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Pendahuluan 

Banyak literatur dan tokoh yang membahas tentang ekonomi syariah atau 

ekonomi Islam, tetapi pada dasarnya mereka berpijak pada landasan yang yang 

sama yaitu bahwa ekonomi syariah adalah ekonomi yang berkeadilan, mendorong 

kegiatan investasi atau produksi daripada konsumsi, dan dilaksanakan oleh orang-

orang yang amanah/jujur dengan berpegang teguh pada nilai-nilai moral.  

Ciri-ciri ekonomi syariah tersebut sebenarnya bersifat universal yang 

berlaku untuk dan diterima oleh siapa saja serta di mana saja karena Islam 

merupakan sistem nilai yang ditujukan bagi tercapainya kesejahteraan seluruh 

alam. Sayangnya dan ironisnya, kita sebagai bangsa yang mayoritas beragama 

Islam tidak meyakini kebenaran nilai-nilai tersebut sehingga kita kurang melihat 

aplikasinya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di dalam 

kehidupan ekonomi dan sosial.  

Menggunakan produk keuangan, di jaman seperti ini rasanya sudah tidak 

mungkin dihindari. Adanya lembaga keuangan perbankan, selain sebagai 

digunakan untuk mempermudah transaksi juga dapat digunakan sebagai sarana 

investasi. Asuransi juga sekarang memiliki peran sebagai alat investasi 

berbarengan dengan fungsi utamanya untuk memberikan proteksi. Tidak puas 

dengan hanya investasi di perbankan dan asuransi, masyarakat juga mulai banyak 

melirik reksa dana sebagai alternatif yang memberikan hasil lebih baik. 

Pendeknya, produk keuangan sekarang bukan lagi suatu hal yang baru. Malah 

sudah menjadi suatu kebutuhan untuk hampir semua orang.  

Beberapa tahun ini istilah bank syariah sudah tak asing lagi di telinga 

masyarakat Indonesia yang sebagian besar memeluk agama Islam. Kelahiran bank 

itu berawal dari keinginan melaksanakan transaksi perbankan yang sejalan dengan 

prinsip syariah, terutama bebas riba atau bunga.  
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Adalah sebuah kenyataan bahwa perbankan syariah semakin unjuk gigi dan 

meneguhkan eksistensinya dalam percaturan ekonomi dewasa ini. Bahkan 

perbankan syariah semakin menunjukkan performansi yang menggembirakan. Hal 

ini bisa dilihat dari beberapa indikator, yaitu antara lain meningkatnya jumlah 

nasabah yang menitipkan dananya pada bank syariah, bertambahnya jumlah 

kantor cabang bank syariah yang berdampak pada peningkatan daya serap tenaga 

kerja yang dibutuhkan. 

Investasi di luar sektor perbankan seperti investasi di  pasar modal, 

investasi yang aman secara duniawi belum tentu aman dari sisi akhiratnya. 

Maksudnya, investasi yang sangat menguntungkan sekalipun belum tentu aman 

kalau dilihat dari sisi syariah Islam. Investasi hanya dapat dilakukan pada 

instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah Islam dan tidak mengandung 

unsur riba. Untuk sistem perekonomian di Indonesia pada saat ini, berdasarkan 

UU Pasar Modal hanya meliputi beberapa hal, yaitu instrumen saham yang sudah 

melalui penawaran umum dan pembagian dividen didasarkan pada tingkat laba 

usaha, penempatan dalam deposito pada Bank Umum Syariah, surat utang jangka 

panjang, baik berupa obligasi maupun surat utang jangka pendek yang tidak lazim 

diperdagangkan di antara lembaga keuangan syariah, yaitu termaasuk jual beli 

utang (ba’i ad-dayn) dengan segala kontroversinya.  

Dan berbicara masalah investasi, ada satu lagi produk investasi yang sudah 

menyesuaikan diri dengan aturan-aturan syariah yaitu Reksa Dana. Produk 

investasi ini bisa menjadi alternatif yang baik untuk menggantikan produk 

perbankan yang pada saat ini dirasakan memberikan hasil yang relatif kecil.  

 

PENGERTIAN REKSA DANA 

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pasar Modal Resa 

Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat 

pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer 

investasi. Dari definisi tersebut, terdapat tiga unsur penting dalam reksa dana 

yaitu adanya kumpulan dana masyarakat atau  pool of funds, investasi dalam 

bentuk portofolio efek dan manajer investasi sebagai pengelola dana. Dana yang 



dikelola oleh manajer investasi  adalah dana milik investor. Dalam hal ini manajer 

investasi adalah pihak yang dipercayakan untuk mengelola dana.  

Manajer investasi didefinisikan dalam undang-undang sebagai pihak yang 

kegiatan usahanya mengelola portofolio untuk para nasabah atau mengelola 

portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan 

asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya 

berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Nasabah disini bisa berarti 

individu atau institusi misalnya perusahaan, yayasan, dana pensiun atau reksa 

dana.   

Sedangkan yang dimaksud dengan portofolio efek adalah kumpulan 

(kombinsai) sekuritas atau surat berharga atau efek atau instrumen yang dikelola. 

Di Indonesia sekuritas-sekuritas yang diperkenankan untuk dibeli adalah yang 

mendapat pengesahan Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal).  

Pembatasan dan pelarangan kegiatan reksa dana berdasarkan ketentuan 

Bapepam yang harus dipatuhi dalam pengelolaan reksa dana antara lain yaitu: 

a. Menerima atau memberikan pinjaman secara langsung.  

b. Membeli saham atau unit penyertaan reksa dana lainnya. 

c. Membeli efek luar negeri. 

d. Membeli efek yang diterbitkan oleh suatu emiten melibihi 5% dari jumlah 

modal disetor emiten.  

e. Membeli efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan melebihi 10% dari nilai 

NAB (nilai aktiva bersih) reksa dana pada saat pembelian, termasuk 

didalamnya surat berharga yang dikeluarkan oleh bank tetapi tidak termasuk 

Sertifikat Bank.  

Sebagai pengamanan perusahaan manajemen tidak diijinkan untuk 

memegang atau menyimpan asset yang dimiliki funds. Asset yang terdiri dari 

sekuritas-sekuritas, misalnya sertifikat saham disimpan oleh Trustee yang 

bertindak sebagai lembaga kustodian. yang tanggung jawab utamanya melindungi 

kepentingan pemegang unit penyertaan.  

Kustodian adalah lembaga yang memberikan jasa penitipan efek dan harta 

lain yang berkaitan dengan efek, serta menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili 



pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Lembaga kustodian ini biasanya 

berbentuk sebuah Bank Umum. Intinya Bank Kustodian ini hanya mengeksekusi 

perintah yang diberikan oleh Manajer Investasi sesuai kontrak. Dengan demikian, 

sebuah reksa dana dapat di pandang sebagai hubungan trilateral antara 

pemegang unit (unit holders), fund manager dan kustodian (trustee), yang terikat 

oleh sebuah kontrak atau trust deed secara legal.   

 

SIFAT DAN BENTUK REKSA DANA 

Bentuk hukum reksa dana menentukan sifat suatu reksa dana yang dapat 

dilakukan. Berdasarkan sifat operasionalnya, reksa dana dapat dibedakan dalam 

dua jenis yaitu :  

a. Reksa dana tertutup 

Karakteristik dari reksa dana tertutup ini adalah menjual saham reksa 

dana kepada investor sampai batas jumlah modal dasar yang telah ditetapkan 

dalam anggaran dasar perseroan. Apabila akan menjual saham melebihi modal 

dasar, maka harus terlebih dahulu mengubah atau meningkatkan jumlah 

modal dasar yang ditetapkan dalam anggran dasarnya. Disebut reksa dana 

tertutup karena reksa dana ini tertutup dalam hal jumlah saham yang dapat 

diterbitkan atau dalam hal menerima masuknya pemodal baru. Atatu dengan 

kata lain karena pemodal tidak dapat menjual kembali saham-saham yang 

telah dibeli kepada reksa dana yang bersangkutan tetapi melalui bursa efek 

dengan harga berdasrakan mekanisme pasar. NAB dalam reksa dana tertutup 

dicata pada bursa efek, sehingga jual beli reksa dana dilakukan di bursa efek. 

NAB per saham dumumkan setiap sekali seminggu.  

 

b. Reksa dana terbuka 

Reksa dana ini dapat menjual unit penyertaan secara terus menerus 

sepanjang ada investor yang berminat membeli. Sebaliknya investor dapat 

menjual kembali unit penyertaannya kepada manajer investasi. Reksa dana 

terbuka ini bersedia membeli kembali unit penyertaan bila ada investor yang 

menjual unit penyertaannya sesuai dengan nilai aktiva bersih (NAB) pada saat 



itu. Oleh karena itu, disebut terbuka karena reksa dana ini memungkinkan dan 

membuka kesempatan bagi investor baru yang akan melakukan investasi 

setiap saat dengan membeli unit-unit penyertaan reksa dana. Demikian pula 

dalam hal investor yang ingin menarik kembali invetasinya, manajer investasi 

bersedia membeli kembali unit penyertaan tersebut sesuai dengan NAB yang 

ditetapkan pada hari itu. NAB dalam reksa dana terbuka tidak dicatat pada 

bursa efek karena prinsipnya investor dapat menjual atau memlai langsung 

unit penyertaan pada reksa dana berdasarkan NAB. Sedangkan NAB per saham 

dumumkan setiap hari oleh bank kustodian.  

 

Sedangkan bentuk reksa dana ini dibagi  :  

a. Reksa Dana Perseroan 

Reksa dana perseroan merupakan badan hukum tersendiri yang didirikan 

untuk melakukan kegiatan reksa dana. Reksa dana ini memiliki suatu anggaran 

dasar, pemegang saham, pengurus atau direksi, kekayaan sendiri dan 

kewajiban-kewajiban. Reksa dana ini bersifat tertutup. Pendirian reksa dana 

perseroan dilakukan dengan terlebih dahulu pendiri reksa dana mendirikan 

badan hukum perseroan (PT) yang didirikan khusus untuk melakukan usaha 

reksa dana. Reksa dana perseroan tersebut selanjutnya dapat melakukan 

penawaran umum kepada masyarakat setelah terlebih dahulu mendapatkan 

izin usaha dari Bapepam dan menyampaikan pernytaan pendaftaran kepada 

Bapepam setelah memperoleh izin tersebut. Efek yang dikeluarkan oleh reksa 

dana perseroan disebut saham.  

 

b. Reksa Dana KIK 

Reksa dana Kontrak Investasi KOlektif (KIK) ini pada prinsipnya bukanlah 

badan hukum tersendiri. Reksa dana melakukan kegiatannya berdasrakan 

kontrak yang dibuat oleh manajer investasi dan bank kustodian. Investor 

secara kolektif mempercayakan dananya kepada manajer investasi untuk 

dikelola. Dana yang terhimpun tersebut disimpan dan diadministrasikan pada 

bank kustodian. Selanjutnya kekayaan yang dikelola oleh manajer investasi 



dalam bentuk portofolio adalah milik invstor secara bersama-sama dan 

proporsional. Sebenarnya reksa dana KIK merupakan produk dari nabajer 

investasi. Efek yang dikeluarkan reksa dana KIK disebut  unit penyertaan (trust 

unit). Bentuk reksa dana KIK ini lebih sederhana.  

Adapun berdasarkan konsentrasi portofolio reksa dana yang dikelola oleh 

manajer investasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis reksa dana, yaitu : 

a. Reksa dana pasar uang adalah reksa dana yang hanya melakukan investasi 

pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun.  

b. Reksa dana pendapatan tetap adalah reksa dana yang melakukan investasi 

sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat uang. 

c. Reksa dana saham adalah reksa dana yang melakukan investasi sekurang-

kurangnya 80% dalam efek bersifat ekuitas. 

d. Reksa dana campuran adalah reksa dana yang melakukan investasi dalam efek 

bersifat ekuitas dan efek bersifat hutang yang perbandingannya tidak termasuk 

dalam kategori yang disebut pada butir b dan c di atas. 

Adapun untuk jenis-jenis reksa dana tersebut di atas, adalah jenis-jenis 

reksa dana yang berlaku di pasar modal konvensional.  

 

KEUNTUNGAN DAN RESIKO INVESTASI MELALUI REKSADANA 

 

Keuntungan dari investasi di reksa dana diantaranya adalah sebagai berikut  

a. Jumlah dana tidak perlu besar 

Dalam reksa dana memungkinkan investor yang bermodal kecil untuk ikut 

berinvestasi dalam portfolio yang dikelola secara professional.  

b. Akses untuk beragam investasi 

Melalui dana kolektif di reksa dana, investasi pada saham berkapitalisasi besar 

dan blue chip tetap dapat dilakukan. Juga sekuritas luar negeri dimungkinkan 

untuk dibeli melalui reksa dana ini.  

c. Diversifikasi Investasi 

Difersifikasi dalam bentuk portofolio akan menurunkan resiko. 

d. Kemudahan investasi 



Dalam reksa dana ini memiliki kemudahan investasi yang tercermin dari 

kemudahan pelayanan administrasi dalam pembelian maupun penjualan 

kembali unit penyertaan.  

e. Dikelola oleh Manajer Profesional 

Manajer investasi di sini adalah seorang yang sangat ahli dalam hal 

pengelolaan dana. Peran fund manajer sangat penting, mengingat pemodal 

individual pada umumnya mempunyai keterbatasan waktu sehingga sulit untuk 

dapat melakukan riset mendalam secara langsung dalam menganalisis harga 

efek serta mengakses informasi ke pasar modal.   

f. Transparansi Informasi 

Dalam reksa dana diwajibkan memberikan informasi atas perkembangan 

portofolio dan biayanya, secara berkala dan kontinyu, sehingga pemegang unit 

penyertaan dapat memantau keuntungan, biaya dan risikonya. Tujuan 

transparansi ini adalah supaya investor dapat memonitor perkembangan 

investasinya secara rutin.  

g. Likuiditas 

Pemodal dapat mencairkan kembali saham/unit penyertaan setiap saat sesuai 

ketetapan yang dibuat masing-masing reksa dana, sehingga memudahkan 

investor untuk mengelola kasnya. Reksa dana wajib membeli kembali unit 

penyertaannya, sehingga sifatnya menjadi likuid.  

h. Biaya Rendah 

Karena reksa dana merupakan kumpulan dana dari banyak investor, maka 

sejalan dengan besarnya kemampuan melakukan investasi tersebut akan 

dihasilkan pula efisiensi biaya transaksi. Biaya transaksinya lebih murah 

dibandingkan dengan apabila investor melakukan transaksi secara individual di 

bursa.   

i. Return yang kompetitif 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa rata-rata reksa dana secara histories 

mempunyai kinerja yang lebih baik disbanding deposito.   

isamping beberapa keuntungan yang diperoleh, investasi  reksa dana juga 

mempunyai beberapa risikonya yang mungkin terjadi diantaranya : 



a. Risiko politik dan ekonomi 

Perubahan kebijakan ekonomi dan politik dapat dan sangat mempengaruhi 

kinerja bursa dan perusahaan sekaligus.  

b. Risiko Pasar 

Hal ini terjadi karena nilai sekoritas di pasar efek memang berfluktuasi sesuai 

dengan kondisi ekonomi secara umum.  

c. Risiko Inflasi 

Pendapatan yang diterima dari investasi dalam reksa dana bisa jadi tidak dapat 

menutup kehilangan karena menurunnya daya beli. 

d. Risiko nilai tukar 

Risiko ini dapat terjadi jika terdapat sekuritas luar negeri dalam portofolio yang 

dimilki. Pergerakan nilai tukar akan mempengaruhi nilai sekuritas yang 

termasuk foreigh investment setelah dilakukan konversi dalam mata uang 

domestik. 

e. Risiko spesifik 

Risiko ini adalah risiko dari setiap sekuritas yang dimiliki. Di samping 

dipengaruhi pasar secara keseluruhan, setiap sekuritas mempunyai risiko 

sendiri-sendiri.    

f. Risiko menurunnya nilai unit penyertaan 

Risiko ini diakibatkan karena kinerja yang buruk. 

g. Risiko likuiditas  

Penjualan kembali sebagian besar unit penyertaan oleh pemilik kepada 

manajer investasi secara bersamaan dapat menyulitkan management company 

dalam menyediakan kas untuk pembayaran tersebut secara cepat.  

 

REKSA DANA DARI SUDUT PANDANG ISLAM 

Mekanisme investasi reksa dana sebenarnya mirip dengan investasi bagi 

hasil. Para investor dan manajer investasi “patungan” untuk melakukan investasi 

kedalam berbagai produk investasi yang memerlukan modal yang besar. 

Sedangkan keputusan untuk melakukan investasinya dipegang sepenuhnya oleh 

manajer investasi yang lebih ahli dan berpengalaman. Selanjutnya, hasil 



keuntungan investasi tersebut dibagihasilkan diantara para investor dan manajer 

investasi sesuai dengan proporsi modal yang dimiliki.  

Islamic Investment fund (reksa dana syariah) merupakan sarana 

intermediary yang membantu surplus unit melakukan penempatan dana untuk 

diinvestasikan.  Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan kelompok investor yang 

menginginkan memperolehpendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih 

yang dapat ipertanggungjawabkan secara religius yang memang sejalan dengan 

prinsip-prinsip syariah. Karenanya, dipenuhinya nilai syariah ini menjadi tujuan 

paling atas. 

Reksa dana Syariah sebagai bentuk dari Islamic Investment fund, seperti 

halnya fund konvensional, dananya dikelola oleh manajer professional. Islamic 

funds biasanya juga disejajarkan dengan socially responsible investment (SRI) 

atau ethical investment. Sampai saat ini sudah ada sekitar 45 Islamic funds yang 

dikelola oleh beberapa  top fund management companies di dunia.  

Islamic Equity Fund berbeda dengan fund konvensional dalam 

operasionalnya, dan yang paling tampak adalah proses screening dalam 

mengkontruksi portofolio. Filterisasi menurut prinsip syariah akan mengeluarkan 

saham yang memiliki aktivitas haram seperti riba, gharar, minuman keras, judi, 

daging babi, rokok dan seterusnya. proses cleansing atau filterisasi terkadang juga 

jadi cirri sendiri, yaitu membersihkan pandapatan yang dianggap diperoleh dari 

kegiatan haram, dengan membersihkannya sebagai charity.  

Mekanisme bagi hasilnya memang sesuai dengan aturan syariah, namun 

yang jadi masalah adalah langkah investasi yang dilakukan manajer investasi 

dilakukan dengan bebas tanpa batasan aturan syariah. Untuk itulah diciptakan 

produk reksa dana syariah dimana keputusan investasi yang dilakukan oleh 

manajer investasi dilakukan dalam batasan-batasan rambu syariah. Dengan cara 

ini, hasil investasi yang dibagikan kepada para investor menjadi bersih dari riba 

dan unsur yang tidak halal lainnya. Walaupun produk reksa dana syariah masih 

terbatas jumlahnya, namun bisa menjadi alternatif yang baik bagi umat muslim 

yang ingin mendapatkan hasil investasi yang halal.  



Bagi hasil tentu saja berbeda dengan bunga. Pada sistem bunga, nasabah 

akan mendapatkan hasil yang sudah pasti berupa prosentase tertentu dari saldo 

yang disimpannya di bank tersebut. Berapapun keuntungan usaha pihak bank, 

nasabah akan mendapatkan hasil yang sudah pasti.   

Return reksadana tak bisa ditentukan pada awal. Namun, berdasar historis, 

menurut Kushindarto, return reksadana syariah masih cukup baik. Dari obligasi 

ijarah (sewa-menyewa) rata-rata menjanjikan return 13 persen. Untuk portofolio, 

harus dibuat sedemikian rupa supaya likuiditas reksadana tetap terjaga. Pengelola 

reksadana atau fund manager harus menempatkan dana pada obligasi dan pasar 

uang. Namun, untuk tingat return, Kushindarto tetap tak mau memberikan 

proyeksi. Reksadana bisa dibandingkan dengan return deposito. Hanya saja, 

return reksadana bisa lebih tinggi lantaran tak terkena bunga. Return deposito 

kena bunga 20 persen. 

Dari perbandingan itu, menurut Kushindarto, sudah bisa dilihat bahwa 

return reksadana lebih tinggi dibanding sekadar menitipkan dana pada deposito. 

Selain meluncurkan reksadana syariah, Bhakti Investama juga mengelola investasi 

dari premi asuransi syariah yang diproduk MAA Assurance Syariah. Bhakti, kata 

Kushindarto, akan mengelola dana yang ditujukan untuk investasi. Sementara 

untuk dana asuransi tetap dikelola MAA Assurance. Dengan portofolio seperti itu, 

tingkat pengembalian akhir asuransi jauh lebih besar ketimbang pola biasa. Bulan 

September tampakya memang menjadi bulan peluncuran produk reksadana 

syariah. Selain Bhakti, AAA Sekuritas yang bekerja sama dengan Bank Danamon 

Syariah mamastikan meluncurkan reksadana syariah pada bulan tersebut.  

Pada awalnya produk reksa dana belum dikenal di dunia Islam. Reksa dana 

syariah muncul oleh karena banyaknya permintaan dan untuk memenuhi tuntutan 

pasar. Sehingga hal ini tidak mengherankan sedikitnya referensi Islam yang 

mengkaji produk tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir ada kecenderungan 

seseorang investor untuk menginvestasikan dananya pada sektor-sektor tertentu 

yang lebih professional dan menjanjikan seperti obligasi, saham, pasar uang dan 

sebagainya.  



Dana-dana investasi Islam pada dasarnya memiliki kesamaan dengan 

penghimpunan dana sosial yang penggunaannya bukan didasarkan atas 

kemampuan untuk menghasilkan keuntungan (profitability) yang besar sebagai 

tujuan utamanya,  akan tetapi lebih difungsikan untuk  tujuan non-ekonomi yang 

sesuai dengan nilai-nilai Islam. 

Dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan berkembang pesatnya pasar 

keuangan, ribuan dana-dana investasi mulai digalakkan ke berbagai sektor 

perekonomian. Akan tetapi sebagian besar dana tersebut digunakan diluar sektor 

investasi yang memiliki karakteristik spekulasi yang tinggi ataupun dari industri-

industri yang menghasilkan barang-barang yang dikategorikan haram seperti 

alcohol, perjudian dan sebagainya. Di samping itu, dana-dana tersebut juga 

digunakan diluar investasi yang menggunakan bunga seperti penginvestasian 

pada saham-saham bank konvensional atau pada investasi yang masih diragukan 

menerapkan bunga seperti zero upon bond, dan lain-lainnya. 

Secara singkat, sebagian besar dana yang mereka kuasai, 

kecenderungannya lebih besar diinvestasikan pada area investasi yang lebih 

Islami, sebagaimana yang dilakukan beberapa lembaga keuangan barat seperti 

Merrill Lynch, Goldman Sachs, Flemings dan sebagainya yang menawarkan 

investasi dana-dana Islam. Dan pada tahun 1999, didirikan Dow Jones Islamic 

Market Index (DJIMI) oleh seorang konglongmerat dunia Dow Jones, yang antara 

lain melakukan kegiataan penganalisaan terhadap sekitar 600 perusahaan dari 

seluruh dunia, berikut produk-produk yang dikeluarkan. 

Islamic funds sering kali disejajarkan dengan Social Responsible Investment 

(SRI) atau juga Ethical Investment. Yang dicari dalam model investasi ini adalah 

gabungan antara uang dan moralitas. Tujuan utamanya adalah memenuhi 

kebutuhan investor yang tidak menginginkan modalnya dinvestasikan dalam bisnis 

yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai yang mereka miliki, sehingga sebuah 

investasi etis menawarkan investornya kesempatan untuk memperoleh return 

investasi tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip yang diyakini.  

Jadi perbedaan fundamental antara reksa dana syariah dan reksa dana 

konvensional adalah terletak dalam tujuan investasinya yang tidak semata-mata 



sekedar mengharapkan return yang tinggi, juga tidak hanya melakukan 

maksimisasi kesejahteraan pemilik modal, tetapi juga memastikan bahwa 

portofolio yang dimiliki tetap berada dalam domain investasi yang diinginkan klien. 

Melakukan investasi hanya pada perusahaan yang dianggap mempunyai komitmen 

sosial yang tinggi, yang menghindari investasi pada perusahaan-perusahaan yang 

dianggap tidak etis.  
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