Solusi Cerdas Investasi Kini
Belajar Investasi untuk Pemula

Yuk berani berinvestasi agar masa depan mu
berbuah dengan senyuman. Bikin portfolio mu
bertaburan cuan agar hidup bisa berjalan
dengan nyaman.
Raiz percaya semua bisa berinvestasi,
cukup dengan 10 ribu rupiah semua bisa belajar
untuk memulai perjalanan menjadi investor.
Praktis dan nyaman menjadi kunci keberhasilan.
Gak pusing dan anti ribet. Gak makan waktu,
gak perlu modal gede kamu cukup belajar dan
disiplin untuk terus nabung reksa dana.

Raiz, solusi cerdas investasi kini

2

I
N
V
E
S
T
A
S
I

nvestasi bertujuan agar uang bisa menghasilkan uang
ah cara paling mudah adalah dimulai dari belajar
alue of money now dan masa depan itu berbeda loh!
dukasi diri kamu adalah kunci dari keberhasilan investasi
ehingga kamu bisa tahu produk investasi beserta manfaatnya
idak ada keberhasilan berinvestasi dalam waktu semalam
lokasi waktu serta usaha agar terus tumbuh portfolionya
emangat maju pantang menyerah karena
nvestasi bisa membuat hidup kamu jauh lebih bahagia

I am an

investor
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Membangun habit berinvestasi itu penting.
Udah tahu kan dalam berinvestasi tetap
dibutuhkan uang alias modal untuk memulai dan
juga harus dibangun mindset untuk berinvestasi
Tapi dengan tuntutan lifestyle dan makin banyak
kebutuhan di jaman ini, pasti lebih bingung lagi
gimana menyiasati agar kita terbiasa berinvestasi.

Cara Pertama Adalah

CARI TAMBAHAN INCOME

Online Shop , Bikin Blog , Bikin Bisnis, Guru Olahraga, Jastip
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Cara Kedua Adalah

PERUBAHAN GAYA HIDUP
Penting banget buat kita bisa kreatif mengatur budget.
Gimana cara kita untuk tetap bisa menikmati gaya hidup
tapi tetap bisa berinvestasi. Caranya dengan menemukan
substitusi alias penggantian.

Jadi contoh biasanya kita menikmati Kopi kekinian
yang harganya Rp 50 ribu, nah sekarang kita beli
kopi kekinian yang harganya cukup Rp 20 ribu.
WIN WIN Solution karena kita bisa tetap minum
kopi dan ada jatah Rp 30 ribu untuk berinvestasi

BELANJA SAMBIL BERINVESTASI
Belanja
Lipstik M*C
Lipstik W*RD*H

Substitusi
Rp 295 Ribu
Rp 50 Ribu

Savings
Rp 245 Ribu

Nonton Weekend
Nonton Weekdays

Rp 50 ribu
Rp 35 Ribu

Rp 15 ribu

Jemput Pacar
(bensin & parkir)
Transportasi Umum

Rp 150.000
Rp 35 Ribu

Rp 115 ribu

Gym Membership
Jogging Di komplek

Rp 550 Ribu
Rp 0

Rp 550 Ribu
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Freelance

Karyawan
Sopir Online

Semua bisa menjadi

investor cerdas

Artis SocMed

Apapun pekerjaan kamu,
semua dijamin bisa investasi

Chef

Suster
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Cari tahu Financial Goal
Atau tujuan kamu berinvestasi, ini penting agar
kamu tetap:

FOKUS
SEMANGAT
TERMOTIVASI
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Investasi itu sebuah proses,
dimana perjalanannya naik turun,
berkelok dan penuh tantangan.
Ada start dan ada finish line nya.
Ada jangka waktu untuk menempuhnya
Ada rencana dan hal-hal yang harus dilakukan
agar bisa segera mencapai goalnya.
FINANCIAL GOALS
tercapai!

Di monitor dan di review,
bagaimana perkembangan
kondisi investasi

Rest
Area

$
Top Up

Start
Modal memulai
investasi 10.000
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“The most powerful
force in the universe
is compound interest”
Albert Einstein
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Dengan berinvestasi setiap minggu hanya Rp 50.000 alias
Rp 200.000 sebulan. Portofolio investasi kamu selama setahun
akan berkembang menjadi 2.4 juta per tahun.
Tabel berikut menggambarkan pertumbuhan investasi dengan
catatan kamu tetap menabung 200 ribu setiap minggunya
selama 5 tahun ke depan. Nah, dengan imbal hasil 7% pertahun,
setelah 5 tahun berinvestasi akan tumbuh menjadi Rp 13.800.000

Tahun I

Tahun II

Tahun III

Tahun IV

Tahun V

2,400,000

2,568,000

2,747,760

2,940,103

3,145,910

2,400,000

2,568,000

2,747,760

2,940,103

2,400,000

2,568,000

2,747,760

2,400,000

2,568,000
2,400,000

* Berdasarkan data historis kinerja rata-rata
Reksa Dana Pendapatan Tetap selama
3 tahun terakhir.

TOTAL: 13,801,774

Kunci agar terus tumbuh dan
tumbuh investasinya,
adalah RUTIN dan DISIPLIN!
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Sandwich Generation
Nasib Generasi Milenials
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Generasi millenials banyak
yang terkena perangkap

“SANDWICH GENERATION”
Berikut adalah penyebab sandwich generation:
Tidak adanya persiapan oleh orangtua
terkait masa pensiunnya.
Kurang paham produk-produk investasi.
Budaya Asia yang mengutamakan bakti
kepada orang tua.
Pola hidup yang saling ketergantungan.
Gaya hidup konsumtif.
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Kehidupan
Masa Kini
Pondok Mertua Indah

PENGELUARAN

Ayah
Pegawai Kantoran
Gaji Rp 15 Juta

Cicilan Mobil
Belanja Bulanan
Makan & transportasi
Kasih ke istri
Kasih ke orang tua
Bantu bayar listrik dan air
Sisa

Rp. 4 juta
Rp. 4 juta
Rp 2 juta
Rp. 2 juta
Rp. 2 juta
Rp. 1 juta
Rp 0

PENGELUARAN

Ibu
Freelancer
Income Rp 10 juta

Kebutuhan si buah hati
Biaya asuransi
Belanja, entertainment
& pulsa
Kasih ke orang tua
Sedekah
Tabungan
Sisa

Rp. 2 juta
Rp. 1 juta
Rp 3 juta
Rp. 2 juta
Rp. 300 ribu
Rp. 1 juta
Rp. 700 ribu
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Tips menghadapi tantangan
sandwich generation untuk
para millenials adalah :
1, Bikin budget keuangan setiap bulan
2. Hidup hemat sesuai anggaran yang ditetapkan
3. Rajin berinvestasi

Dengan alokasi budget keuangan kita coba tulis
untuk 3 bagian, agar memudahkan kita bisa
berinvestasi sambil tetap mempersiapkan
kebutuhan sehari - hari.

3 Tabel untuk dengan list bullet point
yang masih kosong:
- Diri Sendiri
- Orangtua
- Anak
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INVESTASI RECEH
ALA RAIZ

Siapa bilang mau mulai investasi itu
harus mahal dan susah?
Dengan Raiz, kamu bisa memulai
investasi hanya dari Rp.10.000;

Rp.10.000:
- Makan siang di warteg
- Parkir motor liar ( jabodetabek)
- 3 Teh Kotak
- 8 gorengan
- 1 gelas boba kw
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Kenali Profil Resiko mu
Sebelum Mulai Berinvestasi

Aku yang
mana ya?

Si Konservatif
Lebih memilih
investasi yang
sangat aman
walaupun
bunga tidak
terlalu tinggi

Si Moderat

Si Agresif

Lebih berani
mengambil
resiko walaupun masih
berhati-hati

Si pemberani
ambil resiko
dalam hal
memilih
investasi.
Bunga lebih
tinggi = resiko
lebih tinggi

16

Sedikit-sedikit lama-lama
jadi bukit!

Nabung Rp.10.000/bulan
= 1 minuman kekinian
Walaupun angkanya kecil,
tapi coba deh lihat simulasi
di bawah ini!

MENABUNG DI CELENGAN

Tabung
Total

SELAMA 5 TAHUN

Thn 1

Thn 2

Thn 3

Thn 4

Thn 5

120.000

120.000

120.000

120.000

120.000

240.000

360.000

480.000 600.000

Di akhir tahun kelima, nilai tabunganmu berpotensi menjadi Rp. 783.000*
Simulasi menggunakan rata-rata imbal hasil
Reksa Dana Pasar Uang 3 tahun terakhir sebesar 5%.
Dengan Raiz, menabung & investasi jadi sederhana dan terjangkau
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Hargai waktu dan uang mu karena
nilai uang sekarang lebih tinggi dari
nilai uang di masa depan.
Konsep ini dikenal dengan
"Time Value of Money"

Kencan di Tahun 2010 dengan Rp 100.000
Nonton ber 2 bioskop, beli 2 popcorn & 2 minuman
Kencan di Tahun 2020 dengan Rp 100.000
Nonton 1 sendirian di bioskop, 1 Popcorn & 1 minum
Rp 100.000 di tahun 2010 bisa membeli
lebih banyak barang dibanding
Rp 100.000 di tahun 2020.
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Kok bisa nilai uang
berkurang di masa depan?
Ya karena adanya

inflasi

Inflasi secara sederhana diartikan sebagai
kenaikan harga secara umum dan terus
menerus dalam jangka waktu tertentu.
*Dikutip dari laman resmi Bank Indonesia

Perkembangan Inflasi Indonesia dari Tahun ke Tahun
2009
2.77%
2014
8.36%

2010
6.96%
2015
3.35%

2011
3.79%

2012
4.3%

2016 2017
3.02% 3.61%

2018
3.13%

2013
8.38%
2019
2.72%

Nah, karena inflasi adalah takdir yang tidak
terhindari. Makanya kita harus menyiasati
dengan mengembangkan nilai uang kita.
Salah satu caranya adalah dengan berinvestasi.
Rajin berinvestasi agar kita bisa menambah
pundi-pundi rupiah yang lebih berguna untuk
masa depan kita nantinya.
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DISCLAIMER
Pendapat yang termuat dalam dokumen ini merupakan
pendapat untuk waktu tertentu dan dapat berubah
sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
PT Raiz Invest Indonesia tidak berkewajiban untuk
memperbarui atau mengubah informasi atau pendapat
yang disebutkan dalam dokumen ini.
Investor harus berkonsultasi dengan penasihat profesional
mereka sehubungan dengan investasi, hukum, akuntansi,
domisili dan perpajakan sebelum melakukan investasi
ke Reksa Dana dalam rangka pengambilan keputusan yang
independen atas kesesuaian dan konsekuensi dari investasi tersebut.
Investasi mengandung risiko. Dengan memperhitungkan
risiko ekonomi, risiko pasar, dan risiko lainnya tidak ada
jaminan bahwa Reksa Dana akan mencapai tujuan investasinya.
Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa mendatang.
Investor mungkin tidak mendapatkan kembali nilai
nominal atas investasi awal.
Mohon mengacu pada dokumen penawaran untuk informasi
lebih lanjut (termasuk faktor-faktor risiko) mengenai Reksa Dana
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