
 



---	OUTLINE	---	

	

I	 Investasi	terbaik	=	pengetahuan	--	1	

II	 Bagaimana	saham	bekerja?	--	30	

III	 Perdagangan	pertama	--	51	

IV	 Portofolio	--	62	

V	 Strategi	saham	--	71	

VI	 Analisis	fundamental	--	78	

VII	 Analisis	teknikal	--	98	

VIII	 	 Kejadian	“keren”	di	pasar	modal	--	118	

IX	 	 Reksadana	--	130	

X	 Bagaimana	mulai	investasi	reksadana?	--	132	

XI	 Reksadana	konvensional	dan	syariah	--	137	

XII	 Menilai	reksadana	--	141	

XIII	 Sikap	yang	merusak	kemenangan	--	147	

XIV	 Mental	pemenang	--	151	

XV	 63	nasehat	investasi	--	159	

	



																																																																	1	 	

I 

INVESTASI TERBAIK = PENGETAHUAN 

 

Anda pernah liat tenis belum? Golf? Basket? Atau Sepakbola? 

Nama-nama seperti Christiano Ronaldo, Michael Jordan, Tiger 

Wood, atau bahkan Conor McGregor. Pas kecil pengen banget 

seperti mereka, terkenal, kaya, dikelilingi wanita cantik. 

Yaps, sedari kecil saya sudah bisa membedakan mana gadis 

cantik dan mana yang galak. Alarm natural yang terus dilatih 

hingga kini. 

Ok, back to topic! 

Bayangkan apa yang dilakukan Serena Williams ketika pegang 

raket tenis pertama kalinya? Langsung jago?  

Tidak kawan, dia pasti belum bisa melakukan overhead smash 

dengan sempurna. Atau Michael Jordan, ketika menyentuh bola 

basket untuk pertama kalinya, doi juga tidak serta merta bisa 

melakukan gerakan air walk. Gerakan legendaris yang 

mengantarnya jadi MVP di NBA. 

Mereka berlatih, berkeringat darah. 

Dan Michael Jordan adalah salah satu inspirasi saya ketika duduk 

di bangku SMP! Tapi takdir berkata lain, bukannya main di NBA, 

justru meramaikan pasar keuangan Indonesia. 
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Faktanya memang ada beberapa saham yang stagnan atau justru 

amblas, karena secara fundamental mereka buruk.  

Tetapi itu berarti, beberapa saham lainnya memiliki kinerja luar 

biasa bahkan mendatangkan keuntungan lebih dari 5 kali lipat. 

Bahkan pada tahun 2016, saham perusahaan NIKL menghasilkan 

kenaikan 68 kali lipat dalam waktu setahun. Ngeri! 

Saking ngerinya, sebagian orang takut untuk memulai investasi 

dengan membeli saham, dan lebih memilih membayarkan uang 

pada manajer investasi untuk mengelola dana mereka.  

Itulah yang disebut dengan reksadana. 
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Reksadana 

Reksa dana itu kumpulan uang yang dikelola oleh seorang 

manajer investasi. Tipenya ada banyak, dan bisa disesuaikan 

dengan profil Anda. 

1. Reksadana pasar uang 

Bisa dibilang bahwa reksadana pasar uang merupakan model 

investasi reksadana yang paling konservatif. Dengan 

menempatkan 100% dana nya di instrumen dengan jatuh tempo 

kurang dari 1 tahun, seperti obligasi dan deposito. 
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1.6   Memahami Risiko Investasi 

Apapun tipe pilihan investasinya, sudah seharusnya mempelajari 

hubungan antara tingkat resiko dan jenis investasinya. Caranya 

mulai mengakrabkan diri dengan tingkat resiko berbagai macam 

produk investasi (saham, obligasi, perumahan, dll.) dan 

membandingkannya dengan ekspektasi pengembalian pada 

setiap iklim ekonomi yang berbeda. 

Baca koran, mulai investasi dengan uang sedikit, anggap saja 

uang kuliah. Bisa juga dengan berguru atau diskusi dengan 

ahlinya. 

 

Menggunakan informasi historis untuk membuat proyeksi 

investasi di masa depan akan membantu mengidentifikasi tingkat 

kenyamanan Anda. Nyaman dalam hal apa? 


