
SPRING SMART 
SMART INVESTING WITH EASTSPRING INVESTMENTS  

Pandemi COVID-19 merupakan momen menantang buat kita 

semua, terlebih lagi pandemi ini tidak kunjung mereda. Banyak 

investor yang bingung dalam mengambil keputusan, mulai dari 

memilih instrumen investasi yang tepat, pertimbangan toleransi 

risiko, hingga keuntungan yang fluktuatif tak menentu. Akan 

tetapi keadaan ini tentunya harus kita hadapi dengan positif dan 

optimis. Langkah - langkah yang perlu kita lakukan saat ini adalah 

untuk melakukan perencanaan masa depan dengan sebaik-

baiknya. Salah satunya adalah lewat investasi.  

Maka dari itu, kamu tetap bisa berinvestasi di tengah pandemi 

COVID-19 asal memahami syarat dan ketentuannya. Dengan tujuan, 

investasi kamu tetap aman. Bagaimana cara memulai dan 

menjalankannya?  

Edisi Agustus 2020 

HALAMAN 1 

TIPS INVESTASI  

DI KALA PANDEMI 

 

Tingkatkan Dana Darurat 

Pertama dengan tingkatkan dana darurat. Diperlukan waktu 

yang tidak sebentar hingga pandemi mereda sampai         

mencapai titik normal. Karenanya investor perlu               

mengalokasikan lebih banyak dana darurat untuk menjaga 

rentang waktu. 

Dana darurat dapat dilakukan dengan memegang uang    

tunai secara langsung atau dialokasikan di tabungan atau 

reksa dana pasar uang. 

 

Review & Rebalancing Portofolio 

Review portofolio secara berkala wajib dilakukan sesuai dengan tujuan 

investasi masing – masing investor. Saat menentukan tujuan investasi di 

awal, maka alokasi asset dapat ditentukan dengan cara mengisi          

pertanyaan investment risk profile. 

Hal ini dikarenakan Investment risk profile dari investor dapat berubah 

sewaktu - waktu sesuai dengan tujuan investasi yang berubah, usia,     

kondisi finansial dan juga kondisi pasar yang terjadi pada saat itu. 
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Sudah saatnya kita berpikir dan merencanakan masa depan dengan baik. Salah satunya lewat investasi. Dengan kondisi dan 

kemudahan yang ada saat ini, rasanya tidak ada alasan buat kita menunda untuk mulai berinvestasi.  

Selamat berinvestasi! 

 

Penulis: 

RA Diah Ayu Kusumoratih - Head of Marketing Communications 

 

Perhatikan Momentum Investasi 

Jika sudah melakukan Review & Rebalancing Portofolio dan ternyata     

memang masih ada sisa dana yang dapat diinvestasikan. Maka tidak ada 

salahnya untuk mulai dapat melakukan momentum investing. Penurunan 

pasar saham memberikan kesempatan bagi pasar investor untuk           

berinvestasi di Reksa Dana Saham dan mulai membangun portofolionya. 

Jika dilakukan secara tepat dan dengan modal pengetahuan yang cukup, 

akan sangat berpeluang memberikan keuntungan. Jika dilihat secara 

jangka panjang, dengan kondisi yang terjadi sekarang ini Reksa Dana    

Saham akan kembali rebound setelah berakhirnya pandemi ini  

 

Diversifikasi Investasi 

Melakukan diversifikasi investasi artinya Investor tidak menempatkan seluruh     

investasinya pada satu tempat saja. Biasanya, diversifikasi investasi yang baik adalah 

ketika kita meletakkan pada setidaknya tiga instrumen investasi yang berbeda. 

Ketika hal ini dilakukan, risiko kerugian investasi pun menjadi semakin berkurang. 

Dengan beragamnya aset investasi, maka potensi akan mengalami kerugian yang 

besar pada investasi secara keseluruhan akan lebih berkurang. Hal ini karena jika 

salah satu aset investasi menurun, besar kemungkinan bagi aset lain untuk tidak 

mengalami hal yang sama pada periode yang sama. Dengan begitu, investasi dapat 

tetap memberikan keuntungan bagi Anda. Diversifikasi Investasi berarti adanya 

keragaman dalam investasi yang dibuat untuk menciptakan sebuah portofolio yang 

beragam demi menghindari kerugian. 
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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 220 miliar per 30 Juni 2020. 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 84,40 triliun per 30 Juli 2020. 

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). 


