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PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim..

Alhamdulillah buku saku sederhana ini dapat
hadir di hadapan Sobat semua. Penerbitan
buku saku ini adalah ikhtiar dari Center for
Sharia Finance and Digital Economy (Shafiec)
UNU Yogyakarta untuk menciptakan iklim
investasi yang halal, bijak dan amanah di
Indonesia. 

Sebagaimana dilansir oleh Kustodian Sentral
Efek Indonesia (KSEI), jumlah investor pasar
modal per Bulan Juli 2022 naik 24,43% dan
untuk investor individu didominasi oleh kaum
muda, hampir 60% investor individu berusia
30 tahun ke bawah. Kenyataan ini perlu
direspon dengan baik karena dominasi
investor muda yang begitu besar dapat
mempengaruhi pasar secara keseluruhan.
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Karakteristik investor muda yang dinamis,
berani, dan menyukai tantangan harus
dilengkapi dengan ilmu yang memadai agar
iklim investasi tetap baik.

Buku ini hadir untuk ikut membantu
memberikan pemahaman yang baik terhadap
investasi, khususnya investasi halal di pasar
Indonesia. Dengan membaca buku sederhana
ini diharapkan kaum muda dapat berinvestasi
dengan tepat sesuai dengan risk appetite
mereka. Dapat merencanakan dengan baik
dan kemudian mampu mengelolanya dengan
baik baik pula.

Akhirul kalam, kami ucapkan selamat
membaca dan semoga karya kecil ini dapat
menambah manfaat dan barokah bagi kita
semua. 

Yogyakarta, 17 Agustus 2022

SHAFIEC UNU Yogyakarta
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Sobat Shafiec sudah tahu belum nih, 
bentuk pengelolaan uang tidak hanya
dalam bentuk mengurangi
pengeluaran, atau menyisihkan uang
untuk disimpan, akan tetapi terdapat
bentuk pengelolaan uang yang dapat
menambah nilai uang tersebut.

Pengelolaan uang tersebut adalah
kegiatan investasi. Investasi adalah
suatu kegiatan penempatan sejumlah
dana dengan harapan dapat
memelihara, memberi nilai tambah,
atau memberikan hasil atau return
yang positif (Sutha, 2000; Webster,
1999).

Pengertian 
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Sedangkan menurut Tandelilin (2001)
investasi merupakan bentuk
komitmen yang dilakukan saat ini atas
sejumlah dana lainnya dengan tujuan
agar memperoleh keuntungan di
masa mendatang. Terkadang, bentuk
instrument investasi konvensional
masih sering ditemukan gharar
(ketidakpastian), mengandung unsur
riba, spekulasi, dan hal-hal lain yang
dilarang oleh agama islam.

Oleh karena itu, terdapat investasi
halal, yang mana investor atau pelaku
investasi dapat menambah
kekayaannya tanpa harus
meninggalkan syariat Islam.
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Investasi halal tidak hanya menambah
harta duniawi, tapi juga menjauhkan
dari perilaku investasi yang dapat
menjadi dosa. Kegiatan investasi
dilakukan pada instrumen yang halal
dan tidak melanggar hukum agama
Islam.

Investasi sendiri berasal dari kata
dasar invest yang berarti menanam,
atau istathmara dalam bahasa Arab,
yang berarti menjadikan berbuah,
berkembang dan bertambah
jumlahnya (Antonio, 2007 dalam
Pardiansyah, 2017).



Sedangkan, secara definisi, investasi
adalah barang tidak bergerak atau
barang milik perseorangan atau
perusahaan yang dimiliki dengan
harapan untuk mendapatkan
pendapatan periodik atau
keuntungan atas penjualan dan pada
umumnya dikuasai untuk periode
yang relatif panjang (Rahmawan, 2005
dalam Pardiansyah, 2017).
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Investasi menurut Islam ialah kegiatan
penanaman dana atau modal untuk
suatu bidang usaha tertentu dimana
kegiatan usahanya tidak bertentangan
dengan prinsip-prinsip syariah islam,
baik pada objeknya maupun pada
prosesnya (Kasmir dan Jakfar, 2015;
Arifin , 2009; Pardiansyah, 2017).
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Jika merujuk dari teori investasi yang
disampaikan oleh Keynes, ia
berpendapat bahwa tujuan investasi
sebenarnya yaitu ketika di masa
mendatang tingkat suku bunga
investasi turun maka seseorang akan
membeli obligasi dengan harapan
akan memperoleh keuntungan kapital
(capital gain). 
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Tujuan



Menurut Keynes pemilik uang
memiliki hak dan wajar untuk
mendapatkan bunga sebagai
pengganti waktu terhadap uangnya
yang disimpan sebagai investasi.

Sayangnya hal tersebut berbanding
terbalik dengan pandangan seorang
cendikiawan muslim yang merupakan
pakar di bidang ekonomi islam,
Qardhawi, menurutnya pembolehan
transaksi investasi yang mengandung
unsur riba, sangat tidak
diperbolehkan karena berdiri di atas
dasar yang sangat lemah. 
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Alasannya, tabungan yang dianggap
sebagai bayaran atas waktu yang
digunakan akan berbeda statusnya
pada setiap individu maupun
kelompok. Sebagian orang yang telah
berhasil memenuhi kebutuhannya,
tidak terdapat unsur “penantian” dan
“penundaan” terhadap pemenuhan
kebutuhannya.

Lantas, atas dasar apakah seseorang
mendapatkan riba? Perbedaan sangat
mencolok, karena Keynes yang
menganggap bahwa setiap transaksi
harus memperoleh keuntungan dan
setiap waktu yang hilang harus
dibayar. 
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Sedangkan, menurut Qardhawi hal
tersebut sangat tidak sesuai karena
tidak sesuai dengan aturan Islam dan
dapat mendatangkan azab Allah,
sesuai dengan sabda Rasulullah SAW
(Mochtar, 2019) :

Berdasarkan, pemaparan tersebut,
lalu apakah investasi benar-benar
dilarang kegiatannya dalam islam?
Jawabannya, Tidak. 
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“Jika zina dan riba sudah menyebar di suatu
kampung maka sesungguhnya mereka telah

menghalalkan azab Allah atas
diri mereka sendiri.” 

(H.R. Ibnu Majah)
 



Investasi justru sebenarnya
merupakan kegiatan yang dianjurkan
dalam pandangan Islam. Hal ini
karena kegiatan investasi juga sudah
dilakukan oleh nabi Muhammad SAW
sejak muda hingga menjelang masa
kerasulannya. Menurut catatan
sejarah, Nabi Muhammad SAW
pernah beberapa kali mengelola
modal milik janda kaya Mekkah dan
harta waris anak yatim, dan beberapa
hadis menyatakan perkataan
Rasulullah SAW yang mengakui
perserikatan (penyertaan modal) di
dalam aktivitas bisnis (Pardiansyah,
2017).
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Investasi dalam Islam



Hal ini pun didukung karena adanya
ketercapaian maslahah umat, salah
satunya yaitu agar terciptanya
lapangan usaha dan pekerjaan yang
dapat menghindarkan uang yang
hanya mengendap sehingga tidak
berputar hanya pada kalangan orang
kaya saja, hal ini seperti yang tertuang
dalam Al-Qur’an Surah Al-Hasyr ayat
7, yang artinya (Makmun, 2010) :
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“.....supaya harta itu jangan beredar di
antara orang-orang Kaya saja di antara

kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu,
Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya

bagimu, Maka tinggalkanlah. dan
bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya

Allah amat keras hukumannya.”



Lalu, jenis investasi yang bagaimanakah
yang sesuai dengan ajaran Islam?
 
Menurut Selasi (2018) terdapat
beberapa rambu-rambu investasi
yang dapat dijadikan acuan bagi
investor muslim prinsip-prinsip
tersebut diantaranya adalah Halal,
terbebas dari unsur Tadlis, Asusila,
Maisir, Najasy, Gharar, Haram, Dzulm,
Ikhtikah, Riba, dan Risywah.
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Investasi halal perlu
mempertimbangkan untuk memilih
instrumen yang mengandung Berkah,
yakni memilih produk yang akan
membawa kebaikan bagi banyak
orang, serta memilih produk investasi
yang besar dan memungkinkan akan
stabil naik nilainya.
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Hal yang sama juga diungkapkan oleh
Chair (2015) dalam Pardiansyah
(2019) bahwasannya agar investasi
tersebut tidak bertentangan dengan
syariat islam, maka umat islam wajib
untuk memperhatikan dan
memperhitungkan berbagai aspek
sebelum memutuskan untuk
menjajaki didunia investasi, sehingga
harapannya hasil yang didapatkan
nanti akan berkah karena sesuai
dengan prinsip syariah. 
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Pengertian 

Aspek material atau finansial,
artinya suatu bentuk investasi
hendaknya menghasilkan manfaat
finansial yang kompetitif
dibandingkan dengan bentuk
investasi lainnya.

Beberapa hal dibawah ini adalah
beberapa aspek yang harus dimiliki
dalam berinvestasi menurut
perspektif Islam :
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Aspek-aspek



Aspek kehalalan, artinya suatu
bentuk investasi harus terhindar
dari bidang  maupun  prosedur 
 yang subhat atau  haram.  Suatu
bentuk investasi yang tidak halal
hanya akan membawa pelakunya
kepada kesesatan serta sikap dan
perilaku destruktif (ḍarūrah)
secara individu maupun sosial.
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Aspek sosial dan lingkungan,
artinya suatu bentuk investasi
hendaknya memberikan
kontribusi positif bagi masyarakat
banyak dan lingkungan sekitar,
baik untuk generasi saat ini
maupun yang akan datang.

Aspek pengharapan kepada
ridha Allah, artinya suatu bentuk
investasi tertentu dipilih adalah
dalam rangka mencapai ridha
Allah. 
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Sebelum berinvestasi, pastikan sobat
memiliki pondasi keuangan yang baik.
Artinya, sobat Shafiec diharapkan
memiliki uang yang cukup untuk
digunakan investasi. Idealnya, uang
yang baik untuk digunakan investasi
adalah “uang dingin”, yaitu uang atau
pendapatan yang diperoleh setiap
bulan dikurangi dengan penggunaan
uang-uang kebutuhan seperti belanja,
cicilan, uang makan, hingga dana
darurat. 
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1. Pondasi Keuangan yang Baik 

Tips Berinvestasi



Sobat Shafiec yang memiliki niat
investasi dapat mengurangi
pengeluaran yang tidak perlu, seperti
menyisihkan jatah makan di luar,
mengurangi kebiasaan merokok, atau
kegiatan lainnya.
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2. Membatasi Pengeluaran 



Setelah berhasil menjaga
pengeluaran, sobat Shafiec dapat
menggunakan strategi investasi, salah
satu strategi yang sering digunakan
adalah strategi 50 : 30: 20. Dengan
rincian alokasi gaji sebesar 50% untuk
kebutuhan (needs), 30% untuk
keinginan (lifestyle), dan 20% untuk
tujuan keuangan (savings).

Namun, idealnya dana tujuan
keuangan dialokasikan terlebih
dahulu untuk dana darurat,
selanjutnya baru digunakan investasi. 
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Seorang investor perlu memiliki sikap
optimis, pantang menyerah dan tidak
takut mengambil risiko. Penanaman
mindset positif membawa dampak
yang signifikan dalam berinvestasi,
misalnya ketika instrumen investasi
yang dibeli sedang dalam kondisi
menurun, maka tidak terburu-buru
melakukan penjualan instrumen
tersebut. Seorang investor perlu
mengelola emosi, agar terhindar dari
panic selling, dan panic buying. Sebab,
investasi bukanlah judi, hasilnya tidak
bisa kita ketahui secepat mungkin. 
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3. Tanamkan Mindset Investor 



Tidak ada instrumen investasi yang
menjanjikan kekayaan dalam sekejap.
Jadi, jangan pernah sekali-kali percaya
dengan investasi bodong ya!

Setelah mindset terbentuk, saatnya
mulai terjun untuk berinvestasi. Jam
buka bursa pasar investasi yang sama
dengan jam kerja terkadang
bertabrakan dengan jam aktivitas
investor, hal ini menyebabkan
portofolio investasi menjadi kurang
optimal. Padahal disisi lain, seorang
investor harus mempunyai waktu dan
pengetahuan khusus untuk
mengamati situasi.
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4. Kenali dan Pilih Instrumen
Investasi yang Tepat 



Oleh karena itu, seorang investor
memerlukan instrumen investasi yang
aman dan tidak terlalu memiliki risiko
yang besar. Salah atu instrumen
investasi yang dapat dipilih adalah
reksa dana, obligasi, dan deposito..
Dalam reksa dana, manajer investasi
membantu memutar dana yang
diinvestasikan untuk mendapatkan
hasil. Meskipun begitu, jenis reksa
dana beresiko tinggi.
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Saham: Penyertaan modal pada
suatu perusahaan atau Perseroan
Terbatas. Pihak yang membeli
saham. memiliki klaim atas
pendapatan perusahaan,
berpotensi mendapat dividen
(keuntungan perusahaan yang
dibagikan kepada pemegang
saham), serta diperkenankan hadir
dalam Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS). Saham
diperdagangkan melalui pasar
saham dan diawasi oleh Bursa Efek
Indonesia.

Berikut rangkuman risiko
instrument investasi dari risiko
tinggi hingga risiko rendah :

a. High Risk, High Return (Risiko Tinggi,
Potensi Keuntungan Tinggi)
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Fintech peer to peer lending (P2P):
platform mempertemukan pemilik
dan peminjam dana dengan
proses yang lebih mudah dan
cepat dibandingkan lembaga
keuangan konvensional. Pemilik
dana memberikan pinjaman
secara langsung kepada debitur
dengan imbal hasil (return) lebih
tinggi, sedangkan peminjam dana
dapat mengajukan kredit kepada
pemilik dana. Terdapat risiko
tinggi dimana peminjam gagal
bayar. Contoh Fintech P2P adalah
KoinWorks.
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Reksa dana saham: Reksadana
yang portofolionya diinvestasikan
oleh manajer investasi ke dalam
saham perusahaan yang terdaftar
di bursa saham.  Pasar saham
memiliki fluktuasi yang tinggi,
sehingga risiko pada aset investasi
akan menjadi tinggi.
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Reksa dana pasar uang:
Reksadana yang portofolionya
diinvestasikan oleh manajer
investasi pada pasar uang yang
tergolong instrumen aset jangka
pendek karena memiliki jatuh
tempo kurang dari satu tahun,
dan menggunakan aktiva lancar
(mudah dicairkan).

b. Low Risk, Low Return (Risiko Rendah,
Potensi Keuntungan Rendah atau
Sedang)
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Reksa dana pendapatan tetap:
Reksadana yang portofolionya
diinvestasikan oleh manajer
investasi ke dalam aktiva dalam
bentuk efek utang atau obligasi,
dengan tujuan untuk
menghasilkan tingkat
pengembalian yang stabil.
Meskipun demikian, risiko reksa
dana pendapatan tetap relatif
lebih besar daripada reksadana
pasar uang.
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Deposito: simpanan yang
pencairannya hanya dapat
dilakukan pada jangka waktu
tertentu dan menggunakan
syarat-syarat tertentu, biasanya
dikeluarkan oleh Bank. Deposito
memiliki risiko yang minim, dan
suku bunga yang ditawarkan juga
relatif kecil, akan tetapi lebih tinggi
dari suku bunga tabungan.
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Obligasi : surat utang jangka
menengah maupun jangka
panjang yang berisi janji dari pihak
penerbit efek kepada pihak
pembeli obligasi untuk membayar
imbalan berupa bunga (kupon)
dan pokok utang pada periode
waktu yang telah ditentukan.
Dengan nilai investasi dan risiko
yang relatif stabil, obligasi sifatnya
juga dapat diperjualbelikan.
Contoh obligasi adalah obligasi
pemerintah, obligasi korporasi,
dan obligasi ritel.
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Tips terakhir, Don’t Put All Your Eggs in
One Basket! Maksud dari kalimat ini
hendaknya seorang investor
meminimalisir risiko investasi dengan
melakukan diversifikasi instrumen
investasi yang dipilih. 

Diversifikasi instrumen investasi
adalah pembagian dana investasi
pada beberapa instrumen investasi,
artinya tidak hanya berinvestasi pada
satu instrumen saja. Dengan
diversifikasi ini, seorang investor
dapat meminimalisir risiko kerugian
tanpa mengurangi kesempatan dalam
mendapatkan return.
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4. Don't Put All Your Eggs in One
Basket! 



Contoh diversifikasi adalah seorang
investor berinvestasi pada Saham
Perusahaan A (otomotif) dan pada
reksa dana pasar uang. Isu yang
muncul akhir-akhir ini menyebutkan
bahwa harga besi akan naik sehingga
saham perusahaan A terjun bebas,
dan investor tersebut mengalami
kerugian. Sedangkan portofolio
investor di reksa dana pasar uang
menunjukkan perkembangan positif. 
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Oleh karena itu, dengan diversifikasi
ini, investor tersebut tidak mengalami
kerugian signifikan karena terdapat
instrumen yang tumbuh positif,
sehingga investor berpotensi untung
ke depannya.

Sampai disini, Sobat Shafiec sudah
terbayang belum nih, kira-kira akan
memilih instrumen investasi mana?
Segera siapkan finansial dan mental
ya sobat, dan jangan buang waktu
untuk takut dengan risiko
berinvestasi. 

Salam Sehat dan Sukses!
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