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Era disrupsi digital saat ini semakin mempermudah masyarakat 
mengelola keuangan dalam satu aplikasi, termasuk untuk berinvestasi. 
Hal ini didukung dari semakin bertumbuhnya jumlah investor ritel setiap 
tahunnya. Hingga bulan April 2022, tercatat terdapat 8,62 juta investor 
di pasar modal, dan menariknya 80% dari investor adalah generasi 
milenial. Jika sebelumnya investasi dilihat sebagai sesuatu yang mahal 
dan eksklusif hanya bagi kalangan tertentu saja, saat ini  dengan 
tersedianya beragam pilihan aplikasi investasi semakin mendorong minat 
masyarakat terutama generasi muda, untuk menjadikan investasi 
sebagai pilihan alternatif pendapatan pasif.  
 
Sejak aplikasi diluncurkan pada akhir tahun 2019, Pluang memiliki misi 
untuk mendemokratisasi akses investasi di berbagai kelas aset kepada seluruh lapisan masyarakat. 
Membuka dan mempermudah akses investasi dari berbagai aset di dalam satu aplikasi sejalan dengan 
misi perusahaan untuk memberdayakan dan meningkatkan literasi serta inklusi keuangan di Indonesia.  
 
Saat ini Pluang memiliki lebih dari 7,9 juta pengguna terdaftar dengan pertumbuhan mencapai 2 kali 
lipat dari angka akhir tahun 2021 dimana seperempat pengguna Pluang telah tersebar di berbagai 
kota di luar Jawa. Capaian ini menjadi bukti nyata Pluang dalam mendukung pemerataan literasi dan 
inklusi keuangan di Indonesia guna mewujudkan kemandirian finansial bagi generasi muda. Dengan ini, 
kami melihat perlunya ada studi yang dapat memberi gambaran karakteristik para investor ritel, serta 
melihat potensi aplikasi multi-aset dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 
 
Dari kebutuhan tersebut, kami bekerja sama dengan CELIOS untuk membuat studi dengan topik Dampak 
Aplikasi Multi-Aset Terhadap Pertumbuhan Investor Ritel. Melalui data dari 3.530 responden survei di 
seluruh Indonesia, laporan studi ini ditujukan untuk memberi gambaran akan perilaku dan kebutuhan 
investor ritel, serta melihat manfaat dari kehadiran aplikasi multi-aset bagi investor ritel pengguna 
Pluang dan bagi perekonomian nasional secara keseluruhan. Sebagai kajian komprehensif pertama 
tentang investasi ritel dan aplikasi multi-aset di Indonesia, kami harap bahwa laporan ini dapat berguna 
bagi pembuat kebijakan yang ingin memahami perkembangan investasi digital terkini secara lebih 
mendalam, serta bagaimana memaksimalkan manfaatnya untuk pertumbuhan ekonomi.  
 

Pluang 
Co-Founder dan CEO 

 
 
 
 

 
Claudia Kolonas
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Arsjad Rasjid, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia 
 
Sebagai negara dengan populasi rising middle income yang semakin 
meningkat dan kehadiran UMKM yang signifikan, teknologi finansial 
merupakan salah satu kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 
yang lebih aktif, inklusif, dan dinamis, terutama di masa pemulihan 
pasca pandemi COVID-19.  
 
Di masa ketika minat masyarakat terhadap produk-produk investasi 
semakin meningkat seiring dengan tumbuhnya kesadaran atas 
pentingnya mencari tambahan pemasukan pasif, kehadiran aplikasi 
teknologi finansial yang mengakomodasi berbagai pilihan aset investasi 
dapat menjadi salah satu opsi bagi masyarakat sebagai sarana untuk 
mengelola, mengembangkan, dan juga mendiversifikasi aset.  
 
KADIN sebagai induk organisasi perusahaan yang menaungi pengusaha Indonesia menyambut baik 
studi mengenai Dampak Aplikasi Multi-Aset Terhadap Pertumbuhan Investor Ritel ini. Mengingat usia 
sektor yang masih “hijau,” masih banyak yang perlu dieksplorasi, terutama mengenai karakteristik dan 
perilaku investor ritel, potensi teknologi aplikasi multi-aset dalam mendukung iklim investasi, serta 
pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum.  
 
Saya berharap studi ini dapat menjadi pelopor untuk studi-studi serupa kedepannya sebagai acuan 
bagi pelaku industri, maupun para pemangku kepentingan dalam mendorong inovasi, serta 
mengevaluasi manfaat dari aplikasi teknologi finansial, terutama aplikasi multi aset, terhadap ekosistem 
investasi di Indonesia. Saya ucapkan selamat kepada Center of Economic and Law Studies (CELIOS) dan 
Pluang atas peluncuran hasil studi ini. Proficiat! 
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Pandu Sjahrir, Ketua Umum Dewan Pengurus Harian Asosiasi Fintech (Aftech) Indonesia  
 
Bagi negara dengan populasi sebesar Indonesia, pemerataan akses 
ke layanan jasa keuangan masih menjadi sebuah tantangan. Selain 
itu, investasi seringkali dianggap sebagai hal yang “eksklusif” untuk 
masyarakat dengan status sosial ekonomi tertentu. Namun, terjadi 
perubahan tren dalam dekade terakhir, dimana inovasi teknologi 
finansial semakin berkembang dan membuat layanan jasa dan produk 
keuangan menjadi semakin mudah diakses oleh seluruh lapisan 
masyarakat di seluruh Indonesia. 
 
Sebagai asosiasi yang didirikan sebagai wadah untuk menyuarakan 
aspirasi industri teknologi keuangan di Indonesia, Asosiasi Fintech 
Indonesia (Aftech) sangat menyambut baik hasil studi Dampak Aplikasi Multi-Aset Terhadap 
Pertumbuhan Investor Ritel ini. Seiring dengan semakin berkembangnya industri teknologi keuangan di 
Indonesia, dibutuhkan studi-studi yang mengevaluasi karakteristik dan dampak dari inovasi teknologi 
tersebut. Aplikasi multi-aset yang merupakan salah satu terobosan dalam industri teknologi keuangan 
dapat mendukung perkembangan ekosistem investasi ritel di Indonesia, yang mengalami pertumbuhan 
pesat seiring dengan bertambahnya minat masyarakat untuk mencari pendapatan alternatif, serta 
pandemi COVID-19 yang membatasi pergerakan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Saya berharap 
studi ini dapat menjadi acuan bagi pelaku industri lainnya, maupun pemangku kebijakan dalam 
merumuskan kebijakan bagi industri teknologi finansial yang inklusif, serta mendukung perkembangan 
inovasi yang dapat mendorong pertumbuhan investasi ritel dan ekonomi secara keseluruhan. 
 
Selamat kepada Center of Economic and Law Studies (CELIOS) dan Pluang atas peluncuran 
hasil studi ini! 
 
 

Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) 
Ketua Umum 

 
Pandu P. Sjahrir 
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Ringkasan Eksekutif 

Gairah investasi di pasar keuangan Indonesia semakin tinggi dalam beberapa tahun 
terakhir yang ditunjukkan oleh pesatnya pertumbuhan investor ritel, terutama sejak 
pandemi. Tren tersebut juga dirasakan secara global, baik negara maju maupun 
berkembang. Salah satu faktornya adalah pembatasan mobilitas selama pandemi yang 
menyebabkan berkurangnya biaya rekreasional dan bertambahnya waktu luang untuk 
mencari pendapatan tambahan.  
 
Meningkatnya jumlah investor ritel yang berpartisipasi di pasar keuangan, akan 
meningkatkan kedalaman pasar keuangan yang merupakan bagian dari reformasi 
struktural. Pasar keuangan yang kuat dapat meningkatkan ketahanan ekonomi 
Indonesia dari berbagai tekanan, khususnya tekanan eksternal. Oleh karena itu, 
CELIOS didukung oleh Pluang melakukan survei secara mendalam terkait karakteristik 
investor ritel, tantangan, pengaruh aplikasi multi-aset terhadap investor ritel dan 
perekonomian nasional, sekaligus memberikan rekomendasi untuk pemangku 
kebijakan terkait.  
 
Pertumbuhan investor ritel berdasarkan hasil studi mengalami kenaikan yang cukup 
signifikan dalam 3 tahun terakhir, salah satunya karena kehadiran aplikasi multi-aset 
yang mendorong animo masyarakat untuk mulai menyisihkan sebagian pengeluaran 
untuk mencoba berinvestasi.  
 
Melihat profil risiko setiap kelompok investor yang berbeda-beda, kehadiran aplikasi 
multi-aset yang mengintegrasikan berbagai pilihan instrumen dalam satu aplikasi akan 
memudahkan investor untuk memperluas portfolio, serta  mengawasi asetnya dengan 
lebih mudah. Keberadaan aplikasi multi-aset berdampak terhadap percepatan laju 
inklusi keuangan terutama bagi kelompok masyarakat berusia muda karena 
banyaknya penawaran produk di aplikasi multi-aset dapat mendorong diversifikasi 
portofolio serta meningkatkan literasi terkait berbagai macam produk investasi.  
 
Di dalam aplikasi multi-aset juga terdapat berbagai sarana literasi keuangan yang 
bertujuan memberikan pemahaman mengenai risiko dan profil jenis-jenis aset yang 
ada. Responden juga menyatakan ketertarikan untuk memperdalam literasi keuangan 
melalui edukasi dari regulator dan webinar oleh pakar. Tren ini dapat menjadi 
kesempatan bagi pemerintah untuk lebih aktif dalam membangun literasi keuangan 
melalui konten-konten edukasi yang bekerjasama dengan aplikasi multi-aset.  

 
Mayoritas investor ritel yang disurvei setuju bahwa keberadaan platform investasi 
seperti aplikasi multi-aset berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini 
disebabkan oleh persepsi berinvestasi dapat meningkatkan pendapatan negara 
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melalui penerimaan pajak, memperluas kesempatan kerja melalui pendanaan ke 
perusahaan publik, hingga mengalihkan dana ke kegiatan yang lebih produktif. 
Keberadaan aplikasi multi-aset turut membantu pemerintah dalam memperluas 
pemasaran produk pasar keuangan, terutama melalui penetrasi investor ritel di 
reksadana pendapatan tetap (obligasi) dan surat utang negara (SBN ritel) sehingga 
dapat menjaga stabilitas pasar keuangan akibat tekanan eksternal.  

 
Berdasarkan analisa hasil survei, beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi 
perhatian pengambil kebijakan terkait untuk mendorong pertumbuhan sekaligus 
memperbaiki kualitas ekosistem investasi ritel di Indonesia, diantaranya: (i) penguatan 
kebijakan yang mengakomodasi hadirnya aplikasi multi-aset; (ii) kolaborasi sektor 
publik dan swasta dalam mendesain produk investasi yang menarik bagi investor ritel; 
(iii) meningkatkan literasi keuangan dengan kolaborasi aplikasi multi-aset; (iv) 
pengembangan kapasitas Fin-fluencer; (v) pengembangan literasi keuangan sejak usia 
sekolah melalui kurikulum formal maupun kolaborasi dengan komunitas lokal; serta 
(vi) pemerataan akses dan stabilitas kecepatan jaringan internet sebagai penopang 
pertumbuhan investor ritel.  
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Gambaran Perkembangan Investor Ritel di Indonesia 

Dalam beberapa tahun terakhir, gairah investasi di pasar modal semakin tinggi 
terutama pada saat pandemi Covid-19. Hal ini ditunjukkan dari pertumbuhan investor 
ritel yang cukup masif. Hingga akhir Mei 2022, jumlah investor ritel di pasar modal 
telah mencapai 8,86 juta atau telah meningkat sebesar 18,29% (year to date).  

Grafik 1. Jumlah Investor Ritel Indonesia dan pergerakan IHSG 

 

Sumber: KSEI 2022 

Pertumbuhan investor di Bursa Efek Indonesia (BEI) terbilang cepat, diimbangi dengan 
pertumbuhan dari sisi rata-rata nilai transaksi, volume, dan frekuensi. Kenaikan 
jumlah investor di pasar modal juga berimplikasi positif bagi indeks saham acuan di 
Indonesia, yang kembali mencetak rekor tertinggi sepanjang masa pada 21 April 2022 
di level 7.276,19. Selain itu, dominasi investor ritel terhadap aktivitas perdagangan 
harian di BEI pada tahun 2021 mencapai 56,2 persen, naik dibandingkan tahun 
sebelumnya sebesar 48,4 persen.  

 

Perbandingan Investor Ritel dengan Negara Lain  
Pandemi Covid-19 juga mengubah perilaku investor. Jumlah investor ritel secara 
global mengalami peningkatan signifikan seiring dengan adanya aturan pembatasan 
sosial yang memberikan lebih banyak cadangan uang kas dan waktu luang bagi para 
investor untuk lebih aktif di pasar keuangan. Di negara maju seperti Amerika Serikat, 
lebih dari 60 persen populasi sudah memiliki rekening investasi, dengan pertumbuhan 
investor ritel sebesar 25% pada tahun 2021 year-on-year seiring dengan adanya 
pemasukan tambahan dari pemberian stimulus (Khwaja, 2021). Credit Suisse 
memperkirakan bahwa sepertiga dari aktivitas perdagangan pasar saham di AS pada 
tahun 2021 digerakkan oleh investor ritel (The Economics Time, 2021a). Sementara di 
Eropa,  jumlah investor ritel naik dua kali lipat sejak awal 2020 akibat lockdown di 
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beberapa negara dan tingginya tingkat tabungan selama pandemi (The Economics 
Times, 2021b).  

Di Asia, Bursa Saham Singapura mencatatkan jumlah pembukaan rekening Central 
Depository (CDP) selama Februari-Juli 2020 tumbuh lebih dari 250% dibandingkan 
periode yang sama tahun lalu (The Straits Times, 2020). Sementara di India, porsi 
investor ritel juga naik 45% hingga pertengahan 2021 dengan rekor tambahan investor 
bulanan sebanyak 1,5 juta pada Juni 2021. Hal yang sama juga dialami oleh Vietnam 
dimana jumlah pembukaan rekening ritel baru pada tahun 2021 mencapai 1,5 juta 
akun atau tumbuh 290% dari tahun sebelumnya (The Economics Times, 2021a).  
 

Korelasi Pertumbuhan Investor Ritel dengan Perekonomian  

Salah satu penyebab kenaikan jumlah investor ritel adalah pembatasan mobilitas 
akibat pandemi, yang memberi sebagian masyarakat waktu lebih untuk mencari 
penghasilan sekunder di pasar keuangan. Selain itu, berkurangnya pengeluaran 
rekreasional akibat pembatasan sosial juga mendorong masyarakat untuk menabung 
dan berinvestasi. Tren ini tidak hanya terlihat di Indonesia, namun juga hampir di 
seluruh dunia. Faktor berikutnya adalah rendahnya tingkat suku bunga selama 2019-
2021 yang membuat masyarakat mencari imbal hasil yang lebih tinggi di instrumen 
investasi jika dibandingkan dengan tabungan. Pertumbuhan positif investor ritel di 
Indonesia dapat dilihat sebagai pertanda potensi besar untuk pembiayaan ekonomi.  

Semakin banyaknya investor ritel yang bergabung di pasar modal dapat mendorong 
semakin banyak perusahaan untuk mulai melakukan penawaran di bursa saham (IPO). 
Perusahaan akan mendapatkan dana untuk melakukan berbagai aksi bisnis yang dapat 
menstimulus perekonomian secara agregat dari penyerapan tenaga kerja hingga 
penerimaan pajak. Menurut laporan OJK (2022), dana penawaran umum pada Q1-
2022 paling banyak digunakan untuk modal kerja, mencapai hampir Rp 40 triliun atau 
66,81% dari total dana terhimpun.  

Perusahaan juga banyak menggunakan dana penawaran umum untuk memenuhi 
pembayaran utang dan melakukan ekspansi (Grafik 2). Di sisi lain, investor memiliki 
kesempatan untuk mendapatkan pendapatan sekunder baik dari capital gain maupun 
dari dividen sehingga minat berinvestasi masyarakat dapat terus dipertahankan dan 
ditingkatkan.  
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Grafik 2. Penggunaan Dana Penawaran (dalam %) 

 

 

Sumber: OJK (2022) 

Kontribusi investor domestik dapat membantu meningkatkan pembiayaan 
pembangunan dan menjaga stabilitas sistem keuangan dalam menghadapi 
ketidakpastian global ditengah risiko normalisasi kebijakan moneter negara maju, 
perang geopolitik Rusia-Ukraina, serta kenaikan harga komoditas. Dominasi investor 
domestik di pasar akan mengurangi tekanan arus keluar modal akibat risiko-risiko 
yang disebabkan oleh faktor-faktor global tersebut sehingga stabilitas nilai tukar dan 
perekonomian nasional akan lebih solid.  

Tabel 1 di bawah berikut menunjukan aliran dana pada negara berkembang yang 
mengindikasikan bahwa aliran dana di pasar saham Indonesia masih positif secara 
year to date, meskipun terjadi aliran dana keluar pada bulan Mei 2022 akibat 
guncangan eksternal. Terpantau mayoritas negara di Asia mengalami capital outflow 
di bulan Mei, kecuali Vietnam. Sementara itu di pasar SBN, non-residen dan 
perbankan melakukan pelepasan kepemilikan yang cukup signifikan (Grafik 3). 

Tabel 1. Aliran Dana Pasar Saham Negara Berkembang (dalam Juta USD) 

 

Sumber: Bloomberg & Reuters (diolah) 

67%

22%

4%
4% 3%

 Modal Kerja    

  Pembayaran Utang  

  Lain-lain    

 Ekspansi 

  Penyertaan    
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Grafik 3. Net Buy/Sell SBN Mei 2022 (dalam Rp Triliun per 18 Mei 2022) 

 
Sumber: RTI (diolah) 

 
Menurut Bursa Efek Indonesia, nilai transaksi investor ritel pada Januari-Mei 2022 
mencapai 45% dari total transaksi di pasar saham, sedangkan investor institusi 
mencapai 16%. Nilai transaksi harian di pasar modal dapat mencapai Rp 15,8 triliun 
sehingga investor ritel diperkirakan bertransaksi hingga Rp 7,1 triliun setiap harinya. 
Perputaran uang dari perbankan ke pasar modal dan sebaliknya, serta pembiayaan 
anggaran pemerintah dan korporasi oleh investor ritel juga akan sangat mendukung 
produktivitas, efisiensi, dan kemajuan ekonomi Indonesia.  

Semakin banyak investor ritel domestik yang berpartisipasi di pasar keuangan, akan 
meningkatkan perputaran uang di dalam negeri. Dengan hadirnya investor ritel, maka 
pasar keuangan yang kuat dapat meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia dari 
berbagai tekanan baik internal maupun eksternal. Sebagai contoh, pada tahun 2021, 
penurunan kepemilikan asing di surat utang pemerintah diserap oleh investor 
domestik, baik investor institusi maupun juga investor ritel melalui penerbitan SBN 
ritel. Hal ini berkontribusi terhadap tidak melemahnya Rupiah terhadap tekanan di 
pasar surat utang (PHEI, 2021). 

 

Dampak Ekonomi yang Ditimbulkan oleh Besarnya Mayoritas 
Investor Segmen Milenial  

Masyarakat Indonesia saat ini telah memulai transformasi, dari yang semula sangat 
berorientasi menabung (saving-oriented) menjadi masyarakat yang melek investasi 
(investment-oriented society). Mengingat setiap tahun nilai uang mengalami 
penurunan karena adanya inflasi, masyarakat kini menganggap bahwa menyimpan 
uang dalam bentuk tabungan tidak memberikan hasil yang optimal. Investasi menjadi 
alternatif pendapatan pasif yang menarik, karena menawarkan imbal hasil yang 
kompetitif, meskipun dengan risiko yang lebih tinggi dibanding tabungan.  



 Dampak Aplikasi Multi-Aset terhadap Pertumbuhan Investor Ritel
   

12 
 

Minat publik dalam berinvestasi di pasar modal kian melonjak di masa pandemi, 
terbukti dari kenaikan jumlah single investor identification (SID) pada tahun 2021 
sebanyak 3,88 juta menjadi 7,48 juta, atau 92,7% lebih banyak dibanding tahun 2020. 
Pertumbuhan investor pada tahun 2021 lalu itu didorong oleh peningkatan investor 
ritel usia 40 tahun kebawah, terutama dari generasi milenial (kelahiran tahun 1981-
1996) dan gen-Z (kelahiran tahun 1997-2012), yang mencakup 82% dari keseluruhan 
jumlah investor ritel di Indonesia (KSEI, 2022a). Berdasarkan data KSEI, investor ritel 
terbanyak di Indonesia per Mei 2022 merupakan lulusan SMA (60,9%), yang dari segi 
aset hanya mencapai Rp 196 triliun. Sedangkan, lulusan S1 mencakup 29,1% dari total 
investor ritel di Indonesia dengan nilai portfolio mencapai Rp 525,3 triliun (KSEI, 
2022b).  

Investor muda saat ini cenderung lebih melek digital, sehingga menyukai transaksi 
yang serba daring, cepat, dan murah, serta memiliki beragam pilihan instrumen 
investasi. Salah satu instrumen investasi yang didominasi oleh generasi milenial 
adalah Surat Berharga Negara (SBN) ritel. Investor muda hampir selalu menempati 
porsi tertinggi dalam penjualan SBN ritel. Menurut data Direktorat Jenderal 
Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, hasil penerbitan 
SBN Ritel tahun 2021 mencapai Rp 97,2 triliun. Dari banyaknya investor yang 
berpartisipasi, generasi milenial mendominasi dengan jumlah 50.917 investor atau 
39,1 persen dari total investor.  

SBN ritel diterbitkan oleh pemerintah sebagai instrumen pendorong kemandirian 
pembiayaan dan alternatif investasi yang relatif aman bagi masyarakat. Selain itu, SBN 
ritel juga diterbitkan untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik dari 
guncangan eksternal. SBN ritel akan digunakan pemerintah untuk pembangunan 
nasional, seperti membiayai pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang makin 
baik akan mendorong sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru karena dapat 
menstimulasi aktivitas ekonomi secara agregat.  

Salah satu alasan mengapa SBN ritel disukai oleh generasi muda karena memiliki risiko 
yang relatif rendah. Pembayaran kupon dan pokok sampai dengan jatuh tempo telah 
dijamin oleh Undang-Undang dan dananya disediakan dalam APBN setiap tahunnya. 
Untuk mendorong daya tarik SBN ritel, pemerintah telah menurunkan pajak 
penghasilan atas bunga obligasi dari 15% menjadi 10% (Kementerian Keuangan, 
2022).  

 Selain keberadaan produk investasi yang terjangkau seperti SBN ritel, investor dengan 
kategori usia milenial memiliki kecenderungan meningkatkan aktivitas jual beli 
instrumen investasi secara mandiri atau melalui aplikasi digital. Survei yang dilakukan 
Goodsell pada 2022 menunjukkan sebanyak 32% milenial meningkatkan aktivitas jual 
beli instrumen investasi melalui aplikasi digital, lebih tinggi dibanding kelompok usia 
baby boomers yang hanya 16%. Investor milenial pun cenderung meningkatkan jumlah 
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investasi selama pandemi (23%), dibanding generasi baby boomers yang lebih 
cenderung menghindari resiko (15%).  

 

Tren Investor Ritel dan Pemanfaatan Teknologi & Aplikasi 
Perubahan perilaku investasi selama masa pandemi turut didukung oleh 
perkembangan teknologi. Adaptasi masyarakat yang cukup cepat dalam 
memanfaatkan teknologi menjadi faktor pendukung besarnya nilai ekonomi digital di 
Indonesia yang mencapai US$ 70 miliar pada 2021, yang juga diestimasi akan 
mencapai US$ 146 miliar di 2025, atau tertinggi di kawasan ASEAN (lihat tabel Grafik 
4).  

Penetrasi internet yang semakin luas turut memfasilitasi kegiatan investasi 
masyarakat dengan memberi akses ke berita dan informasi mengenai pasar keuangan. 
Kemajuan teknologi juga menyediakan berbagai macam platform yang mendukung 
perdagangan secara daring, dengan memberi investor akses ke pergerakan harga 
secara real time. Studi yang dilakukan oleh Tandio dan Widanaputra (2016) 
menemukan bahwa fasilitas transaksi saham melalui internet (online trading) yang 
disediakan perusahaan sekuritas telah menjadi "tulang punggung" untuk 
meningkatkan jumlah investor. 

 
Grafik 4. Potensi Digital Ekonomi menurut Total Nilai Penjualan (Miliar Dollar AS) 

 
Sumber: Google, Temasek, Bain & Company (2021)  

*F : Forecast atau perkiraan 
 
Kemunculan aplikasi-aplikasi investasi ritel turut mendukung perkembangan investasi 
dengan mempermudah investor untuk mulai melakukan transaksi. Aplikasi-aplikasi 
tersebut berupaya menawarkan nilai tambah dan inovasi bagi investor dengan 
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berbagai cara, seperti meningkatkan integrasi dengan berbagai platform pembayaran, 
melakukan gamifikasi, melibatkan influencer dalam pemasaran, maupun menjaring 
pengguna baru melalui kode referal yang dapat memberi keuntungan bagi pengguna 
yang mengundang. Hal-hal tersebut semakin mendorong pertambahan investor ritel 
baru di pasar modal (Deloitte, 2021).  

Investasi ritel pada saat ini terbagi menjadi dua kelompok utama. Kelompok pertama 
adalah investor muda dengan pendapatan dan pengetahuan investasi terbatas. 
Sementara, kelompok kedua adalah investor berpengalaman dan memiliki 
discretionary income atau modal yang lebih besar. Meskipun memiliki profil yang 
berbeda, perilaku investasi kedua kelompok ini sama-sama mendapat pengaruh besar 
dari media sosial. Keberadaan akun media sosial tentang investasi dapat menjadi 
sumber pengetahuan bagi investor, maupun menjadi forum untuk berbagi informasi 
dan bertukar pendapat mengenai investasi (Deloitte, 2021). 

Perkembangan investasi digital juga dapat menjadi solusi keuangan bagi masyarakat 
dalam mempersiapkan dana masa depan di tengah kesulitan ekonomi akibat situasi 
pandemi. Keberadaan aplikasi investasi memungkinkan investor mulai berinvestasi 
melalui gawai masing-masing tanpa perlu pergi secara fisik ke perusahaan sekuritas 
dan menghadapi prosedur yang panjang dan rumit. Selain itu, investasi melalui 
platform digital juga dapat dimulai dengan modal awal mulai dari Rp 10.000, dengan 
biaya transaksi yang lebih murah. Hal-hal tersebut dapat membantu masyarakat untuk 
mulai berinvestasi dan menambah pendapatan mereka secara bertahap. 

 

Peran Aplikasi Multi-Aset terhadap Kenaikan Literasi Keuangan  

Pesatnya perkembangan inovasi teknologi finansial tidak hanya memudahkan 
masyarakat mengakses produk dan layanan jasa keuangan, namun juga meningkatkan 
minat untuk mulai berinvestasi. Masyarakat semakin tergerak untuk mempelajari 
berbagai pilihan instrumen investasi, mulai dari emas, SBN, indeks saham, reksadana, 
saham, hingga aset kripto. Melihat tiap kelompok investor memiliki profil risiko yang 
berbeda-beda, kehadiran aplikasi multi-aset yang mengintegrasikan berbagai pilihan 
instrumen dalam satu aplikasi akan memudahkan investor untuk memperluas dan 
mendiversifikasi portofolio, serta mengawasi asetnya dengan lebih mudah.  

Selain itu, perusahaan penyedia platform investasi, termasuk aplikasi multi-aset, 
dapat berperan dalam peningkatan literasi keuangan dengan melakukan berbagai 
bentuk edukasi bagi pengguna. Edukasi dapat dilakukan melalui panduan dalam 
aplikasi bagi pengguna baru, seminar, konten media sosial, artikel blog, maupun fitur-
fitur forum dan komunitas untuk memfasilitasi sesama pengguna bertukar informasi. 
Dengan keahlian dari segi platform, basis pengguna, dan pengetahuan yang dimiliki, 
platform investasi dapat memiliki peran besar dalam peningkatan literasi keuangan. 
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Analisis Hasil Survei  

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari survei yang dibagikan kepada 
investor ritel dalam periode pengumpulan data pada 20-28 Juni 2022. Survei ini 
berhasil menarik 3.530 responden dari berbagai latar belakang. Mayoritas responden 
survei berasal dari pulau Jawa dan Bali sebesar 75,6%, disusul oleh Sumatera sebesar 
14,7%. Hal ini sejalan dengan jumlah investor ritel di Indonesia yang didominasi dari 
Pulau Jawa sebesar 70%, berdasarkan data bulan Mei 2022 (KSEI, 2022). 85% 
responden berjenis kelamin laki-laki.  

Selanjutnya, 44% responden berada dalam kelompok usia 24-35 tahun dan 30% di 
kelompok usia 18-23, yang mengindikasikan tingginya minat generasi muda dalam 
berinvestasi. Berdasarkan jenis pekerjaan, karyawan swasta, tenaga profesional, dan 
mahasiswa menempati tiga posisi tertinggi, dengan porsi masing-masing sebesar 38%, 
20%, dan 16%. 

Grafik 5. Asal Daerah1 

 

 Jawa Bali 

  Sumatera 

  Kalimantan 

  Sulampua 

 

 

Grafik 6. Jenis Kelamin 

 

 Laki Laki 

  Perempuan 

 

 
1 Ket. Sulampua : Sulawesi, Maluku, Papua 
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Grafik 7. Kelompok Usia 
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Grafik 8. Jenis Pekerjaan 

 

Tingginya porsi investor dari kalangan karyawan swasta dan tenaga profesional salah 
satunya dipengaruhi oleh jumlah simpanan yang ditabung selama masa pandemi dan 
ketertarikan terhadap instrumen investasi yang bisa memberikan imbal hasil lebih. Hal 
ini dapat dilihat dari grafik pengeluaran bulanan yang didominasi oleh kelompok 
pengeluaran Rp 1-5 juta sebesar 57% (Grafik 9) dan respon tujuan utama responden 
melakukan investasi didominasi oleh keinginan untuk meningkatkan pendapatan pasif 
(Grafik 10). Alasan-alasan lainnya dalam melakukan investasi termasuk untuk 
mempersiapkan dana darurat dan dana pensiun. 
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Grafik 9. Pengeluaran Bulanan 

 

Rp1-5 juta  
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Mayoritas responden juga melakukan investasi untuk mempersiapkan dana darurat 
dan dana pensiun. Secara rata-rata, tiap investor menyisihkan kurang dari 1 (satu) juta 
rupiah per bulan dari penghasilannya untuk investasi (Grafik 11). 

Grafik 10. Tujuan Melakukan Investasi 
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Grafik 11. Penghasilan Bulanan Yang Dialokasikan Untuk Investasi 
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Tiga produk investasi utama yang dimiliki oleh mayoritas responden adalah Reksadana 
(29,8%), Saham (21,7%), dan Aset Kripto (21,1%) (Grafik 12). Reksadana diminati oleh 
mayoritas investor karena fleksibel, serta adanya manajer investasi yang dapat 
dipercaya oleh investor pemula dan dapat membantu individu yang tidak memiliki 
banyak waktu untuk melakukan analisis pasar secara otodidak. Selain itu, reksadana 
dianggap sebagai opsi yang cukup aman untuk menghindari penurunan nilai uang 
akibat inflasi, serta memberi imbal balik yang lebih menarik dibandingkan tabungan 
di bank. Sementara pasar saham menjadi pilihan yang tepat bagi investor yang 
memiliki pengetahuan dan waktu yang cukup untuk menganalisis pasar. Aset kripto 
juga merupakan produk yang mulai diminati oleh investor setelah pandemi Covid-19, 
bahkan melampaui emas yang merupakan instrumen investasi yang telah dikenal 
sejak lama.  

 
Grafik 12. Porsi Penempatan Investasi 

 
Waktu yang paling sering digunakan oleh investor untuk melakukan keputusan 
jual/beli produk investasi adalah di luar jam kerja sebesar 37% (jam 18.00-21.00 dan 
di atas jam 21.00 WIB) dan sebelum jam kerja pada 07.00-09.00 WIB sebesar 20% 
(Grafik 13). Hal ini sejalan dengan dominasi karyawan swasta dalam demografi 
investor domestik Indonesia. Sementara itu, sebagian responden juga menilai periode 
jam buka perdagangan (pukul 09.00-10.00) sebagai waktu yang cukup ideal untuk 
melaksanakan aktivitas jual beli produk investasi. Dalam seminggu, rata-rata para 
responden melakukan pembelian aset sebanyak 1-5 kali (Grafik 14). 
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Grafik 13. Waktu Ideal Untuk Memutuskan Aktivitas Jual Beli Produk Investasi 
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Grafik 14. Frekuensi Aktivitas Jual Beli Mingguan 

 
 

Berdasarkan pada Grafik 15, mayoritas responden menyisihkan dana bulanan 
dibawah Rp500 ribu untuk masing-masing instrumen investasi. Salah satu yang cukup 
menarik adalah aset kripto, meskipun merupakan instrumen investasi yang masih 
baru, ternyata memiliki perbandingan porsi yang hampir serupa dengan aset lainnya.  
Pasar kripto mengalami pertumbuhan eksponensial pada masa pandemi terutama 
selama tahun 2021 karena beberapa alasan, seperti jam perdagangan yang aktif 24 
jam seminggu, kebutuhan modal yang relatif tidak besar, dan juga peningkatan literasi 
masyarakat akan teknologi dan investasi, salah satunya terkait teknologi blockchain 
yang mendasari aset kripto. 
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Grafik 15. Penempatan Dana di Berbagai Jenis Instrumen Investasi per bulan 
 

 
 
Menurut Laporan Gemini (2022) berjudul “Global State of Crypto Report,”  sebagian 
besar pemilik kripto (79%) secara global menyatakan bahwa tujuan membeli aset 
kripto adalah untuk investasi jangka panjang. Akan tetapi, lebih dari setengah pemilik 
kripto di Asia Pasifik (56%), Afrika (53%), dan Timur Tengah (56%) tercatat aktif 
memperdagangkan aset kripto untuk memperoleh capital gain dalam jangka pendek. 
Sementara itu, beberapa pemegang aset kripto di negara berkembang menyatakan 
bahwa aset kripto dapat menggantikan kerugian atas depresiasi nilai mata uang lokal 
dan memudahkan pembayaran remitansi maupun transaksi bisnis yang melibatkan 
perusahaan-perusahaan investasi global.    

  
Namun, dengan berbagai keunggulan dari produk investasi aset kripto yang berhasil 
menarik minat investor, hasil survei menunjukkan bahwa 75% responden tidak 
memahami aset kripto dengan baik (Grafik 16). Persepsi investor ritel akan risiko aset 
kripto dinilai tinggi (Grafik 17). Aset kripto cenderung memiliki volatilitas harga yang 
tinggi, sehingga potensi perubahan harga yang terlalu tinggi maupun rendah dalam 
waktu singkat sangat besar. Selain itu, investor ritel juga belum banyak yang 
memahami secara penuh tentang pemanfaatan teknologi Robo Advisor - yang 
digunakan untuk menganalisis portofolio aset dan menyesuaikan dengan profil 
pengguna sesuai dengan kondisi keuangan dan tujuan investasinya - untuk membantu 
mengoptimalkan pengelolaan portofolio investasinya (Grafik 16). Ada juga persepsi 
yang salah mengenai fungsi Robo Advisor, yang sering dianggap sebagai cara cepat 
untuk meningkatkan pendapatan dari aset investasi. Hal tersebut tercermin dari 
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maraknya penipuan yang mengatasnamakan teknologi Robo Advisor, termasuk yang 
berkedok skema ponzi.  

 
Grafik 16. Pemahaman Tentang  Robo Advisor & Aset kripto 

 
 

Grafik 17. Pandangan Tentang Risiko Aset Kripto 
     

 
 

Kehadiran platform aplikasi investasi digital menawarkan beberapa kemudahan, 
seperti biaya transaksi yang lebih hemat dan kemudahan mengawasi dan mengelola 
portofolio investasi. Sebanyak 23% responden menjawab platform multi-aset 
membantu pengawasan portofolio/aset yang lebih baik karena akses 24 jam terhadap 
instrumen investasi yang dimiliki, sehingga investor dapat mengetahui pergerakan 
harga sebuah aset secara real time.  

Kemudian, 22% responden menganggap fitur lengkap platform multi-aset sebagai 
kelebihan, seperti kemudahan top up dana, statistik dan berita pasar terkini, hingga 
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tools analisis teknikal/fundamental yang lebih luas. Selanjutnya, 21% responden 
diantaranya merasa biaya awal yang dibutuhkan untuk berinvestasi dan transaksi 
lewat platform multi-aset lebih rendah. Di samping itu,  20% responden juga merasa 
platform multi-aset membantu mereka merencanakan investasi dengan lebih matang 
(Grafik 18).  

     Grafik 18. Kelebihan Platform Multi-Aset 

  

Pengawasan portfolio/aset  

     yang lebih baik 

Fitur lebih lengkap 

Hemat biaya 

Dapat merencanakan  

     investasi lebih matang 

Meningkatkan kesempatan  

     mendapatkan peluang/ profit    

 
Namun, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi investor dalam menggunakan 
platform digital. Dua tantangan terbesar yang dirasakan investor adalah koneksi internet yang 
tidak stabil, serta kesulitan memahami cara kerja investasi daring. (Grafik 19). Selain itu, ada 
juga tantangan lain yang disebabkan oleh kurangnya literasi keuangan, terindikasi dari 21% 
responden yang menjawab membutuhkan waktu lebih untuk memahami cara kerja investasi 
online, 17% yang menjawab kesulitan membedakan investasi yang legal dan ilegal, 15% yang 
mengatakan bingung memilih platform investasi yang sesuai kebutuhan, dan 9% masih 
mengalami kesulitan dalam mendaftarkan diri ke platform investasi.  

 

Grafik 19. Kendala Menggunakan Platform Digital 
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Meski menghadapi beberapa tantangan, hasil survei menunjukkan bahwa kehadiran 
aplikasi yang berizin dan diawasi oleh regulator dapat meningkatkan kepercayaan 
investor ritel. Sebesar 98% responden menjawab merasa aman jika menggunakan 
aplikasi yang berizin (Grafik 20). Terlihat adanya korelasi yang positif antara kehadiran 
aplikasi berizin dengan meningkatnya pertumbuhan investor ritel saat ini. Peran 
aplikasi yang berizin juga sangat membantu pihak regulator untuk mendorong 
ekosistem investasi ritel yang aman dan berkualitas. Dengan demikian, masyarakat 
tidak ragu melakukan investasi di platform investasi digital.  

 

Grafik 20. Rasa Aman Aplikasi Berizin 
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Dari hasil survei, terdapat 17% responden yang mengalami kendala dalam 
membedakan investasi legal dan ilegal (Grafik 19), namun mayoritas investor sudah 
mengerti cara mengecek legalitas sebuah platform investasi. Berdasarkan Grafik 21, 
sebanyak 40,5% responden melakukan pencarian daftar platform berizin di situs 
website regulator seperti OJK dan Bappebti, 22,1% mencari nama perusahaan di situs 
cekfintech.id milik Asosiasi Fintech Indonesia, dan 20,4% memilih melihat berita. Hal 
ini menunjukkan bahwa pada dasarnya, banyak investor yang sudah cukup tanggap 
terhadap perkembangan sektor investasi digital dan mau mencari informasi untuk 
memastikan pilihan mereka benar. 
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Grafik 21. Cara Validasi Legalitas Platform Investasi          
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Persaingan di sektor teknologi digital dan tuntutan investor yang semakin banyak 
mendorong perusahaan untuk terus berinovasi mengembangkan layanan investasi 
digital terbaik. Salah satu inovasi tersebut adalah platform investasi berbentuk aplikasi 
multi-aset, yang memungkinkan masyarakat mengakses banyak jenis instrumen 
investasi dalam satu platform. Dari hasil survei, keberadaan aplikasi multi-aset 
membuat 90% responden ingin menambah instrumen investasi, hingga sekitar 2-3 
instrumen dalam satu platform (Grafik 22 dan 23). Tidak hanya itu, 80% responden 
menjawab ingin mempelajari produk lain dalam aplikasi multi-aset (Grafik 24). Hasil 
survei ini mengindikasikan bahwa banyaknya penawaran produk di aplikasi multi-aset 
dapat mendorong diversifikasi portofolio, serta peningkatan literasi terkait berbagai 
macam produk investasi. 

 
Grafik 22. Keinginan Menambah Instrumen Investasi dengan Keberadaan 

Aplikasi Multi-Aset 
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Grafik 23. Jumlah Aset yang Ingin Diinvestasikan dalam Aplikasi Multi-Aset 
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Hampir setengah dari total responden menyatakan bahwa mereka membutuhkan 
waktu kurang dari 2 jam untuk menganalisa dan membuat keputusan investasi. 31% 
responden lainnya membutuhkan waktu 2-4 jam (Grafik 25). Singkatnya waktu yang 
dibutuhkan untuk melakukan analisa kemungkinan disebabkan oleh dua faktor: 1) 
profil investor ritel didominasi oleh pegawai swasta dan profesional yang memiliki 
waktu terbatas diluar pekerjaan mereka; 2) banyak investor ritel yang membuat 
keputusan investasi berdasarkan rekomendasi dari berbagai sumber, sehingga 
menghemat waktu yang dibutuhkan untuk analisis mandiri. 

Dari sisi informasi, responden memilih influencer keuangan (Fin-fluencer) di media 
sosial sebagai sumber informasi paling dipercaya dalam membuat pertimbangan 
investasi (Grafik 26). Responden juga mempercayai rekomendasi dari konsultan 
keuangan maupun kolega. Sementara jenis konten informasi yang paling diinginkan 
oleh investor adalah analisa fundamental (25%), sinyal jual-beli (22%), dan analisa 
teknikal (20%) (Grafik 27).  

Grafik 24. Ketertarikan Mempelajari Produk Lain dalam Aplikasi Multi-Aset 
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Grafik 25. Waktu Analisis Sebelum Memutuskan Investasi 
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Grafik 26. Tingkat Kepercayaan Terhadap Berbagai Sumber Sebelum Memutuskan 

Investasi (Skala 1-10) 

 
 

 
Dari segi kanal konten yang dibutuhkan untuk meningkatkan pengetahuan 
investasi, 26% investor ingin mendapat informasi dari media sosial. Hal ini 
berhubungan dengan peran signifikan media sosial dalam kehidupan sehari-hari 
masyarakat saat ini (Grafik 27).  

Responden juga menyebutkan ingin memperdalam ilmu keuangan melalui edukasi 
dari regulator dan webinar oleh pakar. Tren ini dapat menjadi kesempatan bagi 
pemerintah untuk lebih aktif dalam membangun literasi keuangan masyarakat 
melalui konten-konten edukasi resmi dari kementerian/lembaga terkait. 
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Grafik 27. Kanal dan Jenis Konten yang Dibutuhkan Untuk Meningkatkan 
Pengetahuan Investasi 

 

 
 

 

Melihat kepercayaan investor terhadap influencer dan media sosial dalam keputusan 
investasi, diperlukan peran regulator untuk dapat memberikan perlindungan 
konsumen untuk menghindari fenomena FOMO (Fear of Missing Out) yang dapat 
merugikan konsumen maupun pasar secara agregat. Dalam beberapa studi, fenomena 
FOMO mendorong investor mengambil keputusan secara emosional, dan tidak 
memiliki waktu yang cukup untuk melakukan riset sehingga lebih bersifat spekulatif 
dibanding memiliki horizon investasi jangka panjang (Hershfield, 2022). Meskipun 
lebih dari 50% responden telah menyatakan kebijakan perlindungan saat ini sudah 
cukup baik (Grafik 28), namun masih ada beberapa isu yang perlu menjadi perhatian 
regulator, seperti skema investasi “bodong” yang marak beredar di masyarakat dan 
menyasar investor-investor pemula, serta perlindungan platform dari peretas. 
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Grafik 28. Kebijakan Melindungi Konsumen 
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Perlindungan konsumen penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap 
sektor jasa keuangan. Tanpa adanya kepercayaan, masyarakat akan enggan untuk 
membeli produk-produk jasa keuangan, dan tanpa adanya partisipasi masyarakat, 
sulit bagi sektor jasa keuangan untuk berjalan dengan semestinya. Hal ini akan 
menghambat sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan dapat memperlambat     
pertumbuhan ekonomi. 37% responden survei menyatakan merasakan dampak yang 
cukup besar atas penggunaan platform investasi terhadap pendapatan. 20% 
responden survei bahkan menyatakan bahwa penggunaan platform investasi memiliki 
dampak yang sangat besar terhadap pendapatan mereka.   Hanya 4% responden yang 
menjawab bahwa keberadaan platform tidak memberi dampak terhadap kenaikan 
pendapatan (Grafik 29). Di samping itu, tekanan yang terjadi di pasar modal akibat 
pandemi cenderung membuat mayoritas investor menjadi lebih konservatif. Namun 
demikian, beberapa diantaranya justru bertindak lebih agresif (Grafik 30). Hanya 15% 
responden yang menilai bahwa pandemi tidak berpengaruh pada keputusan investasi 
mereka. 

Kontribusi platform investasi pun dipersepsikan positif bagi perekonomian nasional 
(Grafik 31). Terdapat 93% responden yang menjawab bahwa platform investasi turut 
mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Salah satu penjelasan adalah 
dengan berbagai fitur dan kemudahan yang ditawarkan oleh platform investasi, maka 
investor dapat lebih leluasa dalam mengatur portofolio investasinya sehingga dapat 
mendorong lebih banyak dana yang dialokasikan untuk investasi. Secara agregat, dana 
dari investor tersebut dapat membantu kebutuhan pembiayaan perusahaan sehingga 
berkorelasi dengan penciptaan lapangan kerja dan produktivitas sektor industri. 
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Grafik 29. Dampak Keberadaan Platform Investasi terhadap Pendapatan 
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Grafik 30. Pengaruh Pandemi terhadap Perilaku Investasi 

 
Grafik 31. Keberadaan Platform Investasi Memiliki Dampak Positif terhadap 
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hidup. Salah satu bentuk kesadaran tersebut adalah dengan mendukung investasi 
hijau, yang berfokus pada perusahaan yang memiliki komitmen terhadap konservasi 
sumber daya alam, pengurangan polusi, atau praktik bisnis sadar lingkungan lainnya. 
Hasil survei juga menunjukkan bahwa 94% responden memahami urgensi investasi 
hijau. Namun, 37% responden belum memahami investasi hijau secara keseluruhan 
(Grafik 32).  

Grafik 32. Pandangan tentang Green Investing

 
 
Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi, baik oleh regulator maupun penyedia 
platform investasi untuk mendorong literasi investor tentang investasi hijau. Salah 
satu hal yang dapat dilakukan oleh pihak regulator adalah dengan memberikan 
insentif bagi penyedia platform investasi agar dapat lebih terlibat dalam edukasi dan 
kampanye investasi hijau, maupun promo untuk menarik partisipasi masyarakat 
dalam jenis investasi tersebut. 
 

Kesimpulan Hasil Studi 
Berdasarkan hasil survei yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan beberapa 
hal. Pertama, keberadaan aplikasi multi-aset berdampak terhadap percepatan laju 
inklusi keuangan terutama bagi kelompok masyarakat berusia muda, karena 
kemudahan untuk mengakses aplikasi dapat meningkatkan edukasi terhadap aset 
yang beragam. Di dalam aplikasi multi-aset juga terdapat berbagai sarana literasi 
keuangan yang bertujuan memberikan pemahaman terhadap berbagai jenis aset 
investasi. Kedua hal tersebut dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan 
literasi dan inklusi keuangan di dalam negeri.   

Kedua, pertumbuhan investor ritel mengalami kenaikan yang cukup signifikan karena 
perubahan perilaku masyarakat selama masa pandemi, peran media sosial, dan 
adaptasi teknologi. Kehadiran aplikasi multi-aset turut membantu meningkatkan 
kualitas pertumbuhan investor ritel dengan pengawasan dan perencanaan investasi 
yang lebih baik.  
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Ketiga, mayoritas investor ritel yang disurvei setuju bahwa keberadaan platform 
investasi seperti aplikasi multi-aset berdampak positif terhadap pertumbuhan 
ekonomi. Hal ini disebabkan oleh persepsi bahwa berinvestasi dapat meningkatkan 
pendapatan negara melalui penerimaan pajak, memperluas kesempatan kerja melalui 
pendanaan ke perusahaan publik, hingga mengalihkan dana ke kegiatan yang lebih 
produktif. Dominasi investor ritel juga mampu menjaga ketahanan perekonomian dari 
tekanan eksternal, salah satunya adalah akibat dari keluarnya arus modal. Oleh karena 
itu investor ritel memiliki peran dalam mendukung produktivitas, efisiensi, dan 
kemajuan ekonomi Indonesia. Disisi yang lain dukungan pemerintah terhadap 
platform investasi seperti aplikasi multi-aset dapat secara langsung mendorong 
pertumbuhan investor ritel, karena meningkatnya nilai aset dan transaksi secara 
aggregat akan memperkuat pertumbuhan ekonomi. 

Keempat, kehadiran aplikasi multi-aset yang memiliki legalitas yang jelas dapat 
meningkatkan kepercayaan investor ritel dalam melakukan aktivitas investasi. Hal ini 
didukung oleh pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap keamanan 
platform, kehadiran informasi oleh regulator dan asosiasi terkait legalitas platform, 
hingga upaya perbaikan perlindungan terhadap pengguna.  
 

Saran Kebijakan Untuk Pengembangan Investor Ritel 
Berdasarkan analisis dari hasil survei, kami ingin menawarkan beberapa rekomendasi 
kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sekaligus memperbaiki kualitas ekosistem 
investasi ritel di Indonesia, seperti: 

Penguatan kebijakan yang mengakomodasi kehadiran aplikasi multi-aset   

Dari hasil survei, 80% responden ingin mempelajari produk investasi lain dalam 
aplikasi multi-aset dan 90% responden ingin menambah instrumen lain dalam aplikasi 
multi-aset. 98% responden juga mengakui keberadaan aplikasi investasi multi-aset 
berizin meningkatkan kepercayaan mereka terhadap platform investasi online. 
Sebesar 93% investor ritel memandang bahwa keberadaan platform investasi 
berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini mengindikasikan 
minat masyarakat yang tinggi akan investasi melalui platform digital, salah satunya 
aplikasi multi-aset. Oleh karena itu, perlu peningkatan harmonisasi antar regulator 
untuk tiap jenis instrumen investasi, guna memberi kepastian akan status hukum 
aplikasi multi-aset dan perlindungan bagi pengguna aplikasi tersebut. Koordinasi antar 
regulator dalam mengatur berbagai produk investasi dalam satu platform juga akan 
membantu pelaku usaha dalam beroperasi dan berinovasi.  

Hal ini sejalan dengan benchmark di negara lain seperti Italia, Inggris, dan AS di mana 
aplikasi multi-aset dengan bauran saham, indeks, dan aset kripto dapat beroperasi 
dibawah regulasi beberapa otoritas. Di samping itu, mayoritas negara di dunia 
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mengatur pengawasan dan perizinan jasa keuangan berdasarkan jenis aset yang 
diperdagangkan. Sebagai contoh di Amerika Serikat, izin usaha perdagangan efek 
dinaungi oleh U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), sementara untuk 
perdagangan aset akan diawasi oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC). 
Namun, di AS kerjasama antar regulator dapat berjalan secara efektif, didukung oleh 
Perintah Eksekutif dari pemerintah AS yang menghimbau keselarasan koordinasi 
dalam regulasi antara SEC dan CFTC (Thomson-Reuters, 2022b).  

Kondisi yang sama juga berlaku di Indonesia di mana regulasi hanya mengikat sektor 
tempat instrumen tersebut dibentuk. Sebagai contoh, perizinan dan pengawasan 
terkait reksadana dinaungi oleh OJK,sementara aset kripto harus melalui perizinan 
dan pengawasan oleh Bappebti. Dengan demikian, diharapkan dengan semakin 
besarnya jumlah investor ritel, koordinasi antar regulator dapat ditingkatkan untuk 
mendukung pengembangan ekosistem aplikasi multi-aset.  

 Kolaborasi sektor publik dan swasta dalam mendesain produk investasi yang 
menarik bagi investor ritel 

Minat investor ritel yang tinggi untuk melakukan diversifikasi aset dalam aplikasi 
multi-aset perlu diakomodasi dengan pilihan instrumen yang sesuai dengan 
karakteristik tiap investor. Hal ini sejalan dengan temuan survei bahwa 68% 
responden menyatakan berminat untuk menambah hingga 2-3 instrumen investasi. 
Salah satu yang memiliki potensi adalah penambahan investasi di SBN. Perkembangan 
pasar SBN yang cukup pesat dapat menurunkan volatilitas terhadap pasar surat utang 
sekaligus memberikan kesempatan bagi investor ritel untuk mencoba berbagai 
instrumen baru dengan nilai investasi yang terjangkau. Oleh karena itu 
direkomendasikan kepada sektor publik, misalnya Kementerian Keuangan, untuk 
mengikutsertakan aplikasi multi-aset dalam diskusi pengembangan instrumen 
investasi ritel, bekerja sama untuk mengembangkan instrumen baru, serta 
mendukung sosialisasi produk bagi investor ritel. Sebelumnya, pemerintah telah 
bekerjasama dengan platform fintech untuk mensosialisasikan dan menjadi partner 
penjualan dalam penerbitan beberapa obligasi ritel. Cakupan pengguna aplikasi multi-
aset yang lebih luas dapat mendukung pengembangan produk-produk investasi ritel 
yang lebih variatif dan dinamis. Sebagai contoh, melihat hasil survei yang 
mengindikasikan minat tinggi terhadap investasi hijau tidak menutup kemungkinan 
skala penerbitan green sukuk untuk pembiayaan proyek pemerintah pusat dan BUMN 
dapat menggandeng aplikasi multi-aset, agar bisa lebih banyak diserap oleh investor 
ritel. 

Meningkatkan literasi keuangan lewat kolaborasi dengan aplikasi multi-aset  

Selain melalui program edukasi, memfasilitasi pertumbuhan aplikasi investasi multi-
aset dapat mendukung peningkatan aktivitas investasi dan literasi keuangan 
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masyarakat secara paralel. Kemudahan mengakses banyak pilihan produk investasi 
dalam aplikasi multi-aset akan memungkinkan pengguna mempelajari tiap produk dan 
berinvestasi secara bertahap sesuai profil risiko masing-masing. Hal ini sejalan dengan 
temuan survei bahwa hampir 55% responden mengakui memiliki kendala yang 
berhubungan dengan literasi, seperti membutuhkan waktu untuk mengerti cara kerja 
investasi online, membedakan investasi legal dan ilegal, serta bingung memilih 
aplikasi yang sesuai kebutuhan. 80% responden menjawab ingin mempelajari produk 
lain dalam aplikasi multi-aset dan bahkan keberadaan aplikasi multi-aset membuat 
90% responden ingin menambah hingga 2-3 instrumen investasi dalam satu platform. 
Dengan meningkatnya pengetahuan dan kepercayaan diri investor dalam 
berinvestasi, aplikasi multi-aset memungkinkan investor untuk ‘naik tingkat’ atau 
diversifikasi ke jenis aset lain melalui pengenalan atas profil risiko yang berbeda-beda.  

Model literasi keuangan yang dapat diadopsi ke dalam aplikasi salah satunya adalah 
melalui pembuatan kanal-kanal edukasi yang berisi tentang artikel, teori-teori, hingga 
analisa tentang pasar keuangan. Selain itu, konten-konten edukasi berbentuk video 
pemaparan materi maupun webinar yang telah ada di platform sosial media, dapat 
diintegrasikan ke dalam aplikasi sehingga investor mendapatkan edukasi yang 
menyeluruh, terstruktur, dan mudah diakses. Hal ini sejalan dengan temuan hasil 
survei pada Grafik 27, bahwa investor ritel memiliki preferensi untuk mendapatkan 
edukasi dari regulator sebanyak 22%, 16% melalui webinar oleh pakar, dan 15% 
melalui video pendek yang dapat dikombinasikan dengan program aplikasi multi-aset 
yang sudah ada.  

Peran pelaku industri yang bernaung dalam asosiasi, sebagai contoh Aftech (Asosiasi 
Fintech Indonesia) dengan membuat pedoman bagi pelaku usaha juga berkontribusi 
terhadap peningkatan literasi keuangan kepada investor ritel. Salah satu contoh 
adalah perilisan Pedoman Perilaku Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan 
yang Bertanggung Jawab, pada Februari 2019. Dalam Bab C butir ke-5 terdapat 
kewajiban untuk mendukung literasi dan inklusi keuangan, dimana setiap 
penyelenggara inovasi keuangan digital wajib memiliki dan melaksanakan program-
program yang mendukung agenda literasi dan inklusi keuangan nasional (Fintech 
Indonesia, 2019). Di samping itu, untuk meningkatkan kepatuhan anggota terhadap 
pedoman perilaku, Aftech melakukan pelatihan wajib dengan membentuk tim khusus 
yang bertugas merancang kurikulum dan menyelenggarakan pelatihan wajib tersebut 
bagi penyelenggara inovasi keuangan digital (Fintech Indonesia, 2022).   

Pengembangan kapasitas para Fin-fluencer  

Pemerintah juga dapat berkolaborasi dengan para Fin-fluencer (financial influencer) 
dalam menyebarkan edukasi terkait investasi ritel, sekaligus memastikan konten yang 
dibuat sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Hal ini penting mengingat Fin-fluencer 
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menjadi salah satu sumber informasi investasi pilihan masyarakat, terlihat dari hasil 
studi bahwa Fin-fluencer berada di posisi teratas sumber informasi yang dipercaya 
oleh investor ritel. Fin-fluencer dapat dibina untuk membantu investor ritel dalam 
memberikan analisis kinerja aset yang telah ada (past-performances), atau 
memberikan opini mengenai estimasi arah pergerakan aset kedepan (future-
performances). Hal ini sesuai dengan data bahwa sebanyak 25% investor ritel menilai 
kebutuhan konten analisis fundamental keuangan perusahaan sebagai hal yang paling 
perlu ditingkatkan. Dengan memberdayakan Fin-fluencer untuk menyebarkan 
informasi terkait investasi yang diverifikasi pemerintah dan konten yang bersifat 
edukatif, diharapkan perkembangan informasi di pasar keuangan akan menjadi 
semakin positif. Oleh karena itu, pemerintah dapat menfasilitasi Fin-fluencer untuk 
mendapatkan sertifikasi keuangan agar Fin-fluencer memiliki kemampuan dan dapat 
mengetahui rambu/batasan dari konten keuangan yang disampaikan. Selain itu 
pemerintah dapat bekerja sama dengan penyedia aplikasi multi-aset untuk publikasi 
konten edukasi yang ditargetkan, sebagai contoh pembuatan video pendek oleh 
regulator mengenai perbedaan antara investasi legal dengan investasi yang tidak 
berizin, dengan cara disebarluaskan melalui aplikasi.  

 Memupuk literasi keuangan sejak usia sekolah melalui pendidikan dan kolaborasi 
komunitas lokal 

Tantangan lain dalam investasi untuk segmen ritel adalah masih rendahnya waktu 
yang dialokasikan untuk mempelajari pasar. Sebanyak 48% responden memiliki waktu 
kurang dari 2 jam untuk melakukan riset sebelum melakukan keputusan investasi. 
Selain itu, hanya 52% responden yang sudah memahami Robo Trading, dan 75% 
responden merasa belum memahami aset kripto.  

Situasi ini perlu dicermati sehingga pertumbuhan investor ritel dapat didukung oleh 
kenaikan literasi keuangan secara bersamaan. Mengingat usia investor ritel semakin 
didominasi oleh usia muda, respon kebijakan literasi keuangan dapat disesuaikan 
dengan perkembangan demografi investor ritel. Oleh karena itu diperlukan edukasi 
yang lebih terintegrasi dengan pendidikan formal sejak dini. Sebagai contoh, pada 
tahun 2014, Inggris memulai program literasi keuangan dalam kurikulum sekolah, 
yang dimulai dari tingkat secondary school, setingkat Sekolah Menengah Pertama 
(Financial Capability, 2022), yang menghasilkan peningkatan literasi keuangan 
sebanyak 88% di kalangan remaja usia 15-16 tahun (The Institute of London Banking 
and Finance, 2022). Berdasarkan laporan OECD tahun 2016, tingkat literasi keuangan 
di Inggris juga mencapai 67%, lebih tinggi dibanding rata-rata negara-negara Uni Eropa 
lainnya, seperti Prancis (52%) dan Spanyol (49%). Pendidikan keuangan yang baik sejak 
usia sekolah memberikan anak-anak dan remaja keterampilan untuk memaksimalkan 
uang dengan baik, merencanakan masa depan, dan menghindari utang bermasalah 
atau mengalami eksploitasi keuangan. 
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Selain itu, peningkatan literasi keuangan kepada investor ritel dapat dilakukan dengan 
melakukan social collaboration dengan tokoh masyarakat maupun komunitas lokal. 
Peran aplikasi multi-aset dalam membangun komunitas investor ritel juga perlu 
didorong sebagai cara peningkatan literasi keuangan yang efektif.    

Pemerataan akses dan stabilitas kecepatan jaringan internet sebagai penopang 
pertumbuhan investor ritel 

Investor ritel di Indonesia juga menghadapi kendala infrastruktur berupa akses 
internet yang belum merata di banyak daerah, khususnya di luar Pulau Jawa. Hal ini 
terbukti dari 26% responden yang mengatakan bahwa koneksi internet yang belum 
stabil menjadi halangan utama mereka dalam mengakses platform investasi. Dengan 
pengembangan infrastruktur yang fokus pada luar Pulau Jawa seperti Kalimantan, 
Sumatera dan Indonesia bagian Timur, maka perkembangan investor ritel 
diperkirakan meningkat secara signifikan dari kondisi saat ini. Upaya pemerintah 
dalam meningkatkan pemerataan infrastruktur internet perlu didukung dengan 
kolaborasi dan insentif bagi pemain swasta, terutama untuk wilayah luar Pulau Jawa. 
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