
SPRING SMART 
SMART INVESTING WITH EASTSPRING INVESTMENTS  

A 
da saatnya setelah bekerja keras, kita perlu 

memberikan apresiasi terhadap diri sendiri salah 

satunya dengan liburan. Liburan adalah kebutuhan yang 

diimpikan setiap orang. Dengan berlibur, seseorang dapat 

menghilangkan stress dari rutinitas sehari – hari, menambah 

pengetahuan, dan lebih akrab dengan orang terdekat, 

sahabat serta keluarga. Tetapi faktanya liburan juga cukup 

menguras tabungan Anda.  

 

BIJAK DALAM BERLIBUR 

Berikut adalah beberapa tips dalam merencanakan liburan 

Anda yang diharapkan dapat membuat Anda tetap bijaksana 

dan realistis dalam melakukan pengeluaran liburan: 

MENENTUKAN 4 (EMPAT) FAKTOR PENTING LIBURAN 

Hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan destinasi 

liburan Anda karena destinasi liburan dapat menjadi faktor penting 

dalam menghitung anggaran liburan. Ada 4 (empat) hal yang perlu 

Anda tentukan sebelum Anda memutuskan berlibur.  

 Pertama yaitu destinasi liburan, Anda harus menentukan 

destinasi yang ingin dituju baik itu dalam negeri atau luar negeri.  

 Lalu kedua, gaya berlibur yang diinginkan, apakah backpacker 

atau menggunakan bantuan biro perjalanan.  

 Ketiga, pemilihan waktu berlibur, ini penting karena harga tiket 

dan penginapan akan lebih tinggi pada musim liburan (high season) 

dibandingkan saat low season.  

 Keempat, tentukan durasi liburan, seperti berapa lama Anda akan 

berlibur. 
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MENYUSUN ANGGARAN LIBURAN 

Alangkah baiknya jika Anda melakukan riset untuk destinasi yang ingin dituju, mencari informasi ke teman -     

teman yang sudah pernah ke destinasi tersebut maupun konsultasi ke biro perjalanan. Sehingga ketika menyusun 

anggaran backpacker maupun mengkaji biaya dari biro perjalanan Anda dapat mengantisipasi biaya – biaya diluar 

anggaran. Berikut hal – hal yang patut dipertimbangkan dalam menyusun anggarannya:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiket, manfaatkan ajang travel fair atau promo dari biro perjalanan untuk mendapatkan tiket dengan 

harga khusus. Harga tiket pesawat biasanya diupdate 3 (tiga) kali sehari dan biasanya maskapai 

penerbangan akan melakukan lelang kursi dengan harga murah di pagi hari. Tidak hanya itu, perbedaan 

hari juga dapat berpengaruh pada harga tiket, Selasa dan Rabu memungkinkan Anda mendapatkan tiket 

dengan harga yang lebih murah.  

Akomodasi, mencari penginapan sangat bergantung pada jumlah orang pada saat Anda berlibur. 

Menyewa apartemen atau villa menjadi salah satu alternatif yang murah jika Anda berlibur dalam 

kelompok besar misalnya keluarga atau teman. Semakin besar kelompok perjalanan Anda, semakin besar 

kemungkinan Anda dalam menghemat biaya penginapan. Namun jika Anda hanya sendiri, tidak ada 

salahnya memanfaatkan teman/ kerabat Anda yang bertempat tinggal di destinasi yang sama, alternatif 

lainnya Anda dapat mempertimbangkan menyewa dormitory atau budget hotel. Selain itu, memesan 

penginapan via online dari jauh hari merupakan ide bagus, biasanya beberapa hotel memberikan diskon 

untuk pemesanan via online.  

Transportasi, cari tahu akses dan biaya angkutan umum di destinasi liburan Anda, apakah lebih efisien 

dibandingkan menyewa mobil/motor. Selain itu, Anda bisa memanfaatkan fasilitas hotel seperti antar 

jemput bandara untuk menghemat biaya transportasi Anda.   

Konsumsi, lakukan riset mengenai tempat makan yang ingin Anda kunjungi sehingga Anda bisa 

memperkirakan besaran pengeluarannya dan mempunyai bayangan terhadap menu yang akan disajikan. 

Membawa botol air minum bisa menjadi salah satu cara menghemat pengeluaran karena jika kita 

membeli di tempat wisata tentunya harganya akan beragam.  

Tempat Wisata & Belanja, jika Anda sudah tahu tempat wisata yang akan dikunjungi alangkah baiknya 

mencari tahu retribusi dan peraturannya. Museum juga dapat dijadikan pilihan, karena retribusinya tidak 

terlalu tinggi, Anda bisa menambah wawasan dan menemukan spot foto yang bagus. Selain lokasi 

wisata, tidak jarang wisatawan akan berbelanja oleh – oleh.Yang perlu dicatat adalah oleh – oleh 

bukanlah sesuatu yang wajib. Anda bisa menentukan jumlah dan bentuk oleh – oleh dari jauh hari agar 

Anda bisa memperkirakan biaya dan penyimpanannya. Tidak perlu mahal namun berkesan agar tidak 

menguras kantong Anda. Pasar tradisional  juga dapat menjadi tempat pilihan selain mall. 
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S 
umber dana untuk liburan bisa didapatkan dari penghasi-

lan rutin seperti gaji dan penghasilan lainnya. Anda bisa 

mulai menyisihkan dari penghasilan rutin dan membuat reken-

ing terpisah khusus untuk dana liburan. Kapan saat yang tepat 

untuk menyiapkan dana liburan? Beberapa langkah yang 

dapat diambil dalam mempersiapkan dana liburan: 

Tentukan target masa investasi sampai dengan masa liburan.  

Umumnya, jika Anda berencana berlibur ke luar negeri, 

sebaiknya investasi dilakukan 1 – 2 tahun sebelumnya. Anda 

juga bisa memulai dari beberapa tahun sebelumnya jika merasa 

kurang cukup. Sebaliknya, jika Anda berencana berlibur di 

dalam negeri, Anda bisa mempersiapkannya dalam jangka 

waktu 3-6 bulan.  

Hitung inflasi dan risiko mata uang  

Anda perlu menghitung kembali anggaran dengan 

memperhitungkan inflasi dan menambahkan risiko perubahan 

mata uang yang perlu Anda tanggung jika berlibur ke luar 

negeri.  

Tentukan jenis reksa dana yang sesuai dengan profil risiko, 

tujuan investasi dan horison investasi  

Untuk mencapai target anggaran yang sudah ditentukan, 

pilihan reksa dana juga tergantung dengan masa investasi yang 

Anda miliki. Anda bisa menginvestasikan dana liburan Anda ke 

instrumen investasi reksa dana yang memiliki jangka waktu 

yang tidak terlalu panjang, seperti di reksa dana pasar uang 

atau reksa dana campuran. Dan jika Anda memiliki waktu yang 

cukup panjang untuk mempersiapkan dana anggaran, Anda 

bisa saja berinvestasi di reksa dana saham. 

Semoga tips - tips di atas dapat bermanfaat di musim liburan 

kali ini atau di liburan yang akan datang.  

Selamat Natal bagi yang merayakan dan Selamat Tahun baru 

2018 bagi pembaca sekalian. Selamat berlibur! 

 

MEMPERSIAPKAN 

DANA LIBURAN 
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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 10 negara Asia 

dengan 2500 karyawan dan jumlah dana kelolaan lebih 

dari USD 170 miliar per 30 Juni 2017. 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 sekitar Rp 69,51 triliun per 30 November  

2017. 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 

Chicago | Ho Chi Minh City | Hong Kong | Jakarta | Kuala Lumpur | London | Luxembourg | Mumbai | Seoul | Shanghai | Singapore | Taipei | Tokyo 

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). 


