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DISCLAIMER INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RESIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI 

PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA 
MASA DEPAN. 
PT Majoris Asset Management (“Majoris”) telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan 
dalam melakukan kegiatannya diawasi oleh OJK. Dokumen ini dibuat oleh Majoris hanya sebagai informasi singkat dan disesuaikan dengan 
ketentuan Peraturan yang berlaku. Segala perhatian telah diberikan secara seksama untuk menyakinkan bahwa informasi yang disajikan dalam 
dokumen ini tidak menyesatkan. Namun demikian, Calon Pemodal tidak disarankan untuk hanya mengandalkan keterangan dalam dokumen 
ini. Kerugian yang mungkin timbul karenanya tidak akan ditanggung. 

 

 
Mengenal Reksa Dana Pendapatan Tetap 

 
Bagi investor pemula, beragamnya variasi produk Reksa Dana di Indonesia dapat memberikan keleluasaan 
memilih ataupun malah membingungkan karena terlalu banyaknya pilihan tersebut. 
 
Kami selalu percaya bahwa dalam menentukan pilihan produk investasinya, investor sebaiknya selalu 
melihat dan mengevaluasi kembali tujuan investasinya masing – masing dan berapa lama waktu yang 
diinginkan untuk mencapai tujuan tersebut. 
 
Dalam kesempatan ini, kami bermaksud untuk memperkenalkan salah satu jenis Reksa Dana , yaituReksa 
Dana Pendapatan Tetap, yang mungkin cocok bagi investor yang memiliki horizon investasi menengah 
hingga panjang. 
 
Reksa Dana Pendapatan Tetap adalah Reksa Dana yang melakukan investasi paling sedikit 80% dari Nilai 
Aktiva Bersih dalam bentuk Efek bersifat utang atau obligasi. 
 
Obligasi sendiri adalah sebuah pernyataan hutang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi 
beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya kelak pada saat tanggal jatuh 
tempo pembayaran. 
 
Dalam suatu Reksa Dana Pendapatan Tetap, kenaikan harga obligasi dan pembagian kupon bunganya 
diperhitungkan dalam satuan yang dinamakan Nilai Aktiva Bersih per Unit (NAB/Unit). Perkembangan 
NAB/Unit inilahyang dijadikan sebagai acuan dalam menghitung potensi laba/rugi berinvestasi pada Reksa 
Dana Pendapatan Tetap. 
 
Dari segi imbal hasil, Reksa Dana Pendapatan Tetap menawarkan potensi yang relatif lebih tinggi 
dibandingkan dengan Reksa Dana Pasar Uang, namun masihrelatif lebih rendah dibandingkan dengan 
Reksa Dana Saham. 
 
Dari segi risiko, Reksa Dana Pendapatan Tetap memiliki potensi risiko yang relatif lebih tinggi dibandingkan 
dengan Reksa Dana Pasar Uang, namun relatif lebih rendah dibandingkan dengan Reksa Dana Saham. 
 
Risiko utama yang terkait dengan Reksa Dana Pendapatan Tetap adalah risiko yang melekat pada Efek 
bersifat utang atau obligasi sebagai aset dasar Reksa Dana tersebut, yaitu risiko wanprestasi yang dapat 
dialami oleh penerbit obligasi. Dalam hal terjadi wanprestasi, maka terdapat kemungkinan bahwa jumlah 
pokok investasi dapat berkurang seiring dengan berjalannya waktu. Oleh karena itu, kami selalu 
menghimbau agar investor selalu memperhatikan strategi dan proses investasi yang dijalankan oleh 
pengelola Reksa Dana Pendapatan Tetap. 
 
Majoris Obligasi Utama Indonesia merupakan Reksa Dana Pendapatan Tetap yang dikelola oleh PT Majoris 
Asset Management (“Majoris”), yang bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi 
yang optimal dan stabil melalui penempatan pada Efek bersifat utang dalam jangka menengah dan 
panjang serta dengan risiko yang terukur. Adapun tim pengelola Majoris Obligasi Utama Indonesia 
memiliki fokus untuk berinvestasi pada Surat Utang, baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun  
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korporasi, yang berperingkat baik (termasuk dalam investment grade) dan memiliki likuiditas yang tinggi, 
sehingga dapat dijadikan sebagai pilihan investasi bagi investor yang mencari produk Reksa Dana 
Pendapatan Tetap yang berkualitas. 
 
Majoris merupakan salah satu Manajer Investasi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. 
Majoris dapat menjadi pilihan bagi masyarakat dan investor yang membutuhkan solusi investasi pada 
Reksa Dana dalam berbagai kelas aset. Untuk informasi lengkap mengenai produk – produk Reksa Dana 
yang dikelola oleh Majoris, Anda dapat mengunjungi website www.majoris-asset.com. 
 
Happy Investing with Majoris! 
 

http://www.majoris-asset.com/

