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Bagaimana awalnya Anda bisa terjun dalam dunia investasi?

Ketertarikan saya dengan dunia investasi sudah sejak lama,
lulus SMA lebih tepatnya (2005). Kemudian ketika masuk 
bangku kuliah, saya mulai berlangganan majalah-majalah 
bidang ekonomi, investasi, perbankan. Tentu saja harus 
menyisihkan uang bulanan saya. Menginjak tahun kedua, saya
menggunakan uang yang seharusnya bayar kos setahun, untuk 
membeli reksadana pertama. Setelah 3 bulan langsung 
dijual, karena harus bayar kos.

Berapa ‘modal’ awal saat pertama kali berinvestasi dan 
kesan pertama saat membeli saham pertama?

Dulu saya lulus kuliah ketika usia 21 tahun, kalau tidak 
salah ada batas usia minimal untuk beli saham kala itu. 
Atau ada hal lain yang gak bisa buat saya daftar, saya 
agak lupa.

Jadinya saya hanya bisa ikut seminar gratis yang diadakan 
di BEJ pas weekend. Kemudian ketika usia sudah 23, saya 
beli saham pertama kalinya. Saham-saham properti. Kesan 
beli saham pertama? Deg-degan, takutnya duit bakal hilang.
Untung aman-aman saja, gak dibawa kabur perusahaan efek.

Modal pertama saya pas itu adalah 15 juta, gak berapa lama
ternyata untung jadi 17,18, 19, hingga tembus 20 juta. 
Sayang gak bertahan lama karena harus mengalami pahitnya 
belajar di pasar modal.

Kalau masih jadi mahasiswa yang punya tabungan Rp 
10.000.000, mana yang lebih baik; beli saham macam Warren 
Buffet, trading saham atau valas, beli reksadana atau 
usaha offline – semacam jual batagor atau bikin warung 
kopi?
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Sudut pandang orang beda-beda. Saya pernah menjalankan 
semua opsi yang Anda tanyakan, even jual martabak. Untuk 
saat ini, bisnis yang paling cocok dengan saya adalah 
investasi saham. Mahasiswa adalah titik kritis dengan 
realitas dunia. Saya tidak akan menyarankan Anda untuk 
mencoba satu hal, tapi mencoba semuanya adalah pilihan 
terbaik. Toh dengan sepuluh juta memungkinkan kok. 2 juta 
untuk trading, 3 juta untuk investasi, 5 juta usaha 
offline. Beres kan?

Saya – ini pengalaman pribadi – takut untuk trading lagi, 
waktu itu mainnya valuta asing di IQ Option, Rp. 3.000.000
lantas trauma. Ada tanggapan soal ini? Kapan waktu yang 
tepat saat memulainya?

Valas adalah mata uang, bukan tempat growing aset, beda 
banget dengan saham, bahkan beda dengan mata uang digital 
yang tumbuh based on project.

Saya mempelajari valas, dan juga sempat masuk ke dalamnya,
tapi tidak ketemu pola fundamental, bahkan dari sisi 
teknikal juga sangat susah dihitung. Oleh karena itu, saya
sarankan menjauh dari valas.

Tapi jangan lantas trauma di tempat lainnya, masa 
mahasiswa trauma gara-gara gagal sekali? Dinginkan kepala 
Anda, dan kalau sudah tenang, bisa dilanjut lagi untuk 
memulai trading lagi.

Apakah investasi itu untuk semua orang?

Tentu saja.

Seperti apa tanggapan Bang Kartes tentang yang ditulis 
Kiyosaki tentang Cashflow Quadrant?

Risiko selalu berbanding lurus dengan potensi keuntungan. 
Sama halnya dengan kuadran Kiyosaki, dimana semakin ke 
kanan, akan semakin sukses. Namun tentu saja butuh modal 
kalau mau jadi investor atau business owner, kecuali Anda 



seorang putra mahkota. So, sebelum ada di kuadran kanan, 
mumpung masih muda carilah pengalaman dan belajar memahami
pasar dengan menjadi employer. Not bad kok.

Saran seperti apa yang bisa Bang Kartes berikan agar 
mahasiswa lebih melek terhadap investasi dan manajemen 
keuangan?

Kalau kamu demen menghasilkan duit, manajemen keuangan 
adalah ilmu paling tepat. Itulah yang membuat saya senang 
belajar manajemen keuangan ketika kuliah, meski nilai 
lainnya gak bagus-bagus amat. Tapi nilai manajemen 
keuangan saya, salah satu yang bagus di antara orang lain.

Dunia investasi sudah sangat bergeser, sehingga mahasiswa 
sekarang akan menemui persoalan serius ketika lulus kelak.
Jaman kakek nenek, investasi wajarnya ya tanah atau rumah.
Kemudian jaman saya, saham sudah sangat disambut baik. 
Sementara jaman kalian, investasi aset digital ‘mungkin’ 
akan mengambil alih peranan. Ready?

Setelah berinvestasi dan trading saham, yang disitu uang 
alirannya deras sekali, apa perbedaan pandangan Bang 
Kartes dulu – saat belum trading – dibanding sekarang 
mengenai uang?

Gak berubah, meski mempelajari uang, it’s just a game. 
Don’t think too much. Spend wisely, have fun, and make 
money. Again. Jangan terlalu serius, meski kata Warren 
Buffet, investasi yang benar adalah membosankan, tapi 
sayang juga kalau hidup ini dibikin bosan.

Seperti apa bentuk uang di masa depan? Apa uang kertas – 
konvensional – akan bertahan? Berapa lama?

Pasti bertahan, bagaimanapun dunia secara keseluruhan 
masih jauh dari kata canggih. Selama negara tertinggal 
masih ada, maka uang kertas akan tetap ada. Sementara uang
digital mulai mengambil tempat. Nah seninya berarti 
mengkombinasi kedua mata uang tersebut.



Seperti apa manajemen keuangan Bang Kartes tiap bulannya?

Prioritas saya adalah investasi di saham dan kripto. Saya 
mengalokasikan minimal 50% setiap bulannya. Sisanya, 
digunakan untuk kegiatan sehari-hari, termasuk have fun, 
dan menjalankan bisnis blog.

Andhika Diskartes adalah investor dan trader saham. Ia 
memiliki blog – diskartes.com - yang membahas seputar 
keuangan, saham, uang virtual, dan reksadana. 


