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EXCHANGE TRADED FUND (ETF): 
Inovasi dalam Donia lndustri Reksa Dana di Indonesia 

Maria Rio Rita 
Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga 

Mutual fund is an investment alternative for investors, especially for small investors and those who have less 
time and skill to count the risks of their investments. Mutua/fund is designed as tool to gather fund }rom public 
that have the capital, will to invest, but only have limited time and knowledge. Beside that, through Mutual 
Fund, it is expected that the number of local investors in the Indonesia's capital market can increase. 

Generally, Mutual fund is defined as a mean to collect fund }rom the investment society to be invested in 
por~folios by the fund manager. This definition is also written in the Capital Market Law No.811995 section I 
clause (27) regarding mutual fund. There are three points shown on this statement. First, mutua/fund collects 
fimdfrom the society. Second, the fund is then invested in the securities portfolio. Third, the fund is managed b.v 
an Investment Manager. 

In order to fulfill government's commitment in developing mutual fund product, Indonesian Stock Exchange 
(IDX) launched Exchange Traded Fund (ETF) at December 2007. ETF can simply be defined as mutual fund 
rraded in the exchange. Just like mutua/fund, ETF is a Collective Investment Contract, but similar to shares, its 
investment unit is listed and traded in the exchange. The main purpose of this action is to give an investment 
alternative product for investors. 

Keywords: Mutual Fund, Exchange Traded Fund, Collective Investment Contract 

Pendahuluan 

Keberadaan pasar modal sebagai sebuah industri san gat diperlukan, terutama d i tengah kian berkurangnya 
sumber-sumber keuangan negara untuk menopang pembangunan. Pasar modal yang merupakan altematif 
pembiayaan bagi perusahaan yang akan mencari modal dan pembiayaan bagi pengembangan usahanya, 
telah memberikan kontribusi cukup signifikan 

Ada tiga hal utama yang mendasari perlunya melakukan investasi. Pertama, adanya kebutuhan masa 
depan atau kebutuhan saat ini yang belum mampu dipenuhi sekarang. Kedua, adanya keinginan untuk 
menambah nilai aset dan melindungi nilai aset yang sudah dimiliki. Ketiga, karena adanya inflasi (Pratomo 
dan Nugraha 2005:6). Pengertian investasi ini dipertajam dengan memasukkan unsur risiko sebagai 
sebuah kompensasi, "current commitment of dollar for period of time in order to derive future 
payments that will compensate the investor for (1) the time the fond are committed (2) the expected 
rate of inflation and {3) the uncertainty of the foture payments" (Reilly 1992: 6). 

Bursa Efek Indonesia (BEl) terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar yang 
berinvestasi di pasar modal makin meningkat, sehingga fungsi pasar modal untuk pemerataan kepemilikan 
juga dapat tercapai. Sejumlah produk baru ditargetkan akan diluncurkan pada 2008, seperti efek beragun 
aset (Asset Backed Aecuritiesl ABS), menyusul produk exchange traded fond (ETF) yang .tela~ 
diluncurkan akhir tahun 2007. Hal ini tidak lain adalah menyediakan alternatif instrumen investas1 bag• 
para pemodaL 
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Pada bulan September 2007, pasar modal Indonesia meluncurkan produk investasi barn bemama Exchange 
Traded Fund (ETF). Produk investasi ini diprediksikan bakal banyak diminati karena prospeknya cukup 
menjanjikan dan modal yang diperlukan relatiflebih ringan. Di Negara-negara maju, ETF bukan instrumen 
baru lagi, hampir semua bursa utama memiliki produk ini (www.indomedia.com/tribunjabarl). 

Tulisan ini akan lebih menyoroti produk ETF sebagai produk inovatifreksadanadi BEl dengan menguraikan 
beberapa poin sebagai berikut: 

a. Apa sebenamya yang dimaksud dengan Exchange Traded Fund (ETF)? 
b. Bagaimana mekanisme perdagangan ETF? 
c. Apa perbedaan ETF dengan reksa dana indeks? 
d. Apa perbedaan ETF dengan reksa dana konvensional? 
e. Apa saja keuntungan dan risiko berinvestasi di ETF? 
f. Kendala apa saja yang dapat menghalangi perkembangan ETF di Indonesia? 

Penulis akan menjelaskan terlebih dahulu seputar reksa dana (mutual fund) sebelum membahas ETF 
agar pembaca dapat mengikuti alur penulisan ini dengan baik. 

Reksa Dana (Mutual Funds) 

Prinsip "doni put all you eggs into one basket!" mengajarkan untuk tidak menempatkan semua dana 
investasi dalam satu pihak atau instrumen investasi. Penerapan prinsip diversifikasi bukan hanya dapat 
mengurangi risiko kerugian, namun dalam jangka panjang dapat mengoptimalkan tingkat hasil yang in gin 
dicapai. 

Kebutuhan diversifikasi memerlukan dana besar untuk dapat berinvestasi pada beberapajenis instrumen 
investasi serta masih perlu pengalokasian pada beberapa pihak dan beragam jenis sektor usaha. Bagi 
investor individual, kendala ini dapat diatasi dengan berinvestasi melalui reksa dana. 

Menurut Undang-Undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995, pasall ayat (27), reksa dana diartikan sebagai 
wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan 
dalam bentuk portofolio efek oleh Manajer lnvestasi (MI). Reksa dana merupakan salah satu altematif 
investasi khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk 
menghitung risiko atas investasi mereka. Uangyang terkumpul dari investor akan digunakan untuk membel i 
efek-efek seperti saham, obligasi, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan lainnya atau ditabungkan dalam 
deposito. Keuntungan atau kerugian investasinya terlihat melalui Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang juga 
digunakan sebagai dasar pembelian/ penjualan unit penyertaannya. 

Bapepam-LK pada tanggal 19 Desember 2007 telah menerbitkan empat peraturan baru ten tang pedoman 
pengelolaan rek' dana dalam rangka penyempumaan atas peraturan sebelumnya. Peraturan yang 
diterbitkan adalan (Suara Merdeka, Minggu 23 Desember 2007: I): 

a. Peraturan No. IV.B.l. tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi 

Kolektif(KIK) 
b. Peraturan No. IV.B.2. ten tang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif 
c. Peraturan No. IV.C.4. tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan 

Penjaminan dan Reksa dana Indeks. 
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d. Peraturan No. IX.C.5. tentang Pemyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Reksa 
Dana Berbentuk Kontrak lnvestasi Kolektif. 

Penyempumaan atas Peraturan No.IV.B.l dan Peraturan No. IV.B.2 dimaksudkan untuk meningkatkan 
pengelolaan reksa dana, kualitas profesionalisme pengelola reksa dana serta menyelaraskan dengan 
perkembangan industri reksadana. Sedangkan penyempumaan atas Peraturan No.IV.C.4 dan Peraturan 
No. IX.C.5 lebih pada upaya menyelaraskan atau harmonisasi dengan penyempurnaan Peraturan No. 
IV.B.l dan Peraturan No. IV.B.2 yang dimaksud. 

Sepanjang 2007, dana kelolaan reksa dana (NAB) tumbuh pesat hingga 78,6 persen menjadi Rp. 92,19 
triliun dibandingkan akhir tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp. 51 ,61 triliun. Pengelola reksa dana 
sempat khawatir di tahun 2005 saat dana kelolaan reksa dana tergerus dari Rp. 113 triliun turun drastis 
menjadi sekitar Rp. 30 triliun hanya dalam kurun waktu kurang dari satu tahun. Saat itu goncangan 
terjadi di pasar surat hutang. Namun kejadian dua tahun lalu itu menjadi titik kebangkitan industri reksa 
dana. Saat itu pasar reksa dana telah mencerminkan industri yang semestinya, yaitu didominasi instrumen 
berbasis saham. Sebelumnya saat terjadi crash, reksa dana Indonesia dikuasai instrumen pendapatan 
tetap. 

Akhir 2007, reksa dana saham memberikan kontribusi terbesar sebanyak 38 persen senilai Rp. 34,8 M 
dari total NAB reksa dana. Sementara reksa dana pendapatan tetap, campuran, pasar uang dan terproteksi 
masing-masing menyumbang 23 persen, 15 persen, 5 persen dan 18 persen. Selebihnya dihasilkan oleh 
reksa dana do lar dan indeks. Sepanjang tahun ini pula ada 13 0 reksa dana baru d iterbitkan, 60 di antaranya 
adalah reksa dana terproteksi, 68 reksa dana konvensional dan 2 ETF Indopremier Securities dan 
Bahana TCW Asset Management yang berhasil menjadi pioner. ETF cukup lama ditunggu kehadirannya 
di pasar modal. Dengan adanya penambahan itu, total reksa dana per akhir tahun 2007 menjadi 469 buah 
(Investor Februari 2008.X/1 76 hal. 72-74). 

NAB 
(Rp. Triliun) 

2003 2004 Feb-05 2005 Feb-06 2006 2007 

Tahun 

Sumber: Investor F ebruari 2008.X/176 

Graflkl 
Perkembangan Under Asset Management (AUM) Reksa Dana 

(Desember 2003-Desember 2007) 
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Reksa dana di Indonesia berdasarkan bentuk hukumnya, dibagi dua yaitu (http://nofieiman.com): 

a. Reksa Dana Berbentuk Perseroan (PT. Reksa Danai Corporate Type)) 
Suatu perusahaan (PT) yang dari sisi hukum tidak berbeda dengan perusahaan lainnya. Perbedaannya 
terletak pada jenis usaha pengelolaan portofolio investasi. Perseroan menghimpun dana dengan 
menjual saham perdana (IPO), lalu menggunakan dana terse but untuk diinvestasikan dalam berbagai 
jenis efek. Reksa dana perseroan ini terdiri dari reksa dana terbuka dan tertutup. 

b. Kontrak Investasi Kolektif (KIKI Contractual Type) 
Bentuk ini adalah yang paling lazim, ada kontrak yang dibuat antara MI dengan Bank Kustodian 
yang juga mengikat pemegang Unit Penyertaan (UP) sebagai investor. Melalui kontrak ini MI diberi 
wewenang untuk mengelola portofolio efek dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan 
penitipan dan administrasi investasi. Reksa dana KIK tidak menerbitkan saham melainkan UP sampai 
sebesar jumlah yang ditetapkan dalam AD. Investor yang berpartisipasi akan mendapat bukti 
penyertaan berupa surat konfirmasi dari Bank Kustodian. 

Reksa dana berdasarkan karakteristik/ sifatnya, digolongkan menjadi dua yaitu (Tandelilin 200 I: 21): 

a. Reksa Dana Tertutup (Close-Ended) 
Reksa dana ini tidak dapat dijual kembali ke perusahaan sekuritas yang menerbitkannya. Investor 
hanya dapat melakukan jual beli melalui bursa efek di mana saham reksa dana tersebut tercatat 
denganjumlah tertentu. Penjualan UP dilakukan melalui mekanisme perdagangan di bursa. Harga 
jualnya bisa di atas atau di bawah NAB- nya. 

b. Reksa Dana Terbuka (Open-Ended) 
Reksa dana ini dapat dijual kembali ke perusahaan sekuritas yang menerbitkan tanpa melalui 
mekanisme perdagangan di bursa. Hargajualnya biasanya sama dengan NAB- nya. Sebagian besar 
reksa dana yang ada saat ini merupakan reksa dana terbuka. 

Menurut Suad Husnan, ada dua hal yang menjadi daya tarik reksa dana terbuka (Bunga Rampai Kaj ian 

Teori Keuangan 2002: 222): 

a) Adanyajaminan Iikuiditas perdagangan. Pemodal selalu dapat menjual sekuritas yang diterbitkan 
oleh reksa dana terbuka ke perusahaan penerbit. 

b) Umumnya sekuritas yang diterbitkan oleh reksa dana tertutup akan terjual dengan harga (jauh) di 

bawah harga teoritis atau NAB-nya 

Jenis reksa dana yang ditawarkan di Indonesia sekarang meliputi (Investor Maret 2008 X/177: 28) : 

a. Reksa Danaj(onvensional, yang terdiri dari: 
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• Reksa Dana Pasar Uang (Money Market Funds) 
Reksa danajenis ini hanya melakukan investasi pada efek bersifat hutang denganjatuh tempo 
kurang dari 1 tahun seperti SBI dan deposito. Tujuannya untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan 
modal. Tingkatrisiko (dan return) relatifpaling rendah. Tidak ada biaya pembelian dan penjualan 
kembali. NAB per UP selalu di-setting RP. 1000 setiap harinya. 



• 

• 

• 
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Reksa Dana Pendapatan Tetap (Fixed Income Funds) . 
Reksa dana jenis ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80 per sen dari aktivanya dalam 
bentuk efek bersifat hutangjangka panjang. Reksa dana ini berisiko dan memiliki return relatif 
lebih besar dari reksa dana pasar uang. Cocok untuk investasi jangka menengah dan bertujuan 
untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil. 

Reksa Dana Sa ham (Growth/ Equity Funds) . 
Reksa dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80 persen dari aktivanya dalam 
bentuk efek bersifat ekuitas. Risikonya lebih tinggi dari kedua jenis reksa dana sebelumnya, 
namun menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi pula. Cocok untuk investasijangka 
panjang. 

Reksa Dana Campuran (Discretionary Funds) . 
Reksa dana ini melakukan investasi dalam efek bersifat hutang dan bersifat ekuitas. Potensi 
risiko dan return biasanya berada di antara reksa dana pendapatan tetap dan reksa dana saham. 

Tabel 1 
Perbedaan Reksa Dana Terbuka dan Reksa Dana Tertutup 

Jenis Bentuk Satuan Penawaran Tercatat di Transaksi setelah Penawaran 
lnvestasi Umum Bursa Efek? Umum 

Tertutu2 PT Saham Ya Ya An tar investor melalui Eialang 
Terbuka PT Saham Ya Tidak Investor dengan Mil Bank 

Kustodian 
KIK Unit Ya Tidak Investor dengan Mil Bank 

Pen_yertaan Kustodian 

Sumber: Darmadji dan Fakhruddin 2006: 213. 

b. Reks& Dana Terstruktur, yang terdiri dari: 
• Reksa Dana Terproteksi 

Reksa dana ini menyerupai reksa dana pendapatan tetap tapi dengan klausul tertentu, yaitu 
perlindungan terhadap modal awal dan dengan pembatasan waktu penjualan kembali. Tipe ini 
memberikan proteksi sebesar 100 persen dari nilai investasi awal sesuai ketentuan khusus yang 
berlaku. Reksa dana ini cenderung menginvestasikan pada instrumen pasar modal dan pasar 
uang yang Iebih aman, seperti obligasi yang tergolong kategori Ia yak investasi. Alasannya yaitu 
kembali pada konsep dasar obligasi, yaitu saatjatuh tempo harganya akan kembali ke nilai par. 
Adanya kepastian harga tersebut serta memperhitungkan jumlah kupon yang akan diterima 
sebelum obligasijatuh tempo, MI dapat menghitung berapajumlah obligasi yang harus dibeli 
pada saat awal supaya saatjatuh tempo uang yang diterima dari hasil pelunasan beserta seluruh 
kuponnya (bila ada) paling tidak akan menutup biaya-biaya dan juga bisa dibelikan tambahan 
obligasi atau instrumen lain. 

• Reksa Dana Penjaminan 
Reksa dana ini memberikanjaminan atas nilai investasi awal pada saatjatuh tempo. Penjaminan 
bukan dilakukan oleh MI, tapi oleh pihak ketiga (bank, asuransi, dan lain sebagainya). 
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• Reksa Dana Indeks 
Reksa dana yang dike lola secara pas if dengan tujuan menghasilkan kinerja yan mengikuti kinerja 
indeks tertentu (misalnya S&P 500, Dow Jones 30, IHSG, JII, LQ 45) dengan biaya minimal. 
Nama-nama saham maupun bobot masing-masing saham akan mirip indeks. Misalkan saham X 
memiliki bobot 1 0 persen di indeks, maka saham X dalam reksa dana juga cenderung berbobot 
10 persen. 

h. Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektifyang Diperdagangkan di Bursa (ETF). 
Secara sederhana ETF dijabarkan sebagai suatu kumpulan produk investasi yang kemudian 
disekuritisasi menjadi satu produk investasi barn. ETF dapat memiliki underlying selurnh saham 
yang ada di BEl atau saham-saham tertentu yang ditentukan sebelumnya. Underlying tersebut 
dijadikan acuan sehingga memunculkan harga ETF. Jadi patokan harganya adalah underlying 
tersebut, dan inilah yang kemudian diperjual belikan. Salah satu keuntungan ETF adalah dalam hal 
likuiditas, karena UP ETF dapat diperdagangkan di bursa yangjauh lebih likuid dibandingkan transaksi 
konvensional antara investor dan MI saja. 

1. Reksa Dana Syariah (Syariah-based Mutual Fund). 
Reksa dana syariah adalah reksa dana yang mengalokasikan selurnh dana atau portofolionya ke 
dalam instrnmen syariah, misalnya saham-saham yang tergolong JII, obligasi syariah dan atau 
instrumen keuangan syariah lainnya. Pengelolaan dan penerbitannya memenuhi prinsip syariah di 
pasar modal. 

Sejarab Reksa Dana yang Berbasis Indeks 

Pada tahun 1974, sebuah artikel yang ditulis ekonom AS yaitu Profesor Paul Samuelson dari 
Massachussets Institute of Technology (MIT) di Journal Portfolio Management mengguncang Wall 
Street. Samuelson menganjurkan agar pernsahaan sekuritas mulai menawarkan produk reksa dana baru 
berbasis indeks (RDI), yang dikelola secara pasif dengan tujuan utama mengikuti, bukan mengungguli 
kinerja indeks (http:/ /j ohnitem. wordpress.com/2007 /09/22/reksadana-indeks-%e2 %80%93-sejarah-dan
prospek/). 

Wall Street tidak setuju dengan pandangan itu, karena biasanya pengelolaan reksa dana dilakukan secara 
aktif untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya bagi investor. Sebenamya hal itu tidak perlu 
terjadi jika saja pelaku pasar di Wall Street mendalami artikel Samuelson sebelumnya yang diterbitkan 
oleh Journal Industrial of Management tahun 1965. Dalam artikel "Proof that Properly Anticipated 
Prices Fluctuate Randomly", Samuelson membuktikan secara matematis bahwajustrn tindakan untuk 
mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari pelaku pasar yang well-informed- lah yang 
menyebabkan harga saham berfluktuatif secara acak (random). 

Pemikiran awal itJlalu dikembangkan oleh Profesor Eugene Fama yang akhimya melahirkan Efficient 
Market Hypothesis (EMH). EMH menyatakan bahwa harga saham di pasar sudah mencerminkan 
semua informasi yang relevan tentang saham itu. Sedangkan informasi baru tentang saham itu akan 
diproses pelaku pasar secara efisien sedemikian rupa sehingga harga saham akan menyesuaikan dengan 
cepat untuk mencerminkan informasi tersebut. Asumsi yang digunakan bahwa informasi barn itu datang 
secara acak, maka harga saham tersebutpun akan bergerak secara acak pula. Sehingga tidak ada strategi 
investasi apapun yang dapat diterapkan oleh investor untuk mendapatkan excess return secara konsisten. 
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Sulitnya meraih excess return secara konsisten inijuga disampaikan oleh Charles D. Ellis dalam artikel 
"The Losers Game" di Financial Analyst Journal tahun 1975. Ellis menjelaskan bahwa untuk mendapat 
20 persen excess net return di atas tolok ukur/ indeks, investor aktif secara rata-rata harus menghasilkan 
40 persen excess gross return (sebelum dipotong biaya). Ellis menambahkan bahwa semakin banyak 
pemain di pasar modal, kompetisi untuk meraih keuntungan besar semakin keras. Akibatnya investasi di 
pasar modal menjadi losing game, pemenangnya adalah mereka yang membuat kesalahan paling sedikit. 
Di investasi pasar modal, pemenangnya adalah mereka yang mengeluarkan biaya paling sedikit. 

Hasil riset terhadap kinerja MIdi AS tahun 1960 sampai awal 1970-an juga mendukung EMH. Rata-rata 
70 persen MI berkinerja di bawah kinerja indeks (S&P 500). Sedangkan 30 persen Ml yang kinerjanya 
lebih baik di tahun tertentu belum tentu bisa mempertahankan kinerjanya kembali. Berdasarkan EMH 
dan data empiris kinerja MI, Samuelson merekomendasikan roduk investasi berbasis indeks, yang dikelola 
secara pasif dan biayanya rendah. 

Exchange Traded Fund (ETF) 

Dalam rangka memenuhi komitmen pemerintah untuk mengembangkan produk reksa dana seperti yang 
dituangkan dalam Paket Kebijakan sektor keuangan yang diluncurkan pada bulan J uli 2006, maka tanggal 
4 Desember 2006 Bapepam-LK melalui Keputusan Ketua No. 133/BL/2006 menerbitkan satu peraturan 
yaitu Peraturan No. IV.B.3. tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang 
Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek. Produk reksa dana ini diadopsi dari bentuk Exchange 
Traded Fund yang bertumbuh pesat di berbagai negara sejak diperkenalkan tahun 1993, yakni reksa 
dana yang portofolionya diambil dari replika dari indeks efek yang diperdagangkan di bursa (index 
tracking fund) dan reksa dana ini diperdagangkan di bursa efek. Tanggal 18 Desember 2001, Exchange 
Traded Fund (ETF) diluncurkan. Peluncuran dua ETF ini mengacu pada indeks LQ-45 dan SUN. 

Munculnya produk ini tidak sekedar lahir karena tuntutan mode, ETF lahir karena kebutuhan piranti 
investasi yang dibentuk jangka panjang dengan return yang optimal. ETF memudahkan investor untuk 
mengakses pasar modal dengan biaya yang relatif rendah serta risiko yang terdiversifikasi. ETF adalah 
sebuah reksadana yang merupakan suatu inovasi dalam dunia industri reksadana yang sifatnya m irip 
dengan suatu perusahaan terbuka dimana unit penyertaannya dapat diperdagangkan di bursa. ETF ini 
lebih efisien daripada reksa dana konvensional, dimana reksa dana konvensional senantiasa menerbitkan 
unit penyertaan baru setiap harinya dan membeli kembali yang dijual oleh pemegang unit. MI harus 
menjual surat berharga yang merupakan aset reksadana tersebut untuk memenuhi kewaj ibannya membeli 
unit penyertaan yang dijual. Sedangkan unit penyertaan ETF diperdagangkan langsung di bursa setiap 
hari (menyerupai reksadana tertutup, dimana tidak dijual kembali kepada Ml). 
(http:/ /id. wikipedia.org!wiki!Reksadana ). 

ETF pertama kali lahir di Bursa Toronto, Kanada pada era 1990-an. Lalu berkembang hingga ke 
mancanegara. Perkembangan ETF di AS menunjukkan fenomena yang menarik. Salah satu ETF yang 
sangat digemari adalah ETF yang berinvestasi pada Dow Jones Index dan Standard & Poor 500 
Index. 

Di kawasan Asia terdapat beberapa negara yang telah memiliki industri ETF yang berkembang dengan 
baik, di antaranya Jepang pada tahun 1995 (Nikkei 225), Hongkong tahun 1999 (T~a~~er Fu~d of 
Hongkong), Singapura tahun 2002 (Straits Times) dan China tahun 2005 (SSE 50). Saat mt md.ustn ~TF 
dunia telah menerbitkan 1.000 ETF Iebih dengan aset Iebih dari 700 milliar dollar AS. Lebth dan 70 
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persen aset itu masih terkonsentrasi di AS. Sementara 30 persen sisanya terse bar dikawasan Eropa dan 
Asia Pasifik. Khususnya di kawasanAsia Tenggara, industri ETF di Singapura telah memiliki aset Iebih 
dari I miliar dollar AS dalam kurun waktu lima tahun (http://johnitem.wordpress.com/2008/03/18/etf
dan-pasar-modal/). 

Reksa dana ETF unik, sebab karakteristiknya berbeda dengan reksa dana konvensional. Investasi pada 
piranti ini sangat sederhana, murah, bebas pajak dan dike lola oleh MI yang profesional. ETF ini dikenal 
oleh pelaku pasar di Indonesia sebagai reksa dana berbentuk KIK yang UP-nya diperdagangkan di 
bursa efek, dan reksa dana ini dibentuk dan diinvestasikan pada sejumlah aset tertentu. Misalnya ETF 
yang diterbitkan oleh Bahana TCW Asset Management awalnya merupakan reksa dana pendapatan 
tetap, kemudian berubah menjadi reksa dana indeks, dan berubah lagi menjadi ETF yang kinerjanya 
mengacu pada indeks obligasi yang mencerminkan pasar obligasi pemerintah (SUN) di Indonesia. ETF 
yang lain adalah yang diterbitkan Indopremier Securities yang mengacu pada kelompok saham tertentu, 
yakni indeks LQ-45. 

Dua macam reksa dana yang acuan investasinya berbasis obligasi dan saham tertentu, menunjukkan 
bahwa perkembangan ETF ini sangat bergantung pada inovasi MI dalam membentuk sekumpulan produk 
tertentu yang akan menjadi underlying dari investasinya. Hal ini berarti bahwa yang menjadi underlying 
bisa 15 saham tertentu saja, satu sektor industri tertentu atau beberapa sektor, bisa juga sekumpulan 
obligasi yang disekuritisasi kembali seperti yang dilakukan Bahana TCW Asset Management. 

Pada dasamya, ETF adalah reksa dana yang dikelola secara pasif dengan tujuan utama menghasilkan 
kinerja yang mengikuti kinerja indeks tertentu (misalnya S&P 500, Dow Jones 30, IHSG, LQ-45 dan 
Jakarta Islamic Index/ JII). Walau ada perbedaan disebabkan karena pembulatan jumlah saham ke 
satuan lot terdekat. Nama-nama saham maupun bobot masing-masing saham di ETF akan mirip dengan 
indeks. Jadi misalnya saham A memiliki bobot 10 persen di indeks, maka saham A di ETF juga cenderung 
memiliki bobot 10 persen. MI tidak berusaha melakukan aksi jual beli saham (active management), 
yang dilakukannya adalah passive management 

Mekanisme investasi dalam ETF ini secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut, dana yang dikelola 
MI pertama kali diinvestasikan dalam saham yang terdapat dalam indeks acuan sesuai proporsinya 
masing-masing (kapitalisasi pasar). Saat harga saham berubah, kapitalisasi pasar juga akan berubah 
berbanding lurus sehingga dana yang dikunci pada portofolio indeks pada hari sebelumnya tetap berada 
pada portofolio indeks pada hari yang bersangkutan. Selain itu tanpa memerlukan transaksi (trading) 
lagi. Jika terjadi penebusan bersih (net redemption), maka sekuritas dijual sesuai proporsi bobot (weight) 
yang ada dalam indeks. Sebaliknyajika terjadi aliran masuk (inflow) yang baru, maka MI akan membeli 
seluruh saham dalam indeks sesuai proporsinya masing-masing. 

Hal pertama yang perlu dicermati oleh investor adalah proporsi investasi yang dialokasikan pada masing
masing saham y~g masuk kelompok saham tertentu. Semakin proporsional alokasinya pada masing
masing saham akan makin baik, karena harga ETF akan semakin tercermin. Terlihat bahwa kebijakan 
investasi dilakukan secara proporsional, hal ini bertujuan untuk menjaga kinerja reksa dana agar tetap 
mencerminkan kinerja indeks acuannya. 
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Reksa Dana lndeks VS ETF 

Secara praktek, reksa dana indeks dan ETF sama-sama mereplikasi kinerja indeks yang menjadi tujuan 
acuannya, sehingga keduanya tergolong pengelolaan secara pasif (passive managed fund). MI hanya 
membeli porsi saham yang termasuk dalam indeks acuannya. Artinya dari segi biaya (fee) jauh lebih 
murah dari reksa dana biasa. Fee MI yang dibebankanjuga kecil sekali, maksimal 0,5 persen dibandingkan 
reksa dana biasa sekitar 0,75 persen- 3 persen dari total investasi. 

Namun sebenamya reksa dana indeks masih jauh lebih murah dibanding ETF, sebab saat seseorang 
menjual/ membeli UP ETF lewat bursa, akan dikenakan fee juaV beli. Selain itu jika sudah berinvestasi di 
ETF dan bulan berikutnya mau menambah, berarti harus membeli UP dan akan dikenakan fee beli 
kembali. Pada reksa dana indeks, fee hanya dikenakan pada saat masuk (initial fee) dan penambahan 
dana berikutnya tidak ada fee kecuali mau redeem, baru ada pembebanan fee di sini. 

Perbedaan lainnya bahwajual beli reksa dana indeks mudah langsung diserap oleh MI-nya,jadi investor 
mendapat jaminan kemudahan menjual UP-nya. Di ETF, transaksi jual beli UP tergantung pada pasar 
ETF di lantai bursa. Jika seseorang mau menjualnya dan temyata pasar ETF sedang sepi atau tidak 
banyak order, bisa saja ETF tidak likuid (http://forum.kafegaul.com). 

Mekanisme Perdagangan ETF 

Mekanisme perdagangan ETF adalah sama dengan perdagangan saham, kecuali ketentuan fraksi harga, 
yakni Rp. I dengan jenjang perubahan harga maksimum Rp. 10. Membeli ETF sama seperti membeli 
efek-efek yang dicatatkan di BEl, seperti obligasi, saham, right, serta efek derivatif lainnya. Sebelum 
membeli, investor harus memilih perusahaan efek (perusahaan sekuritas) yang menjadi wakilnya menuju 
lantai bursa. Seorang investor harus membuka rekening pada perusahaan efek yang telah ditunjuk. 
Rekening yang dibuka adalah rekening efek dan rekening dana. Setelah membuka rekening, maka investor 
sudah bisa melakukan pemesanan efek-efek yang ada di pasar modal, termasuk juga pemesanan ETF. 
Investor bisa memesan ETF pada harga yang dianggap terbaik. Artinya, setelah membuka rekening, 
investor sudah bisa melakukan transaksi atas ETF terse but. Untuk membeli ETF, investor tinggal memesan 
dengan menggunakan kode dagang, lalu perusahaan efek yang akan mengorder lewat bursa 
(www.bei.co.id). 

ETF dapat dibeli kapan saja saatjam perdagangan bursa dari pukul 09.30-16.00. Pembelian ini lebih 
fleksibel dibandingkan membeli reksa dana biasa yang dibatasi hingga pukull3.00. Lew at puku113.00, 
maka akan dicatat sebagai pembelian hari bursa berikutnya. Setiap pembelian ETF akan dikenai fee 
sebagai biaya transaksi sekitar 0,25 persen dan fee jual sekitar 0,35 persen (adanya PPN). Dana yang 
diterima dari penjualan ETF akan diterima investorpada t + 3 hari bursa Waktu ini lebih singkat daripada 
pembayaran reksa dana biasa yang boleh membayar hingga t + 7 hari bursa. Bahkan bagi investor yang 
ingin melakukan trading ETF secarajangka pendek bisa melakukannya dengan cara membeli produk ini 
di pagi hari dan menjualnya di sore hari. Selisih dari hargajual dikurangi harga beli inilah merupakan 
keuntungan/ kerugian investor. 

Khusus untuk Reksa Dana ETF LQ-45 terdapat dua pasar di mana pemodal dapat berpartisipasi, yaitu 
pasar primer (primary market) dan pasar sekunder (secondary market). 

99 



Jumal Ekonomi dan Bisnis Vol.XIV, No. I, Maret 2008: 9 I-105 

a. Pasar primer. 
Di pasar primer, pemodal dapat membeli (create) atau menjual (redeem) UP ETF LQ-45 dalam blok 
besar disebut Unit Kreasi yang terdiri dari I 0.000.000 UP. Pembelian maupun penjualan kembali 
kepada MI hanya dapat dilakukan melalui Dealer Partisipan. 

Gambar 2 dan 3 berikut menyajikan proses pembelian (create) dan penjualan (redeem) UP ETF di 
pasar primer. 

I) cash 

Investor 

6) units 

5) units 

Sumber : www.i c.co.id 

2) cash 

l l 3) shares 

4) basket of index securities 

Gambar2 

Indonesian Stock 
Exchange 

Proses Pembelian (Creation) Unit Penyertaan ETF di Pasar Primer 

6) cash 

Investor 

I) units 

2) units 

Sumber: J.ipc.co.id 

5) cash 

4) shares 

Indonesian Stock 
Exchange 

l l 3) basket of index securities 

Gambar3 
Proses Penjualan (Redemption) Unit Penyertaan ETF di Pasar Primer 

b. Pasar Sekunder. 
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Pemodal dapat membeli atau menjual UP ETF melalui bursa efek. Teknik utama bagi pemula untuk 
melakukan transaksi ini yaitu dengan melihat tingkat pengembalian yang diberikan oleh ETF selama 
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peri ode tertentu. Jika investor sudah mendapat tingkat pengembalian lebih tinggi sekitar 4 persen - 8 
persen dari tingkat bunga berlaku, maka sebaiknya investor keluar dulu dan mencari ETF lainnya. 
Misalkan tingkat bunga sekitar 7 persen per tahun dan ETF seharusnya memberikan tingkat 
pengembalian sekitar II persen untuk dapat mempertimbangkan ETF dijual, tapi jika tidak memberikan 
keuntungan maka sudah selayaknya keluar dari produk ini (Manurung 2007: 28). 

Perbedaan ETF dengan Reksa Dana Konvensional 

Ulasan di atas telah menyebutkan bahwa karakteristik ETF berbeda denga reksa dana konvensional. 
Tabel I akan menjelaskan perbedaan ETF dan reksa dana konvensional. 

Tabel 1 
Perbedaan ETF dan Reksa Dana Konvensional (Open-Ended) 

Perbedaan 

Cara 
Berinvestasi 

Harga Unit 
Penyertaan 

Manajemen 
Porto folio 

Biaya 
Pengelolaan 

Dana 

Biaya 
Transaksi 

ETF 

Dealer partisipan (atau pemodal 
melalui Dealer Partisipan) membeli/ 
menjual kembali UP dalam blok 
besar (Unit Kreasi). 
UP diperdagangkan terus menerus 
selama jam perdagangan di bursa 
pada atau sekitar NAB per unit pada 
saat itu. 
Dikelola secara pasif_MI hanya 
melakukan perubahan portofolio jika 
komposisi indeks berubah (misalnya 
LQ-45 yang berubah dua kali 
setahun . 
Behan biaya-biaya pengelolaan dana 
(imbalan MI, Bank Kustodian, biaya 
pajak, komisi pialang, biaya 
transaksi dan lain-lain) minimal 
karena investasi yang pasif dan 
perputaran portofolio yang rendah. 
Pemodal di bursa membayar biaya 
komisi pialang dan menanggung 
selisih antara harga beli dan harga 
jual (bid-ask spread). 

Sumber: www.bei.co.id 

Reksa Dana Konvensional 
(open-ended) 

Pemodal membeli/ menjual 
kembali UP secara langsung 
kepada MI. 

Harga pembelian/ penjualan 
kembali UP ditetapkan 
berdasarkan NAB pada akhir hari 
bursa. 
Dikelola secara aktif Ml 
memiliki kewenangan untuk 
menentukan komposisi portofolio 
reksa dana setiap saat. 

Behan biaya-biaya pengelolaan 
dana lebih tinggi untuk 
membayar MI, Bank Kustodian, 
biaya pajak, komisi pialang, biaya 
transaksi dan lain-lain. 

Pemodal dibebani biaya 
pembelian (entry fee) danbiaya 
penjualan kern bali (exit fee). 

Berbeda dengan reksa dana pada umumnya, MI pada ETF juga wajib menunjuk dealer partisipan yang 
bertindak sebagai market maker (pialang yang bertugas membeli ETF jika ada penawaran berlebihan 
serta akan menjual ETF hila ada permintaan yang lebih besar di bursa) atas UP ETF. 
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Keuntuogao Berinvestasi pada ETF 

Berikut ini adalah beberapa keuntungan investasi yang diperoleh melalui ETF: 

a. Kinerja Setara dengan Indeks yang Diacu (misalnya: Indeks LQ-45) 
Keuntungan return yang diperoleh tidak kalah dibandingkan reksa dana biasa, sebab ETF 
memungkinkan investor kecil membeli 45 saham yang tergolong LQ-45 dengan dana yang relatif 
terjangkau. Sehingga pemegang UP dapat mengharapkan basil investasi yang setara dengan kinerja 
indeks LQ-45. 

b. Diversifikasi. 
Manfaat diversifikasi risikoyang diperoleh investor san gat besar, sebab ETF memberikan pemegang 
UP hak kepemilikan yang tidak terbagi-bagi atas seluruh saham yang ada dalam porto folio. Misalkan 
hanya dengan membeli satu Unit Penyertaan ETF LQ-45, setiap pemegang unit secara otomatis 
memiliki secara proporsional seluruh saham yang membentuk indeks LQ-45. 

c. Diperdagangkan di Bursa Sarna Seperti Saham 
Perdagangan Unit Penyertaan ETF sama seperti perdagangan saham-saham yang tercatat di BEl. 
Investor dapat melakukan transaksi jual ataupun beli UP tersebut melalui pialang selama jam 
perdagangan bursa. 

d. Portofolio lnvestasi yang Transparan 
Komposisi lengkap portofolio ETF ini dipublikasikan di media massa dan BEI setiap hari. Bila 
sahamnya mengalami perubahan (penambahan dan pengurangan) saham, harus dilaporkan. Komposisi 
portofolionya jelas, mirip indeks dan hanya berubah sedikit terutama jika ada perubahan komposisi 
indeks yang diikuti. 

e. Biaya Transaksi yang Rendah 
Dari segi biaya relatiflebih murah dibandingkan reksa dana yang dike lola aktif. Sehingga rasio biaya 
terhadap total aset (expense ratio) ETF bisa jauh lebih kecil dibanding reksa dana aktif. 

f. Pembagian Dividen 
MI akan membagikan dividen tunai kepada pemegang Unit Penyertaan apabila ada per semester. 

g. Profesionalisme 
Umumnya MI ETF adalah MI dengan keahlian dan pengalaman yang solid di industri reksa dana 
konvensional dan indeks. 

h. ETF hanya membutuhkan modal awal yang rendah, tidak memerlukan margin seperti pada futures, 
dan ETF juga tidak memiliki tanggal jatuh tempo seperti option dan futures. 

Risiko-Risiko Utama yang dimiliki ETF 

Seperti halnya investasi pada surat berharga lainnya, investasi pada ETF ini juga mengandung risiko. 
Sehingga caJon investor harus mempelajari dengan teliti semua faktor risiko yang digambarkan di dalam 
prospektus serta dengan informasi lain yang terdapat pada prospektus tersebut (www.ipc.co.id) 

J 
a. Risiko pasar? 
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Pergerakan pasar sangat mempengaruhi investasi investor. Investasi dalam ETF menghadapi risiko 
yang serupa dengan investasi dalam reksa dana saham, yaitu risiko berkurangnya nilai UP yang 
disebabkan oleh fluktuasi harga saham-saham di pasar akibat perubahan situasi ekonomi, politik, 
perubahan suku bunga dan nilai tukar val uta asing. Selain itu risiko adanya pencairan besar-besaran 
yang membuat market maker ETF tidak dapat memenuhi permintaan investor dan juga MI tidak 
sanggup memenuhi permintaan pemain pasar tersebut. 
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b. Risiko Investasi Pasif. 
ETF ini tidak dikelola secara aktif, sehingga MI tidak berupaya untuk melakukan seleksi efek-efek 
maupun perubahan alokasi aset pada saat pasar saham lesu. 

c. Risiko Tracking Error. 
Faktor-faktor seperti biaya-biaya pengelolaan dana serta penyimpangan komposisi efek-efek dalam 
portofolio dari suatu indeks dapat mempengaruhi kemampuan MI untuk menyamai kinerja indeks 
acuan. Oleh sebab itu, kinerja suatu ETF dapat menyimpang dari kinerja indeks acuannya. 

d. Risiko Konsentrasi Saham-Saham. 
Apabila underlying-nya berisi saham-saham yang terkonsentrasi pada kelompok industri tertentu, 
maka kinerja ETF dapat dipengaruhi oleh kinerja dari kelompok industri terse but sehingga cenderung 
tluktuatif. 

e. Risiko Perdagangan. 
Harga ETF berfluktuasi naik/ turun mengikuti indeks. Selain itu permintaan-penawaran (bid-offer) 
ETF ditentukan oleh supply-demand dan peran aktif dealer partisipan sebagai market maker. 

f. Risiko Likuiditas 
Walaupun UP ETF telah didaftarkan untuk diperdagangkan di bursa efek, tidak adajaminan bahwa 
UP ETF akan selalu aktif ditransaksikan. 

g. Risiko Pihak Ketiga 
Jika pembelian/ penjualan UP ETF melibatkan berbagai pihak selain MI (dealer partisipan, perantara 
pedagang efek, Bank Kustodian, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan 
penyelesaian, dan bursa efek) dan terjadi wanprestasi pihak-pihak yang terkait, maka pembeli 
menghadapi risiko tidak mendapat UP yang dibelinya dan penjual tidak akan mendapat pembayaran 
atas UP yang dijualnya pada tanggal penyelesaian transaksi. 

Kendala yang Menghalangi Pertumbuhan ETF 

BEl telah mendukung perkembangan ETF dengan memberi kemudahan dalam proses pencatatan dan 
perdagangan ETF. Namun hingga akhir Desember 2007 hanya ada em pat MI yang mendaftarkan rencana 
penerbitan ETF ke Bapepam-LK. Ada sejumlah kendala yang menghalangi pertumbuhan industri ETF di 
Indonesia, seperti: 

a. Mayoritas MI berpandangan bahwa transaksi ETF lebih kompleks jika dibandingkan dengan reksa 
dana konvensional, tetapi imbal jasa pengelolaannya hanya sepertiga dari imbal jasa pengelolaan 
reksa dana konvensional. 

b. Mayoritas anggota bursa hanya bersedia menjadi perantara pedagang ETF dan enggan menjadi 
dealer partisipan ETF, karena mereka menganggap terlalu besarnya risiko likuiditas yang dihadapi. 

c. Investor institusi (asuransi, dana pensiun, dan perusahaan lainnya) serta rite! enggan berinvestasi 
pada ETF karena pemahaman mereka yang sangat minim mengenai konsep dasar ETF. Selain itu, 
investor institusi juga khawatir dianggap melanggar peraturan investasi di industri mereka masing
masingjika berinvestasi menggunakan ETF. 

Penutup dan Kesimpulan 

Sejarah ETF di Indonesia masih berada pada tahap awal, mirip situasi di AS tahun 1970-an. Selain ~t~ 
pasar modal Indonesia belum se-efisien pasar modal AS di masa itu. Namun bukan berarti produk mt 
belum tepat ditawarkan di Indonesia meskipun awalnya reksa dana jenis ini dibuat berdasarkan 
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rekomendasi pakar EMH. Sehingga memicu persepsi publik bahwa reksa dana ini hanya akan sukses di 
pasar yang sudah efisien. 

Kepastian apakah ETF di Indonesia akan berkembang dengan baik seperti yang terjadi di AS masih 
terlalu dini disampaikan. Tetapi melihat faktor teori ekonomi keuangan yang kuat yang mendasari 
diciptakannya produk ini ditambah dengan biaya pembelian yang rendah serta prospek kinerja yang 
cukup potensial, bukan tidak mungkin produk ini akan berkembang dengan baik di Indonesia. 
Penelitian mendatang berkenaan dengan topik ini masih terbuka Iebar untuk diteliti, misalnya 
membandingkan kinerja reksa dana ETF dengan reksa dana indeks Uenis reksa dana lain), apakah 
memang lebih unggul baik dari sisi return dan risikonya. 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian di atas adalah sebagai berikut: 

a. ETF memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk dikembangkan, sebab ETF berpotensi berkembang terhadap 
investasi apa saja sebagai pokok (underlying). ETF ini bisa mengacu pada kinerja gabungan investasi 
seluruh sektor industri yang ada di pasar modal ataupun hanya per sektoral saja. 

b. Produk ETF cocok bagi investor yang sepaham dengan EMH bahwa abnormal return tidak dapat 
dipertahankan dan bersifat untung-untungan serta ingin berinvestasi di pasar modal dengan biaya 
rendah. Selain itu juga sesuai bagi yang mementingkan transparansi tinggi. 

c. ETF tidak berupaya untuk memberikan hasil yang lebih baik daripada pasar atau indeks acuan. 
Namun MI menggunakan strategi pasif (indexing) untuk memberikan hasil investasi yang setara 
dengan kinerja indeks acuan. 

d. Semuajenis produk investasi pasti berisiko, demikian pula ETF. Investordapat menerapkan tips-tips 
berikut dalam memilih reksa dana, yaitu: memperhatikan kemampuan MI dan riwayat masa lalu 
penerbit reksa dana; membeli reksa dana yang komposisinya sesuai dengan tujuan investasi dan 
kemampuan pemodal untuk menghadapi risiko; serta mempelajari prospektus reksa dana untuk 
mengenal produk ini dengan baik (Investor Maret 2008JUI77: 28). 
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