
SPRING SMART 
SMART INVESTING WITH EASTSPRING INVESTMENTS  

S 
aat memasuki akhir tahun, biasanya beberapa perusahaan 

tengah mempersiapkan bonus untuk dibagikan pada awal 

tahun berdasarkan prestasi karyawan maupun kinerja perusahaan 

sampai akhir tahun sebelumnya.  

Kerap bonus seringkali digunakan tanpa melakukan perencanaan 

yang matang. Bahkan sering dihabiskan untuk membelanjakan hal 

– hal yang sebetulnya tidak kita perlukan sama sekali.  Pada Spring 

Smart kali ini akan memberikan tips bijak memanfaatkan bonus 

akhir tahun agar Anda penggunaannya maksimal.   

 

BONUS & REGULASI 

Berbeda dengan THR (Tunjangan Hari Raya), tidak ada peraturan yang 

secara spesifik mengatur mengenai pembagian bonus. Bonus tahunan 

bersifat tidak wajib, sehingga ada atau tidaknya bonus serta berapa 

besarnya tergantung pada perjanjian antara perusahaan dengan 

karyawannya.   

Meskipun tidak diatur dalam peraturan ketenagakerjaan, akan tetapi 

bonus tersebut dapat dikategorikan sebagai “hal-hal lain yang ditetapkan 

dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja 

bersama”, sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 4 UU 

Ketenagakerjaan. Jika suatu perusahaan menjanjikan bonus, maka 

perusahaan wajib membayarkan bonus kepada karyawannya, sesuai 

dengan pasal 1338 KUHP yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang 

dibuat secara sah berlaku sebagai Undang – undang bagi para pihak yang 

membuatnya.  

Penentuan besaran bonus tergantung pada peraturan masing - masing 

perusahaan namun pada umumnya kriteria yang digunakan yaitu prestasi 

karyawan, prestasi perusahaan, omset tahunan perusahaan, jumlah pelanggan 

yang diperoleh, atau nilai saham perusahaan saat ini. Oleh karena itu, bonus 

secara tidak langsung dapat memotivasi karyawan dalam meningkatkan 

performanya dalam bekerja.  

Pembayaran bonus dilakukan bervariasi tergantung penjanjian yang diberikan 

oleh masing – masing perusahaan tapi pada umumnya dibayarkan tahunan. Maka 

dari itu karena bonus bersifat tahunan rasanya sayang sekali jika tidak 

dimanfaatkan dengan baik.  
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BIJAK MEMANFAATKAN 

BONUS AKHIR TAHUN 

https://gajimu.com/main/pekerjaan-yanglayak/kontrak-kerja/kontrak-kerja/ketentuan-seputar-kontrak-kerja
https://gajimu.com/main/pekerjaan-yanglayak/serikat-pekerja/perjanjian-kerja-bersama/tanya-jawab-seputar-perjanjian-kerja-bersama
https://gajimu.com/main/pekerjaan-yanglayak/serikat-pekerja/perjanjian-kerja-bersama/tanya-jawab-seputar-perjanjian-kerja-bersama
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TIPS MEMANFAATKAN BONUS 

Lantas, bagaimana cara memanfaatkan bonus agar bisa maksimal penggunaannya, berikut tipsnya:  

 

 

Dari keempat poin tersebut,  Anda dapat membaginya untuk masing – masing prioritas sesuai kondisi keuangan dan        

kebutuhan finansial Anda.  Semoga bermanfaat dan selamat berinvestasi. 

Melunasi Utang  

Sebelum berpikir untuk 

membelanjakan habis bonus 

tahunan, alangkah baiknya 

jika Anda menilai bagaimana 

kondisi keuangan pribadi 

Anda terlebih dahulu. Bila 

beban utang yang harus 

dibayar setiap bulannya tidak 

lebih dari 30% total 

penghasilan bulanan Anda,   

menun jukkan  kond is i 

keuangan Anda cukup 

s e ha t .  Na m u n  j i k a 

sebaliknya, sebaiknya Anda 

memprioritaskan untuk 

membayar  utang. Melunasi 

utang lebih awal dari jatuh   

tempo dapat menolong 

terhindar dari beban berat 

s e pe r t i  d e n da  d a n 

pembengkakan utang akibat 

bunga kredit.  

Kebutuhan Dana Darurat 

Dana darurat merupakan 

komponen penting dalam 

perencanaan keuangan. 

Setiap keluarga wajib 

menga lokasikan dana 

darurat untuk kebutuhan 

dana mendesak, misalnya 

anggota keluarga tiba – tiba 

sakit, kecelakaan, dan 

sebagainya. Bila Anda masih 

single, sebaiknya Anda 

punya dana darurat setara 3 

(tiga) bulan pengeluaran 

rutin. Bila sudah menikah, 

sebaiknya Anda punya dana 

darurat setara 6 (enam) 

bulan pengeluaran rutin. Jika 

dana darurat anda belum 

mencukupi, sebaiknya Anda 

sisihkan sebagian bonus 

untuk kebutuhan dana 

darurat tersebut.  

Menikmati untuk Diri Sendiri 

J i k a  A n d a  s u d a h 

mengalokasikan dana untuk 

melunasi utang dan 

kebutuhan dana darurat 

dengan cukup, Anda bisa 

menyisihkan sebagian dana 

bonus untuk kesenangan 

pribadi. Tidak ada salahnya 

sedikit memanjakan diri 

Anda, baik untuk belanja 

atau liburan.  

Modal Investasi  

Terakhir, menggunakan 

bonus untuk sesuatu yang 

bisa lebih menghasilkan di 

masa yang akan datang yaitu 

dengan berinvestasi. Ada 

beberapa instrumen investasi 

yang dapat menjadi pilihan 

diantaranya Reksa Dana, 

Emas, Deposito, Properti, 

Bisnis/Modal membangun 

usaha, tentunya tidak lupa 

sesuaikan dengan profil risiko 

dan tujuan investasi Anda. 

Anda dapat menghitung 

rencana investasi Anda 

dengan menggunakan 

kalkulator investasi yang 

d a p a t  d i a k s e s  d i 

www.eastspring.co.id. 

http://www.eastspring.co.id
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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 69,02 triliun per 31 Oktober 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). 


