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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. 

 

 
Mengenalkan Prinsip Pengelolaan Keuangan Kepada Anak 

 
Bagi sebagian orang yang baru mengenal prinsip pengelolaan keuangan, kami yakin bahwa mereka pasti 
berharap bahwa mereka mengenal prinsip tersebut jauh lebih awal dalam tahapan kehidupannya. Ya, 
semakin dini kita menerapkan prinsip pengelolaan keuangan dalam hidup kita, niscaya kita dapat 
menata dan merencanakan berbagai tujuan finansial kita dengan lebih rapi dan mudah. Oleh karena itu, 
ada baiknya kita mulai mengenalkan prinsip pengelolaan keuangan kepada anak kita tercinta. 
 
Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah memperkenalkan anak dengan konsep memperoleh uang 
dari melakukan sesuatu. Kita dapat memulai dengan menjelaskan bahwa orang dewasa memperoleh 
uang dengan melakukan sesuatu hal yang menjadi profesi mereka. Bagi anak di usia dini, hal ini dapat 
dilakukan dengan memberikan uang jajan tertentu dalam periode tertentu, atau memberikan mereka 
uang di kala mereka telah menyelesaikan pekerjaan rumah tertentu. Jumlah uang yang diberikan, 
tentunya dapat disesuaikan dengan situasi keuangan Anda sendiri dan berapa banyaknya uang yang 
menurut Anda dapat dikelola oleh anak. 
 
Kemudian, kita dapat mulai mengajarkan mengenai cara alokasi uang yang terima tersebut, misal: untuk 
belanja makanan ringan, bermain, dan yang paling penting adalah untuk menabung. Dengan 
mengajarkan konsep menabung sedini mungkin, anak dapat belajar untuk menyimpan uang demi 
keinginan dan/atau kebutuhan yang ingin mereka capai atau miliki. Kebiasaan menabung ini bisa dimulai 
dari celengan sederhana sampai dengan kemudian kita mengajarkan anak konsep menabung di 
perbankan, dan pada akhirnya investasi di pasar modal. 
 
Terakhir, kita juga dapat mulai mengajarkan anak untuk ringan tangan kepada sesama dan mau 
memberikan bantuan untuk yang membutuhkan melalui donasi atau sumbangan. Tentunya, dalam hal 
ini selalu arahkan anak ke lembaga – lembaga yang memang memiliki misi untuk membantu 
kemanusiaan. Anda dapat mencari lembaga – lembaga yang memiliki tujuan yang dekat dengan hati 
Anda atau anak Anda. 
 
Untuk mengetahui lebih jauh mengenai investasi di pasar modal, khususnya Reksa Dana, silahkan 
mengunjungi www.majoris-asset.com. Di dalam website tersebut, terdapat bagian khusus yaitu 
Kalkulator Finansial, dimana jika Anda memiliki anak dengan usia yang cukup matang, Anda dapat 
membantu anak Anda untuk melakukan perhitungan mengenai kebutuhan investasinya di masa yang 
akan datang dan keperluan investasi yang bisa dilakukan oleh sang anak.  
 
Akhir kata, tanamkanlah pola pikir berinvestasi sedini mungkin kepada anak, agar dia dapat menikmati 
kebutuhan dana investasi yang lebih terjangkau, dan jangka waktu investasi yang lebih cepat dalam 
mencapai tujuan finansialnya untuk masa depan yang semakin cerah untuk buah hati Anda. 
 
Happy Investing with Majoris Asset Management! 
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