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S 
etiap investor memiliki strategi investasinya sendiri. 

Pilihan strategi investasi ini berdasarkan ketersediaan 

modal, ketersediaan waktu, toleransi risiko dan 

pengetahuannya untuk mendapatkan investasi 

menguntungkan. Salah satu strategi dalam investasi reksa 

dana adalah dollar cost averaging (DCA), berikut 

pembahasan mengenai strategi investasi reksa dana dengan 

dollar cost averaging (DCA). 

Apa itu Dollar Cost Averaging? 

 

 

Strategi Dollar Cost Averaging  

Strategi Dollar Cost Averaging memperkecil volatilitas investasi 

reksa dana. 

Strategi Dollar Cost Averaging dapat dilihat sebagai suatu bentuk 

cicilan pada investasi reksa dana. Jadi jika belum tersedia dana 

yang besar untuk diinvestasikan sekaligus (lumpsum) investor 

dapat mulai melakukan investasi. 

Sistem model cicilan membuat strategi investasi reksa dana menjadi 

lebih obyektif. 

Strategi ini sederhana dan tidak terlalu sulit untuk diaplikasikan, 

terutama oleh investor pemula.  
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STRATEGI   

DOLLAR COST AVERAGING 

Strategi investasi reksa dana dengan dollar cost 

averaging adalah strategi investasi secara rutin 

setiap periodenya (contoh setiap bulan) dalam 

jumlah yang sama tanpa mempedulikan atau 

memperhatikan harga NAB (Nilai Aktiva Bersih). 

Secara mudah dan singkatnya strategi investasi 

yang mirip dengan menabung, apapun kondisinya 

tetap menabung dengan jumlah yang sama.  
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Keuntungan Dollar Cost Averaging 

Memulai dengan modal  tidak besar 

Keuntungan utama dari DCA adalah menawarkan solusi yang sederhana terhadap masalah yang sering 

dihadapi, dimana kita tidak mempunyai modal awal yang besar untuk berinvestasi. Oleh karena itu, DCA 

memberikan kesempatan yang menarik bagi yang tertarik untuk berinvestasi yang tidak memerlukan modal 

yang besar. 

Tetap disiplin 

Keuntungan lain dari DCA berasal dari penerapan psikologi manusia dan perilaku investasi untuk 

mendeskripsikan gaya berinvestasi. Contohnya, manusia secara psikologi lebih terpengaruh dengan keadaan 

rugi daripada keadaan untung. Sederhananya, kecemasan karena kehilangan uang lebih terasa, sementara 

kebahagiaan karena menghasilkan keuntungan terasa lebih sebentar. Seringkali, ketakutan akan kehilangan 

uang berpotensi mempengaruhi pikiran kita untuk tidak melakukan apa-apa, dan pada akhirnya memilih 

untuk tidak berinvestasi. 

DCA menyediakan cara yang sederhana untuk mengatasi masalah emosional tersebut. Dengan berinvestasi 

secara bertahap dan disiplin, DCA memiliki risiko lebih kecil untuk jangka waktu yang sama. Dalam 

pelaksanaannya, Anda dapat tetap tenang menghadapi volatilitas investasi reksadana yang mendadak karena 

tidak akan menyebabkan kerugian yang besar jika dibandingkan Anda berinvestasi dengan metode lump sum 

(berinvestasi sekaligus di waktu bersamaan). 

Tetap fokus 

Ketika emosi dapat menyebabkan penundaan keputusan, hal itu juga dapat menyebabkan pergerakan pasar 

yang ekstrim. Ini dapat diamati khususnya ketika melemahnya pasar yang terus menurun. Biasanya kita lebih 

pesimis selama periode ini dan sulit untuk tetap berinvestasi, selain itu kita lebih mempercayai bahwa 

penurunan harga saat ini akan berlanjut di masa depan. Bagaimanapun, DCA membantu Anda untuk 

terhindar dari keterpurukan yang tajam, tetapi di sisi lain dapat tetap fokus dengan rencana investasi dan 

pada akhirnya tujuan finansial dapat tercapai. 

Jika Anda yang belum mulai berinvestasi dapat segera memulainya. konsep ini akan lebih mudah diterapkan karena 

kita hanya perlu berdisiplin menyisihkan dana investasi tetap. Jika kita menerapkan konsep ini dalam jangka 

panjang, kita dapat mulai memenuhi kebutuhan masa depan sejak saat ini. Seperti kata pepatah, sedikit demi 

sedikit, lama-lama menjadi bukit. Buktikan dengan investasi secara berkala. Selamat berinvestasi! 

Halaman 2 dari 3 



Halaman 3 dari 3 

 SPRING SMART SMART INVESTING FROM EASTSPRING INVESTMENTS  

INFORMASI PENTING 

Eastspring Investments Indonesia 

Eastspring Investments adalah  perusahaan manajer 

investasi bagian dari grup Prudential plc (UK) di Asia. 

Kami adalah salah satu dari perusahaan manajer     

investasi terbesar di Asia, beroperasi di 11 negara Asia 

dengan 3000 karyawan dan jumlah dana kelolaan lebih 

dari USD 195 miliar per 30 September 2018. Eastspring    

Investments Indonesia adalah lembaga Manajer      

Investasi yang telah memiliki izin usaha, terdaftar dan 

diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini Eastspring 

Investments Indonesia adalah salah satu perusahaan 

manajer investasi terbesar di Indonesia dengan dana 

kelolaan lebih dari Rp 90,76 triliun per 31 Januari 2018. 

Didukung oleh para profesional yang handal dan    

berpengalaman di bidang manajemen investasi dan 

reksa dana, Eastspring Investments Indonesia         

berkomitmen penuh menyediakan layanan keuangan 

berkualitas untuk memenuhi beragam kebutuhan    

investasi Anda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informasi lebih lanjut hubungi: 

PT Eastspring Investments Indonesia 

Prudential Tower Lantai 23 

 Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910 

Telepon: +(62 21) 2924 5555  

Fax: +(62 21) 2924 5566 

eastspring.co.id 

Disclaimer 

Dokumen ini hanya digunakan sebagai sumber informasi dan tidak diperbolehkan 

untuk diterbitkan, diedarkan, dicetak ulang, atau didistribusikan baik sebagian 

ataupun secara keseluruhan kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis 

dari PT Eastspring Investments Indonesia. Isi dari dokumen ini tidak boleh     

ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran atau permintaan untuk pembayaran, 

pembelian atau penjualan dari setiap jenis Efek yang disebutkan di dalam       

dokumen ini. Meskipun kami telah melakukan segala tindakan yang dibutuhkan 

untuk memastikan bahwa informasi yang ada dalam dokumen ini adalah tidak 

keliru ataupun tidak salah pada saat penerbitannya, kami tidak bisa menjamin 

keakuratan dan kelengkapan informasi dalam dokumen ini. Perubahan terhadap 

setiap pendapat dan perkiraan yang terdapat dalam dokumen ini dapat dilakukan 

kapanpun tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu. Para investor disarankan 

untuk meminta nasehat terlebih dahulu dari penasehat keuangannya sebelum 

berkomitmen melakukan investasi pada unit penyertaan dari setiap produk      

keuangan kami. PT Eastspring Investments Indonesia dan seluruh pihak terkait dan 

perusahaan terafiliasinya beserta seluruh direksi dan karyawannya, bisa      

mempunyai kepemilikan atas Efek yang disebutkan dalam dokumen ini dan bisa 

juga melakukan atau berencana untuk melakukan perdagangan dan pemberian 

jasa investasi kepada perusahaan-perusahaan yang Efeknya disebutkan dalam 

dokumen ini dan juga kepada pihak-pihak lainnya. Seluruh grafik dan gambar 

yang ditampilkan hanya digunakan untuk maksud ilustrasi. Kinerja masa lalu tidak 

bisa dijadikan sebagai indikasi untuk kinerja masa depan. Seluruh prediksi, 

perkiraan, atau ramalan pada kondisi ekonomi, pasar modal atau kecenderungan 

ekonomi yang terjadi pada pasar tidak bisa dijadikan sebagai indikasi untuk masa 

depan atau kemungkinan kinerja PT Eastspring Investments Indonesia atau setiap 

produk yang dikelola oleh PT Eastspring Investments Indonesia. Nilai dan setiap 

penghasilan yang dicatat sebagai imbal hasil dari investasi yang dilakukan, apabila 

ada, dapat mengalami penurunan ataupun kenaikan. Nilai dan setiap penghasilan 

yang dicatat sebagai imbal hasil dari investasi yang dilakukan, apabila ada, dapat 

mengalami penurunan ataupun kenaikan. Suatu investasi mengandung risiko   

investasi, termasuk kemungkinan hilangnya jumlah pokok investasi itu sendiri. PT 

Eastspring Investments Indonesia merupakan anak perusahaan yang dimiliki    

seluruhnya oleh Prudential plc yang berkedudukan di Inggris Raya sebagai 

pemegang saham teratas dalam struktur kepemilikan saham grup perusahaan. PT 

Eastspring Investments Indonesia dan Prudential plc UK tidak terafiliasi dalam   

bentuk apapun dengan Prudential Financial, Inc., yang memiliki kedudukan utama 

di Amerika Serikat. 

Konten dokumen ini tidak dapat digunakan setelah melewati 3 (tiga) bulan 

persetujuan publikasi.  

 

 

PT EASTSPRING INVESTMENTS INDONESIA ADALAH LEMBAGA MANAJER INVESTASI YANG TELAH MEMILIKI IZIN USAHA,  

TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK). 


