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Investtasi merupakan
n salah satu carra terbaik bagi A
Anda untuk meembangun kekayaan dan mem
mbantu mencap
pai tujuan finan
nsial. Namun, penting
p
untuk
disada
ari bahwa invesstasi bukanlah langkah paling
g “aman” karen
na ia tidak beba
as risiko.
Risiko
o dapat didefiniisikan sebagai ketidakpastian
k
n dan berhubun
ngan dengan flu
uktuasi kinerja produk investa
asi atau kemun
ngkinan turun atau
a
hilangnya
dana dari
d sebuah pro
oduk. Semua in
nvestasi memiliiki risiko, namu
un dalam skala
a yang berbeda--beda. Semakin
n tinggi potensii imbal hasil ya
ang diberikan,
semak
kin tinggi pula risiko investasiinya.
Walau
upun setiap oraang memiliki prrofil risiko yang
g berbeda-beda
a, kebanyakan investor
i
pemulla melupakan faktor
f
ini ketikaa mereka berha
adapan dengan
tawaran untuk berin
nvestasi dan han
nya fokus padaa imbal hasil ya
ang ditawarkan. Tidak jarang m
mereka harus menanggung
m
keerugian besar, bahkan
b
bangk
krut atau terlilitt utang akibat tidak
t
mempertiimbangkan fak
ktor risiko ini. Menghindari
M
rissiko investasi mungkin
m
merup
pakan langkah yang paling
bijak, paling tidak saampai Anda bellajar mengenaii profil risiko da
an bagaimana mengelolanya
m
d
dengan tepat.
Untuk
k mengetahui b
bagaimana men
ngelolanya deng
gan baik, Anda
a harus mengeta
ahui sumber-su
umber risiko in
nvestasi Anda. B
Beberapa risiko
o tersebut
antara
a lain:
Risik
ko Pasar
Risiko
o yang berhubu
ungan dengan naik
n
turunnya n
nilai investasi akibat
a
pergerak
kan pasar secarra umum. Conto
ohnya, jika Ind
deks Harga Sah
ham Gabungan
(IHSG
G) bergerak turrun, maka porto
ofolio saham attau reksadana saham
s
kemung
gkinan besar ak
kan menunjukk
kan pergerakan
n serupa.
Risik
ko Suku Bung
ga
Risiko
o yang berhubu
ungan dengan pengaruh
p
perub
bahan suku bun
nga terhadap nilai
n
investasi. C
Contohnya, jika
a terjadi kenaik
kan suku bunga
a, maka nilai
investtasi di produk o
obligasi atau reeksadana pendaapatan tetap ak
kan cenderung bergerak
b
turun
n.
Risik
ko Inflasi
Risiko
o berkurangnyaa daya beli akib
bat kenaikan haarga. Contohny
ya, jika meletak
kkan sebagian b
besar portfolio dalam
d
tabungaan atau deposito
o, dalam
jangka
a panjang dayaa beli uang And
da akan berkuraang akibat terja
adinya inflasi walaupun
w
jumlaah uang tidak berkurang.
Risik
ko Nilai Tukar
r
Risiko
o yang berhubu
ungan dengan nilai
n
tukar mataa uang. Contoh
hnya, jika berinvvestasi dalam p
produk yang menggunakan
m
m
mata uang USD dan terjadi
penurrunan nilai Rup
piah tehadap USD,
U
nilai investtasi Anda dalam
m Rupiah pun akan
a
berkurang
g.
Risik
ko Kredit
Risiko
o yang berhubu
ungan dengan kemungkinan
k
g
gagal bayar. Con
ntohnya, jika membeli
m
Reksad
dana Pendapattan Tetap yang salah satu atau
u beberapa
obliga
asi di dalamnyaa mengalami ga
agal bayar, mak
ka nilai investassi Anda akan menurun.
m
Risik
ko Bisnis dan Karakter
Risiko
o yang berhubu
ungan dengan perputaran
p
dan
na yang Anda in
nvestasikan dan
n karakter dari pengelola dana tersebut. Risiiko ini terutam
ma
berhu
ubungan dengan
n risiko berinveestasi di produk
k non-keuanga
an atau produk alternatif sepeerti investasi di MLM, koperassi, unit-unit usa
aha berbasis
emas, dan lain-lain. Contohnya, jik
ka berinvestasi d
di sebuah peru
usahaan atau peerorangan yang
g menjalankan usaha peternak
kan lele, ada ba
aiknya Anda
melak
kukan uji karak
kter atau benar--benar terjun laangsung mema
antau bisnisnya
a untuk mengurrangi resiko da
ana dilarikan.
Walau
upun risiko terd
dengar menaku
utkan, ada bebeerapa hal yang dapat dilakuka
an untuk mengelola resiko inv
vestasi Anda, an
ntara lain sebag
gai berikut:
1. Pro
ofil Risiko
Untuk
k mengetahui p
profil risiko, An
nda dapat meng
gisi online surv
vey atau survey yang dilakukan
n oleh bank ata
au manajer inveestasi. Secara sederhana,
s
profil risiko adalah sseberapa tenang
g Anda menghaadapi fluktuasii nilai suatu invvestasi. Jika meerasa tidak nyaman dengan jeenis investasi teertentu atau
risiko yang harus An
nda ambil untuk
k berinvestasi p
pada sebuah prroduk, jangan berinvestasi
b
dallam produk terrsebut.
Profil risiko ini bisa b
berubah tergan
ntung situasi prribadi dan keua
angan Anda saa
at itu. Sebagai ccontoh, untuk Anda
A
yang berk
keluarga dan memiliki
m
anak
yang akan
a
masuk ku
uliah tahun depan, tentu tidak
k ingin dana yan
ng sudah dipersiapkan selamaa bertahun-tahun berkurang ssedikit pun apa
alagi sampai
hilang
g. Dalam hal ini, dana tersebu
ut sebaiknya tettap ada di depo
osito atau tabun
ngan Anda sam
mpai waktu pend
daftaran masuk
k sekolah anak.
Beberrapa orang tetap
p dapat tidur dengan
d
nyenyak
k walaupun nila
ai investasi merreka naik turun
n. Ada yang aka
an mengalami iinsomnia jika terjadi
t
penurrunan pada nilaai investasinya.. Maka, ketahuii profil risiko in
ni sebelum And
da memutuskan
n untuk berinveestasi dalam prroduk tertentu.. Berapa pun
imbal hasilnya tidak
k akan sebandin
ng jika dalam perjalanannya Anda
A
merasa sa
angat tidak nyaaman.
2. Div
versifikasi
Janga
an meletakkan ssemua telur An
nda dalam satu keranjang. Un
ngkapan ini tepa
at sekali untuk
k menggambark
kan pentingnyaa diversifikasi dalam
d
berinvvestasi sebagai salah satu cara
a untuk mengellola risiko. Sebar investasi An
nda ke dalam beerbagai golonga
an investasi sep
perti deposito, obligasi, emas,,
propeerti, saham, dan
n lain-lain. Sem
makin besar aseet Anda, idealny
ya portfolio sem
makin bervariassi.
Jarang sekali, investtasi dari golong
gan yang berbed
da bergerak ke arah yang berssamaan. Misal, ketika terjadi krisis
k
di tahun 1997, pasar sah
ham
menga
alami penurun
nan sampai den
ngan 60%, semeentara bunga deposito merokeet hingga 70-an
n persen. Dalam
m contoh ini, jik
ka meletakkan dana di
kedua
anya, penurunaan nilai investassi Anda di satu golongan investasi dapat diim
mbangi oleh keenaikan nilai inv
vestasi di golon
ngan lainnya. Tidak
T
ada
patokan khusus men
ngenai komposiisi diversifikasii yang paling seesuai. Saran sayya, sesuaikan d
dengan profil reesiko, usia dan kondisi finansiial Anda.
3. Jan
ngka Waktu
Semak
kin lama jangk
ka waktu berinv
vestasi, semakin
n rendah risiko
o investasi yang
g harus dihadap
pi karena dalam
m investasi, wak
ktu adalah saha
abat terbaik
Anda.. Sebagai conto
oh, untuk memp
persiapkan dan
na pensiun di usia 55 tahun da
an standar hidu
up Rp5 juta perr bulan, hanya membutuhkan
n investasi
sebesa
ar Rp600 ribu p
per bulan di reeksadana saham
m jika Anda berrusia 30 tahun, sedangkan un
ntuk Anda yang berusia 40 tah
hun, angka kebu
utuhan
investtasinya menjad
di Rp2,6 juta peer bulan pada p
produk sejenis.
4. Pen
ngetahuan
Ada baiknya meluan
ngkan waktu un
ntuk belajar meengenai produk
k-produk investtasi karena sem
makin Anda memahami investtasi, semakin an
ndal pula
kemam
mpuan dalam m
memilih investasi dan kompo
osisi yang sesua
ai untuk kebutu
uhan Anda. Seb
bagai permulaan
n, Anda bisa m
mampir ke webssite QM
Finan
ncial di www.qm
mfinancial.com untuk membaaca artikel-artik
kel sederhana mengenai
m
invesstasi dan peren
ncanaan keuang
gan.
Semog
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