
SPRING SMART 
SMART INVESTING WITH EASTSPRING INVESTMENTS  

I 
nvestor punya banyak pilihan untuk berinvestasi 

reksa dana, salah satunya yang sesuai dengan 

prinsip-prinsip Syariah. Hal yang membedakan 

antara Reksa Dana Syariah dengan reksa dana 

konvensional adalah akad. Akad syariah ini bisa meliputi 

akad kerja sama (musyarokah), sewa-menyewa (ijarah), 

dan akad bagi hasil (mudharabah) dalam mekanisme 

kegiatan Reksa Dana Syariah. Reksa Dana Syariah adalah 

reksa dana yang dikelola dengan prinsip syariah yang 

diperuntukkan bagi semua orang.  

Apa saja prinsip syariah tersebut dan bagaimana 

masyarakat dapat menggunakan Reksa Dana Syariah 

sebagai salah satu alternatif investasi. Berikut penjelasannya:   

Prinsip Reksa Dana Syariah adalah sebagai berikut: 

Edisi Desember  2018 

Halaman 1 dari 3 

REKSA DANA SYARIAH,  

PILIHAN INVESTASI UNTUK SEMUA  

Adanya proses screening (penyaringan), dalam proses 

manajemen portofolio, saham-saham/instrumen investasi 

harus lebih dulu melalui screening. Screening dilakukan 

dalam hal jenis industri (misalnya tidak boleh industri 

perbankan, rokok, hotel, dan lain-lain) dan rasio 

keuangan (maksimal rasio hutang dan pendapatan non-

halal). Reksa Dana Syariah hanya diperbolehkan untuk 

melakukan penempatan pada saham-saham dan 

instrumen-instrumen lain yang terdaftar di Daftar Efek 

Syariah (DES) yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah 

(DPS). 

Adanya proses cleansing, proses ini dimaksudkan untuk 

membersihkan aset-aset yang tidak halal, baik dengan 

mengeluarkan zakat atau pengeluaran amal lainnya  
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Pengawasan semua kegiatan reksa dana diawasi oleh Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK). Khusus untuk Reksa Dana Syariah, 

kegiatan nya tidak hanya diawasi oleh OJK namun juga oleh 

Dewan Pengawas Syariah (DPS) beranggotakan ahli-ahli 

ekonomi syariah yang memiliki izin Ahli Syariah Pasar Modal 

(ASPM) dari OJK dan direkomendasikan oleh Dewan Pengawas 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). 
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Beberapa kelebihan Reksa Dana Syariah, yaitu: 

Tips Investasi Reksa Dana Syariah   

Reksa Dana Syariah sebenarnya adalah salah satu alternatif investasi yang mengedepankan prinsip-prinsip Syariah 

sehingga membuat portofolio menjadi lebih stabil, risiko relatif rendah dan cenderung aman yang diperuntukkan 

bagi semua. Dengan perencanaan investasi yang baik dan jangka waktu yang sesuai, Reksa Dana Syariah dapat 

membantu masyarakat mencapai tujuan keuangan. Investasi Reksa Dana Syariah yang dipilih juga harus mengacu 

pada karakteristik Investor dan selalu mempertimbangkan profil risiko dan horison investasi Anda guna 

menentukan instrumen yang sesuai. Pastikan Anda membaca prospektus dan produk tersebut terdaftar di OJK, 

serta memilih manajer investasi bereputasi baik dan terdaftar di OJK, seraya berinvestasi secara teratur dalam 

jangka panjang.  

Semoga ulasan ini membantu dalam pengambilan keputusan investasi Anda. Selamat Berinvestasi! 
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#1 Halal 

Reksa Dana Syariah menggunakan tata cara investasi 

syariah, sehingga investor dan penanam modal akan 

terjamin dengan perputaran uang yang halal. 

Perputaran uang halal ini dijamin karena Reksa Dana 

Syariah berpedoman dengan cara-cara dan syarat 

yang mengikuti hukum serta ketentuan dari Islam. 

Investasi syariah didahului dengan akad alias 

perjanjian dari kedua pihak, serta dibahas terlebih 

dahulu dan diusahakan agar terhindar dari hal-hal 

yang diharamkan oleh syariat Islam. 

#2 Lebih Jelas 

Reksa Dana Syariah berprinsip pada tata cara dan 

hukum yang disyariatkan oleh Islam dimana setiap 

ketentuan harus tertera dengan jelas. Kejelasan ini 

dimaksudkan agar setiap pihak yang berinvestasi 

mendapatkan informasi yang jelas sebelum memulai 

atau menjalankan investasi. 

#3 Tidak Ada Praktik Riba, Gharar dan Maisyir 

Praktik Riba, Gharar dan Maisyir adalah praktik yang 

paling dihindari oleh investasi yang berbasiskan 

syariah. Praktik riba, gharar dan maisyir merupakan 

praktik yang sangat sering ditemukan di dunia 

investasi konvensional. Pihak penanam modal tidak 

mendapatkan kejelasan mengenai keuntungan, 

kerugian maupun kesepakatan-kesepakatan yang ada 

pada kedua belah pihak. Timbul kekhawatiran apabila 

investasi sudah diselesaikan, namun masih tertinggal 

masalah di antara para pihak di kemudian hari. 

Masalah-masalah tersebut seharusnya diselesaikan 

saat investasi masih berjalan, namun tidak adanya 

kepastian disertai praktik riba, gharar dan maisyir 

yang terselubung, kesepakatan tersebut menjadi 

tertinggal dan tidak mempunyai kejelasan. Di masa 

yang akan datang, masalah-masalah tersebut 

berpotensi mendatangkan kerugian yang besar. Oleh 

karena itu, praktik semacam ini sangat dihindari oleh 

investasi Reksa Dana Syariah. 

#4 Meminimalkan Risiko 

Kepercayaan dari masing-masing pihak yang 

mengadakan perjanjian adalah prinsip yang utama. 

Kepercayaan ini dibantu dengan penegakkan syariat 

dan tata cara Islam sebagai prinsip utama dalam 

menjalankan investasi syariah.  
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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 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 85,97 triliun per 30 November  

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). 


