
Ingin Hidup Nyaman dan Bahagia? 

Simak sebentar lagi. 
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situs Mengelola Keuangan Keluarga  

Cara  Investas i   

REKSADANA 
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Mengapa Reksadana 

Reksadana cocok bag i  investor yang 

memi l ik i  banyak keterbatasan, seper t i  

waktu, dana, in formas i , dan pengetahuan 

i nvestas i .  Reksadana mampu mengurang i  

r is iko investas i  karena d isebarkan pada 

berbaga i  produk investas i .   

Te tap i  bukan berar t i  reksa dana bebas 

r is iko.  Untuk i tu , investor te tap per lu  

mempela jar i  berbaga i  r i s iko produk in i .  
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• Paham pengertian investasi 

Reksadana 

• Paham manfaat dan risiko 

Reksadana 

• Paham bagaimana mencari 

informasi mengenai 

Reksadana. 

Tujuan 
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Kenapa Perlu Investasi? 
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Kenapa Perlu Investasi? 

• Tingginya kenaikkan 

harga, inflasi, setiap 

tahun menyebabkan 

menabung TIDAK 

CUKUP. Harus investasi. 

• Rata – rata inflasi 

Indonesia berkisar 6% 

sampai dengan 8% 

setiap tahun. 
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• Menabung hanya 

memberikan bunga 4% 

sd 5%. Negatif Return: 

Mau Untung Malah 

Buntung. 

• Investasi menawarkan 

return > inflasi. 



REKSADANA = INSTRUMEN 

INVESTASI TERMUDAH 

Bagaimana Cara Mengalahkan Inflasi ? 
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Apakah Reksadana Menguntungkan? 

 

• Sangat 

menguntungkan.  

• Grafik peningkatan 

instrumen investasi 

di USA dari tahun 

1802 – 2006. 

• Bukti data hampir 

200 tahun lebih. 
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Apa itu Reksadana? 

Solusi Investasi Anda adalah Reksadana. 
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Apa Reksadana 

Reksadana adalah suatu wadah yang 

dipergunakan untuk menghimpun 

dana dari masyarakat pemodal untuk 

selanjutnya diinvestasikan dalam 

Portofolio Efek oleh Manajer 

Investasi.  
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REKSADANA 
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• Menghimpun dana 

dari masyarakat 

pemodal  

• Investasi dalam 

Portofolio Efek  

• Dikelola oleh 

Manajer Investasi. 



Apa saja Manfaat Reksadana? 

Bisa duduk tenang, Investasi dikelola oleh professional 
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Manfaat Reksadana (1) 

• Diversifikasi Portofolio. Karena kumpulan 

dana, Reksadana melakukan penyebaran 

investasi yang memperkecil risiko. 

• Manajer Investasi. Reksa Dana dikelola oleh 

manajer profesional yang berpengalaman.  

• Mudah Pencairan. Setiap penjualan oleh 

investor wajib dibeli kembali Reksadana.  

• Investasi Kecil. Bisa serendah Rp 100 ribu. 
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Manfaat Reksadana (2) 

• Keleluasaan Investasi. Leluasa memilih jenis 

investasi dan pindah ke jenis lainnya sesuai 

dengan tujuan investasi Anda. 

• Keringanan Biaya. Lebih ringan biayanya 

dibandingkan bila Anda melakukannya sendiri. 

Pengelola Reksadana menghimpun dana skala 

besar, sehingga dapat mengalokasikannya 

secara ekonomis. 
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Ada Banyak Pilihan Reksadana 

Pilih yang sesuai kebutuhan dan profil risiko. 
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Jenis – Jenis Reksadana 

1. Pasar Uang 

Menempatkan 100% 

dananya di pasar uang, 

(deposito, SBI, obligasi 

jatuh tempo < 1thn). 

 

2. Pendapatan Tetap  

Menempatkan minimum 

80% dananya di obligasi.  

3. Saham  

Reksa Dana 

menempatkan minimum 

80% dalam saham.  

 

4. Campuran  

Menempatkan dananya, 

dalam instrumen pasar 

uang atau obligasi, atau 

saham dengan komposisi 

yang fleksibel.  
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Reksadana: Rupiah & Valas 

• Reksadana dalam 

Rupiah adalah 

bentuk yang paling 

lazim.  

• Namun, Reksadana 

juga menyediakan 

dalam bentuk mata 

uang asing (valas), 

misalnya US$. 
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Fitur Reksadana Valas 

• Penempatan dalam valas 

• Investasi di instrumen 

valas. Misal obligasi valas. 

• Risiko dan Keuntungan 

dipengaruhi return 

instrumen dan fluktuasi 

nilai tukar. 

• Bagus untuk hedging. 



Risiko Reksadana 
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Risiko Reksadana 

Keuntungan Tidak Dijamin. 

Tidak ada jaminan untuk 

mendapatkan pembagian 

keuntungan, dividen, 

ataupun kenaikan nilai 

investasi. 
 

Risiko Efek. Contohnya 

default perusahaan 

penerbit pada pembayaran 

kupon dan/atau pokok 

obligasi, dan implikasi dari 

peringkat kredit 

perusahaan di downgrade. 

Risiko Pasar Modal. 

Perubahan kondisi pasar 

yang merupakan hasil 

dari: global, regional atau 

perkembangan ekonomi 

nasional; kebijakan 

pemerintah atau kondisi 

politik, pergerakan suku 

bunga, sentimen investor 

ataupun guncangan 

eksternal. 
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Risiko Reksadana 

Risiko likuiditas. 

Seberapa mudah 

mencairkan Reksadana 

karena kemungkinan 

Manajer Investasi bisa 

kesulitan melakukan 

pelunasan kembali 

karena sejumlah hal. 
 

Risiko Inflasi. Potensi 

kerugian daya beli 

investasi Anda karena 

terjadinya kenaikan rata-

rata harga konsumsi. 

Risiko Ketidakpatuhan. 

Ketidaksesuaian terhadap 

hukum, aturan, etika dan 

kebijakan dan prosedur 

internal dari Manajer 

Investasi. 

Risiko Manajer Investasi. 

Kemampuan Manajer 

Investasi dalam mengelola 

kinerja Reksadana. 
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Reksadana dikelola oleh Manajer Investasi 

Manajer Investasi yang professional dan bersertifikasi menjaga portfolio 

reksadana. 
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Prospektus Reksadana 

Prospektus adalah 

dokumen yang 

sebaiknya dibaca 

sebelum memulai 

investasi di 

Reksadana. 
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ISI PROSPEKTUS 
 

• Legalitas 

• Pengelola – Manajer 

Investasi, Bank 

Kustodian 

• Strategi Investasi 

• Cara Beli dan Jual. 



Manajer Investasi 

• Manajer Investasi (MI) 
adalah pihak yang 
mengelola Reksadana.  

• Kinerja investasi 
ditentukan oleh 
kepiawaian MI 
mengelola portfolio. 

• MI harus memperoleh 
izin dari Otoritas Jasa 
Keuangan.  
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• Terdapat serangkaian 

sertifikasi dan ujian 

yang harus dilalui 

untuk menjadi MI. 

• Reksadana membayar 

fee kepada MI 

berdasarkan jumlah 

dana yang dikelola 

oleh MI. 



Kebijakan Investasi 

• Kebijakan Investasi 

menentukan target dan 

komposisi instrumen. 

Patokan Manajer 

Investasi mengelola 

portfolio Reksadana. 

• Kebijakan Investasi 

menjadi dasar investor 

memilih Reksadana. 
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• Kebijakan Investasi 

dicantumkan di 

prospektus. 

• Manajer Investasi 

dilarang melanggar 

Kebijakan Investasi. 

• Pelanggaran kebijakan 

investasi dikenai sanksi 

oleh regulator. 



Bagaimana Cara Investasi Reksadana 

Ada banyak cara dan itu mudah. 
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Cara Investasi Reksadana 

Ada tiga cara Investasi Reksadana: 

1 Lewat  

2 Lewat 

3 Lewat 



Investasi Reksadana Online 

Cara paling mudah & murah dalam investasi 

Reksadana adalah:  

Beli dan Jual Reksadana 

secara Online dengan Internet 

Banking - Bank Agen Penjual. 



Mencari Reksadana Terbaik? 

Salah satu tugas paling penting adalah menemukan Reksadana Terbaik 

yang sesuai kebutuhan kita. 
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• Bagaimana mengukur naik turunnya investasi 
Reksadana? 

• Digunakan Nilai Aktiva Bersih (NAB). Nilai 
Aktiva Bersih adalah nilai pasar yang wajar 
dari suatu Efek dan kekayaan lain dari 
Reksadana dikurangi seluruh kewajibannya. 

• NAB menunjukkan pergerakkan nilai investasi 
di Reksadana 

• NAB memiliki sejumlah fungsi penting untuk 
Reksadana. 

Mengukur Reksadana 
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Memilih Reksadana 

• Apa kriteria memilih 

Reksadana terbaik?  

• Bukan hanya Return 

yang menjadi 

patokan evaluasi. 

Kenapa? karena 

banyak faktor yang 

mempengaruhi 

kinerja Reksadana. 
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• Melihat hanya Return 

sangat berbahaya. 

Karena mengabaikan 

risiko.  

High Risk = High Return 
 

• Penilaian Reksadana 

harus Multidimensi.  



Masa Pensiun yang Menyenangkan. 

Bisa diwujudkan dengan Investasi Berkala di Reksadana. 
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Solusi Reksadana  

• Reksadana bisa menjadi solusi kenaikkan biaya 
Pendidikan. Kenapa? 

 

 

 
 

 

 

• Tingkat keuntungan Reksadana lebih besar 
dibandingkan kenaikkan biaya pendidikan. 

• Artinya, hasil reksadana bisa mencukupi dana 
pendidikan  
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TINGKAT KEUNTUNGAN REKSADANA per Tahun 

SAHAM CAMPURAN 

25% 15% 

TETAP PASAR UANG 

10% 5% 



Laporan Reksadana 

Kinerja dilaporkan secara rutin dan tetapt waktu. 
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Hak Pemilik Reksadana 

• Bukti Kepemilikan 

Reksadana 

• Pembaharuan 

Prospektus 

• Pembagian harta 

bila Reksadana 

dilikuidasi 
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• Laporan Kinerja 

Reksadana setiap 

bulan 

• Dividen bila 

dibagikan 

Pemilik Reksadana berhak mendapatkan: 



Laporan Investasi 

• Bank Kustodian 

mengirimkan laporan 

rutin tiap bulan soal 

perkembangan investasi 

di Reksadana. Laporan 

dikirimkan ke alamat 

nasabah. 

• Ini adalah kewajiban 

sesuai peraturan. 

copyright www.duwitmu.com 35 

Cara lebih mudah & 

real – time: 

• Menghitung sendiri 

lewat publikasi di koran. 

• Reksadana Online 

menyediakan laporan 

investasi setiap hari di 

internet banking. 

GRATIS. 

 



Evaluasi Reksadana 

• Kenapa perlu 

evaluasi ? Ketika 

membeli Reksadana, 

Anda ingin mencapai 

tujuan keuangan 

tertentu, misalnya 

Dana Pendidikan, 

Dana Pensiun, dan 

lain – lain. 
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Evaluasi Tujuan 
Keuangan Tercapai 

atau Belum 

• Jika belum tercapai, 
perlu mengganti 
Reksadana lain atau 
instrumen lain 

• Jika tercapai, perlu 
meningkatkan atau 
malah menurunkan 
jumlah investasi. 



Jangan Khawatir, Banyak Bantuan 

Belajar Reksadana dari berbagai sumber 
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Informasi Reksadana 

• Baca FREE Panduan Investasi Reksadana. 

Informasi lengkap dengan bahasa awam 

yang mudah dan populer mengenai cara 

investasi Reksadana. Baca klik disini. 

• Ikuti Kursus Investasi Reksadana. Konsultasi 

bagaimana memulai Reksadana. Hanya Rp 

50rb. Daftar klik disini. 
 

• Informasi Umum. OJK, Bisnis Indonesia, dan 

Kontan. 
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Perkembangan Reksadana 
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Pertumbuhannya Pesat. Kemajuannya luar biasa dalam beberapa 

tahun terakhir. Makin banyak masyarakat yang berinvestasi di 

Reksadana. 



SELENGKAPNYA di 

www.duwitmu.com 

Terima Kasih sudah mengunduh e-book ini. 
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