
I. PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 
 

Beberapa saat setelah disahkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 

tentang Pasar Modal, maka mulailah bermunculan instumen investasi bernama 

Reksa Dana, yang merupakan salah satu instrumen alternatif berinvestasi di pasar 

modal. Sebelum lahirnya undang-undang tersebut, Reksa Dana yang dikenal di 

Indonesia adalah berbentuk tertutup berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 

Nomor 1548 Tahun 1990. Oleh para praktisi pengelola dana, aturan tersebut 

dianggap belum cukup untuk mengakomodasi keinginan dari Manajer Investasi 

karena instrumen tersebut kurang likuid di pasar, sehingga pada saat itu  aktivitas 

Manajer Investasi dalam melakukan pengelolaan dana di pasar modal hanya 

dilakukan dengan pola discretionary fund, dimana Manajer Investasi melakukan 

pengelolaan dana berdasarkan kontrak langsung dengan satu atau beberapa pihak 

nasabah saja. 

Pengertian Reksa Dana menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 

didefinisikan sebagai wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari 

masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh 

Manajer Investasi. Manajer Investasi itu sendiri menurut undang-undang tersebut 

adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola  portofolio efek untuk para 

nasabah atau mengelola pertofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, 

kecuali perusahaan asuransi, dana  pensiun, dan bank yang melakukan sendiri 

kegiatan usahanya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. 
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Adanya Reksa Dana diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen 

alternatif investasi di pasar modal yang dapat menjangkau masyarakat luas seperti 

halnya produk pasar uang yang berupa tabungan maupun deposito. Pada saat ini 

perilaku masyarakat dalam berinvestasi pada umumnya terbagi dalam beberapa 

kelompok, diantaranya  ada yang merupakan bank minded, dimana masyarakat 

menganggap bahwa satu-satunya sarana investasi adalah produk perbankan. 

Sebagian kelompok masyarakat melakukan investasi secara tradisional, yaitu 

menempatkan dananya pada barang-barang  berharga atau emas serta tanah. 

Walaupun memang tujuan dari masing-masing pola investasi tersebut sama yaitu 

dengan harapan akan memperoleh imbal hasil dimasa yang akan datang. 

Dalam melakukan investasi di instrumen Reksa Dana pada dasarnya 

memiliki perbedaan dengan investasi pada instrumen yang lainnya. Untuk 

melakukan investasi ke dalam Reksa Dana dibutuhkan pengetahuan yang cukup 

mengenai risiko yang akan ditanggung oleh investor apabila menempatkan 

dananya pada suatu Reksa Dana. Kiranya perlu diketahui oleh investor bahwa 

instrumen Reksa Dana berbeda dengan instrumen pasar uang yang berbentuk 

tabungan maupun deposito. Masing-masing jenis Reksa Dana memiliki besaran 

risiko investasi yang berbeda-beda pula, tergantung dari komposisi portofolio 

yang terkandung dalam masing-masing Reksa Dana tersebut. Sebagai contoh 

Reksa Dana Pendapatan Tetap akan memiliki besaran risiko yang lebih kecil bila 

dibandingkan dengan Reksa Dana Saham, karena komposisi portofolio Reksa 

Dana Pendapatan Tetap sebagian besar terdiri atas obligasi, sedangkan Reksa 

Dana Saham sebagian besar portofolionya terdiri atas saham. 
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Seperti terlihat pada Tabel 1, dari tahun ke tahun Reksa Dana mengalami 

pertumbuhan baik dari segi jumlah Reksa Dananya maupun dari segi jumlah dana 

yang berhasil dikumpulkan, hal ini terlihat pada tabel pertumbuhan Reksa Dana 

(RD) dan nilai dana kelolaan. Bentuk Reksa Dana yang mengalami pertumbuhan 

adalah bentuk Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif, sedangkan Reksa Dana 

berbentuk Perseroan Terbatas masih mengalami kesulitan untuk berkembang 

karena faktor likuiditas dari saham Reksa Dana tersebut. Reksa Dana berbentuk 

Kontrak Investasi Kolektif relatif dapat tumbuh dengan cepat karena faktor 

likuiditas, yang berarti bahwa investor dapat menjualnya kembali Unit Penyertaan 

yang dimilikinya kepada Manajer Investasi yang mengelolanya. Sedangkan untuk 

investor Reksa Dana berbentuk Perseroan Terbatas apabila ingin menjual 

kepemilikannya akan dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran yang terjadi di 

bursa efek.   

Tabel 1.  Pertumbuhan Reksa Dana dan Nilai Aktiva Bersih 

Akhir 
Tahun 

Jumlah 
Reksa Dana 

Pemegang Unit 
Penyertaan 

Nilai Aktiva Bersih 
(Rp Juta) 

1996   25 2.441 2.782.322,5 
1997   77 20.234 4.916.604,8 
1998   81 15.482 2.992.171,4 
1999   81 24.127 4.974.105,0 
2000   94 39.487 5.515.954,1 
2001 108 51.723 8.003.769,8 
2002 131 125.820 46.613.833,2 
2003 186 171.712 69.477.719,8 
2004 246 299.063 104.037.824,6 
2005 326 254.660 29.405.612,2 
2006 403 202.919 51.620.077,36 

Sumber: Bapepam dan LK 
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Pertumbuhan Reksa Dana tersebut mencerminkan bahwa dari waktu ke 

waktu Reksa Dana dapat diterima dan mendapat tempat tersendiri di hati investor. 

Hal tersebut tak luput dari kerja keras dari semua pihak baik regulator maupun 

para profesi penunjang dan lembaga penunjang, pelaku pasar modal lainnya serta 

peran media masa dalam melakukan sosialisasi.  
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Gambar 1. Alokasi NAB Reksa Dana per Desember 2006 

Sampai dengan akhir Tahun 2006 Reksa Dana yang telah memperoleh 

pernyataan efektif tercatat sebanyak 403 Reksa Dana serta dengan Nilai Aktiva 

Bersih (NAB) dana kelolaan sebesar Rp 51,6 triliun. Pada Gambar 1 di atas 

memperlihatkan bahwa Reksa Dana Pendapatan Tetap memiliki total dana 

kelolaan terbesar (39%), sedangkan total dana kelolaan Reksa Dana Indeks masih 

sangat kecil, hanya sebesar 0,057%. Namun lain halnya dengan Reksa Dana 

Terproteksi, dalam waktu yang relatif singkat dana kelolaan dapat mencapai 

sebesar 22%. Pertumbuhan Reksa Dana Terproteksi selama tahun 2006, baik 

jumlah Reksa Dana maupun dana kelolaannya dapat juga dilihat pada Tabel 2. 

Perkembangan reksa dana yang relatif sangat pesat tersebut tidak terlepas dari 
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kerja keras yang dilakukan oleh Manajer Investasi dalam mencari dan 

menciptakan peluang untuk menawarkan produknya kepada investor. Pemasaran 

efek Reksa Dana banyak dilakukan melalui Agen Penjual yang telah memperoleh 

izin atau terdaftar di Bapepam dan LK. Siggelkow (1999) dari hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa walaupun biaya agensi ini secara absolut cukup besar namun 

masih relatif kecil bila dibandingkan dengan tingkat pengembalian yang 

dihasilkan Reksa Dana Saham. Sinergi yang saling menguntungkan antara 

Manajer Investasi dengan Perbankan dalam memasarkan produk Reksa Dana 

sempat mencapai Nilai Aktiva Bersih dana kelolaan menyentuh angka Rp 110 

triliun pada awal Bulan Februari 2005.  

Tabel 2.  Pertumbuhan NAB Reksa Dana Terproteksi Tahun 2006 

Tahun 2006  
Akhir Bulan 

Jumlah RD 
Terproteksi 

NAB Reksa Dana 
Terproteksi (Rp juta) 

Januari 26 3.225.596,77 
Februari 28 2.097.085,21 
Maret 34 3.738.925,14 
April 40 3.900.779,32 
Mei 45 6.368.353,42 
Juni 47 8.022.292,63 
Juli 49 9.181.612,61 
Agustus 49 9.884.937,40 
September 56 9.956.049,88 
Oktober 65 11.209.876,84 
November 71 11.936.941,82 
Desember 78 11.547.032,24 

Sumber: Bapepam dan LK 

Rupanya Nilai Aktiva Bersih pada Bulan Februari 2005 adalah merupakan 

nilai puncak  dana kelolaan yang berhasil diraih Manajer Investasi hingga saat ini, 

karena keadaan tersebut ternyata sulit untuk dipertahankan apalagi ditingkatkan 

dana kelolaannya. Beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut 
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diantaranya adalah terus melambungnya dan sulitnya untuk dikendalikan harga 

minyak dunia, dan fluktuasi tingkat suku bunga domestik serta internasional. 

Dengan tak terduga kondisi makro ekonomi tersebut mendorong terjadinya 

redemption dalam jumlah yang sangat besar sehingga mempengaruhi kinerja 

Reksa Dana. Akhirnya pada tutup Tahun 2005 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana 

mengalami penurunan yang cukup  tajam hingga tersisa menjadi sekitar Rp 29,4 

triliun atau mengalami penurunan sekitar 72% dari tahun sebelumnya. Pada saat 

yang sama, dalam Tabel 1 juga ditunjukkan bahwa penurunan Nilai Aktiva Bersih 

tersebut diikuti juga oleh penurunan jumlah pemegang unit penyertaan Reksa 

Dana yang tinggal  254 ribu pihak di akhir Tahun 2005 atau mengalami 

penurunan sekitar  14,8%  dari Tahun 2004. 

Adanya kasus tersebut di atas membuat tidak sedikit investor mengambil 

hikmah atas kejadian yang telah dialaminya sebagai suatu pelajaran yang sangat 

berarti dalam berinvestasi di Reksa Dana. Dari pengamatan di pasar, kendala yang 

biasa dihadapi oleh investor maupun calon investor adalah terlalu sedikitnya 

informasi yang diperoleh mengenai instrumen Reksa Dana, sehingga mengalami 

kesulitan dalam mengambil keputusan investasi di Reksa Dana. Selain itu masih 

minimnya lembaga riset atau lembaga pemeringkat yang melakukan penilaian atas 

kinerja masing-masing Reksa Dana dan Manajer  Investasi sebagai pengelola 

dana, yang dapat digunakan sebagai acuan investor dalam berinvestasi di Reksa 

Dana.   

1.2 Identifikasi Masalah 
 

a. Keterbatasan informasi yang dimiliki oleh investor mengenai kinerja 

portofolio Reksa Dana Terproteksi, sehingga investor mengalami 



 7

kesulitan dalam mengambil keputusan investasi dalam instrumen Reksa 

Dana. 

b. Kurang tersedianya hasil riset yang menggambarkan mengenai 

kemampuan Manajer Investasi dalam melakukan pengelolaan dana 

khususnya dalam mengelola portofolio Reksa Dana Terproteksi.  

1.3 Rumusan Masalah 
 

a. Bagaimana kinerja portofolio Reksa Dana Terproteksi yang muncul 

setelah terjadinya redemption besar-besaran pada Bulan Mei 2005. 

b. Bagaimana pengelolaan portofolio Reksa Dana Terproteksi pada periode 

tahun 2006, agar memberikan imbal hasil yang menarik bagi investor.  

1.4 Tujuan Penelitian 
 

a. Melakukan analisis terhadap kinerja portofolio Reksa Dana Terproteksi.  

b. Menganalisis pengelolaan portofolio Reksa Dana Terproteksi. 

c. Merekomendasikan kepada investor atas hasil dari penelitian. 

1.5 Manfaat Penelitian 
 

Penelitian ini merupakan kesempatan bagi penulis untuk mengaplikasikan 

teori dan pengetahuaan yang diperoleh selama menempuh pendidikan pada 

Program Studi Manajemen dan Bisnis IPB dalam mengembangkan kemampuan 

analisis dan pemecahan masalah, dengan manfaat yang diperoleh adalah sebagai 

berikut : 

a. Sebagai bahan pertimbangan investor untuk mengambil keputusan 

investasi dalam Reksa Dana. 
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b. Sebagai masukan bagi Manajer Investasi sebagai pengelola dana untuk 

menyediakan alternatif investasi yang menguntungkan kepada investor 

atau nasabah. 

c. Sebagai masukan bagi regulator dalam  melakukan monitoring dan 

pengambilan kebijakan atau pengaturan mengenai Reksa Dana. 

d. Sebagai acuan bagi peneliti lain yang tertarik memperdalam 

pengetahuan khususnya mengenai Reksa Dana Terproteksi. 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 
 

Dalam penelitian ini penulis ingin memfokuskan permasalahan hanya pada 

Reksa Dana Terproteksi karena dengan pertimbangan bahwa Reksa Dana 

Terproteksi ini merupakan Reksa Dana yang diharapkan dapat menumbuhkan lagi 

kepercayaan investor terhadap instrumen Reksa Dana setelah terjadinya  rush 

terhadap Reksa Dana pada pertengahan Tahun 2005. Reksa Dana Terproteksi 

merupakan salah satu Reksa Dana Terstruktur yang menawarkan proteksi melalui 

mekanisme investasi yang berbeda dengan jenis Reksa Dana yang ada 

sebelumnya. Peraturan yang mengatur mengenai Reksa Dana Terproteksi tertuang 

dalam Peraturan Nomor IV.C.4 Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, 

Reksa Dana dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks, yang dikeluarkan 

melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep- 08/PM/2005 pada 

tanggal 29 Juli 2005 atau dua bulan setelah terjadinya redemption besar-besaran. 

Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut diharapkan dapat menciptakan rasa 

aman bagi investor dan menumbuhkan lagi kepercayaan investor baik perorangan 

maupun lembaga untuk berinvestasi kedalam Reksa Dana.  Selanjutnya, menyusul 
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terjadinya crash reksa dana tersebut, maka dengan Surat Keputusan No. S-

2776/PM/2005 tanggal 7 Oktober 2005, Ketua Bapepam dan LK memutuskan 

menutup untuk sementara waktu bagi pernyataan pendaftaran baru reksa dana 

pendapatan tetap. 




