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D 
alam rangka mencapai masa depan yang lebih cerah 

dan persiapan hari tua nanti, Anda perlu melakukan 

investasi. Jika Anda menghabiskan pendapatan hanya untuk 

memenuhi kebutuhan konsumsi semata, maka bisa 

dibayangkan kekayaan Anda lima tahun ke depan adalah 

kekayaan yang stagnan dan cenderung lebih rendah dari 

kekayaan Anda saat ini. Untuk itu, diperlukan pengelolaan dan 

inovasi keuangan dengan baik, salah satu caranya adalah dengan 

investasi. Investasi harus dilakukan sedini mungkin dan 

secepatnya, ketersediaan produk investasi dengan modal minimal 

memungkinkan Anda untuk berinvestasi sejak dini. Investasi sejak 

dini penting untuk dapat memperoleh masa depan yang lebih baik. 
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TIDAK ADA KATA TERLAMBAT 

BERINVESTASI REKSA DANA, 

MULAILAH DARI SEKARANG! 

#1  Inflasi 

 

Inflasi secara umum diartikan sebagai keadaan atau proses dimana 

harga barang secara umum meningkat secara terus-menerus (continue) 

karena mekanisme pasar atau dengan kata lain terjadi penurunan nilai 

uang di dalam negeri. Tingkat inflasi yang terus naik setiap tahunnya 

tidak dapat diimbangi oleh kenaikan penghasilan. Kenaikan penghasilan 

yang tidak sebanding dengan peningkatan inflasi dapat membuat Anda 

kesulitan memenuhi kebutuhan pokok. 

#2  Mengembangkan Kekayaan 

 

Investasi membuat uang Anda bekerja untuk menghasilkan lebih banyak uang 

tanpa Anda harus bersusah payah. 

#3  Pensiun 

 

Tujuan memiliki cukup uang ketika pensiun bisa dilakukan sejak muda dengan 

menyusun rencana investasi jangka panjang. 
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MENGAPA TIDAK ADA KATA TERLAMBAT BERINVESTASI ? 

Investasi adalah bagaimana membuat uang yang Anda simpan terus bertumbuh. Tidak pernah ada kata terlambat atau tidak 

mungkin untuk melakukan investasi. Jika Anda memulai investasi sedini mungkin, maka Anda bisa menikmati masa tua Anda 

dalam keadaan lebih makmur. 

Berikut Tips untuk berinvestasi: 

Jangan menaruh investasi Anda dalam satu keranjang (dalam satu instrumen investasi). Ini adalah sebuah nasihat 

klasik namun penting. Hal ini bertujuan untuk mencegah potensi hilangnya nilai investasi Anda dalam satu waktu, 

atau dengan kata lain menerapkan manajemen risiko dalam investasi Anda. 

Pada kondisi ideal, Anda menginvestasikan minimal 10-20 % dari penghasilan Anda setiap bulan. Pengaturan 

pengeluaran dan penyesuaian gaya hidup diperlukan guna memastikan ketersediaan dana pada setiap bulan untuk 

berinvestasi. Penentuan jangka waktu investasi bisa Anda tentukan dari tujuan investasi itu sendiri. 

Pilihlah instrumen investasi berdasarkan jangka waktu yang telah Anda targetkan. Jika target jangka waktu Anda 

adalah 1 tahun, maka Anda butuh investasi yang likuid namun menguntungkan, untuk target ini salah satu pilihan 

investasi Anda adalah Reksa Dana Pasar Uang. Namun, jika target investasi Anda lebih untuk jangka panjang, maka 

Anda bisa memilih berinvestasi di Reksa Dana Saham. 

Pastikan uang yang Anda investasikan adalah dana di luar cadangan darurat. Besaran dana cadangan darurat pada 

umumnya antara 3 hingga 6 bulan penghasilan Anda. Ingatlah bahwa investasi dalam bentuk apapun mengandung 

risiko, hal inilah yang perlu Anda pertimbangkan dengan baik dengan turut memperhitungkan tujuan investasi Anda. 

 

INVESTASI UNTUK KEUANGAN LEBIH BAIK 

Melakukan investasi adalah salah satu proses keuangan yang penting agar kondisi keuangan Anda tetap stabil di jangka 

panjang. Tentukan tujuan investasi Anda, pastikan bahwa motivasi Anda benar dan lakukanlah investasi secara Reguler (rutin).  

Demikian, semoga bermanfaat dalam pengambilan keputusan investasi Anda. Salam investasi.  
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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 182 miliar per 30 Juni 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 82,13 triliun per 31 Oktober 

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). 


