk 
asuransi dan sebagian lagi diinvestasikan. Anda harus 
membaca secara seksama perihal ketentuan polis, 
berapa banyak uang anda untuk membayar polis 
asuransi dan berapa banyak yang diinvestasikan, 
sama halnya dengan tipe asuransi jiwa yang anda 

peroleh. Seperti misalnya, asuransi tersebut apakah meliputi cacat tetap atau cacat 
sementara. 
 

Produk asuransi unit linked, sama seperti Reksa Dana, dananya juga diinvestasikan di 
saham, instrumen pasar uang, produk berpendapatan tetap atau kombinasi dari produk-
produk tersebut. 
 
Yang dibayarkan oleh Nasabah Asuransi 
 
Nasabah Asuransi membayar premi asuransi, baik dalam bentuk pembayaran satu kali atau 
pembayaran rutin. Uang yang dibayarkan oleh nasabah juga sebagian dialokasikan untuk 
membayar fee bagi agen penjual. 
 
Yang diterima oleh Nasabah Asuransi 
 
Nasabah asuransi menerima sejumlah pembagian pendapatan (share of income) yang 
berasal dari sebagian dana mereka yang diinvestasikan. 
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Jika terjadi klaim asuransi, perusahaan asuransi akan meneliti klaim tersebut dan 
memutuskan apakah akan dilakukan pembayaran terhadap klaim tersebut. Jika demikian, 
pemegang polis akan menerima sejumlah pembayaran yang ditetapkan oleh perusahaan 
asuransi. 
 
Kontribusi Perusahaan Asuransi 
 
Pengetahuan Tentang Asuransi 
 
Pengetahuan dalam mendesain produk asuransi sehingga dapat memenuhi kebutuhan 
konsumen/nasabah. 
 
Pengetahuan Tentang Investasi 
 
Pengetahuan dalam memilih aset yang berpotensi untuk mendatangkan keuntungan bagi 
nasabah. 
 
Keuntungan Dari Premi Nasabah Yang Dikumpulkan Dalam Satu Produk Investasi 
 

• Biaya transaksi (untuk membeli dan menjual aset) bisa lebih rendah untuk transaksi 
yang frekwensinya sering atau jumlahnya besar. 

• Aset yang besar, aset yang nilainya terlalu besar bagi investor individu sehingga hanya 
dimungkinkan bagi perusahaan asuransi untuk membelinya. 

 
Administrasi 
 

Perusahaan Asuransi mengadministrasikan polis asuransi unit link dari nasabah, melakukan 
penilaian terhadap klaim yang diajukan, melakukan pembayaran klaim dan menyelesaikan 
pembagian pendapatan dari produk investasi. 
 
Yang diterima oleh Perusahaan Asuransi 
 

Perusahaan Asuransi menerima sejumlah dana dari premi yang dibayarkan oleh nasabah.  
Anda juga harus memeriksa apakah perusahaan asuransi menerima persentasi dari nilai 
aset produk investasi. 
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BUKU PANDUAN INI TIDAK UNTUK 
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TIPS 

 
Bacalah kontrak 
investasi dengan 
teliti, jika tidak 
mengerti 
mintalah nasehat 
dari tenaga ahli 

 
Pahami risiko 
dan keunggulan 
dari produk 
investasi akan 
anda beli 

Periksa legalitas 
produk investasi dan 
institusi penerbit 
produk investasi 
sebelum anda 
berinvestasi 

Pahami profil 
risiko dan latar 
belakang 
keuangan anda 
sebelum 
berinvestasi 

 
Hati-hati terhadap 
penawaran 
investasi yang 
menjanjikan 
keuntungan pasti 

 
Mintalah nasihat 
kepada tenaga ahli 
di bidang investasi 
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