
Tips Berinvestasi dengan Dana Terbatas 
 
Banyak di antara kita yang mungkin tidak mengetahui, bahwa dengan uang sekitar 
Rp500.000,00 kita bisa mulai mengumpulkan emas, membeli beberapa lot saham, menjadi 
investor reksa dana, atau membuka bisnis katering kecil-kecilan. 
 
Ya, selama ini orang-orang berpikir bahwa jika ingin berinvestasi, maka harus ada modal 
besar untuk bisa menjalankannya. Padahal dengan modal terbatas sekalipun, kita sudah bisa 
mulai berinvestasi.  
 

Tidak besar memang keuntungan yang dijanjikan dari investasi bermodal kecil. Namun jika 
dilakukan secara serius dan konsisten, maka yang kecil itu bisa terus bertambah dan akhirnya 
menjadikan Anda mandiri secara finansial.    
 

Untuk memantapkan rencana investasi Anda, berikut kami ulas beberapa tips berinvestasi 
dengan dana terbatas. 
 
Tips #1  
Saatnya Menghadang Risiko 
 

Modal yang kecil memang tidak menjanjikan peluang keuntungan yang besar. Namun 
demikian risiko yang dihadapi juga kecil. Hal ini merupakan momentum yang baik bagi Anda 
untuk belajar mengelola risiko.  
 

Jangan takut untuk melakukan trial and error, toh risiko yang menghadang tidak terlalu besar. 
Dengan modal yang kecil, Anda tidak akan terlalu terpuruk jika mengalami kebangkrutan. 
Sebaliknya, Anda justru bisa menganalisis apa kesalahan yang membuat Anda gagal, dan 
selanjutnya bisa melangkah lagi dengan bekal pengetahuan dan pengalaman tentang cara 
berinvestasi yang lebih baik. 
 

Beberapa portofolio seperti forex, saham, obligasi, dan bisnis rumahan adalah instrumen 
investasi dengan tingkat risiko yang tinggi. Namun jika Anda mampu mengelolanya dengan 
baik, peluang keuntungan besar pun menanti Anda.  
 

Tips #2 
Investasikan Pada Instrumen yang Dapat Meningkatkan Nilai Modal Jangka Pendek 
 

Dengan modal yang terbatas, sebaiknya jatuhkan pilihan Anda pada investasi jangka pendek. 
Walaupun potensi keuntungannya tidak terlalu besar, namun investasi jangka pendek 
menjanjikan pengembalian modal dan pengembangan dalam waktu yang relatif lebih cepat.  
 

Beberapa pilihan investasi jangka pendek di antaranya adalah tabungan, deposito, forex 
trading, saham, obligasi, reksa dana, dan bisnis rumahan.  
 

Dari beberapa instrumen tersebut, forex, saham, obligasi dan bisnis rumahan adalah pilihan 
investasi jangka pendek yang menjanjikan peningkatan modal paling tinggi, serta mampu 
mengembalikan dan mengembangkan modal Anda secara lebih cepat.  
 

Sebagai contoh, jika Anda menggunakan modal sebesar Rp1.000.000,00 untuk memenuhi 
order katering sebanyak 50 porsi—dengan misalnya harga jual Rp30.000,00/porsi—maka 
hasil yang akan diperoleh adalah sebesar Rp1.500.000,00. Artinya Anda bisa mendapatkan 
keuntungan bersih sebesar Rp500.000,00 hanya dari 1x produksi.   
 

Tips #3 
Jadikan Keuntungan Sebagai Tambahan Modal 
 

Jika Anda ingin mengembangkan modal kecil secara lebih cepat, sebaiknya jangan mengambil 
atau menggunakan keuntungannya untuk dikonsumsi. Fokuskan keuntungan yang didapatkan 
untuk menambah modal sehingga nilai investasi Anda bisa tumbuh secara progresif.  
 



Sebagai contoh. Jika tadi keuntungan katering Anda yang Rp500.000,00 dijadikan tambahan 
modal. Maka modal Anda bertambah menjadi Rp1.500.000, dan order yang bisa Anda layani 
pun meningkat menjadi 75 porsi.   
 

Dengan harga jual yang sama, yaitu Rp30.000,00, Anda akan mendapatkan hasil sebesar 
Rp2.250.000,00. Atau dengan keuntungan bersih sebesar Rp750.000,00.  
 

Lakukan terus seperti itu hingga modal Anda membesar. Selanjutnya Anda bisa 
mengembangkannya dengan cara diversifikasi, apakah itu dengan menambah jenis menu, 
merambah usaha kue kering, dsb.  
 
Tips #4 
Cari Partner untuk Berinvestasi pada Instrumen yang Lebih Besar 
 

Walapun modalnya terbatas, bukan berarti Anda tidak bisa merambah investasi kelas 
menengah atau bahkan yang lebih tinggi. Berkolaborasilah dengan beberapa rekan yang sevisi 
untuk berinvestasi di portofolio yang lebih besar. Bukankan semakin besar modal yang 
ditanamkan semakin besar juga peluang keuntungannya? 
 

Namun demikian, pastikan Anda membuat kalkulasi dan perhitungan yang cermat mengenai 
kerjasama tersebut. buatlah perjanjian secara tertulis dan jalankan bersama-sama dengan 
mengutamakan asas kepercayaan. 
 

Kumpulkan keuntungan demi keuntungan untuk mengembangkan modal yang ada. Kelak 
Anda bisa mulai menjalankan investasi di level yang sama secara mandiri, tanpa harus 
berkolaborasi.  
 
Demikianlah beberapa tips berinvestasi dengan dana terbatas. Selamat mencoba dan semoga 
sukses. 


