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Diban
ndingkan 10 sam
mpai 20 tahun yang lalu, bebeerapa tahun beelakangan ini seemarak investaasi sungguh jauh
h berbeda. Kin
ni, orang “biasa”” pun sudah
memiliki investasi dii pasar keuanga
an, khususnya pasar modal. Dahulu,
D
hanya segelintir
s
orang
g saja, dan tenttunya hanya meereka yang mem
miliki
kekayyaan berlebih saaja yang beranii menyelam di iindustri pasar modal.
Dahullu, investasi jug
ga sangat terba
atas. Biasanya h
hanya ditempattkan pada emass, tanah, propeerti, mata uang asing dan sejen
nisnya. Saat inii berbagai
macam
m instrumen in
nvestasi dapat dipilih
d
oleh invvestor, baik inveestor “kakap” maupun
m
investo
or dengan koceek terbatas.
Namu
un fenomena in
ni tidak menjad
dikan seseorang
g tidak takut lag
gi akan risiko in
nvestasi. Masih
h banyak golon
ngan menengah
h yang memilikii uang namun
uang mereka
m
hanya d
duduk manis di
d tabungan ataau deposito. Serringkali alasan mereka cukup klasik: tak mau
u berinvestasi k
karena takut deengan
risikonya. Padahal, ttidak berinvesta
asi pun ada risiikonya. Bahkan
n bisa lebih bessar. Kok bisa?
Ilustra
asinya begini.
A men
nyisihkan uang
g Rp1 juta per bulan
b
selama 20
0 tahun untuk ditabung
d
denga
an tujuan uang
gnya kelak akan
n dipakai pada ssaat dia pensiu
un. A ingin
biaya hidup pada saaat pensiunnya sama
s
dengan ggaya hidupnya saat
s
ini. Kataka
anlah biaya hidupnya saat ini Rp3 juta per bu
ulan. Dengan asumsi
a
bunga
tabun
ngan 2% nett peer tahun, maka pada tahun ke-20, orang ini kira-kira
k
akan punya
p
uang seb
besar Rp295 ju
uta. Padahal biaaya hidup itu na
aik setiap
tahun
n karena adanyaa inflasi. Kita asumsikan inflaasi rata-rata 8%
% per tahun, ma
aka biaya hidup
p Rp3 juta seka
arang itu sama d
dengan Rp14 ju
uta pada saat
20 tah
hun mendatang
g.
Maka jika “hanya” pu
unya uang Rp2
295 juta hasil taabungannya seb
besar Rp1 juta per bulan, dia akan kehabisan
n uang itu padaa bulan ke-22. Sehingga
S
uang
yang dia
d kumpulkan
n selama 20 tah
hun ternyata haanya bisa menanggung biaya hidupnya
h
pada saat pensiun seelama kurang d
dari 2 tahun sajja. Itulah
kenap
pa saat ini banyyak sekali orang
g yang sudah peensiun “terpaksa” bekerja kem
mbali karena kaantongnya suda
ah menipis.

Bandiingkan jika uan
ng Rp1 juta setiap bulan tadi tiidak hanya dita
abung, namun diinvestasikan. Misalkan, inv
vestasinya di prroduk reksadan
na saham
denga
an imbal hasil 2
20% per tahun. Maka dalam w
waktu 20 tahun
n uang tersebut bisa mencapaii Rp3,1 miliar. Uang
U
tersebut b
bisa membiaya
ai hidupnya
selam
ma 222 bulan ataau lebih kurang
g 18 tahun sejaak dia pensiun.
Benarr bahwa investaasi memang ada
a risikonya karrena nilainya na
aik turun. Nam
mun, bila menab
bung saja, mun
ngkin uangnya ttak akan berku
urang, tetapi
sudah
h pasti tidak cuk
kup untuk mem
mbiayai hidupn
nya.
Jadi, Investasi
I
memaang mengandu
ung risiko. Tapi tidak mau inveestasi juga ada risikonya. Bah
hkan mungkin risikonya
r
lebih besar.
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