FORM B‐C‐D
1

FORMULIR
F
PR
ROFIL PEMODAL REKSA DANA
D
NA
ASABAH IND
DIVIDU
Sesuai Peraturan
P
Bapepa
am Nomor IV.D..2, Lampiran Keeputusan Ketua
Bapepam
m Nomor: KEP‐20/
0/PM/2004, tentang Profil Pemoda
al Reksa Dana,
maka settiap Manajer Inveestasi Reksa Dana
a atau Agen Penju
ual Reksa Dana
wajib meensyaratkan pem
modal Reksa Dana
a untuk mengisi formulir profil
pemodal Reksa Dana.

PENILAIAN UMUM LAT
TAR BELAKANG
G CALON NASAB
BAH
(pilih satu jawaban yang paaling mendekati dengan
d
karakter an
nda)

1.

6. Meemiliki saudarra/ayah/ibu/adikk yang sedanng duduk di
pemerintahan:
a. Ya
b. Tidak

7. Meengikuti organissasi yang terkait dengan politiik (Partai):
a
a.
b.
b

Ya
Tidak

Anda termasuk daalam batas usia yang mana?

8. Keikutsertaan orgganisasi apa sajaa:
a.
b.
c.

Di atas 75 taahun atau dibaw
wah 18 tahun
Antara 18 daan 45 tahun
Antara 56 daan 75 tahun

2. Kew
warganegaraan
n:
a.
b.

Warga Negaara Indonesia
Warga Negaara Asing

3. Meemiliki NPWP:
a.
b.

Ya
Tidak

4. Biddang usaha dan//atau usaha sam
mpingan:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

h.
i.
j.
k.
l.

Jasa keuang
gan
Penyedia jassa keuangan
Dealer Mobil
Agen perjalaanan
Pedagang perhiasan,
p
batu
permata, daan logam berharrga
Perusahaan perdagangan
Usaha yang
g berbasis tunaai seperti minim
market,
jasa pengelola parkir, rum
mah makan, SPB
BU, dan
isi ulang pulsa
er barang elektrronik
Penjual grossir dan pengece
Advokat, akkuntan, dan kon
nsultan keuangaan
Dealer barang antik dan seni
Agen prope
erty
Tidak termaasuk dalam bidang usaha terseb
but

5. Apakah anda pernnah dikenakan sanksi
s
pidana/ terlibat
den
ngan masalah hukum?
h
a.
b.
b

Pernah
Tidak Pernaah

a.
b..
c.
d..

Organisasi so
osial
Organisasi po
olitik
Organisasi bu
udaya
Tidak sama se
ekali

9. Jabbatan di organissasi:
a. Pengurus
b.. Anggota inti
c. Anggota pem
mbantu

10. Jum
mlah pendapataan per tahun:
a.
b..
c.
d..
e.

≤ 10 juta
10 ‐ 50 juta
50 ‐ 100 juta
100 ‐ 500 jutaa
≥ 500 juta

11. Sumber dana tam
mbahan:
a. Suami/ Istri
b.. Lainnya

12. Meemiliki dana darrurat yang dapaat memenuhi biiaya hidup
sellama 3 bulan:
a. Ada
b.. Ada tapi kuraang dari 3 bulan
c. Tidak ada

13. Tujjuan pembukaaan rekening inveestasi:
a. Investasi
b.. Menabung
c. Spekulasi
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14. Janngka waktu berrinvestasi:
a.

Lebih dari 5 tahun

b.

Antara 3‐5 taahun

c.

Antara 1‐3 taahun

d.

Kurang dari 1 tahun

egori Nasabah:
Kate
Nassabah berisiko rrendah 1‐17 poin
n:
Nassabah berisiko rendah merupaakan nasabah yang
y
memiliki
histtori/latar belakaang dan identittas yang jelas, tidak terlibat
suattu organisasi po
olitik, tidak terlibat masalah hukum apapun
sertta memiliki pengetahuan yan
ng memadai dalam industri
Pasar Modal.

15. Perrnah berinvestaasi di pasar moddal?
a. Pernah
b. Tidak pernah

16. Penngetahuan tenttang investasi?
a. Ahli, memilikki pengetahuan investasi dan berinvestasi
lebih dari 5 tahun
b. Mampu, men
ngetahui beberrapa jenis inve
estasi dasar,
risiko, dan pe
engalaman inve
estasi pada rekksadana dan
investasi lainn
nya
c. Sedang, sedikkit mengetahuii tentang investasi di pasar
modal, tetap
pi masih meme
erlukan bantuan
n orang lain
tentang invesstasi

17. Biaasanya berapa persen dari pendapatan
p
bulanan rumah
tan
ngga Anda yan
ng dapat digun
nakan untuk in
nvestasi atau
tab
bungan?
a.
b.
b
c.

0%
Antara > 0% dan 10%
Antara > 10%
% dan 25%

d.
d

Antara > 25%
% dan 50%

e.
e

Diatas 50%

18. Berrapa bulan dari biaya rumahh tangga Andaa yang Anda
sim
mpan untuk kep
perluan yang tid
dak direncanakaan? Simpanan
ini harus mudah diambil dan dapat dilikuidaasikan tanpa
pen
nalti atau dengaan penalti yang
g wajar.

b.
c.

Tidak memiliki dana yang disimpan untu
uk
keperluan yang
y
tidak direncanakan*
Kurang darii 3 bulan
Antara 3 bulan dan < 6 bulaan

d.

Antara 6 bu
ulan dan < 9 bulaan

e.

Lebih dari 9 bulan

a.

____
______________
____________

Nassabah berisiko m
menengah 12‐222 poin:
Nassabah berisiko ssedang merupaakan nasabah yang
y
memiliki
histtori/latar belakaang dan identitas yang cukup jelas, tidak
terlibat suatu orgaanisasi politik, tiidak terlibat maasalah hokum,
nam
mun kurang memiliki pengetah
huan yang mem
madai tentang
beriinvestasi di bidaang Pasar Modaal serta risiko‐rissiko yang ada.
Nassabah berisiko ttinggi 23‐34 poiin:
Nassabah berisiko tinggi merup
pakan nasabah
h yang baik
keraabat/keluarganyya, maupun diriinya sendiri terg
gabung dalam
parttai politik atau o
organisasi tertentu, terlibat maasalah

NILAIAN INVEST
TASI CALON NA
ASABAH
PEN
(pilih
h satu jawaban yang paling mendekkati dengan karakkter anda)

1. Berapa tahunkah pengalaman yang anda m
miliki dengan
produk investasi yyang nilainya dapat berfluktuaasi (termasuk
ecara aktif)? Pro
oduk investasi
'belli dan simpan' sserta trading se
yang nilainya dapat berfluktuasii dapat termassuk, misalnya,
saham, reksa dana, mata uang asing, komoditi, structured
estment produ
ucts, waran, opsi, futures, asuransi
a
yang
inve
dihu
ubungkan deng
gan investasi.
a.
b.
c.

Tidak memilikii pengalaman
Kurang dari 3 ttahun
Antara 3 dan 6 tahun

d.

Antara 7 dan 10 tahun

e.

Antara 7 dan 10 tahun

oduk investasi dibawah
d
ini?
2. Apaakah anda saat iini memiliki pro
a.
b.
c.
d.

e.

Uang tunai, deposito, serrtifikat depositto, produk
dengan proteksi modal
Obligasi, reksaa dana obligasi
Mata uang asing, currency lin
nked structured
d product
tanpa perlindu
ungan modal
Saham, reksa dana terbuka tidak
t
termasuk reksa dana
obligasi dan pasar uang, equity linked structured
products tan
npa perlindungan modal, asu
uransi yang
berhubungan dengan investaasi, komoditi
Opsi, futures, waran
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3. Pem
milihan produk investasi:
i
9.

4.

a.
b.
c.

Saham
Obligasi
Reksadana

D

Semua prod
duk investasi perrnah dimiliki

aa.
b
b.
c
c.
d
d.
e
e.

Pe
endirian utama anda adalah ke
eamanan. Menyimpan asset
de
engan aman le
ebih penting dibandingkan
d
m
mendapatkan
im
mbal hasil yang lebih
l
tinggi.
a.
b.
c.
d.
e.

5.

10.

Sangat setujju
Setuju
Netral
Tidak Setuju
u
Sangat tidakk setuju

aa.
b
b.
c
c.
d
d.

Kurang daari 5%
5 % ‐ 10 %
10% ‐ 15 %
15 %‐20 %
Lebih dari 20 %

e
e.

11.
Be
ersedia menerima kemungkin
nan risiko yang
g lebih tinggi
un
ntuk mendapaatkan imbal hasil yang lebih tinggi
se
ebagaimana yan
ng diharapkan
Sangat tidak setuju
Tidak setu
uju
Netral
Setuju
Sangat settuju

b.
c.
d.

7.

Daari pilihan dibaw
wah ini pilihan mana
m
yang men
nggambarkan
pe
erilaku risiko ke
euangan anda?
aa.
b
b.
c
c.
d
d.
e
e.

8.

Pengambil risiko yang san
ngat rendah
Pengambil risiko yang ren
ndah
Rata‐rata
Pengambil risiko yang tin
nggi
Pengambil risiko yang san
ngat tinggi

Jik
ka anda memiliki suatu kom
mposisi portoffolio, berapa
se
ering anda akan
n melakukan pe
enyusunan ulan
ng/peninjauan
te
erhadap kompossisi tersebut:
aa.
b
b.
c
c.
d
d.
e
e.

Terdapat penurunan nilaii
Kurang daari 3 tahun
3 – 5 tahun
5 tahun attau lebih
Kapan saja
s
setiap saya
s
penasehatt keuangan sayaa

disarankaan

e.

12.

oleh

Anda tidak mengenal dan
n memiliki sedikkit ketertarikan
Anda sang
gat tidak menge
enal
Anda cuku
up paham tentaang pentingnya diversifikasi
Anda mem
mahami bahwa pasar akan dap
pat berfluktuasii
dan perbe
edaan sektor memberikan
m
perbedaan tingkatt
penghasilan serta karakte
eristik pajak
Anda berp
pengalaman ataas seluruh secto
or investasi dan
memaham
mi berbagai factor‐faktor yang dapatt
mempeng
garuhi performaance

Jik
ka anda dapaat melakukan investasi kedalam suatu
po
ortofolio terten
ntu selama 5‐10 tahun, manaa dari pilihan
diibawah ini yang
g paling sesuai dengan
d
anda?
a.

aa.
b
b.
c
c.
d
d.
e
e.

Sangat tid
dak setuju
Tidak setu
uju
Netral
Setuju
Sangat se
etuju

Daari pernyataan
n dibawah ini, pernyataan mana yang
menggambarkan
m
n situasi pasar dan
d investasi an
nda?

Se
eberapa besar preferensi
p
risiko
o yang dapat ditterima:
aa.
b
b.
c
c.
d
d.
e
e.

6.

An
nda dapat men
nerima peningk
katan dan penurunan pasar
un
ntuk mendapattkan potensial imbal
i
hasil yan
ng lebih besar
se
ebagai investasii jangka panjang:

Portofolio yyang menghasillkan imbal hasill antara 5
% dan 10 % p.a
p
Portofolio yyang menghasilkan imbal hasil antara 10
% dan 15 % p.a
Portofolio yyang menghasilkan imbal hasil antara 15
% dan 20 % p.a
p
Portofolio yyang menghasilkkan imbal hasil antara 20
% dan 25 % p
p.a
Portofolio yyang menghasilkan imbal hasil antara 25
% dan 40 % p
p.a

Se
etelah kurun waaktu tertentu, nilai
n investasi dapat naik dan
tu
urun, yang dissebut fluktuasi. Pada umumn
nya, semakin
tin
nggi resiko invvestasi semakin
n tinggi potensii fluktuasinya
te
etapi juga se
emakin tinggi potensi keu
untungannya.
Se
ebaliknya, semaakin rendah ressiko investasi re
esiko investasi
se
emakin rendah
h pula potenssi fluktuasinya tetapi juga
se
emakin rendah potensi keuntungannya. Ting
gkat fluktuasi
mana
m
yang pada umumnya dapaat anda terima??
aa.
b
b.
c
c.
d
d.
e
e.

Fluktuasi aantara ‐5% dan +5%
+
Fluktuasi aantara ‐10% dan +10%
Fluktuasi aantara ‐15% dan +15%
Fluktuasi aantara ‐20% dan +20%
Fluktuasi aantara > ‐20% daan < +20%
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13.

Se
ecara umum, semakin
s
panjan
ng jangka wak
ktu investasi,
se
emakin tinggi re
esiko yang dap
pat ditoleransi oleh seorang
invvestor. Berapaa batasan wakttu yang dapat anda terima
ap
pabila melakuk
kan investasi dalam produk yang
y
nilainya
daapat berfluktuasi?
aa.
b
b.
c
c.
d
d.
E

Kurang daari 1 tahun
Antara 1 dan
d 3 tahun
Antara 4 dan
d 5 tahun
Antara 6 dan
d 10 tahun
Diatas 10 tahun
t

Tempat, Tanggaal______________, ______________

_________________________________
Tanda tangan, N
Nama Jelas

Tanggal _____
_____________
_____
Diperiksa oleh
h,
Fungsi Pemasaran
Kategorri Nasabah:
1. Nasaabah Konservattif
‐ Tidak
T
sanggup
p menanggung
g risiko penu
urunan pada
principal investasi;
‐ Lebih mengutamakan untuk mengamankan
m
a
assetnya
tidak
dalam bentuk in
nvestasi yang fluktuatif;
m
tingkkat pertumbuh
han investasi
‐ Lebih dapat menerima
yang
y
tidak terlaalu pesat.
2. Nasaabah Moderat
‐ Sanggup mengambil risiko yan
ng sedang deng
gan tetap hati‐
nis instrumen
nt sehingga
hati dalam memilih jen
membutuhkan bantuan strateg
gi investasi;
‐ Menerapkan diversifikasi porttofolio untuk jangka waktu
menengah sampai dengan pan
njang;
‐ Memperhitungkan risiko‐risiko
o investasi yang akan muncul.
3. Nasaabah Agresif
‐ Sanggup menerima risiko yang
y
lebih tin
nggi dengan
harapan imbal hasil
h
investasi yaang lebih tinggi;
ng beragam yang
y
memiliki
‐ Memiliki pilihan investasi yan
tingkat
t
risiko yaang lebih tinggi..
‐ Lebih dapat menerima kerragaman porto
ofolio untuk
mendapatkan hasil
h
investasi daalam jangka pan
njang.

____________________________
Fungsi Kepatu
uhan

____________________________
Fungsi Manj. R
Risiko

_________________________
____

PT. PROSPERA
A ASSET MANAGEM
MENT
Ged. TCC Batavia Lt.9 Suite 6 & 7, Jl. KH. Mas.Maansyur Kav.126, Jakkarta Pusat 10220, Inndonesia - Tel.: (62--21) 29529408 Fax : (62-21) 29529477
www.proosperaasset.com

