PROSPEKTUS REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

PEMBAHARUAN
Tanggal Efektif : 29 April 2011

Tanggal Mulai Penawaran : 18 Juli 2011

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK
JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN
YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS
Reksa Dana HPAM Flexi Plus (selanjutnya disebut “HPAM Flexi Plus”) adalah Reksa Dana berbentuk
Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan
peraturan pelaksanaannya.
HPAM Flexi Plus adalah Reksa Dana yang bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi ke dalam instrumen investasi
secara aktif pada Efek Saham yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau dicatatkan pada
Bursa Efek di Indonesia maupun di luar negeri dan/atau Efek bersifat utang dan/atau instrumen
Pasar Uang dan/atau setara Kas.
Kekayaan HPAM Flexi Plus akan diinvestasikan pada minimum sebesar 2% (dua per seratus) dan
maksimum sebesar 79% (tujuh puluh sembilan per seratus) pada Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia maupun Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet;
minimum sebesar 2% (dua per seratus) dan maksimum sebesar 79% (tujuh puluh sembilan per
seratus) pada Efek bersifat utang yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan
pada Bursa Efek di Indonesia. Minimum sebesar 2% (dua per seratus) dan maksimum sebesar
79% (tujuh puluh sembilan per seratus) pada instrumen pasar uang yang berjangka waktu kurang
dari 1 (satu) tahun dan/atau setara Kas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

Setiap Unit Penyertaan HPAM Flexi Plus ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih
awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva
Bersih HPAM Flexi Plus pada akhir hari bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan dapat
menjual kembali atau mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya. Pemegang Unit
Penyertaan HPAM Flexi Plus dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan sebesar maksimal 2%
(dua per seratus) dari nilai transaksi pembelian. HPAM Flexi Plus akan mengenakan biaya
penjualan kembali Unit Penyertaan sebesar maksimum 5% (lima per seratus) dari nilai transaksi
penjualan kembali. HPAM Flexi Plus juga akan mengenakan biaya pengalihan atas Unit Penyertaan
sebesar maksimal 2% (dua per seratus) dari nilai transaksi pengalihan. Uraian lengkap mengenai
biaya-biaya dapat dilihat pada Bab X mengenai Alokasi Biaya.

PT Henan Putihrai Asset Management
Wisma Tamara Lantai 7
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 24
Jakarta 12920
Telp: (62-21) 520 6699
Fax: (62-21) 520 6700

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Gedung BRI II Lantai 30
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 24
Jakarta 12920
Telp : (62-21) 5752358
Fax : (62-21) 2510316

PENTING: SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS
TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROPEKTUS KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, DAN BAB VIII MENGENAI
FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada bulan Maret 2019

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
(“UNDANG-UNDANG OJK”)
Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan
wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM
dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.
UNTUK DIPERHATIKAN
Reksadana HPAM FLEXI PLUS tidak termasuk instrumen investasi yang
dijamin oleh Pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli
Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan
memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari
Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik
dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang
Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat
dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam
HPAM FLEXI PLUS. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari
bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan
menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang
dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut,
apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta
pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum,
keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.

PT Henan Putihrai Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan
peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain,
maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara Pemerintah Indonesia dengan
pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai
anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang pemberlakuannya mungkin
mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong
pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer
Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.
Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi
ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi
diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara
terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
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BAB I
ISTILAH DAN DEFINISI
1.1.

AFILIASI
Afiliasi adalah:
a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik
secara horizontal maupun vertikal;
b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak
tersebut;
c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota
Direksi atau Komisaris yang sama;
d. Hubungan antara perusahaan dengan satu pihak, baik langsung maupun tidak
langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun
tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
f. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

1.2.

AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA
Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal
30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta seluruh
perubahannya, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan dan
pembelian kembali Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS

1.3.

AUTO DEBET
adalah pembayaran pembelian Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS yang dilakukan
oleh Pemegang Unit Penyertaan secara reguler dengan nilai investasi yang telah
disetujui oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dicantumkan dalam Formulir
Pembelian Unit Penyertaan secara berkala melalui perjanjian pemberian kuasa dari
Pemegang Unit Penyertaan kepada bank terkait untuk mendebet rekening Pemegang
Unit Penyertaan tersebut setiap bulan untuk dijadikan pembayaran pembelian Unit
Penyertaan HPAM FLEXI PLUS secara berkala.

1.4.

BANK KUSTODIAN
Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk
menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa
penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh
lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain
yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan
hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang
menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk.

1.5.

BAPEPAM dan LK
Bapepam dan LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi,
tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah
beralih dari BAPEPAM & LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban
yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.
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1.6.

BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN
Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan
menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.
Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap
Pihak dalam portofolio investasi kolektif.
Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit
Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer
Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit
Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing
Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan
Reksa Dana.

1.7.

EFEK
Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial,
saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif,
Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal
13 Juni 2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“POJK
Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK”), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

1.8.

Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di
Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia,
dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah
Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan
tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari
Perusahaan Pemeringkat Efek;
Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan
sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1
(satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
Unit Penyertaan Dana Investasi Real estat berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
Efek derivatif; dan/atau
Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK

EFEKTIF
Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan
Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak
Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK
Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK. Surat pernyataan efektif Pernyataan
Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak
Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.9.

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING
Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer
Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang
Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS yang
pertama kali (pembelian awal)
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1.10. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan
oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk
membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi secara lengkap, ditandatangani dan
diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau
melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika
ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir
elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi
atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)
di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.
1.11. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI
Formulir Pengalihan Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh
Manajer Investasi dan dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan
investasi yang dimilikinya dalam HPAM FLEXI PLUS ke Reksa Dana lainnya yang
memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang
diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan
kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh
Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk
formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual
Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai
informasi dan transaksi elektronik
1.12. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan
oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual
kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani
dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui
Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik
menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen
Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah
koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.
1.13. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA
Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang diterbitkan oleh
Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh
calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Prinsip
Mengenal Nasabah, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon
Pemegang Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS sebelum melakukan pembelian Unit
Penyertaan HPAM FLEXI PLUS yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui
Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
1.14. HARI BURSA
Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu
Senin sampai dengan Jum'at, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional
yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
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1.15. HARI KERJA
Hari Kerja adalah hari kerja yang dimulai dari hari Senin sampai dengan Jum'at,
kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah
Republik Indonesia.
1.16. HARI KALENDER
Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender
gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang
ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu
keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.
1.17. HPAM FLEXI PLUS
Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi
berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta
peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana sebagai mana termaktub di dalam
akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana HPAM FLEXI PLUS No. 15 tanggal 2 Maret
2011 jis. akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana HPAM FLEXI PLUS
No. 209 tanggal 29 Maret 2011 dan akta Addendum II No. 284 tanggal 28 Juni 2011,
ketiganya dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, S.H.Msi, notaris di Jakarta dan akta
Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana HPAM Flexi Plus No. 67 tanggal
28 Maret 2014 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., notaris di Jakarta antara PT
Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk., selaku Bank Kustodian awal serta akta Penggantian Bank Kustodian
dan Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana HPAM Flexi Plus No. 61
tanggal 29 September 2014 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., notaris di
Jakarta antara PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi, PT
Bank Mandiri (Persero) Tbk., selaku Bank Kustodian awal dan PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) selaku Bank Kustodian Pengganti.
1.18. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ ATAU INFORMASI
PRIBADI KONSUMEN
Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen
adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau
informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan
Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014
Tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau
Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya
dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
1.19. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank
Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi
wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi
wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.
1.20. LAPORAN BULANAN
Laporan Bulanan adalah laporan reksa dana yang akan diterbitkan dan disampaikan
oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada
hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama,
alamat, judul rekening, dan Nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b)
Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan
yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang
dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai
(jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi mengenai ada
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atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan
investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada
bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian
dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit
Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan
akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang
dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit
Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama
periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit
Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori
penghasilan dan beban (jika
ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan
mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini diterbitkan peraturan
mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1
yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004
tanggal 09-02-2004 (sembilan Februari dua ribu empat) tentang Laporan Reksa Dana
(“Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1”)
Laporan Bulanan yang disampaikan oleh Bank Kustodian dapat berupa dokumen fisik
yang dikirimkan ke alamat Pemegang Unit Penyertaan melalui jasa kurir/jasa
pengiriman lainnya atau atas persetujuan Pemegang Unit Penyertaan dapat berupa
dokumen elektronik yang dikirimkan ke alamat e-mail Pemegang Unit Penyertaan
yang didaftarkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada saat melakukan pembukaan
rekening atau pada saat melakukan pengkinian data, dengan memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan
transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat
dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank
Kustodian.
1.21. MANAJER INVESTASI
Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek
untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok
nasabah. Dalam hal ini Henan Putihrai Asset Management (HPAM) telah memperoleh
ijin usaha sebagai Manajer Investasi dari Bapepam dan LK berdasarkan surat
keputusan Bapepam dan LK Nomor Kep-04/BL/MI/2006 tanggal 14 Desember 2006.
1.22. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)
Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai
Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang
Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran
Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012
(”Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.”) beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang
terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisioner OJK.
1.23. NASABAH
Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor
Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau
tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang
Prinsip Mengenal Nasabah. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya
berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.
1.24. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)
Nilai Aktiva Bersih adalah Nilai Pasar Wajar dari efek dan kekayaan lain dari Reksa
dana dikurangi seluruh kewajibannya. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan
setiap Hari Bursa
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1.25. NILAI PASAR WAJAR
Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang
dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus
dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.
1.26. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)
OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain,
yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan,
pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.
1.27. PENAWARAN UMUM
Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS
yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada
masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal
beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.
1.28. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL
Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang
melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek,
dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian.
Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai
konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual
Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
1.29. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)
Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva
Bersih (NAB) diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar
harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada Hari
Bursa berikutnya.
1.30. PERNYATAAN PENDAFTARAN
Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer
Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk
Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016
tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
1.31. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen
Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan
penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
1.32. P0JK TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH
POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor: 22/POJK.04/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Prinsip Mengenal
Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal beserta penjelasannya,
dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
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1.33. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KIK
POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk
Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan
penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
1.34. PORTOFOLIO EFEK
Portofolio Efek adalah Kumpulan Efek yang merupakan kekayaan HPAM FLEXI PLUS
1.35. PRINSIP MENGENAL NASABAH
Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di
Sektor Pasar Modal untuk:
a. Mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah;
b. Memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan
c. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang
dilakukan secara tunai;
sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah.
1.36. PROSPEKTUS
Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang
digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit
Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi
yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
1.37. REKSA DANA
Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari
masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh
Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat
berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif.
Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak
Investasi Kolektif.
1.38. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN
PADA PELAKU USAHA JASA KEUANGAN
SEOJK Tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku
Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor:
2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian
Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya,
dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
1.39. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN
Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasikan
pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali (pelunasan) Unit
Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan
menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan
serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam HPAM FLEXI PLUS. Surat Konfirmasi
Transaksi Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan dikirimkan
dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:
(i)

aplikasi pembelian Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS dari Pemegang
Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi
Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika
dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in good
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Unit
atau
ada)
fund

and in complete application) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit
Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
(ii)

aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS dari Pemegang
Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete
application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang
ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan
penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan

(iii) aplikasi pengalihan investasi dalam HPAM FLEXI PLUS dari Pemegang Unit
Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application)
oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh
Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi
yang ditetapkan dalam Prospektus ini.
Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang disampaikan oleh Bank Kustodian
dapat berupa dokumen fisik yang dikirimkan ke alamat Pemegang Unit Penyertaan
melalui jasa kurir/jasa pengiriman lainnya atau atas persetujuan Pemegang Unit
Penyertaan dapat berupa dokumen elektronik yang dikirimkan ke alamat e-mail
Pemegang Unit Penyertaan yang didaftarkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada
saat melakukan pembukaan rekening atau pada saat melakukan pengkinian data,
dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
mengenai informasi dan transaksi elektronik.
1.40. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL
Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia No.8 tahun
1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya
1.41. UNIT PENYERTAAN
Unit penyertaan adalah suatu ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap
Pihak dalam Portofolio Investasi Kolektif.
1.42. VIRTUAL ACCOUNT
Virtual Account adalah rekening khusus yang diberikan kepada calon Pemegang Unit
Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana untuk digunakan sebagai sarana
pembayaran dalam rangka pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana kepada rekening
Reksa Dana pada Bank Kustodian, dengan cara menyetorkan dana ke rekening
tersebut.
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BAB II
INFORMASI MENGENAI HPAM FLEXI PLUS
2.1.

PENDIRIAN HPAM FLEXI PLUS
HPAM FLEXI PLUS adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif antara
Manajer Investasi berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana sebagai mana
termaktub di dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana HPAM Flexi Plus No.
15 tanggal 2 Maret 2011 jis. akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana
HPAM Flexi Plus No. 209 tanggal 29 Maret 2011 dan akta Addendum II No. 284
tanggal 28 Juni 2011, ketiganya dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, S.H.Msi, notaris
di Jakarta dan akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana HPAM Flexi
Plus No. 67 tanggal 28 Maret 2014 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., notaris
di Jakarta antara PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi
dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., selaku Bank Kustodian awal, akta Penggantian
Bank Kustodian dan Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana HPAM Flexi
Plus No. 61 tanggal 29 September 2014 serta akta addendum V KIK Reksa Dana
HPAM Flexi Plus no.: 01 tanggal 1 April 2016 keduanya dibuat di hadapan Leolin
Jayayanti, S.H., notaris di Jakarta.

2.2.

PENAWARAN UMUM
PT. Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi akan melakukan
penawaran umum atas Reksa Dana HPAM FLEXI PLUS secara terus menerus
sampai sejumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan, yang mempunyai Nilai
Aktiva Bersih Awal Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran.
Selanjutnya harga Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS sama dengan Nilai Aktiva
Bersih pada hari yang bersangkutan.

2.3.

MANFAAT INVESTASI
HPAM FLEXI PLUS dapat memberikan keuntungan investasi sebagai berikut:
a.

Diversifikasi Investasi
Diversifikasi merupakan salah satu tujuan HPAM FLEXI PLUS, melalui
investasi diberbagai saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia untuk
portofolio saham dan berbagai instrumen berpendapatan tetap untuk portofolio
berpendapatan tetap. Diversifikasi tersebut semakin terwujud dengan adanya
dana yang cukup besar dalam HPAM FLEXI PLUS tersebut. Terdiversifikasinya
portofolio akan membuat risiko investasi menjadi semakin kecil.

b.

Pembebasan pekerjaan analisa investasi dan administrasi
Dalam melakukan investasi terutama dalam bidang Pasar Modal membutuhkan
tenaga, pengetahuan analisa investasi dan waktu yang cukup banyak serta
berbagai pekerjaan administrasi. Dengan pembelian Unit Penyertaan HPAM
FLEXI PLUS, maka pemegang Unit Penyertaan tersebut terbebas dari
pekerjaan tersebut.

c.

Unit penyertaan mudah dijual kembali
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana Manajer Investasi wajib
membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh pemegang Unit Penyertaan.
Oleh karena itu, investor dapat langsung menjual Unit Penyertaan kepada
Manajer Investasi berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada hari yang bersangkutan.
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2.4.

PENGELOLAAN INVESTASI
Dalam pengelolaan investasi, PT. Henan Putihrai Asset Management mempunyai 2
(dua) tim, yaitu Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi yang bertugas
mengelola HPAM FLEXI PLUS sehari-hari.


Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam
menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sehingga sesuai dengan
tujuan investasi.
Anggota dari Komite Investasi HPAM FLEXI PLUS adalah sebagai berikut:
Markam Halim, Ketua Komite Investasi
Menjabat sebagai Direktur PT. Henan Putihrai Asset Management dan memiliki
pengalaman lebih dari 20 tahun di dunia perbankan
baik dalam hal
pengelola funding (dana) masyarakat maupun pengelola asset berupa
kredit.Memulai karir pada tahun 1991 di PT. Bank International Indonesia Tbk
hingga menjabat sebagai Kepala Cabang pada tahun 1993. Selanjutnya pada
tahun 1998 beliau melanjutkan karir di PT. Bank Mega Tbk sebagai Kepala Cabang
hingga menjabat sebagai Deputy Regional Manager pada tahun 2006. Beliau
bergabung di PT. Henan Putihrai Asset Management sejak bulan April 2012.
Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh otoritas
Pasar Modal
melalui Surat Keputusan BAPEPAM No: KEP-185/BL/WMI/2012
tanggal 10 September 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan
Dewan
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No.: KEP-469/PM.211/PJ-WMI/2018
tanggal 28 November 2018.
Ibnu Anjar Widodo, Anggota Komite Investasi
Menjabat sebagai Direktur PT. Henan Putihrai Asset Management dan memiliki
pengalaman Lebih dari 10 tahun di Industri Keuangan, 9 tahun di antaranya bergerak
di bidang Pasar Modal dan Keuangan. Memulai Karir pada tahun 2003 di Industri Ritel
Sandang sebagai staf keuangan dan akuntansi, Selanjutnya pada tahun 2007 di PT.
Mega Capital dan tahun 2008 di PT. Madani Securities sebagai Head of Research dan
berlanjut pada tahun 2009 di PT. PPA (Persero) ex. BPPN sebagai Investment Analyst
hingga melanjutkan karirnya di PT. Henan Putihrai Sekuritas sebagai Head of
Research pada tahun 2012. Beliau bergabung dengan PT. Henan Putihrai Asset
Management sejak Bulan Februari 2015. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer
Investasi yang di keluarkan oleh Otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan
BAPEPAM No. KEP - 170/BL/WMI/2012 tanggal 8 Agustus 2012
yang telah
diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa
Keuangan No.:KEP-472/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018.
�

Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan,
strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite
Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:
Ketua
Anggota

: Chandra
: Glenn Gregorius

Keterangan singkat masing-masing anggota Tim Pengelola Investasi adalah sebagai
berikut:
Chandra, Ketua Tim Pengelola Investasi
Menjabat sebagai Ketua tim pengelola investasi
PT. Henan Putihrai Asset
Management dan memiliki pengalaman 10 tahun di Industri Pasar Modal.
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Memulai karir pada tahun 2006 di PT Phillip Securities Indonesia, selanjutnya pada
tahun 2010 bergabung dengan PT.eTrading Securitas Indonesia (sekarang Mirae
Asset Sekuritas Indonesia) dan tahun 2011 di PT. Bahana Securities sebagai
Technical Analyst dan Fundamental Analyst untuk sektor transportasi dan berlanjut
pada tahun 2014 di PT. Bahana Pembinaan Usaha Indoensia sebagai Proprietary
Trader.
Beliau bergabung dengan PT. Henan Putihrai Asset Management sejak bulan Agustus
2016. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang di keluarkan oleh Otoritas
Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: KEP
- 181/PM.211/WMI/2016 tanggal 16 November 2016 yang telah diperpanjang
berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No.:
KEP-412/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018
Glenn Gregorius, Anggota Tim Pengelola Investasi
Sebelum bergabung dengan PT. Henan Putihrai Asset Management, Glenn memiliki
pengalaman sejak tahun 2013 sebagai analis pada PT. Valbury Asia Securites. Glenn
menyelesaikan pendidikan sarjana dengan jurusan economics pada Tilburg
University Netherland dan menyelesaikan pendidikan Master pada universitas yang
sama dengan jurusan accounting.
Glenn memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh Otoritas
Pasar Modal melalui Surat Keputusan Nomor: Kep-32/PM.211/WMI/2017 tanggal 30
Januari 2017
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BAB III
MANAJER INVESTASI
3.1.

KETERANGAN SINGKAT MANAJER INVESTASI
PT Henan Putihrai Asset Management (selanjutnya disingkat dengan “HPAM”)
sebagai suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik
Indonesia sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Henan
Putihrai Asset Management No. 01, tanggal 2 Juni 2006, yang dibuat di hadapan
Widyatmoko, SH., notaris di Jakarta dan yang telah mendapat persetujuan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan keputusannya Nomor C-25056
HT.01.01.TH.2006 tanggal 29 Agustus 2006. Anggaran Dasar Manajer Investasi telah
mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No 137 tanggal 11
Desember 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi.
HPAM dikelola oleh para profesional dalam bidang manajemen investasi yang
berpengalaman di Pasar Modal. Dalam mengelola HPAM FLEXI PLUS, para manajer
profesional di HPAM memiliki pengalaman dan pengetahuan terutama mengenai:
 Pasar Modal dan Pasar Uang di Indonesia;
 Karakter dan pergerakan kondisi makro dan mikro ekonomi Indonesia;
 Karakter pemodal lokal;
 Karakter dari emiten di Indonesia

3.2.

SUSUNAN KOMISARIS DAN DIREKSI HPAM
3.2.1. Dewan Komisaris


Harry Wiguna

Komisaris



Hotbonar Sinaga

Komisaris

3.2.2. Dewan Direksi

3.3.



Markam Halim

Direktur



Ibnu Anjar Widodo

Direktur

PENGALAMAN MANAJER INVESTASI
PT Henan Putihrai Asset Management adalah perusahaan manajemen investasi yang
merupakan anak perusahaan dari PT Henan Putihrai, memiliki izin usaha sebagai
Manajer Investasi dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-04/BL/MI/2006 tanggal 14 Desember 2006.
Dalam mengelola portofolio investasinya, perusahaan didukung oleh tenaga ahli dan
profesional yang berpengalaman dalam bidangnya serta jaringan riset dan informasi
yang luas bagi kepentingan nasabah.
Per-28 Februari 2019, total dana kelolaan PT Henan Putihrai Asset Management
mencapai Rp.6.741.807.597.375,28 triliun, yang dikontribusikan oleh Reksa Dana
berbentuk Kontrak Investasi Kolektif termasuk Reksa Dana Penyertaan Terbatas.
Saat ini HPAM memiliki 22 (Dua puluh dua) Reksa Dana berbentuk Kontrak
Investasi Kolektif yaitu HPAM Premium-1, HPAM Ultima Ekuitas 1, HPAM Flexi Plus,
HPAM Syariah Ekuitas, HPAM Ultima Money Market, HPAM Pendapatan Tetap
Prima, HPAM Investa Ekuitas Strategis, HPAM Smart Beta Ekuitas, HPAM Government
Bond, HPAM Saham Dinamis, HPAM Premium 2, HPAM Ultima Obligasi Plus, HPAM
Ultima Balance, HPAM Pasar Uang Dinamis, Reksa Dana Terproteksi HPAM
Smart Protected IV, Reksa Dana Terproteksi HPAM Smart VII, Reksa Dana
Terproteksi HPAM Proteksi Prima, Reksa Dana Terproteksi Smart Syariah Protected
II, Reksa Dana Terproteksi HPAM Smart Protected X, Reksa Dana Terproteksi HPAM
Smart Protected IX, Reksa Dana Terproteksi HPAM Smart Protected VIII, Reksa Dana
Terproteksi HPAM Strategic Protected.

PROSPEKTUS HPAM FLEXI PLUS

____________________________________________

12

3.4.

PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI
Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT. Henan Putihrai
Sekuritas
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BAB IV
BANK KUSTODIAN
4.1.

KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) selanjutnya disebut BRI, sebagai Bank Kustodian
adalah sebuah bank milik pemerintah dengan reputasi baik dan telah beroperasi
sejak tahun 1895. BRI dengan jaringan kerjanya yang luas (18 Kantor Wilayah, 3
Unit Kerja Luar Negeri, 461 Kantor Cabang, 584 Kantor Cabang Pembantu, 5293
Kantor Unit, 971 Kantor Kas, dan 2457 Teras) telah lama berperan aktif dalam pasar
modal terutama sebagai Wali Amanat, Agen Pembayaran dan Bank Kustodian serta
aktif dalam kepengurusan di berbagai Asosiasi diantaranya Asosiasi Wali Amanat
Indonesia (AWAI), Asosiasi Bank Kustodian Indonesia (ABKI) dan Asosiasi Pengelola
Reksa Dana Indonesia (APRDI).

4.2.

PENGALAMAN BANK KUSTODIAN
Aktivitas BRI sebagai Bank Kustodian dimulai sejak diperolehnya persetujuan otoritas
Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM Nomor Kep-91/PM/1996 pada tanggal
11 April 1996. Sebagai Bank Kustodian BRI lebih memfokuskan untuk melayani
nasabah institusi serta bertindak sebagai “Bank Kustodian Reksa Dana” diantaranya
adalah :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reksa
Reksa
Reksa
Reksa
Reksa
Reksa
Reksa
Reksa
Reksa
Reksa
Reksa
Reksa
Reksa
Reksa
Reksa
Reksa
Reksa
Reksa
Reksa
Reksa
Reksa
Reksa
Reksa
Reksa
Reksa
Reksa
Reksa
Reksa
Reksa

Dana HPAM Flexi Plus
Dana HPAM Premium I
Dana HPAM Syariah Ekuitas
Dana HPAM Ultima Ekuitas
Dana HPAM Ultima Money Market
Dana Insight Peduli (I-Care)
Dana MNC Dana Kombinasi Icon
Dana MNC Dana Kombinasi
Dana MNC Dana Kombinasi Konsumen
Dana MNC Dana Ekuitas
Dana MNC Dana Syariah Ekuitas
Dana MNC Pendapatan Tetap II
Dana MNC Terproteksi IV
Dana MNC Terproteksi II
Dana MNC Dana Syariah Kombinasi
Dana Indeks MNC 36
Dana ITB Niaga
Dana Pacific Balance Syariah
Dana Pacific Fixed Income
Dana Pratama Dana Prima Saham
Dana Pratama Investasi Saham
Dana Pratama Prestasi Saham
Dana Pratama Terproteksi 3
Dana Pratama Mandiri Berimbang
Dana Pratama Dana Saham Unggulan
Dan RHB Fixed Income Fund 2
Dana Sucorinvest Syariah Saham Dinamis
Dana Saham MCM Syariah
Dana Terproteksi Sucorinvest Proteksi 1

Dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional, BRI memiliki komitmen
tinggi untuk memberikan layanan terbaik sebagai Bank Kustodian.
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4.3.

PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN
Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT BTMU BRI
Finance, PT Bank BRI Syariah, dan PT. Bank Agroniaga Tbk, Dana Pensiun BRI, PT.
Bringin Sejahtera Makmur, PT. Bringin Jiwa Sejahtera, PT. Bringin Sejahtera Artha
Makmur, PT. Bringin Srikandi Finance, PT. Bringin Gigantara, PT. Satkomindo
Mediyasa, PT. Bringin Indotama Sejahtera Finance, dan Yayasan Kesejahteraan
Pekerja BRI.
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BAB V
TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI
5.1.

TUJUAN INVESTASI
HPAM FLEXI PLUS adalah Reksa Dana yang bertujuan untuk memperoleh
pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan
investasi ke dalam instrumen investasi secara aktif pada Efek Saham yang telah
dijual dalam Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek dan/atau Efek
bersifat utang dan/atau instrumen Pasar Uang dan/atau Kas dan setara Kas.

5.2.

KEBIJAKAN INVESTASI
Portofolio HPAM FLEXI PLUS akan dikelola secara aktif guna mendapatkan
diversifikasi portofolio yang menunjang tujuan investasi.
Kekayaan HPAM FLEXI PLUS akan diinvestasikan pada:
(i)
Minimum sebesar 2% (dua perseratus) dan maksimum sebesar 79% (tujuh
puluh sembilan perseratus) pada Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui
Penawaran Umum dan/atau dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia maupun
Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa
atau fasilitas internet;
(ii)
Minimum sebesar 2% (dua perseratus) dan maksimum sebesar 79% (tujuh
puluh sembilan perseratus) pada Efek bersifat utang yang ditawarkan melalui
Penawaran Umum dan/atau dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia.
(iii)
Minimum 2% (dua perseratus) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan
perseratus) pada instrumen pasar uang yang berjangka waktu kurang dari 1
(satu) tahun serta Kas dan setara Kas;
sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Kebijakan investasi di atas dilakukan dengan komposisi sebagai berikut :
a.

Paling kurang 85% (delapan puluh lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih
Reksa Dana diinvestasikan pada:
(1) portofolio Efek yang diterbitkan, ditawarkan dan/atau diperdagangkan di
Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan/atau
(2) Efek bersifat utang yang diperdagangkan di luar negeri, namun diterbitkan
oleh:
a) Pemerintah Republik Indonesia;
b) Badan hukum Indonesia yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan
Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun
1995 tentang Pasar Modal;
c) Badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara
langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan
Publik sebagaimana dimaksud pada butir b), dan badan hukum asing
tersebut khusus didirikan untuk menghimpun dana dari luar negeri bagi
kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; dan/atau
d) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara
langsung maupun tidak langsung dimiliki Badan Usaha Milik Negara
(BUMN).

b. Paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana
diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang
informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas
internet.
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Pergeseran investasi kearah minimum dan maksimum tidak memberi jaminan bahwa
investasi akan lebih baik atau lebih buruk dari komposisi sebelumnya.
5.3.

BATASAN INVESTASI
Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK dalam melaksanakan
pengelolaan HPAM FLEXI PLUS, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan
yang dapat menyebabkan HPAM FLEXI PLUS :
(i)

memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya
tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;

(ii)

memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum
Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar
negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor peru sahaan dimaksud
atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HPAM FLEXI
PLUS pada setiap saat;

(iii) memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah
mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen)
dari modal disetor perusahaan dimaksud;
(iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh
persen) dari Nilai Aktiva Bersih HPAM FLEXI PLUS pada setiap saat, kecuali;

(v)

a.

Sertifikat Bank Indonesia;

b.

Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik
Indonesia; dan/atau

c.

Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana
Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.

memiliki Efek derivatif:
a. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa
Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2
POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, dengan nilai eksposur lebih dari
10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HPAM FLEXI PLUS pada
setiap saat; dan
b. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari
Nilai Aktiva Bersih HPAM FLEXI PLUS pada setiap saat;

(vi) memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih
dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HPAM FLEXI PLUS pada
setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10%
(sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HPAM FLEXI PLUS pada setiap saat;
(vii) memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun
Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak
melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5%
(lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara
keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih HPAM
FLEXI PLUS pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah
Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
(viii) memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak
Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20%
(dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HPAM FLEXI PLUS pada setiap saat
dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10%
(sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HPAM FLEXI PLUS pada setiap saat;
(ix) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh
Manajer Investasi yang sama;
PROSPEKTUS HPAM FLEXI PLUS
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(x)

memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi
dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva
Bersih HPAM FLEXI PLUS pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang
terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik
Indonesia;

(xi) memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak
terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah
disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau
Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
(xii) membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak
terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada
harga pasar wajar;
(xiii) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau
perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana
Berbentuk KIK;
(xiv) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
(xv) terlibat dalam transaksi marjin;
(xvi) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi
atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi
pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen)
dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
(xvii) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek
bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
(xviii) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin
Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang
merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi
tersebut, kecuali:
a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi;
dan/atau
b. Terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.
Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi
Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi
karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
(xix) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer
Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
(xx) membeli Efek Beragun Aset, jika:
a. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
b. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi
dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut
terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
(xxi) terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan
pembelian Efek dengan janji menjual kembali.
Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini
dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang
ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang
dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak
Investasi Kolektif.
Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku.
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5.4.

PROSES INVESTASI
Manajer Investasi akan melakukan pendekatan secara kolektif terhadap manajemen
dana dimana digunakan, antara lain, model fundamental, kuantitatif dan ekonometrik
untuk menggambarkan struktur portofolio yang memenuhi tujuan portofolio.

5.5.

KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN
Keuntungan yang diperoleh HPAM FLEXI PLUS dari dana yang diinvestasikan (jika
ada) akan dibukukan kembali ke dalam HPAM FLEXI PLUS sehingga selanjutnya
akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.
Dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer
investasi dapat membagikan atau tidak membagikan keuntungan yang diperoleh
sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi,
Pembagian keuntungan teseut akan didistribusikan oleh Manajer Investasi degan cara
transfer ke akun pemegang Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS secara serentak dan
proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit
Penyertaan yang terdaftar di Bank Kustodian.
Pembagian keuntungan dengan cara tersebut di atas, akan berdampak pada
penurunan Nilai Aktiva Bersih HPAM FLEXI PLUS. Semua biaya bank termasuk
biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian
keuntungan berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit
Penyertaan.

5.6.

KRITERIA PEMILIHAN EFEK
Kebijakan Investasi seperti tersebut pada 5.2 diatas berdasarkan pada kriteria
sebagai berikut:
a. Efek bersifat utang: Berupa obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik
Indonesia dengan coupon yang relatif tinggi dan likuid
b. Efek bersifat ekuitas: Efek saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan
Bursa Efek luar negeri dengan market kapitalisasi cukup besar dan tingkat
likuiditas yang memadai
c. Instrumen pasar uang: Bank dengan reputasi yang baik dan tingkat return yang
tinggi.
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BAB VI
METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR
Cara Penetapan Harga Efek berdasarkan Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2 tentang
Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana
Metode perhitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio HPAM FLEXI PLUS
didasarkan pada Peraturan BAPEPAM-LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek
Dalam Portofolio Reksa Dana dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, yang kutipan
lengkapnya adalah sebagai berikut:
1.

Dalam peraturan ini yang dimaksud:
a. Efek Bersifat Hutang adalah Efek yang menunjukkan hubungan hutang piutang
antara kreditor (Pemegang Efek) dengan pihak yang menerbitkan Efek.
b. Nilai Pasar Wajar dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi efek
yang dilakukan antara para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
c. Lembaga PeniIaian Harga Efek (LPHE) adalah Pihak yang telah memperoleh izin
usaha dari Bapepam dan LK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka
menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor
V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek

2.

Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan
disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00
WIB setiap hari bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek
menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa
Efek;
b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
2)
Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
Efek yang diperdagangkan daIam denominasi mata uang asing;
3)
4)
Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK
tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi KoIektif;
5)
Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan
Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang
Penerima Laporan Transaksi Efek;
6)
Efek lain yang berdasarkan Keputusan Bapepam dan LK dapat menjadi
Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
7)
Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan
pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,
menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan
bagi Manajer Investasi
c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai
Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut
menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan
bagi Manajer Investasi.
d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana
dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2
huruf c Peraturan ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari
Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang
menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan
mempertimbangkan antara lain:
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1) harga perdagangan sebelumnya;
2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
3) kondisi fundamental dari penerbit Efek
e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari
perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal
membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud
pada angka 2 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar
Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode
yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan
mempertimbangkan:
1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
2) kecenderungan harga Efek tersebut;
3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir jika berupa Efek Bersifat
Utang);
4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak
perdagangan terakhir;
5) perkiraan rasio pendapatan harga (price eaming ratio), dibandingkan dengan
rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis jika berupa saham);
6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan
peringkat kredit sejenis jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari jika berupa derivatif atas
Efek).
f.

Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang
ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio
Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
1) diperintahkan oleh Bapepam dan LK sesuai peraturan perundangundangan
di bidang Pasar Modal; danlatau
2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut
Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut
dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang
menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan
dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa
Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
3.

LPHE wajib:
a. menentukan standar
ditetapkannya; dan

deviasi

atas

harga

pasar

wajar

atas

Efek

yang

b. mempunyai prosedur operasi standar atau mekanisme untuk memperbaiki harga
pasar wajar atas Efek dimaksud, apabila terjadi kesalahan penilaian (error
pricing)
4.

LPHE wajib menyediakan:
a. akses digital secara daring (online) kepada Manajer Investasi yang mengelola
Reksa Dana untuk mengetahui harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio
Reksa Dana dimaksud; dan
b. harga pasar wajar atas Efek, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b,
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yang terdapat dalam portofolio Reksa Dana yang dikelola oIeh masing-masing
Manajer Investasi untuk hari yang bersangkutan dan satu hari sebelumnya,
secara harian dan tanpa memungut biaya.
5.

Dalam rangka penghitungan harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana,
LPHE dapat meminta informasi kepada Manajer Investasi atas Efek yang menjadi
Portofolio Efek Reksa Dana yang dikelola oIeh Manajer Investasi tersebut.

6.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian
Harga Efek, LPHE dapat memungut biaya atas akses harga pasar wajar dari Efek, jika
Manajer Investasi:
a.

mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2
huruf b, selain pada waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b di atas;

b.

mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2
huruf b di atas dalam bentuk olahan, atau bentuk tertentu untuk memenuhi
kebutuhan khusus Manajer Investasi; dan/atau

c.

mengakses harga pasar wajar atas Efek selain sebagaimana dimaksud pada
angka 2 huruf b.

7.

LPHE wajib menyediakan harga pasar wajar Efek sebagaimana dimaksud pada angka
2 huruf b di atas kepada Manajer lnvestasi pengelola Reksa Dana sebelum pukul
17.00 WlB setiap hari bursa.

8.

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf d dan
huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
a.

memiliki prosedur operasi standar;

b.

menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan
berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara
konsisten;

c.

membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai
Pasar Wajar dari Efek yang m~ncakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi
pertimbangan; dan

d.

menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.

9.

Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar
dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

10.

Dalam penghitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi
Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan
metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara
dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh
tempo (hold to maturity).

11.

Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Berharga Negara
yang dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan
penghitungan Nilai Pasar Wajar-nya menggunakan metode harga perolehan yang
diamortisasi, maka pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan
pada tanggal peJunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.

12.

Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva
Bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan
Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau
penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan
yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
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13.

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK
berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini,
termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi seluruh ketentuan dalam Peraturan
BAPEPAM dan LK No. IV.C.2. tersebut diatas, dengan tetap memperhatikan peraturan,
kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah
dibuatnya Prospektus ini
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BAB VII
PERPAJAKAN
Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas
pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:
Uraian

Perlakuan PPh

a.

Pembagian uang
tunai (dividen)

b.

Bunga Obligasi

PPh Final *

Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh
jis. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor
16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2)
PP No. 100 Tahun 2013

c.

Capital gain/Diskonto
Obligasi

PPh Final *

Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh
jis. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor
16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2)
PP No. 100 Tahun 2013

d.

Bunga Deposito dan
Diskonto Sertifikat
Bank Indonesia

PPh Final (20%)

Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000
jo. Pasal 3 Keputusan Menteri
Keuangan R.I. Nomor
51/KMK.04/2001

e.

Capital Gain Saham
di Bursa

PPh Final (0,1%)

PP Nomor 41 tahun 1994 jo. Pasal 1
PP Nomor 14 tahun 1997

f.

Commercial Paper
dan Surat Utang
lainnya

*

PPh tarif umum

Dasar Hukum

PPh tarif umum

Pasal 4 (1) UU PPh

Pasal 4 (1) UU PPh

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 16 Tahun 2009 (“PP Nomor 16
Tahun 2009”) jo. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 100 Tahun 2013 (“PP Nomor 100
Tahun 2013”), besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari
Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah
sebagai berikut:
1)
5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
2)
10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi Perpajakan tersebut di atas dibuat oleh manajer Investasi berdasarkan
pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang berlaku
sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan
interpretasi ataupun perubahan atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer
Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas. Bagi warga negara asing
disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak
investasi sebelum membeli Unit Penyertaan.
Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai
perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan . HPAM FLEXI PLUS.
Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada
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calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan
dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah
Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon
Pemegang Unit Penyertaan.
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BAB VIII
MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA
1.

MANFAAT BERINVESTASI PADA HPAM FLEXI PLUS
Pemegang Unit Penyertaan dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:
a. Pengelolaan Secara Profesional
dikelola oleh manajer Investasi yang berpengalaman
dan memiliki keahlian di bidang pengelolan dana dengan dukungan akses
informasi pasar modal dan pasar uang yang lengkap.
b. Diversifikasi Investasi
memungkinkan untuk dilakukan diversifikasi portofolio efek
Jumlah Dana
sehingga risiko investasi lebih tersebar. Setiap pemodal
akan memperoleh
diversifikasi portofolio yang sama dalam setiap Unit Penyertaan.
c. Transparansi Informasi
Pemegang Unit Penyertaan dapat memantau perkembangan keuntungan, biaya
dan tingkat risiko investasi setiap saat melalui informasi yang diberikan atas
perkembangan portofolio investasi.
d. Kemudahan Investasi
Pemodal dapat melakukan investasi di pasar modal secara tidak langsung melalui
tanpa prosedur yang rumit. Disamping itu pemodal juga tidak perlu lagi
melakukan riset, analisa pasar dan berbagai pekerjaan administrasi yang
berkaitan dengan keputusan investasi setiap hari.

2.

FAKTOR-FAKTOR RISIKO BERINVESTASI PADA
Semua investasi, termasuk investasi pada Reksa Dana, mengandung risiko. Meskipun
HPAM FLEXI PLUS mencoba mengurangi risiko dengan berinvestasi pada portofolio
yang terdiversifikasi, hal ini tidak menghilangkan seluruh risiko. Risiko-risiko utama
yang dapat mempengaruhi kinerja HPAM FLEXI PLUS diantaranya adalah:
a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
Sistim ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap
perubahan ekonomi internasional. Perubahan kebijakan politik dunia juga turut
mempengaruhi perubahan politik Indonesia bahkan mempengaruhi ekonomi.
Perubahan kebijakan ekonomi dan politik seperti perubahan Undang-Undang dan
Peraturan Pemerintah dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di
Indonesia terutama perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek di
Indonesia yang secara langsung akan berpengaruh terhadap kinerja portofolio
HPAM FLEXI PLUS.
b. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan
Salah satu risiko yang harus dihadapi investor yaitu risiko fluktuasi akibat
kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan. Seperti
diketahui bahwa harga efek obligasi dan efek saham sangat fluktuatif sehingga
mengakibatkan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan mengalami fluktuasi.
Penurunan Nilai Aktiva Bersih ini disebabkan antara lain oleh:
1) Perubahan tingkat suku bunga pasar yang berakibat pada fluktuasi harga efek
dalam portofolio
2) Force Majeur yang dialami penerbit efek dimana HPAM FLEXI PLUS
berinvestasi pada efek tersebut atau pihak-pihak terkait dengan HPAM FLEXI
PLUS sebagaimana diatur dalam peraturan di Bidang Pasar Modal
3) Dalam hal terjadi wanprestasi (default) oleh penerbit efek dimana HPAM
FLEXI PLUS berinvestasi atau pihak-pihak lainnya yang terkait dengan
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HPAM FLEXI PLUS sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan
perjanjian.
c. Risiko Likuiditas
Risiko ini dapat terjadi apabila terdapat Penjualan Kembali secara serentak oleh
para pemodal (redemption rush) dan Manajer Investasi mengalami kesulitan
untuk menjual portofolio dalam jumlah besar dengan segera.
Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada
Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan)
atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer
Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan)
apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
1. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek HPAM FLEXI PLUS
diperdagangkan ditutup.
2. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio HPAM FLEXI PLUS di Bursa
Efek dihentikan.
3. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf k UndangUndang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan
pelaksanaannya.
d. Risiko Pembubaran
Dalam hal (i) Nilai Aktiva Bersih HPAM FLEXI PLUS menjadi kurang dari Rp
10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari
Bursa berturut-turut; (ii) apabila diperintahkan oleh OJK, maka sesuai dengan
POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, Manajer Investasi akan melakukan
pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi proteksi dan
Hasil Investasi HPAM FLEXI PLUS.
Mengingat HPAM FLEXI PLUS tidak melakukan investasi pada Efek luar negeri,
maka perubahan nilai tukar mata uang asing tidak akan mempengaruhi hasil
investasi HPAM FLEXI PLUS.
Dalam hal terjadi faktor-faktor risiko seperti tersebut di atas, Manajer Investasi dapat
melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko kerugian
yang lebih besar yang mungkin terjadi.
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BAB IX
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
Dengan tunduk kepada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM
FLEXI PLUS, setiap Pemegang Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUSmempunyai hak-hak
sebagai berikut:
1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS yaitu Surat
Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan
Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi
Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

Unit

(i)

Aplikasi pembelian Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS dari Pemegang Unit
Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau
Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)
dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank
Kustodian (in complete application and in good fund) sesuai ketentuan
pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;

(ii)

Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS dari Pemegang
Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application)
oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh
Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali
Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan

(iii)

Aplikasi pengalihan investasi dalam HPAM FLEXI PLUS dari Pemegang Unit
Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh
Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer
Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang
ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit
Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta
Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan
dijual kembali serta investasi dialihkan.
2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil
Investasi
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil
investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud
dalam Bab V Prospektus ini.
3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau
seluruh Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS yang dimilikinya kepada Manajer Investasi
setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.
4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam HPAM FLEXI PLUS
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh
investasinya dalam HPAM FLEXI PLUS ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas
pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi seusai dengan syarat dan
ketentuan dalam Bab XV Prospektus.
5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva
Penyertaan Dan Kinerja HPAM FLEXI PLUS

Bersih

Harian

Setiap

Unit

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai
Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1
(satu) tahun terakhir dari HPAM FLEXI PLUS yang dipublikasikan di harian tertentu.
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6. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan
Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang
akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.
7. Memperoleh Laporan Bulanan
Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan
dikirimkan oleh Bank Kustodian ke alamat tinggal/alamat kantor/alamat email Pemegang
Unit Penyertaan.
8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan
Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal HPAM FLEXI PLUS Dibubarkan dan
Dilikuidasi
Dalam hal HPAM FLEXI PLUS dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus
dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh
masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
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BAB X
ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA
Dalam pengelolaan HPAM FLEXI PLUS terdapat biaya yang harus dikeluarkan oleh HPAM
FLEXI PLUS, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan.
10.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN HPAM FLEXI PLUS:
a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 3% (tiga persen) per
tahun yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih HPAM FLEXI
PLUS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau
366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun kabisat dan
dibayarkan secara bulanan pada setiap akhir bulan;
b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,20% (nol koma dua
puluh persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih
HPAM FLEXI PLUS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender
per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun kabisat
dan dibayarkan secara bulanan pada setiap akhir bulan;
c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
d. Biaya pencetakkan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan
keuangan tahunan yang disertai dengan Laporan Akuntan yang terdaftar di OJK
dengan pendapat yang lazim, kepada pemegang Unit Penyertaan setelah HPAM
FLEXI PLUS mendapat pernyataan yang efektif dari OJK;
e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan disurat kabar mengenai rencana
perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan
perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah HPAM FLEXI PLUS dinyatakan
efektif oleh OJK;
f.

Biaya pencetakkan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke
Pemegang unit Penyertaan setelah HPAM FLEXI PLUS dinyatakan efektif oleh
OJK;

g. Biaya pencetakkan dan distribusi Laporan Bulanan setelah HPAM FLEXI PLUS
dinyatakan efektif oleh OJK;
h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan
HPAM FLEXI PLUS;
i.

Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya
di atas; dan

j.

Biaya asuransi (jika ada).

10.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI :
a. Biaya persiapan pembentukan HPAM FLEXI PLUS, yaitu biaya pembuatan
Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen
yang dibutuhkan, termasuk Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan
Notaris;
b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio HPAM FLEXI PLUS yaitu biaya telepon,
faksimili, fotokopi dan transportasi;
c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi serta iklan
dari HPAM FLEXI PLUS;
d. Biaya percetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening HPAM FLEXI
PLUS, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan
Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika
ada), Formulir Pengalihan Investasi (jika ada);dan
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e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada
pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi HPAM FLEXI PLUS
atas harta kekayaannya;
10.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN :
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) adalah maksimum sebesar
2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan
pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan
HPAM FLEXI PLUS. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan
pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang
ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) adalah maksimum
sebesar 5% (lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan
yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan
kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS yang
dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan
pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang
ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
c. Biaya pengalihan investasi (switching fee) adalah maksimum sebesar 2% (dua
persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat
Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dalam HPAM FLEXI
PLUS ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang
dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan
pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang
ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian
Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang
pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali
Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit
Penyertaan; dan
e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya
di atas (jika ada).
10.4. Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris dan atau Biaya Akuntan menjadi beban
Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau HPAM FLEXI PLUS sesuai dengan
pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga
diperlukan jasa profesi dimaksud.
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10.5. TABEL ALOKASI BIAYA
Jenis Biaya

Biaya

Keterangan

Dibebankan ke HPAM FLEXI
PLUS
•

Jasa Manajer Investasi

Maksimum 3,00% per tahun

Dihitung secara harian dari
Nilai Aktiva Bersih HPAM
FLEXI PLUS berdasarkan
365 (tiga ratus enam puluh
lima) hari kalender – per tahun
atau 366 (tiga ratus enam
puluh enam) hari kalender per
tahun kabisat dan dibayarkan
setiap akhir bulan dan dibayar
secara bulanan.

•

Jasa Bank Kustodian

Maksimum 0,25% per tahun

Diperhitungkan secara harian
dari dari Nilai Aktiva Bersih

HPAM

FLEXI

PLUS

berdasarkan 365 (tiga ratus
enampuluh lima) hari per
tahun atau 366 (tiga ratus
enam
puluh
enam)
hari
kalender per tahun kabisat dan
dibayarkan di belakang secara
bulanan.

Dibebankan kepada
Pemegang Unit Penyertaan

•

Biaya
pembelian
Unit
Penyertaan
(subscription
fee)

Maksimal 2,00%

Berdasarkan Nilai transaksi
pembelian Unit Penyertaan

•

Biaya Pengalihan (switching
fee)

Maksimal 2,00%

Berdasarkan Nilai transaksi
pengalihan Unit Penyertaan

•

Biaya Penjualan kembali Unit
penyertaan (redemption fee)

Maksimal 5,00%

Berdasarkan
penjualan
Penyertaan

•

Semua biaya bank

Jika ada

Sehubungan dengan
pembayaran Pembelian,
Pengalihan dan Penjualan Unit
Penyertaan

•

Pajak-pajak yang berkenaan
dengan biaya Pemegang Unit
Penyertaan

Jika ada

Jika ada

Nilai transaksi
kembali
Unit

Biaya–biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang perpajakan
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BAB XI
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN HPAM FLEXI PLUS WAJIB DIBUBARKAN
HPAM FLEXI PLUS wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai
berikut:
a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, HPAM FLEXI PLUS
yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan
kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang
Pasar Modal;
c. total Nilai Aktiva Bersih HPAM FLEXI PLUS kurang dari Rp 10.000.000.000,(sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturutturut; dan atau
d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan HPAM
FLEXI PLUS.
11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI HPAM FLEXI PLUS
Dalam hal HPAM FLEXI PLUS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana
dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:
i)

menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan
rencana pembubaran HPAM FLEXI PLUS kepada para Pemegang Unit
Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa
Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak
berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di
atas;

ii)

menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa
sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a
untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit
Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara
proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh
lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima
Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan

iii)

membubarkan HPAM FLEXI PLUS dalam jangka waktu paling lambat 10
(sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada butir 11.1 huruf a di atas serta menyampaikan laporan pembubaran
HPAM FLEXI PLUS kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak
HPAM FLEXI PLUS dibubarkan yang disertai dengan:
a. akta pembubaran HPAM FLEXI PLUS dari Notaris yang terdaftar di OJK;
dan
b. laporan keuangan pembubaran HPAM FLEXI PLUS yang di audit oleh
Akuntan yang terdaftar di OJK, jika HPAM FLEXI PLUS telah memiliki dana
kelolaan.

Dalam hal HPAM FLEXI PLUS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana
dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:
i)

mengumumkan rencana pembubaran HPAM FLEXI PLUS paling sedikit dalam 1
(satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional
paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang
sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk
menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih HPAM FLEXI PLUS;
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ii)

menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa
sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi
hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya
dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran
dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh)
Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

iii)

menyampaikan laporan pembubaran HPAM FLEXI PLUS kepada OJK paling
lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran HPAM
FLEXI PLUS oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
b. laporan keuangan pembubaran HPAM FLEXI PLUS yang diaudit oleh
Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
c. akta pembubaran HPAM FLEXI PLUS dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal HPAM FLEXI PLUS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana
dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:
i)

menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi
keuangan terakhir HPAM FLEXI PLUS dan mengumumkan kepada para
Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran HPAM FLEXI PLUS paling
kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa
sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c
di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank
Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih HPAM FLEXI
PLUS;

ii)

menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa
sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf
c, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit
Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara
proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan
dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari
Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

iii)

menyampaikan laporan pembubaran HPAM FLEXI PLUS kepada OJK paling
lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dengan dokumen sebagai
berikut:
a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
b. laporan keuangan pembubaran HPAM FLEXI PLUS yang diaudit oleh
Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
c. akta pembubaran HPAM FLEXI PLUS dari Notaris yang terdaftar di OJK

Dalam hal HPAM FLEXI PLUS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana
dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:
i)

menyampaikan rencana pembubaran HPAM FLEXI PLUS kepada OJK dalam
jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan
pembubaran HPAM FLEXI PLUS oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian
dengan melampirkan:
a) kesepakatan pembubaran HPAM FLEXI PLUS antara Manajer Investasi dan
Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
b) kondisi keuangan terakhir;
dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran HPAM FLEXI
PLUS kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu)
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta
memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan
perhitungan Nilai Aktiva Bersih HPAM FLEXI PLUS;
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ii)

menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa
sejak terjadinya kesepakatan pembubaran HPAM FLEXI PLUS untuk
membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan
dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari
Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut
diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak
likuidasi selesai dilakukan; dan

iii)

menyampaikan laporan pembubaran HPAM FLEXI PLUS kepada OJK paling
lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran HPAM
FLEXI PLUS dengan dokumen sebagai berikut:
a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
b. laporan keuangan pembubaran HPAM FLEXI PLUS yang diaudit oleh
Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
c. akta pembubaran HPAM FLEXI PLUS dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi HPAM FLEXI PLUS
harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang
dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan
11.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran HPAM FLEXI PLUS, maka
pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).
11.5. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI
Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum di ambil oleh Pemegang
Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil
likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi,
maka :
a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit
Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10
(sepuluh) Hari Bursa serta mengumumkannya dalam surat kabar harian
berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib
disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama
Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum
mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit
Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga)
tahun;
b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan
kepada rekening giro tersebut;
c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak di ambil oleh Pemegang Unit
Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada
Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri pasar
modal.
11.6. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak
lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:
a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank
Kustodian lain untuk mengadministrasikan HPAM FLEXI PLUS; atau
b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat
persetujuan untuk melakukan pembubaran HPAM FLEXI PLUS, jika tidak
terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.
Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran HPAM FLEXI PLUS
sebagaimana dimaksud pada butir 11.6. huruf b adalah Bank Kustodian, Bank
Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi HPAM FLEXI PLUS
dengan pemberitahuan kepada OJK.
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Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran
HPAM FLEXI PLUS sebagaimana dimaksud pada butir 11.6. wajib menyampaikan
laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling paling lambat 60 (enam puluh)
Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan HPAM FLEXI PLUS yang disertai
dengan:
a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
b. laporan keuangan pembubaran HPAM FLEXI PLUS yang diaudit oleh Akuntan
yang terdaftar di OJK; dan
c. akta pembubaran HPAM FLEXI PLUS dari Notaris yang terdaftar di OJK
11.7. Dalam hal HPAM FLEXI PLUS dibubarkan dan dilikuidasi, maka biaya pembubaran
dan likuidasi HPAM FLEXI PLUS termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan
Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib
dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian
melakukan pembubaran dan likuidasi HPAM FLEXI PLUS sebagaimana dimaksud
dalam butir 11.6. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya
Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat
dibebankan kepada HPAM FLEXI PLUS.
11.8. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit
likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan
kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada)
dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan
diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.
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BAB XII
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada halaman selanjutnya.
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REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS
Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
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Kami yanE beftanda tangan dibawah ini/We, the undersigned:

Manajer Investasi/ Investment Manager

1.

2.

No" Telepon/Telephone No "
Jabatan/Occupation

L-

1. Manajer Investasi

L"

duties and responsibilities

Laporan keuangan Reksa Dana telah
disusun dan disajikan sesuai dengan

Standar Akuntansi Keuangan
Indonesia;

di

as

Investment Manager pursuant to the
Collective Investment Contract ("CIC')

sebagaimana
tercantum dalam Kontrak Investasi
Kolektif ('KIK") Reksa Dana, serta
menurut peraturan dan perundangan
yang berlaku;

2"

trnvestment Manager is responsible for
the preparation of the financial

statements Reksa Dana I1PAM Flexi
Plus ("The Fund") in accordance with is

Manajer Xnvestasi

L
L1

.--a

bertanggungjawab

atas penyusunan dan penyajian laporan
keuangan Reksa Dana HPAM Flexi
PIus ("Reksa Dana") sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab sebagal

L.-a

t.-a
Lt
t

States that:

Menyatakan bahwa:

l-{

Lr --l

Ibnu Anjar Widodo
Wisma Tamara Lantai 7
Jl. Jenderal Sudirman Kav, 24
Jakarta L292O
(021) s206699
Direktur

Nama//Vame

Alamat Kantor/Address

ra

rr

Markam Halim
Wisma Tamara Lantai 7
Jl. Jenderal Sudirman Kav.24
Jakarta t292O
(021) s206699
Direktur

No. Telepon/Telephone No.
Jabatan lOccupation

Lr1
L

L-

Nama//Vame

Alamat Kantor/Address

r--
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F'IEXI PLUS

of the Fund, and the prevailing laws and
regulations;.

2.

The financial statements of the Fund
have been prepared an presented in
accordance with Indonesian Financial
AccountinE Standards;

1--{
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t
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PT HENAN PUTIHRAI ASSET MANAGEMENT
Tamara Center Lt 7,

ll.

Jenderal SucJirman 24, lakarla 12920, Indcnesia

Q

hpfinancials.et;.id

Q

{OZil 520 6699 @ tOZt) 520 5700

*

l-l-a

L
L--

L.
L---

L
L-a
L

r

SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
INI,'ESTMENT MANAGER'S STATE MEI{T
TENTANG
REGARDING
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL
THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCUL STATEMENTS
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
FORTHE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2O]8
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REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS
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L1

L

r-a
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r-a
L=

line with its duties and
responsibilities as stated in the clause 7
(one) above, Investment Manager
confirm that:

a. Semua informasi dalam laporan
keuangan Reksa Dana telah dimuat

a.

4.

Manajer Investasi bertanggungjawab atas
sistem pengendalian internal Reksa Dana
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
sebagai Manajer Investasi sebagaimana
tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta

menurut peraturan dan

All information have been fully and
correctly disclosed in the financial
sfafements of the Fund;

b.

b" Laporan keuangan Reksa Dana tidak
menEandung informasi atau tidak
material yang tidak benar, dan tidak
rnenghilangkan informasi atau fakta
material;

L-a

L=

3" In

secara lengkap dan benar;

L=
14

t
L.
tt-a

Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
masing-masing pihak sebagaimana
disebutkan dalam butir 1 (satu) di atas,
Manajer Investasi menegaskan bahwa:

perundangan

yang berlaku"

The financial statements of the
Fund do not contain false material

information or facts, and not da
they omit material information ar
facts;

4.

Investment Manager is responsible for
the Fund's internal control system in

accordance with its duties and
responsibilities as the Investment
Manager pursuant to the CIC of the
Fund, and the prevailing laws and
regulations.

Demikian pernyataan

ini dibuat dengan This statement

has been made truthfully"

sebenarnya.

Jakarta, 27 Februari/February 27th ,20L9
Manajen Investasi
PT Henan Putihrai Asset Management
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Direktur
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PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
UNTUK PERIODE Ol JANUARI 2018 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018
TOruTRAT INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS
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Kami yang bertanda tangan dibawah ini
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Nama

:Tjondro Prabowo

Lt---

Jabatan

:

Alamat Kantor

Wakil Kepala Divisi lnvestment Services
Gedung BRI ll Lt. 30 Jl. Jend. Sudirman Kav 44-46 Jakarta
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Nomor Telepon

027-2sOO724
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Nama
Jabatan

Putrilswaridewi

Alamat Kantor

Kepala Bagian Kustodian
Gedung BRI ll Lt. 30 Jl. Jend. Sudirman Kav 44-46 Jakarta

Nomor Telepon

021-5758131

PT Bank Rakyat lndonesia (Persero) Tbk dalam hal ini bertindak selaku Bank Kustodian Kontrak
lnvestasi Kolektif (KlK) Reksa dana HpAM FLExt pLUs menyatakan bahwa :
Bank Kustodian Bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa
dana HPAM FLEXI PLUS sesuai dengan fungsi dan kewenangan Bank Kustodian sebagaimana
dinyatakan dalam KlK.
Laporan Keuangan Reksa dana HPAM FLEXI PLUS telah disusun dan disajikan sesuai dengan
Standart Akuntansi di lndonesia.
3. Tanggung Jawab Bank Kustodian atas Laporan Keuangan Reksa dana HPAM FLEXI pLUS ini hanya

L.

2.

terbatas pada kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagaimana telah ditentukan

4.
5.

dalam KlK.
Berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, Laporan Keuangan Reksa dana HPAM FLEXI
PLUS ini telah memuat semua informasi, termasuk informasi atau fakta niaterial, yang diketahui
oleh Bank Kustodian dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodibn dari Reksa dana.
Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa
dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KlK.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 27 Februari 2OL9
Bank Kustodian
PT Bank
lndonesia lPersero) Tbk

Putri lswaridewi
Wakil Kepala Divisi lnvestment ServicJs

Kepala Bagian Kustodian

I nteg rity, Profes s io n a I is m, Trust, In nov atio n, C u st o me r

C e ntric
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Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan

PK7

Registered Public Accountants
Decree of the Finance Minister of the Republic of lndonesia No. 855/KM.1/2017
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Laporan Auditor Independen

Independent Auditors' Rep ort

L-a

Para Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi

t_L{

dan Bank Kustodian

Holders of Investment, Investment Manager and
Custodian Bank
Reksa Dana HPAM Flexi Plus

I

Reksa Dana

HPAM Flexi PIus

Kami telah mengaudit laporan

keuangan

Reksa Dana HPAM Flexi Plus ("Reksa Dana,,)
terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan
tanggal 3l Desember 20L8, serta laporan laba rugi
dan penghasilan komprehensif lain, laporan
perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan
kepada pemegang urlit penyertaan, dan laporan arus

kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal
tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi dan
informasi penjelasan lainnya.

We have' audited the accompanying financial

statements of Reksa Dana HPAM Flexi Plus (the
"Fund"), which comprise the statement offinancial
position as of December 31, 2018, and statement of
profit or loss and other comprehensiye income,
statements of changes in net assets attributable to
holders of investment unit, and cash flows for the

year then ended, and a summary of significant
accounting policies and other explanatory
information.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank
Kustodian atas laporan keuangan

Responsibilities of fnvestment Manager and
Custodian Bankfor the jinancial statements

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung
jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan

Investasi dan Bank Kustodian

and Custodian Bank are
responsible for the preparation and fair
presentation of these financial statements in
accordance with Indonesian Financial Accounting
Standards, and for srch internal control as
Investment Manager and Custodian Bank

disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

determine is necessary to enable the preparatiop of
financial statements that are free from material
misstatement, whether due tofraud or eruor.

Tanggung jawab auditor

A udito rs' resp o n si bility

keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian

internal yang dianggap perlu

oleh

Manajer
untuk
memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang
bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan
suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan
audit kami. Kami melaksanakan audit kami
berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh
Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut
mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan
etika serta merencanakan dan melaksanakan audit

untuk memperoleh keyakinan memadai tentang
apakah laporan keuangan tersebut bebas dari
kesalahan penyaj ian material.

Investment Manager

Our responsibility is to express an opinion on these

financial statements based on our audit.

We

conducted our audit in accordance with Standards
on Auditing established by the Indonesian Institute
of Certffied Public Accountants. Those standards
require that we comply with ethical requirements
and plan and peiform the' audit to obtain
reasonable assurqnce about whether the financial

s t ate me

nt s ar e fr e e fr o m m at er i al mi s s t at e me n t.

Tel: +62 21 3144003 . Fax: +62 21.3L4421.3 . Email: jkt-office@pkfhadiwinata.com . www.pkf.co.id
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,Retno, Palilingan & Rekan . UOB Plaza . Jl. MH. Thamrin Lot 8-10. CentralJakarta 10230
Executive Office : Jl. Kebon Sirih Timur 1 No. 267 . Central Jakarta 10340 . lndonesia
Paul Hadiwinata, Hldajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan is a member firm of the PKF lnternational Limited family of legally independent firms
and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm or firms.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan

PK7

Registered Public Accountants
Decree of the Finance Minlster of the Republic of lndonesia No. 855/KM.1/2017
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Tanggung jawab auditor (lanjutan)

A uditors' resp

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk
memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan
pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur
yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor,
termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian
material dalam laporan keuangan, baik disebabkan

An audit involves performing procedures to obtain
audit evidence about the amounts and disclosures
in the financial statements. The procedures selected
depend on the auditors' judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of
the financial statements, whether due to fraud or
error. In making those risk assessments, the
auditors consider internal control relevant to the
Fund's preparation and fair presentation of the
financial statements in order to design audit

oleh

kecurangan maupun kesalahan. Dalam
melakukan penilaian risiko tersebut, auditor
mempertimbangkan pengendalian internal yang
relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar
laporan keuangan Reksa Dana untuk merancang

onsibility (continued)

that dre appropriate in

the

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami

We believe that the audit evidence we

have

menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

obtoined is sfficient and appropriate to provide a
basis for our audit opinion.

Opini

Opinion

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir
menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang
material, posisi keuangan Reksa Dana IIPAM
Flexi Plus pada tanggal 31 Desember 2018, serta
kinerja keuangan'dan arus kas untuk tahun yang
berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan
Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

opinjon, the dccompanying financial
fairly, in all materiol respects,
the financial position of Rek^sa Dana HPAM Flexi
Plus as of December 31, 2018, and its financial
performance and cash flows for the year then
ended, in accordance with Indonesian Financial

prosedur audit yang tepat sesuai

dengan
untuk
menyatakan
tujuan
kondisinya, tetapi bukan

opini atas keefektivitasan pengendalian internal
Reksa Dana. Suatu audit juga mencakup
pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi
yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi
yang dibuat oleh' Manajer Investasi dan Bank
Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian

procedures

circumstances, but not .fo, the purpose of
expressing an opinion on the effictiveness of the
Fund's internal control. An audit also includes
evaluating the appropriateness of accounting
policies used and the reasonableness ofaccounting
estimates made by Investment Manager and
Custodian Bank, as well as evaluating the overall
presentation of the financial statements.

laporan keuangan secara keseluruhan.

peroleh adalah cukup dan tepat untuk

In our

statements present

Accounting Standards.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

Paul Hadiwinata, CA, CPA, ACPA
Izin Akuntan Publik lPublic,l.ccountant License No. AP. 0261
Izin Usaha KAP|Business License No. 855/KM.112017
27 Februari 2019/February 27,2079

F
LT

rr
rr
rr
rr
rr
rr
r
rr
fr
rr
rr
rr
rr
r
ri{'

The oiginal financial statements included
herein is in Indonesiut lwtguage

l_-

L-rr

L--

r

-.1

L-

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

O F FINANCIAL PO SITIO N
As of December 31, 2018 and 2017

STATEM ENTS

LAPORAN POSNI KEUANGAN
Per

3l

Desember 2018 dan 2017

(disaiikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit

penyertaan)

(expressed in Rupiah,

u4l9$!j!ye;l!r94!!uDL

Catatan/
Notes

2017*l

2018

ASSETS

ASET
Portofolio

investasi:

I

135.155.981.115

Rp8.734.593.484 untuk tahun 2018 dan
Rp60.907.093.484 untuk tahun 20 I 7)
Efek pasar

-

investasi

Kas di bank
Piutang penjualan efek
Piutang bunga
Paiak dibayar

dimuka

350.869.279.330

8.332.351.001

uans

Jumlah portofolio

Investmefi portfolio:
Equity seatities (acquisition cost

3c,3e,4

Efek ekuitas (dengan biaya perolehan
Rp167.240.977.466 untuk tahun 2018 dan
Rp322.282.849.926 untuk tahun 2017)
Efek utang (dengan biaya perolehan

143.488.332.116
3c,

5

13.267

1.066.185.007

3c,7

4s.t23.262

8a

Total investm.ent portfblio
Cash in banks

54.160.359.708

-

.lR

eceivables

from sale of secuities

282.826.324

Interest receivable

486.52s.719.793

TOTAL ASSETS

-

157.867,632.006

JUMLAH ASET

Money mq&9!!99v4!les

431.958.833.792

.99t.621

30, 6

3h,

61.089.554.462
20.000.000.000

amounted Rp 1 67,240,97 7,466 in 20 I
and Rp322,282,849,926 in 2017)
Debt securities (rcquisition cost
onounted Rp8,734,593,484 in 2018
and Rp60,907,093,484 in 2017)

prypS/-t*^-

123.699.969

LIABILITIES

LIABILITAS
Uang muka diterima atas
pemesatran udt penyertaan
Utang pembelian kembali

unit penyertaan
Utang lain-lain
Utans

paiak

A dv once

3c,9

6.136.000

3c,10

31.518.800
520.488.852

ll
3h,

8b

JUMLAH LIABILITAS

1.446.940.625
1.427 .s58.785

82.108.406
640.252.058

NILAI ASET BERSIH PER
UNIT

PENYERTAAI\

n subsc rip

ti o n

Other liabilities
Tares payable

275.6'14.766

TOTAL LIABILITIES

4.940.175.633

NET ASSETS OF
ATTRIBATABLE TO

ASET BERSIH YANG DAPAT

DIATRIBUSIKAN KEPADA
PEMEGANG UNIT
JUMLAH UNIT PENYERTAAN
YANG BEREDAR

o

oJ'investment units
L iab il ities for rede m pt ion
of investment units

1.790.00t.457

157.227.379.948

12
3d

87.274.991,9294

1.80I.5170

481.s85.544.160

229.644.877,3216

UNIT HOLDERS
OUTSTANDING NAMBERS

PARTICIPATING UNIT
NET ASSETS VALUE PER
PARTICIPATING ANIT

2.097,0881

*) Setelah reklasifikasi (catatan 20)

*)

After reclctssification (note 20)

r-{
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Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

which

See accompanying notes to financial statements
fom an integral part of thefinancial statements
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REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS
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STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
O T HER C O MPREHENSIVE INC O ME

Untuk tahuntahun yang berakhir pada tanggal

I

Desember 20 I 8 dan 20 I 7

Decentber

(disaiikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(expressed in Rupiah" unless investment units)

Catatan/
Notes

2018

2017

PENDAPATAN INVESTASI

INVESTMENT INCOME
31

Pendapatan bunga

13

3f

Pendapatan dividen

JUMLAH PENDAPATAN

INVESTASI

2.149.708.734

4.088.234. 193

3.224.87t.883

3.557.849.004

Interest income
Dividend income

5.374.580.617 7.646.083.197

INVESTMENT EXPENSES

Beban jasa pengelolaan investasi

3f,14

Bebanjasa kustodian

3l

Bebanlain-lain
JUMLAII BEBAN INVESTAST

3f,

rs

16

KERUGIAN IIIVESTASI - BERSIH

8.291.884.590

t3.270.960.56t

Management fees

l.105.9 13.380

690.990.383

r
rir
r-{

L-

Custodianfees

1.428.969.052 2.769.405.143
T0.4TT.844.025

T7.T46.279.084

(s.037.263.408)

(9.500.195.887)

Other expenses

TOT,4Z INIIESTMENTEXPEN,SES

INVESTMENT LOSSES - NET

(KERUGIAN)/KEUNTUNGAN INVESTASI
YANG TELAH DAN BELUM DIREALISASI
Keuntungan bersih
investasi yang telah direalisasi

3c,3f

REALIZED AND ANREALIZED
(LOSS)/GArN

O

N TNVESTMENT
Realized gain

33.661.r73.19t fi1 .687 .7 t9.894

on investment

Kerugian bersih
investasi yang belum

direalisasi

3c,3f

Jumlah (kerugian)/keuntungan investasi
yang telah dan belum

direalisasi

(PENURUNAN)/KENAIKAN ASET BERSIH
YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA
PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI
AKTIVITAS OPERASI
SEBELUM PAJAK PENGHASILAN
BEBAN PAJAK PENGHASILAN

Unrealized loss

(61.256.129.215)

(38.4i4.098.728)

(27.594.956.024\

3h, 8c

(PENURUNANYKENAIKAN ASET BERSIH
YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA
PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI
AKTIVITAS OPERASI
SETELAH PAJAK PENGHASILAN

on investments

(PENURUNAN)/KENAIKAN ASET BERSIH
YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA
PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI
AI(TIYITAS OPERAST

Lihat catatan atas laporan keuangan yang menrpakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

Total realized and unrealized
(loss)/sain on investment

79.273.621.166

(DEC REASE)/INC REA SE IN NET
ASSETS

ATTRIBATABLB TO HOLDERS
OFINVESTMENT ANIT FROM

(32.632.2r9.432)
(790.549.000)

OPERATING ACTIVITIES
BEFORE INCOME TAX

69.773.425.219

(82r.s2;.250)

INCOME TAX EXPENSE
(DEC REASEYINC REA SE IN NET
ASSETS

ATTRIBUTABLE TO HOLDERS
OFINVESTMENT UNIT FROM

(33.422.768.432)

OPERATING ACTIVITIES

68,901.905.029

PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN

L]
r-Lr-a
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TOruI, INZESTMENTINCOME

BEBAN INVESTASI

AFTER INCOME TAX
O T HER C O M PR

L--

L:
r--L:
r --l

For the yean ended
3 l, 20 I 8 ancl 20 I 7

(DEC REA
ASSETS

EHENSI VE INC

S EYINC R

O

ME

EAS E IN NET

ATTRIBUTABLE TO HOLDERS
OFINYESTMENT UNIT FROM

(33,422,768,432\

68,901.905.029

OPERATING ACTIVITIES

See accompanying notes to

which

fonn

an integral

pan of

financial statements

the Jincmcial statements

The oiginal financial statements included

herein is in Indonesian language

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

LAPORA}I PERUBAIIAN ASET BERSIH YAIIG
.DAPAT DIATRIBUSIKAN
KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS
ATTRIBUTABLE TO HOLDERS OFINVESTMENT UNIT

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal

For the yean ended
December
2018 and 2017

il,

31 Desember 2018 dan 2017

(disaiikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(erpressed in Rupiah, unless investment units)

2018

20 17

(PENURUNAIT) KENATKAII ASET BERSTH YANG

DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA
PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
DARI KEGIATAN OPERASI

(DECREASE) INCREASE IN NET I,SSEZS
A TTRIBUTA BL E TO HO LDERS

OFINVESTMENT UNIT
Q3.422.765,432\

68.90I.905.029 FROMOPERATINGACTIYITIES

TRAIISAKSI DENGAN PEMEGA}IG UNIT
PENYERTAAN

TRANSACTIONS IYITH
HOLDERS

115.662.157.355

Penjualan unit penyertaan
Pembelian kembali unit penyertaan

619.489.847.140

(406.597.553.135) (5t6.297.233.t17)

Jumlah transaksi dengan pemegang

unitDenyertaan

(290.935,395,7801

103.192,614.023

(PENURUNAN) KENAIKA}{ ASET BERSIH YAI\G

DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA
PEMEGANG T'NIT PENYERTAAN

F INVESTMENT

UNIT

Subsciption of investment unit
Redemption of investment unit
Total t ra nsactions w it h
holders of investment anit

(DECREASE) INCREASE INNET ASSETS
ATTRIBUTABLE TO

(324.3s8.t64212\ 172.094.519.052 HOLDERSOFTNVESTMENTUMT

ASET BERSIH YANGDAPAT

DIATRIBUSIKAN KEPADA
PEMEGANG UNIT PEiYYERTAAI\

PADAAWALTAHUN

48 1.585.544.160

309.491.025.108

ASET BERSIH YANG DAPAT

NET ASSETS
ATTRIBUTABLE TO HOLDERS
OFINVESTMENT UNIT
THE BEGINNING OFTHE YEAR
NET ASSETS

DIATRIBUSIKAN KEPADA
PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
PADA AKHIR TAHUN

1s7.227.379.948

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

O

481.585.544.t60

ATTRIBUTABLE TO HOLDERS
OFINVESTMENT UNIT
THE END OFTHE YEAR

See crccompanying notes to financial stotements

ini

whichform on integral part of thefinancial statements
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The oiginal financial statements included
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REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal

STATEMENTS OF CASH FLO WS
For the years ended
December 31,2018 and 2017

31 Desember 2018 dan 2017
(<lisaiikan dalam Ruoiah. kecuali untuk unit

oenyertaan)

kxoressed in Rupiah, tmless investment units)
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2018

201'.7
CASH FLOTYS FROM OPERATING

ACTIVITIES

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan dari pendapatan bunga dan dividen
Pembelian (penjualan) portofolio efek
Pembayaran biaya operasi

Pembayaran

paiakpenshasilan
operasi

Receipt of interest income and dividend
Purchase (sale) of ma*etable securities

(18.675.422.940)

Payment of operuting expenses

(984.115.360) (622.424.962\

Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk)

aktivitas

(44.857.050.086)

8.fi7.625.829

s.735.983.648

2s9.809.360.645
(11.318.913.9s8)

(56.037.272,159)

253.242.314.975

Pqyment ofincome tm
from (ased in)

Net cash provided

operating activities
CASH FI,OWS FROM FINANCING

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

ACTIVITES
Penjualan udt penyertaan
Pembelian kembali unit

penyertaan

1

13.878.29 I

.898

pendanaan

(PENURUNAN) KENAIKAN
KAS DI BANK BERSIH

.2'77

(294.134.683.062)

106.351.473.738

(40.892.368.087)

Subsciption of investment unit

.348.597

(514.925.874.859)

Kas bersih (digunakan untuk) diperoleh dari

aktivitas

62t

(408.012.974.960')

Redemption of investment unit
Net cosh (used in) provided from
financing activities

(DECREASE) INCREASE IN NET
CASH IN BANKS

50.314.201.579

CASH IN BANKS AT
BEGINNING OFPERIOD

KAS DI BANK
PADA AWAL PERJODE

KAS DI BANK
PADA AKHIR PERIODE

54.160.359.708

13,267.991,621

3.846.158.I29

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

CASH IN BANKS AT
ENDING OF PERIOD

54.160.359.708

S ee

which

acco m p any
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REKSA DANA HPA}T FLEXI PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For lhe yean ended
December 31, 2018 and 2017

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
3

I Desember

201 8 dan 20 I 7

@isajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

1, GENERAL

1. UMUM

a. PendirianPerusahaan

a.

Estoblishment of the Compauy's

Reksa Dana HPAM Flexi Plus ("Reksa Dana"), adalah Reksa Dana
berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka yang dikelola oleh
PT Henan Putihrai Asset Management, berdasarkan Undang-Undang
Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal tanggal l0
November 1995 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
23/POIK.04l20l6 tanggal 13 Juni 2016 serta Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-552/BL/2010
tanggal 30 Desember 2010 tertang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana
Berbentuk Konhak Investasi Kolektif. Pada akhir Desember 2012, fungsi,
fugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan
di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan
dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan
Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Reksa Dana HPAM Flexi Plus ("The Fund"), is a Mutuol Fundfomed
under a Collectit,e Investilent Contract is limited ntanaged by PT Henan
httihrai Asset Management, based on the Capital Market Law No.8/1995
on Capital Market,s dated Novernher 10, 1995 and Regulation oJ' tlte
FinanciaL Senices Authoily No. 23/POJK.04/2016 dated June 13, 2016
as well as the Chairman of the Capilal Market Supenisory Agency and
Financial lnstitution No. KEP-S52/BL/2010 dated December 30, 2010
Guidelines for the Management of the Fund in the Form of Collective
Investment Contract. On December 2012, the Jilnction,s, duties cutd
altthoity of the regulation and supenision ofJinancial senices activi1l in
the sector oJ capital markets, insurance, pension funds, Jincmcial
institutions md other financial instilr.rlions shifted front the Ministry of
Finunce ond Bapepcm-LK to the Monetary Services Authoity ('OJK).

Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana antara PT Heran Putifuai
Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mandiri, Tbk

The Collective Investnent Contra.t ("CIC") between PT Henan Putihrui
Asset Management as Invest,nent Manager and PT Bank Mandii Tbk
Cttstodian Bank is documented in deed No. 15 dated Morch 02, 2All
drawn beJbre Dr. lrawan Soerodj<t, 5.H., M.Si., Notary in Jakaria. Dated
June 28, 201 I Inveshnent Manager and Custodian Bank havc amended the
Colleclive Inveslment Contrd{t ("CIC") which is docwnenled in deed
addedum II CIC No. 284 dated June 28.2011 druwn befote Dr. Iruwan

sebagai Bank Kustodian dihungkan dalam Akta

20ll

No.

15 tanggal 02 Maret

di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., di Jakarta.

I Manajer Investasi dan Bank Kustodian sepakat
melakukan perubahan pada Kontrak Invsstasi Kolektif ("KIK") tersebut
yang dituangkan dengan Akta Addendum II KIK No. 284 tanggal 28 Juni
201I di hadapan Notaris Dr. kawan Soerodjo, S.H., M.Si,, di Jakarta.

Pada tanggal 28 Juni 201

Pada tanggal 28 Maret 2014 Manajer Investasi dan Bank Kustodian
sepakat melakukan perubahan pada Kontrak Investasi Kolektif yang
berdasarkan dengan Akta Addendum III KIK No. 67 tanggal 28 Maret
2014 di hadapan Notaris Leolin Jayayanti, S.H., di Jakarta mengenai
perubahan biaya pembelian (subsciption fee ) dari semula 5% (lima per
seratus) menjadi 2% (dw per seratus) dan perubahan biaya penjualan
(redemptionJbe) dari semula ZYo (dua per seratus) menjadi 5% (lima per
seratus). PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi
telah memberikan pemberitahuan kepada Ketua Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Surat Manajer Investasi tertanggal

7 Maret 2014 No. 0065/DIR-HPAM/IIV20I4 perihal:

Pemberitahuan

u

Soerodjo, 5.H., M.Si., Notary in Jakarta

Dated March 28, 2014 Investment Manager and Custodian Bank have
utnended the Collective Investmcnt Contract which is documenled in deed
addendum III CIC No.67 dated March 28,2014 drawn before Leolin
Jayayanti, 5.H., Notary in Jakana regarding chcmge oJ' subsciption fee
Jiom 594 (ive par one hundred.) to he 226 (ty,o por one lurrdred) and
clnnge oJ'redentption fee) J'rom 20% Ttwo par one hundrcd) to be 594 (J'ive
par one hLtndretl). PT Henan hiihrai Asset Management os Investment
Manager has informed to Commissioner of Monetary Seruices Authoity
based on Investment Manager Letter da.ted March 7, 2014 No. 0065/DIRHPAM/III/2)14 regarding: Notification Change of The Collective
Investment Contract and Prospechrs of Reksa Dcma HPAM Flexi Plus

Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kotektif dan Prospektus Reksa
Dana HPAM Flexi Plus.

Planning.

Pada tanggal 29 September 2014 Manajer Investasi bermaksud untuk
melakukan penggantian Bank Kustodian Reksa Dana HPAM Flexi Plus
yang semula PT Bank Mandiri (Persero), Tbk menjadi PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero), Tbk sebagaimana tercantum dalam Akta Penggantian
Bank Kustodian dan Addendum IV KIK No. 6l tanggal 29 September
2014 oteh Notaris Leolin Jayayanti, S.H., di Jakarta.

Dated September 29, 2014 Investmenl Manager changed Cu,stodion Bcmk
ReksaDanaHPAM Flexi PhtsJ'rom PT Bank Mandii (Penero), Tbk to be
PT Bunk Rakyat Indonesia (Penero), Tbk which is declared in the
Amended Deed of Custodian Bank and Addendum IV CIC No. 6l daled
September29, 2014 by Notary LeolinJayayanti,5.H., Notary inJakarla.

Tujuan dan kebijakan investasi

Inv est m eilt obj ect iv es an d p olicies

Tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memperoleh pertumbuhan
nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan

Mtrtual Fund investment objective

investasi ke dalam instrumcn invcstasi sccara aktifpada Efek Saham yang
tclah dijual cialam Penawaran Umum dan/atau instrumcn pasar uang

dan/atau Setara Kas. Komposisi dasar porlofolio berdasarkan jenis
instrumen adalah sebagai berikut:

(i)

Minimum 2% dan maksimum 79ok pada efek bersifat ekuitas yang
ditawarkan melalui penarvaran umum dan/atau dicatatkan pada Bursa
Efek di Indonesia maupun luar negeri yang intbrmasinya dapat
diakses melalui media massa atau fhsilitas interret.

is lo

obtain optimal

gm'th of

investment value in tlte long term by investing in investment instrunents
active in the Exchange Shares that have been sold in a public oJfeing and
/ or money ma*et instnunents ond / or cash equivalent. The basic
composition of the potfol.io by type of instrutnent is as follows:

(i)

Minimun 2%o and mcuimurn 79'% in eEdty seadties offered through
pnblic o/fering and / or listed on the Stock Exchange in lndonesia
ad obroatl tlnl inJbnnation is accessible lhrough mass rnedia or
a

internet Jacilities.
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

For the 1,earc ended

Untuk tahun-tahun yang bcrakhir pada tanggal
3

I Desember 2018 dan 2017

December

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

1. UMUM (lanjutan)

3

l,

20 I 8 und 20 I 7

(Expressed in Rupioh, unless investment utit.s)

1, GENERAL

(continned)
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b. Tujuan

L4

L-
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P

b. Iw

79oh pada efek bersifat utang yang
ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau dicatatkan pada Bursa
Efek di Indonesia.

a

2%o

olicies (i'ontimred)

and mcLrimum 79o% in debt Securities offercd tltrotLglt
and / or listed on the Stock Exchange in Indonesia

public oJfering

20% dan maksimum 79oh Pada instrumen pasar uang yang
berjangka waktu kurang dari I (satu) tahun dan/atau setara kas sesuai
dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

(iii) Minimum 2%o and marimtLm 79t% in money ntarket instruments with
a matuity of less than I (one) year and / or cosh equivolents in

Reksa Dana telah memperoleh Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK
20ll mengenai Pemberitahuan
Et'ektifnya Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana.

Mtrtual Fund has obtained the Decrce oJ'Chairntan of Bapepam & LK No.
S-4691/8L/201 I dated Apnl 29, 20) I regarding the Notification E/Jbctive

(iii) Minimum

accordnrce with the laws in Jbrce in Indone.gia

No. S-4694/BL/2011 tanggal 29 Aprrl

c.

estm ent obj ectiv es and p

(ii) Minimunt

(ii) Minimum 2% dan maksimum

!-*.a

L-

dan kebijakan investasi (lanjutan)

Laporan keuangan

R egi.\

c.

trati

o t1 S

totem en t Fu nd.

Financial statements

Transaksi unit penycrtaan dan nrlai aset bersih per unit dipublikasikan
hanya pacia hari-hari bursa. Hari teraklir bursa dibulan Desember 2018
dan 2017 adalah tanggal 31 Desember 2018 dan 29 Desember 2017.
Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 3l
Desember 2018 dan 2017 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih
Reksa Dana masing-masing pada tanggal 3l Desember 2018 dan 2017.

Trunsactions oJ inveshnent units qnd net a\set.t value per unit werc
published only on the bourue da1'. The last day oJ the bourse in December
2018 and 2017 were December 31,2018 and December 29,2017
respectivel.y. The financial statements of the Fund for the v-ean ended
December 31, 2018 and 2017 were presented bosed on the position of the
.fhnd's net assets os at December i1,2018 rud 2017 respectivelt.

2, PERPINDAHAN BANK KUSTODIAN REKSA DANA HPAI}I FLEXI

2. DISPLACEMENT OF CUSTODIAN BANK REKSA DANA HPAM
FLEXI PLUS

PLUS
PT Henan Putihrai Assct Managcment sebagai Manajer Investasi bermaksud
mengubah Bank Kustodian untuk Reksa Dana HPAM Flexi Plus dari PT
Bank Mandiri (Persero), Tbk menjadi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero),
Tbk sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") yang dituangkan
dalam Akta No. 6l tanggal 29 September 2014 yang dibuat di hadapan
Notaris Leolin Jayayanti, S,H. Rencana penggantian Bank Kustodian Reksa
Dana HPAM Flexi Plus oleh Manajer Investasi tersebut telah mendapatkan
persetujuan dari PT Bank Mandiri (Persero), Tbk selaku Bank Kustodian dan
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk sebagai Bank Kustodian pengganti
berdasarkan Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian Reksa Dana HPAM
Flexi PIus yang telah ditandatangani oleh Manajer Investasi, PT Bank
Mandrri (Persero), Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk pada
tanggal l9 Agustus 2014.

PT Henan Putihrai Asset Management at Investment Manager intends to
change the Custodian Bank Jor the lnvestment Fund HPAM Flexi PIus Jtom
PT Bank Mandiri (Petreru), Tbk to PT Bank Rakyat Indonesia (Penero), Tbk
in accordtuce vvith the CoLLective Inv'estment Contract ("CIC") u outlined in
Act No, 6l dated September 29, 2014 made before Notaru Leolin Ja.t'r1"-nu,,,
S.H. Thesucce.ssion plat Custodian Bank Mtttual Ftrnds HPAM FlexiPlus by
the Inl'estment Manager hrs obtained opprovctl ./rom PT Bank Motdii
(Persero), Thk as the Cu.stodian Bank and PT Bank Raltyat Indctnesia
(Persero), Tbk as Custodidn Bank substitute by agreement Replacernent
Custodian Bank Mu.tuql Funds HPAM Flexi Plus that has been signed by the
h1\,estment Manager, PT Bank Mandiri (Persero), Tbk and PT Bank Rakyat
httlonesia (Penerof, Tbk tlated August 19, 2014.

tanggal 22 Agustus 2014, dan telah memperoleh tanggapan dari pihak OJK
melalui surat OJK tertanggal l8 September 2014 No: S-1313/PM.2l1l2014
pcrihal: Tanggapan atas Rencana Perubahan Kontrak lnvestasi Kotektif dan
Prospektus Reksa Dana HPAM Flexi Plus sehubungau dengan penggantian

Tlrc Investntent Manager has submitted a request Jbr approval oJ plans for the
replocement oJ'the Custodian Bank Mutual Funds HPAM Flexi Plus and
notifl, the plan tu chunge the Contract and lhe Mfiual Ftrnd Prospecltts
HPAM Flexi Plus in connection with the rcplacement of the Custodian Bank
Mtfitnl Ftrnds HPAM Flexi Plus to the Financial Senice.g Authoity ("FSA")
vio the mail Investmetfts Manager dated August 22, 2014 No. 0290/DlR'
HPAM/Vlll/2014 Subjer:t; Notice oJ' Change Plan Collective Invelihnent
Contruct qnd the Mutual Fund Prospecttrs HPAM Flexi PlLrs in connection
with the replacement of the Ctrstodidn Bank and hcs been announced to the
pu.blic through the newspoper Harian Ekonomi Neraca published in dated
August 22, 2014, and hu obtoined a response from the FSA by letter dated
September 18.2014 No: S-1313/PM.211/2014 Subject: comments on the
Proposed Amendnent and the Collec'tive lnvestmettt Contract Mutual Fund
Prospectus HPAM Flexi Plus in connection with the repLacement oJ the

Bank Kustodian,

Custodion Bank.

Manajer Investasi telah mcnyampaikan permcrhonan persetujuan rencana
pcnggantian Bank Kustorlian Rcksa Dana HPAM Flcxi Plus dan
memberitahukar.r rencana perubahan Kontrak dan Prospektus Reksa Dana
HPAM Flexi Plus sehubungan dengan penggantian Bank Kustodian Reksa
Dana HPAM Flexi Plus tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
nelalui Surat Manajer lnvestasi tertanggal 22 Agustus 20I4 Nomor:
0290/DIR-HPAMIY'lIIl}}14 pcrihal: Pemberitahuan Rcncana Pcrubahan
Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus Reksa Dana HPAM Flexi Plus
sehubungan dengan penggantian Bank Kustodian dan telah diumumkan
kepada publik melalui surat kabar Harian Ekonomi Neraca yang terbit pada
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REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS
CATATAN ATAS LAPORAI\ KEUANGAN (lanjutan)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS lcontinued)
For the yean encletl

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
3

I Desember

20 I 8 dan 20 17

December 31, 2018 and 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unitpenyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investmenl units)

2. PERPINDAHAN BANK KUSTODIAN REKSA DANA HPAM FLEXI
PLUS (lanjutan)

2, DISPLACEMENT OF CUSTODIAN BANK REKSA DANA HPAM
FLEXI PLAS ftontinued.)

Dalam akta No. 6l tanggal 29 September 2014, terhihrng sejak tanggal
ditandatanganinya akta ("Tanggal Efektif'), maka hak dan kewajiban PT
Bank Mandiri (Persero), Tbk selaku Bank Kustodian Reksa Dana HPAM
Flexi Plus beralih kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk selaku
Bank Kustodian pengganti, sehingga kstcntuan-ketenfuan dalam Kontrak
tetap berlaku dan mengikat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk selaku
Bank Kustodian pengganti sejak Tanggal Efektif. Perubahan atas Kontrak
selanjutnya dikemudian hari (ika ada) tidak diperlukan persetujuan dalam
bentrk apapun dari PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.
3" IKIITISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

binding oJ PT Bank Rukyat Indonesia (Perserc). Tbk as a substitute
Custodian Bank since the eJfective dafe. A mendment to conlrul Jurther in the
any) are not retluired apprcvals in any form of PT Bmk Mandii
(Penerc), Tbk.

fttnre (if

3. SUMMARY OFSIGNIFICANT ACCOANTING POLICIES

Laporan keuangan Reksa Dana telah ilisusun dan diselesaikan secara
bersama-sama oleh PT Henan Putihrai Asset Management, selaku Manajer
Investasi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, selaku Bank
Kustodian dari Reksa Dana pada tanggal 27 Februari 2019. Manajer Investasi
dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana
sesuai dengan tugas tlan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer

Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam

In deed No. 6l dated September 29, 2014, commencing J'rom the date of
signing of the deed ("EJfective Date"), the rights and obligations of PT Bank
Mandii (Persero), Tbk as Custodian Bank of Mutual Fttnds HPAM Flexi Phrs
transferred to PT Bank Rakvat Indonesia (Penero), Tbk as a substitute
Custodian Bank, so that the provisions oJ the Contrac:t shall remain valid and

KIK

Reksa

The Fund's financial stalements have been prepared and completed both by
PT Henon hnihrai Asset Management, u the Inyestment Manager and PT
Bank Rak.yat Indonesia (Percero), Tbk, of the Fund on Febntary 27, 2019.
Investment Manager cmd Custodian Bank are responsible for the financial
stolements of the Fund according to eoch duties and responsibilities of
Investment Mtuagcrand Cuslodian Bank us stipulated in the Fund's CIC and

in accordance with the prevailing Laws aad Regulation.

Dana serta menurut Peraturan dan Perundangan yang berlaku.

Berikut

ini

adalah kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam

penyusunan laporan keuangan.

Prcsented below orc lhe
the financ ial statements.

a.

a.

Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan di
Indonesia, mcncakup Pernyataan dan Interprctasi yang dikeluarkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan
Peraturan OJK.

pincipal

of prepatalion of

Bosis

the

accounting policies adopted in prepating

financial slalements

in occotdurce with the Indonesitu
tlrc Statements and
Intetpretations issued by the Financial Accounting Standard Bctard of
Indonesian Instittie of Ac'countants and OJK's regulations.
The Jinancial statements are prepared

Financ:ial Accounting Standards, including

Laporan keuangan disusun berdasarkan harga perolchan, kecuali untuk

The

aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok instrumen keuangan

e.(cept

yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan surat berharga
diukur pada nilai wajar yang diukur berdasarkan nilai wajar. Laporan
keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akual, kecuali laporan

value through profit ctr loss and a fair vulue secuities which ure meuured
at fair value. The Financial statements ate prcpated under the accrual
basis o.f accounting, except for statements of cath .flows.

financial statements have been prepared under the historical cost,
for Jinancial assets classi,fied as financial instntmenls held at Jair

arus kas.

Laporan arus kas disusun mcnggunakan mctode langsung dan arus kas
dikelompokkan atas tlasar aktivitas opcrasi, investasi dan penclanaan.
Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank
serta deposito berjangka yang jatuh temp<.r dalam waktu tiga bulan atau

The,statements oJ'cashJ'lott,,s are prepared barcd on the direct method by
classiJ'ving cash JTows as operating, invesling and financing activilies. For
the purpose oJ the stdtements cf cah Jlows, cosh and cash equivalents
include cash in bunks and tirnc deposits with matuit.y of three months or

kurang.

/ess.

Seluruh angka dalam laporan keuangan

ini

dinyatakan dalam Rupiah,

yang merupakan mata uang fungsional dan pencatatan Reksa Dana,
kecuali dinyatakan lain.
Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi

Keuangan

di

Indonesia, dibutuhkan estimasi

dan asumsi

yang

mempengaruhi:

"

nilai aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan atas aset

Figures

in

the

financial stotemenls are stated in Rupiah, which is the

fttnctional and reporting affrency of

the Fund, unless otherwise stated.

The preparation of financial statements in confonnity with Indonesian
Financial Accounting Standords, requires lhe use of estimotes uld
a\

.

dan liabilitas kontijensi pada tanggal laporan keuangan; dan

sum

p

I i

o

n.\

t

h

ot alfec

L\

:

of assets etd li.tbililies and disclosure of
contingent qssels and liabilities at the date of thefinancial statements;

the reponed atncnmts
cold

.

jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

.

the reporled atnounts of revenues and expenses dwing the repoiing

peiod.
Walaupun estimasi irii dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Reksa
Dana atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin
berbeda denganjumlah yang diestimasi semula.

Although these estinales are bascd on the Mutual Fund's besl knowledge
of curent events and e.tivities, ctctual resuhs mu7- differ from those
eslimales.
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REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

Unhrk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
3 I Desember 201 8 dan 2017

(DisajrkandalamFtupiah,keclrali,totok

b. Perubahan Fernyataan Standar Akuntansi Keuangan

(Expressed in RuDiah, unless investment Ltnits)

3. SUMMARY

dan

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan
Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAKIAI) telah menerbitkan standar baru, revisi dan interpretasi yang berlaku
efektifpada atau setelah tanggal I Januari 2018, sebagai berikut:

r
o
o
r

L-

Amandemen PSAK 2 "Laporan Arus Kas"
Amandemen PSAK

l3 "Properti Investasi"

Amandemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan"
Amandemen PSAK 53 "Pembayaran Berbasis Saham"

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal I Januari 2020:

o
o

L{

r

L-

L-

urrritpenyertaan)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

l_{

r{

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
For the yean ended
December 31, 2018 and 2017

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

PSAK7l "InstrumenKeuangan"

7l "

Instrumen Keuangan tentang Fitur
Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif '

Amandemen PSAK

PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"

Penerapan PSAK dan ISAK tersebut diatas tidak memiliki dampak yang
signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan dan diungkapkan pada
laporan keuangan Reksa Dana periode ber.;alan atau periode tahun

b,

O

F SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (contintred)

Changes to Staterflents of Financial Accounling Standards and
Inter p r et al io ns of Fin ancial A cco unti ng Sta nd ar d s

Financial Accounting Standard Board of lndonesian Institute of
Accountafits (DSAK-IAI) hco issued the following new standwds,
amentlments and intetpretations which were eJfeclive on or after January
l, 2018 asfollows:

o
c
o
.

Amendment to SFAS 2 "Statement oJ'Cash Flows"
Amendment to SFAS 13 "lnvestment Propefty"
Amendments SFAS 46 "Income Tcu"
Amendment to,S,FA S -53 "Share Based Pa\,ment"

Effective stat'ting on or ufter January I , 2{)20:

o
o

SE4S 7l "Financial Instrument"
Amendment tu SFAS 7l "Financial Instrumenl: Prcpal'menl Features
N egativ e Co m Pe ns alio n "
SITS 72 "Revenuefrom Contract with Customer"

w i th

o

Implementation of the abot'e SFAS and IFAS hatl no significant impact on
the arnounts reported and disclosed in the Muntal Fund's financial
stotements Jbr ctrtent period or prior yean'

sebelumnya.

c.

Instrumen keuangan

Finqncial instruments

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset
keuangan dan liabilitas keuangan.

dnd fi ntmc ial I iabi lities.

Aset keuansan

Financial

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya dalam dua kalegori (i)
aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan
(ii) pinjaman yang dibcrikan dan piutang. Klasifikasi ini tergantung dari
tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Reksa Dana menentukan
klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat a*'al pengakuannya.

The Mutual Fund classifies its financial atsets into nva calegoies of (i)
Jinancial assets meosured at J'air value thrcugh proJ'it or loss and (ii) loans
and receivables. The classification depends on the putpose Jbr which the
Jinancial assels were ucquired. The fitrul delermines the class(ication o.f

(i)

Aset keuangan yang diukur pada nilai waiar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan ini merupakan aset keuangan yang diklasifikasikan
dalam kelompok diperdagangkan.

The Mutual Fund classfres its financial inslrumenls into financial rrsets

its

assets

finmcial

(i)

astets at

Financiul

a.ssets

initial recognition.

atfuir vulue through orofit or loss

These.financial arsets represent financial

assets classiJied as held

Jbr

trading.

Asct

keuangan diklasitikasikan sebagai diperdagangkan jika
diperoleh atau dimilrki tenttama untuk tujuan dijual atau dibeli
kembali dalarn waktu dekat atau jika merupakan bagian dari
portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan
terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek
(short-term profit tnlrirg) yang terkini

A financiat arset is classiJied as held Jbr trading iJ- it is acquired or
incurred principally Jbr the putpose oJ' selling or repurchasing it in
the short term or if it is part of portfolio of identified financial
instntments that ue managed together and for which there is
evidence of a recent ctctual pattent of short-term profit taking.

Aset keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui
pada nilai wajarnya pada saat pcngakuan awal; biaya transaksi (ika
ada) diakui sccara langsung ke dalam laporan laba rugi. Keuntungan
dan kerugian yang tinibul dari perubahan nilai wajar dan penjualan
aset keuangan diakui di dalam laporan laba rugi dan dicatat masing-

in this category ore recognized initially at
(if any) ore recognized directly to the
costs
transaction
value;
.fair
statements oJ' proJit or lttss. Gains and losses orising Jron c'lnnges in
fair t'altre and sules of thesefinancial assels are recognized directly in
the statenents of prdit or loss and ore recorded respectively as

masing sebagai "Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum
direalisasi" dan "Keuntrurgan/(kerugian) investasi yang telah

gain s/ (lo sses.) on i nv

direalisasi".

Financial usets inchrded

"[Jnrealizert gains/(losses)
es t m en ts ".

on

inveslments"

and

"Realized

r,
u{

The original financial statements included
herein is in Indonesicm lcrnguage
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REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS kontirued)
For the yean ended

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Unhrk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
3

I Desember

December

201 8 dan 2017

@isajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

l,

20 I 8 and 20 I 7

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOANTING POLICIES (continued)

3. IKHTISARKEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Instrumen keuangan (lanjutan)

Financ ial inst r u m ent s

Aset keuangan (laniutan)

Fin anc

(i)

3

Aset keuangan yang diukur oada nilai wajar melalui laporan

laba

(i)

ial

s

asset

Finoncial

(c

ont i rurcd)

(con tinu ed )

assets at

(contiruted)
-lair volue throush prqlit or loss

rugi (laniutan)
Pendapatan bunga dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar

melalui laporan laba rugi dicatat

di dalam laporan

Interest

laba rugi dan

dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga".

(ii)

Pinjaman yang diberikan dan piutang

frcm financial

loss is included

assets classified at

fair

in the stdtements of pxtJit or

value thrcugh prcfit
ile reported at

loss rmd

"Intercst irtcorne".

(ii)

Loans and receivables

Pinjaman yang tliberikan dan piutang adalah asct kcuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak
mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

Loans and receivables are non-deivative Jinancial assets with Jixed
or determinable puyments lhat are not tluoted in an actit'e market,

-

yang dimaksudkan oleh Reksa Dana untuk dijual dalam waktu
dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan,
serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai diukur
pada nilai wajar nrelalui laporan laba rugi;

-

yang pada saat pengakuan awal ditctapkan dalam kelompok

-

those that upon initial recognition designates as available Jbr sale;

-

thoseJbrwhich the Muhrul Fttnd ntaS, not recoversubstuntiully ull
of its i.nitial investment, other than becmtse of credit deterioration

-

other than:
those that the Mutual Fund intends lo sell immediately or in the
shon rcnn, v,hich are classified cx heldfor lrading, and lhose that
the entity upon initial recognition designates rc at fair talue
thmugh

prdit or

loss;

tcrscdia untuk dijual; atan

-

dalam hal Reksa Dana mungkin titlak akan memperoleh kembali
investasi awal secara substansial, kecuali yang disebabkan oleh
penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang.

of loans and rcceivables.

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang
diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (ika ada) dan

Loans cud rcc:eivables are initially recognized at fair value plus
trdnsqction costs (if any) and subsequently meosured d mortised cost

selanjutnya diukur pada biaya dengan diamortisasi perolehan

using the effective interest rate hethod.

menggunakan metode suku bunga efektit.

dari asct keuangan dalam kelompok pinjaman yang
diberikan dan piutang dicatat di dalam laporan laba rugi dan

Inc'ome front financial asset,s classified as loans and receivables i,s
included in the statements oJ-profit or loss cutd is rcpofied us "Interest
income".

Pendapatan

dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga".

In

Dalam hal terjadi penurunan nilai, penyisihan kerugian penurunan
nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset
kcuangan dalam kclompok pinjaman yang diberikan dan piutang,
tlan diakui di clalam laporan laba rugi sebagai "Penyisihan kerugian
penurunan nilai".

the ca*e

repoied

of

impairment, allowance

for

impairment /osses

rs

as adeductionJ'rom the carrying value oJ theJinancial assets

classiJ-ied at loans and receivables, and recognized in the statements
oJ-pnlit nr loss as "A llowance Jbr impoiment losses".

Pensakuan

Recosnition

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

Transaclions of the
trade dote.

L{

Penurunan nilai dari aset keuansan

Im

L_

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana menilai apakah terdapat bukti

The

yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan

objective evidence thar a finmcial asset or group of financial assels a
impaired. Impainnent losses are incuned only if there is objeclive
et,idence of impairment as a rcsult of one or more events that occnted
after the ihitial recognition oJ the csset (a "loss event") and that loss event
(br events) has an impact on the estimated future cash J-lou's oJ' the
J'inancial assets or grcup ofJinancial a:ssets that can be reliably estimated.

f-.-

mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan

diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan
hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai
tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah
pengakuan awal aset tersebut ("peristrwa yang merugikan"), dan peristiwa
yang melugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan
atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi
secara andal.

o

air

m

Munal Fund's financial

enl of linan cial

Munnl Fund

al,sets are recognized on the

asset s

a.ssesses

at each reporting date whether there

is

L
r-{

The otiginal finntcial statements included
herein is in Indonesian lcu'tguage
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REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (contirued)
Far the )'ean ended
December 31, 2018 and 2017

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal

..4
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r
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3

I Desember

201 8 dan 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit

penyertaan)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

c.

fExpre,tsed ln

(lanjutan)

I{urir*, ,Irlers inves'men' unil,

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOANTING POLICIES (continued)

c,

Itrstrumen keuangan (lanjutan)

Financial insttuments (c<tntinued)

Liabilitas keuansan

Financial liabilities

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori
liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

The Mttttrul Funcl classified its financial liqbilities
financial liabilities at amorlized cost.

L:

Liabilitas keuangan yang diukur dengau biaya perolohan diamortisasi

Financial liabilities at amortized cost

It

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas
keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi
dikategorikan ke dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya

Financiat liabilities that ate not classified ca financial liabilities at fair
value thrcugh profit or loss is categoized into Jinancial liabilities at

l-{
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perolehan yang diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya
transaksi (ika ada). Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur

Financial liabililies at amortized cost ore initialu recognized at J-air value
plt$ trdnsactiotts costs (if any). AJier initiol lecognition, the Mutual Fund
meafitres all financfu! tiabilities at omoftized cost Ltsing eJJbctive interest

seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan

rate method.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yaflg diukur dengan biaya

diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penentuan nilai wajar

Determination of fair Yfllue

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif
di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga
pordagangan torakhir atas instrumen keuangan tersebut di bursa efek,

The fair value of financial instruments traded actively in the stock
exchange is cletermined based on last quoted market prices oJ the J'inanckil
inslntments, wi.thout consideting the trmsalion cost^

tanpa memperhitungkan biaya transaksi.

The fair vohLe oJ J'inrucial instruments that il'e gr1rled in the stock
exchtnges are de.termined using the fair market value defined b.v the
Secaities Picing Agency in Indonesia, v'hich is Indonesia Bond Picing
Agency ("lBPA"), withottt consideing the trotnsaction cost. If the .fair
ma*et price of the -financial instruments are not listed in IBPA, the
Investment Manager will tre the broken quoted price as references'

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di bursa efek
ditentukan dengan menggunakan informasi harga pasar wajar yang
ditetapkan oleh Lembaga Penilai Harga Efek di Indonesia, yaitu
Indonesia Bond hicing Agency ("IBPA"),tarya memperhitungkan biaya
transaksi. Apabila harga pasar wajar atas instrurnen keuangan yang
dimiliki oleh Reksa Dana tidak terdapat di IBPA, maka Manajer Investasi
akan menggunakan informasi harga rata-rata yang bersumber dari
beberapa broker (quoted

pice)

sebagai acuan.

Penshentian pensakuan

Derecosnition

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual
atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir' atau
ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara subtansial
seluruh risiko dan marlfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer
(ika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka

Financial

assets dre derccognized when the contractual rigltts to receive
the ccuhJlows from lhese ossets have ceased to exist or lhe assels hwe
been lransfeted and substantialbt all the isks and rewards of ownenhip
of the cxsets arc also tansfened (if substmtiall.v' all the isks and rcwards
hme not been trans,fened, the Milual Fund evaluales lo ensltre that
continuing involvement on the basic oJ'any relained powen oJ cotthrtl

Reksa Dana melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan
berkelanjutan atas kondali yang masih dimiliki tidak mencegah

does not prevent derecognition). Financial liabilities are derecognized

penghentian pengakuan). Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya
ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

when they hwe been rcdeented or otherwise extinguished.

Reklasilikasi aset keuansan

Recl nssi fi cat

Aset keuangan yarrg tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau

Financial essets that are no longer hetd Jbr trading or repurchase of
financial assets in the near future cotld be reclassified as loans and
receivubles if it meet the definition of loans und rcceivablcs

pembelian kembali aset keuangan dalam waktu dekat dapat
direklasifikasikan ke pinjaman yang diberikan dan piutang jika momenuhi
definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

3I Desember 2018

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
For the years ended

dan 2017

December

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

3

l,

20 I 8 and 20 I 7

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOaNTING POLICIES (continucd)

c,

Instrumen keuangan (anjutan)
Instrumen keuangan saling hapus

Financisl instruments ('continued)
O

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah
netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak
yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang
telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto
atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara

ffset t in g fi n an cial inst r u m

en ts

Financicrl assets and liabilities are oJfset and the net amount is rcpofted in
the statements of financial position when there is a legalll, enforceable
right to oJfset the recognized amounts and there is an intention lo settle on
a net basis or realist the &tset atld settle the lkrbilitv simttltaneou,sly.

bersamaan.

Hak saling hapus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan dapat
dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam
peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana
atau pihak lawan.

The legally enJbrceable ight must not be contingent onJiiure events and
must be enforceable in the normal c:ourse of business and in lhe event of
default, insolvency or bunknrptcy of the Mfiual Fund or the coLtnter
party.

Klasilikasi instrumen keuansan

C lassificat

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangatr ke dalam klasifikasi
tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan

The Mtrtuctl Fund clcxsiJies the J'inancial instruments it'tto closses that
reJlects the nahtre of inJbnnation and take into account the characteistic
of those financial instruments. The clusificatictn can be seen in the tdble
below':

karakteristik dari instrumen keuangan tersobut. Klasifikasi

ini

dapat

dilihat pada tabel berikut:

ion of fi nancifll inst r um ents

Golongan (ditentukan oleh
Reksa Dana/
Class (as determined

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 55/

L-

Categorlt as delineel bY SFAS 55
A,set keuangan yang diukur pada nilai
wajar melalui laporan laba rug7
trinancial a.ssets at-fair value through
prof'it or lo.ss

bv the Mutual Fund)

{set keuangan/
Financial assets

Pinjaman yang diberikan dan piutang/
Loans and receivobles

Sub golongani

Sub clssses
Efek utang/

Portofcrlio investasi/

Debt seatities

Investments poftfolio

Efek ekuitas/
Equity seu,tities

Porlofolio investasi/
Investmeilts portlblio

r-l

Instrumen pasar uang/

Monet

mark et instnt nents

Kas di bank/Carft in banks
Piutang bunga,/Ir terest

iv ab I es
.rece

Piutang pengalihan unit penyertaan/
Receivables ft'om switching of investment units
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan/

t-{

L-

PLUS

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal

r--a

L:
r{

u

Liabilitas keuangan/
Finoncial liabilities

Liabilitas keuangan yang diukur
dengan biaya perolehan diamortisasi/
trinancial liabilities at ilnortized cost

Advances on subsciDtion ol investment units
Utang pembelian kembali uni! penyertaan/

Liabilities for redemption of investment units
Utang pembelian efek/
Liabil ities for purchase of- securities
Utang lainJain/Othe r I iab il it ies

l_^al

L]
L:

d. Nilai aset bersih Reksa Dana

d. Net

assets value oJ lhe

Mutunl Fund

t-

t-

L.
l-{
Lr{
Lt-{

L:
LL-{

r

Njlai aset bersih Reksa Dana dihitLurg dan ditentukan pada setiap akhir
hari bursa dengan menggunakan nilai pasar rvajar.

Nilai

aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih
Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa drbagi dengan jumlah unit

penyertaan yang beredar.

The net assets value of the Mutual Fund i.s t;olculated ond determined aj
the end oJ eaclt boune da1, by using the foir market volue.
The net assets value per inreslment unit is calculated by dit,iding the net
of each bourse day, hy the total
outstanding inv estment u n its.

assets value oJ' the Mtnudl Fund at the end

L.
L
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herein is in Indonesian language
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REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

3

I Desember 2018 dan 201

For the yearc ended
December 31, 2018 and 2017

7

(Disaiikan
untuk unit penyertaan)
aliuttukwitpenyertaan)
, . dalam Runiah. kecuali

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

(tanjutan)

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e,

e. Portofolioinvestasi

r--t

LT
r--

L:

Investments portfolio

Investasi terdiri dari:

Investments cons ist oJ :

.
.

Efek ekuitas berupa saham
Efek utang berupa Surat Utang Negara dan obligasi korporasi; dan

.
.

Equitl,seauities in theform ofshares;
Debt seatitie.s in the form of Government Secuities and corynrate

.

Pasar uang dalam negeri danlatau dcposito dalam mata uang Rupiah.

,

Domestic money market and/or deposit

bonds; and

in

Indonesian Rupialt

currency.

rl

Investments portJbtio are clossiJied cs Jinant:ial assets measured at .fair
value through prcJit or loss, al Jair value secuities and loans and

Portofolio investasi diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur
pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, surat berharga diukur pada
nilai wajar serta pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat Catatan 3c,
untuk perlakuan akuntansi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar
melalui laporan laba rugi, surat berharga diukur pada nilai wajar serta
pinjaman yang diberikan darr piutang.
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang bcrakhir pada tanggal

f.

receivables. ReJbr to Nole 3c, for the accounting policy oJ'Jinancial assets
mecsured at fuir value thrcugh pntfit or loss, at fair value secuities rnd
loans and receivables.

f.

Pengakuan pendapatan dan beban

Revenue

onl

expense recognition

from debt seatrities, money market

instnrment, ond

Pendapatan bunga dari efek utang, instrumen pasar uang, dan rekening
giro diakui secara akrual harian.

Interest income

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau
penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian
investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi.
Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan efek
dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata

Unrealized gains or losses due to increase or decrease of the market pice
value) and rcalized gains or losses on investments are pre,sentecl in
the slatements of pn{it or loss. Realized gains or losses from su}es ctf
securities are calailated based on cost thdt uses weighted average mclhod.

current occount is crccrued on duily basic.

(air

tertimbang.

g.

h,

Beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian dan beban
investasi lain-lain diakui secara akrual harian.

accnred on a daillt

Transaksi dengan pihak berelasi

Transactions with rehtecl party

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana
didefinisikan dalam PSAK 7 "Pengungkapan Pihak Berelasi".

The Mulual Fund enten inlo transoctions with relaled pariy at deJined in
SFAS 7 "Related Party Disclosures".

Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam
catatan atas laporan keuangan.

T1,pe of trcmsac.tions and balances with reloted party are disclosed in the
notes to thefinancial statements.

Perpajakan

Taxation

Beban pajak tcrdiri dari beban pajak

Mtmagemenl fees, custodian fees and other inNestment expenses tre
11115i9.

Tar expense consists oJ'arnent and defered ta\
prdit or loss.

kini dan tangguhan yang diakui

exPense which arc

dalam laporan laba mgi.

recognized in the stalements ol

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku
atau yang secara substantif berlaku pada akhir periode pelaporan, di
negara dimana Reksa Dana beroperasi menghasilkan pendapatan kena
pajak. Sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing Manajcr Invcstasi
dan Bank Kustodian, sebagaimana tcrcantum dalam Kontrak Investasi
Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang
berlaku, secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat
Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi dimana aturan
pajak yang berlaku men:butuhkan interpretasi. Jika perlu, Reksa Dana
mcncntukan provisi bcrdasarkarn jumlah yang diharapkan akan dibayar

The current income ttl( change is calculated on the basis of the tcx laws
enacted or substantireb enacted at the end of the repofiiilg peiod, in the
counties where the Mutual Fund operates and generate kaable incrtme. ht
accordance with each duties and responsibilities the Investment Manager

and Custodian Bank, as stated in the Fund's Collective Investtnent
Contract, cmd in rccordance u,ith the prevailing lows and regulations,

in t@i rctums with rvspect lo
in v'hich the applicable tar regulation is subiect to

periodically evaluate positions token

situalions

intery)retation. The Fund establishes provision where appropriate on tlte
basis oJ-amonts expected to be paid to the ta,( authoities.

kepada otoritas pajak.

t2

t

r
r
r
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REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (contirued)
For the yean ended
December 31, 2018 and 2017

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang bcrakhir pada tanggal
3

I Desember

20 I 8 dan 20 I 7

{Disajikan dalam F(vpiah, keculalr untok unit

penyefiaan)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

h.

(Expressed in Rupiah' unless ittvestment units)

(lanjutan)

3. |UMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (contiruted)

h.

Perpajakan (lanjutan)

tta is fully recognized' ttsing the l'iability method on
temporary diJJbrences which arise from the diJJerence between the tcx
bases of ansets and tiabitities and their catrying amounts in the J'inancial

Defened income

Pajak penghasilan tangguhan diakui sepenuhnya, dengan menggr'rnakan

r1

metode liabilitas untuk semua perbedaan temporer antara

IV

Taxation (continued)

dasar

pengenaan pajak aset dan liabilitas dcngan nilai tcrcatatnya pada laporan
keuangan.

statements.

Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak
(dan hukum) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada
akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak
penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan

Deferred income tax is detennined using tat rates (and laws) that have
been enacted or substantially enacted by the end oJ the reporting period
and are expected to apply when the related defened income ta:t asset is
realized or the defered incorne tat liability is settled.

tangguhan diselesaikan.
Aset pajak tangguhan diakui hanya

kena pajak

Defened tax asse$ are recognized only if it is prcbable thal ftnltrc tclrable
cunotmts u'ill be avaitahle to utilize those temponry differences ond

jika kemungkinan jumlah penghasilan

di masa depan akan memadai untuk dikompensasi

dengan

losses.

perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling

DeJbrrect t(N assets and liabilities are oJl,set when there is a legally
enJbrceable righl to o-/Jset cutent tN avsets and liabililies and when the

hapus

apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk mclakukan saling
hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset
dan liabititas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas
perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabititas pajak kini akan
saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum

ctefened tor balanc:es relute to the sane texation authori\'. Cwrent tar
assets and t$ liabilities are offset wherc the Milual Fund has a legalll'
enforceable ight to offset and intends either lo settle on a net batis' or to
redlist the cBSel and settle the liability simultaneously.

untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan
penyelesaian saldo-saldo terscbut secara ncto, atau untuk mcrealisasikan
dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

i.

rr
rr
rr
rr
rr
rr
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Informasi segmen operasi

O p er at

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

An operaling segment is

.

.

thal engages in business activities from v'hich it moy esrn revenues
and incur expenses (including revenues and expenses relating to
transactions with other components of the silne entity);

.

whose operaling results are revieu'ed regularly by lhe operoting
decision maker to make decisions about resources to be allocated to
the segment and 6sess its perfonnance; and

.

Jbrwhich discreteJinancial idormation

L-

yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan
dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang
terkait dengan transaksi dengarn komponen lain dari entitas yang

en

a component o-f entit)' which:

sama);

"

hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh

pengambil

keputusan operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber

daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai
kinerjanya; dan

.

j.

tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

is available.

Reksa Dana menyajikan segmen operasi berdasarkan laporan internal
Reksa Dana yang disajikan kepada pengambil keputusan operasional
sesuai PSAK 5. Pengambil keputusan operasional Reksa Dana adalah

The Munal Fund presents operuting segment based on intemal reports
that are presented to the Mutual Fund's operaling decision maker in
accordance u'ith SFAS 5. The Fund's decision maker is the Inveshnent

Manajer Investasi.

Manager.

Penggunaan estimasi

Use of eslimates

The prcparution of financiol statements

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang
berlaku umum mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan

in conformity with

generalll'

pengungkapan aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan liabilitas
kontijcnsi pada tanggal laporan kcuangan dan jumlah pendapatan dan
beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbecla dengan taksiran

accepted accounting principles require the Inveslnrcnt Manuger lo make
estintates and asumptions that affect antounts of assets and liabilities'
assets and li(tbilities, ancl disclosure q/'contingencies at lhe date of the
oJ'revenues and expenses
-financial statements and the repofied amounts
rluing the reporling peiod. Actual results could be diJferent Jrom those

tersebut.

estimates.

asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas,

serta

l3
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REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
3

I Desember

201 8 dan 20

l7

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit

penyertaan)

t/Exaressed in Rrrpiar, trnless inveslm enl

rrnil,

4. INVESTMENT PORTFOLIO

4. PORTOI'OLIO I}WESTASI
Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

a.

a. Equity

Efek ekuitas

securilies

2018
Persentase

terhadap

jumlah
portofolio/
Percentage to

Nilai wajar/

Nilai perolehan/

Nama efek/

lr

rr
rr
rr
rr
rr
rr
rr

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
For the yean ended
December 31,2018 and 2017

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

acquisition

Fairvulue

PT Barito Pacific Tbk
PT Chandra Asri Pstrochemical Tbk.
PT Surya Semesta Internusa Tbk.

13.894.89s.039
5.255.50 1.967

r7.4 16.169.000
16.603.360.875

t9.527.482.204

15.961.800.000

PT lntraco Penta Tbk.

il.650.t13.272

I

PT AKR Corporindo Tbk.

16.302.638.71 5

r

PT Asha Intemational Tbk.
PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

12.942.085.t3'7
16.039.81 1.016

Nwne

ofinvestment

Cost

I

7.494.439.546

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.
PT Intan Baru Prana Fiilance Tbk.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

20.846.310.421

PT Soechi Lines Tbk.
PT Bakrie Telecom Tbk.

b.

3t.923.600

tt,tz4%
t0,679%
9,641%

t3.475.0r7.500

1.638.300

11.231.174.640

6.685.223

9,39t%
7,827%
5,203%
4,312%

2.012.500

7.466.375.000
6.187.s26.400

23.437.600

t.479.200
19.566. I 00

1.092.000.000

2.184.000.000
5.107.375.000

b.

t%

1.400.700

3

5.4 13.872.000

El'ek utang

11,57

3.226.s00

5.323.54 r.600
3.841.685.000

2.563. I 59.100

167 .240.977.466

JumlahlTotal

12,138%

5.746.888.069

400.000.000

PT Darma Henwa Tbk.

.287.100
2.802.255
7

4.994.505.93t

8.992.04t.749
t2.062.264.400

PT Benakat Integra Tbk.
PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk.

lembar/ totnl investment
Nnmberofshares pofifolio
Jumlah

3,773%
1,786%
1

43.680.000
102.147.500
39.6 18.500

1.980.92s.000

8.000.000
135.155.981.115 324.905.078
400.000.000

\))o/,

3,559%
I,381%
0,279%

94,19'h

Dehl securities

2018
Persentase
terhadaP

jumlah
portofolio/
Percentage to

Nilai perolehan/

Nama efek/

Nane of

int'eshnent

Jatuh

tempoi

total investment

Coll

Obligasi Subordinasi II Bank Cimb Niaga Tahun 20 1 0
Obligasi Pemerintah Republik Indonesia FR 0064/
Bond oJ'The Govemment of Republic of Indonesia FR 0064
Obligasi BKLJT Indonesia Eximbank III Tahap I Tahun
2016 Seri C

Obligasi Pemerintah Republik Indonesia FR 007 l/
Bond of The Got'ernment of Republic of Indonesia FR 007 I
Obligasi Pemerintah Republik lndonesia FR 0065/
B ond o.l The Government of Repubtic oJ- Inrtonesia FR 0065

portfotio

23 Dcsember

2020

3,530o/o

5.402.500.000

5.065.262.800

1.816.400.000

l .761.740.000

15 Mei 2028

1,228%

1.019.800.000

1.005.688.640

8 Juni 2021

0,701%

460.575.000

470.064.941

Matet2029

0,328%

35.318.484
E.734.s93.484

Jluml,,hlTotal

Jumlahoortofolio investrsilTotal investment

Nilai wajar/

29.594.620

8.332.351,001

175.975.570.950 143.488'332'116

!-{

L-

t4

15

15

Mci

2033

0'02lVo

5,8lyo
l00oh
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REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (contiruted)
For the yean ended

Unhrk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
3

I Desember

201 8 dan 201 7

December

@isajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

3

l,

2018 and 2017

(Expressed in Rupiah, unless ittvestment unit.s.)

4. INVESTMENT PO RT FO LIO (continued)

4. PORTOI'OLIO II.IVESTASI (laqiutan)

*

a. Efekekuitas

Equity securities

20 t7
Persentase

terhadap

jumlah

portofolio/
Percentage to
Nama efeld
Nme of investment

Nilai perolehan/
Cost

acquisition

Nilai wajar/
Fair

value

Jumlah lembar/
Number of shares

total investment

portfolio

PT Intraco Penta Tbk.

25.750.042.760

45.725.508.400

106.835.300

10,586%

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.
PT Astra Intemational Tbk.

34.941.890.963

42.t73.730.000

7.028.9ss

9,763%

40. I 85.41 8.707

5.043.000
17.808.400

9,690%
9,317%

PT Barito Pacific Tbk
PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

32.626.206.887

41.856.900.000
40.246.984.000

26.982.460.8',7',|

25.183.884.830

fi.395.423

s,830%

PT Intan Baruprana Finance Tbk.
PT Bank Pan Indonesia Tbk.

20.846.310.421
10.974.265.988

2

1.796.968.000
14.149.680.000

I 17.188.000

s,046%

12.4t2.000

3,276%

PT Surya Semesta Internusa Tbk.
PT Surya Citra Media Tbk.
PT AKR Corporindo Tbk.
PT Bank Cimb Niaga Tbk
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk.
PT Inti Agri Resources Tbk.
PT MNC Investama Tbk.
PT Benakat Integra Tbk.
PT CipuEa Development Tbk.
PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk.
PT HD Capital Tbk.
PT Soechi Lines Tbk.
PT XL Axiata Tbk.
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
PT Bakie Telecom Tbk.
PT Delta Dunia Makmur Tbk.
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk
PT Bumi Serpong Damai Tbk.
PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.
PT Summarecon Agung Tbk.
PT Arwana Citra Mulia Tbk.
PT Bank Windu Kentjana International Tbk.

t6.4s2.614.020

13.232.925.000

25.695.000

12.763.463.582
12.265.548.117

12.598.400.000

5.080.000

12.592.050.000

1.983.000

3,063%
7,9t7%
2,915%

10.201.516.438
I 1.505.013.343

r r.259.000.000

2,606%

9.270.652.500

8.340.000
7.271.100

5.745.843.912

9.079.884.000

27.514.800

2,1020/o

12.000.000.000

100.000.000
102.147.500

2,0840/u

8.992.041.749

9.000.000.000
7.252.472.500

6.750.010.678

6.067.200.000

5. I 20.000

1,405%

t2.062.264.400

5.269.260.500

39.6 l 8.500

1,220%

4.687.300.000

93.746.000

r,08s%

s.746.888.069

4.617.s99.600

19.566.100

1,069%

3.5 10.7 10.985

3.552.000.000
2.325.000.000

1.200.000

0.822%

1.500.000

0,538%

2. I 84.000.000

43.680.000
3.000.000

0,506%
0,497%

l.6r 8.400.000

2.14s.000.000
1.777.350.000

722.500

0,4tt%

663.100.000
1.017.070.010

646.000.000
s23.600.000

380.000
1.100.000

0, I 50%
0,t2to/o

450.000

424.080.000

0,098%
0,098%

PT Bank Permata Ttlk

Jtmlah/Total

468.730.000

2.426.500.000
1.092.000.000
2.745.000.000

580.750.000
42 l .600.000

.+zs.zso.ooo

442.600.000

406.600.000

1.240.000
1.900.000

504.528.000

400.000.000

640.000

322.282.849.926

350.869.279.330

769.60s.s78

2,146%

1,679%

0,094%
0,093%
8l,23oh

h.
L
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REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
For the yean ended

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
3 I Desember 20 I 8 dan 201 7
(Disaiikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit

December 31, 2018 and 2017

penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment ttnits)

4. INVESTMENT PO RTFO LIO (continueil)

4. PORTOFOLIO INVESTASI (laniutan)

b.

b,

Efek utang

Debt securities

Persentase
terhadaP

jumlah
portofolio/
Percent1ge to

tempol

total investment

Cost

Name of-inveshnent
Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri
Petrochemical Tahap I Tahun 2017 Seri A
Obligasi Subordinasi I Bank Cimb Niaga Tahun 2010
Obligasi BKLJT II FIF Tahap I Tahun 2015 Seri B
Obligasi BKLJT III Adira Finance Tahap V Tahun 2016 Seri

40.000.000.000
5.402.500.000

40.060.924.400
5.351.3 s3.750

5.0t7.500.000

5.050.668.050
5.0 19.190.950

2.075.000.000

2.067.369.s40

5.080.000.000

A

Obligasi BKLJT I Wom Finance Tahap IV Tahun 2015 Seri B
Obligasi Pemerintah Republik Indonesia FR 0064/
Bond oJ'The Govemment of Republic of Indonesia FR 0064
Obligasi BKLJT Indonesia Eximbank III Tahap I Tahun 2016 Seri C
Obligasi Pemerintah Ropublik Iudonesia FR 0071/
Bond of The Govemment of Republic of Indonesia FR 007 I
Obligasi Pemerintah Republik Indonesia FR 0065/
Bond of The Govemment of Repubtic of lntlonesia FR 0065

12 Desember 2020
23 Desember 2020
24 April 2018

1,162%
0,479%

r.948.193.620

15 Mei 2028

t.034.'755.290

8 Juni 202 I

460.s7s.000

523.934.087

15Marct2029

33.164.7'7 5
35.318.484
60.907.093.484 61.089,554.462

c.

1,169%

22 Desember 201 8

6.400.000

El'ek pasar uang

9,274%
1,239%

22Marer2018

1.019.800.000

1.8 r

JrlmlahlTotat
c.

Jatuh

Nilai perolehan/

Nama efe[</

15 Mrei

2Q33

0,451%
4,240%
0,i214/o

0,0081"
14'140/.

Money market securities

20t7
Perscntase
terhadaP

jumlah
Portofolio/
Percentage to

Nilai perolehan/

Nama efek/
Name of

investment

Cost

PT Bank J Trust lndonesia Tbk.
PT Bank Mayapada Internasional Tbk.
PT Bank Mega Tbk.
Bank Panin Syariah Tbk.

Fqjr

value

5.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000
5.000.000.000

5.000.000.000
5.000.000.000

5.000.000.000

s.000.000.000

tempo/
Matuity date
Jatuh

T ol

al

in

v e st

m en t p

o

r

l6

total investment

porlfolio
58%

6 Januari 20 I 8
28 Januari 2018

1, I

28 Januari 2018

l, I 58%

28 Januari 20 I 8

1,158%

20.000.000.000 20.000.000.000

J\mllahlTotal
Jumlah portofol io inv estasil

acouisition

Nilai wajar/

I,1 58%

4,63yo

The original financial statem ents included
herein is in Indonesian lcmguage

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
For the yeon ended
December 31, 2018 and 2017

CATATAN ATAS LAPORAN KEUA\GAN (lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
3

I Desember

20 I 8 dan 20 I 7

(Disaiikan dalam Rupiah, kecuali untuk nnit

penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

5. CASH IN BANKS

5. KASDIBANK

This ac'count consists qf:

Akun ini terdiri dari:
20
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk

Asia,Tbk

PT BankCentral

l

8

z0 t 7
46.826.728.244

t2.204.127.510

1.063.864.111
13.267.991.621

'1

.333.631.464

PT Bank Rakyat Indonesia (Penero), Tbk
PT Bank Central Asiu' Tbk

Total

54.I60.3s9.708

6. RECEIVABLES FROM SALE OF SECARITIES

PIUTANG PENJUALAN EFEK

Akuo itri merupakan tagihan atas transaksi penjualan efek yang belum

This account represents receivable
ents of fi nanc ial pos iti on.

fmm

sale of secuities at the dole

of the

terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

s tatem

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penuunan nilai atas
piutang bnnga karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang

Mutual Funds does not pntvide an allowance for impairment losses for
receivable sirrce the Investment Mcmager believes that the whole receivahle
*e collectible.

tersebut dapat ditagih.

7. INTEREST RECEIVABLE

PTUTANG BUNGA

This account consists oJ':

Akun ini terdiri dari:

2018

2017
Interest on:

Bunga atas:

41.377.6t1

Obligasi
Jasa giro

8.942.468

3.745.651

-

Deocrsito

.rumlah

26.684.931

The Mutual Fund does not provide ot allowance for impaitmenl losses J'or
receivables since the Inveshnent Manager believes that the Y'hole rc<eit'ables
are collectible.

dapat ditagih.

E. TAXATION

PERPAJAKAN

<larr:

This rtccottnt consists of:

2017

2018

*

a. Pajak dibayar dimuka

Jumtah
b,

Time cieposit

282.826.324

45.123.262

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas
piutang karena Manajer Investasi bcrpcndapat bahwa seluruh piutang tersebut

Akun ini terdiri

Bond
Cunent occount

247.198.925

Prepaid taxes

123,699.969

b,

Utang pajak

Taxes

.

Total

payable

Pajak penghasilar pasal 23
Pajak penghasilan pasal 25
lan pasal 29

28.rs1.574
53.436.055

273.929.621

Income tax art 2i
Income tax art 25
kE an 29

Jumlah

82.108.406

275.674.166

Total

L7 45.145

518.777

t7

*1
T he ori gi

=
4
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS kontinued)

Untuk tahun-tahun yang bcrakhir pada tangga)
3

=,

For the yeats ended

I Desember 2018 dan 2017

December

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

1
=

c.

8. TAXATION

1
1

c,

Beban pajak penghasilan

Incometaxexpense

holders o.l'inveshnent unit -from tclroble operations are

2018

1

T
1
=

E
1

69.773.425.279

{32.632.219.432)

1
Z
=3

t(N expen.te

Fiscal correction:

Keuntungan bersih investasi yang
8.414.098.728
(4.088.234. l 93)

Unrealized gain on invesltnent

t7 .07 4.51I .846

Inyestment expense

(117.687.7t9.894)

Reealized lo,ss on inveslment

61.256.t 29.215
(.2.149.708.134)

belum direalisasikan
Beban investasi
Kerugian bersih investasi yang
telah ilirealisasikan

Jumlah koreksi fiskal

3

10.349.168.664

(33.661.173.191)
35.794.415.954

Interest incr.tme

(66.287.343.513)

Total fiscal adiustment

Laba fiskal

3.162.196.522

3.486.081.766

Taxahle income

Laba fiskal (pembulatan)

3.162.196.000

3.486.081.000

Taxab le in com e (r ou n d ed)

Calculation

Perhitungan paj ak penghasilan:
25% x Rp3.162.196.000

oJ' income

ttr.

25%x Rp3,162,196,000

790.549.000

25% xRp3.486.081.000

87t.s20.250

25% x Rp3,486,08 1.040

871.520.250

790.549.000

=

follows:

(Dccrease) increase in ilet assets attributable
to holders of investment unit front
operoting activities be_/ore income

Koreksi fiskal:

Pendapatan bunga

=

as

20 r7

(Penurunan) kenaikan aset bersih yang dapat
diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan
pajak pcnghasilan

20 I 8 and 20 I 7

(continued.)

dari aktivitas operasi sebelum

=

l,

The reconci.liati.on betwecn the i.naease in net ossets attibutqble to holders of
inyeshllent unit fiom openting activities beforc income tat expeilse bcxed on
,\tatements q/ proJit or lo,ss with the increa\e in net cssets altriblnahle ta

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada
pemegang unit penyertaan dari aktivrtas operasi sebelum beban pa.iak
penghasilan menurut laporan laba rugi dengan kenaikan aset bersih yang
dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak
ailalah sebagai berikut:

=

3

(Expressed in Rupioh, unless investment units)

8. PERPAJAKAN (lanjutan)

=

al fi nanc ial s tate m en ts i n c lud ed
herein is in hrdonesian lcutguage

n

Dikurangi:

Zess.

Pajak penghasitan pasal 25
Paiak penglrasilan pasal

23

(63.9 t3.278)

(253.3 82. l 66)

(483.730.719)

(533.677.35t)

Income tax aft 25
Inconte tur at7 23

273.929.621

53.436.055

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk periode yang berakliir pada
tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah suatu perhitungan sementara
yang dibuat untuk maksud akuntansi dan ken.rungkinan dapat berubah pada
saat Reksa Dana menyampaikan Surat Pemberitahr.ran Tahunan (SPT)

The calculation of corporate income tar Jbr the period ended December 31,
2018 and 2017 is u prelimindD' estimate made Jbr accounting purposes und
the possibilily- to change fi,hen the Mutucl Funcl subntit an annual Tcu (SPT)
tox.

pajaknya.

=
=

Pendapatan bunga dari obligasi yang diterin.ra oleh Reksa Dana, termasuk
diskonto obligasi merupakan objek pajak final yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah No. 100 tahun 2013 yang diterbitkan pada tanggal 31 Desernber
2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. l6 tahun 2009 yang

hterest incomefrom bonds received by Mutual Fund, including the di.scount
bond i.s subject to afinal tcl\ stipulated in Governmeilt Regulatiott No. 100 of
2013 published on December 31, 2013 on amendments to the Gotemment
Regulation No. )6 oJ 2009 issued dated Febnrury 9, 2009 on Income Tares
on inconte in the form of Interest Bonds und Minister of Finunce Regulcrtion
No.07/PMK.011/2012 is.sued dated Janua4, 13,2012 on amendments to the
Regulotion oJ the Minister o-f Finance No. 85/PMK.03/2011 concenting
procedures.fbr ctiting, deposit and reporting oJ income tcLt on bottd interest.

9

Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas
Penghasilan berupa Bunga Obligasi dan Peraturan Menteri Keuangan No.
07IPMK.01l/2012 yang diterbitkan pada tanggal 13 Januari 2012 tentang
perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/201I

diterbitkan tanggal

tcntang tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak pcnghasilan

=

atas bunga obligasi,

ra

t

1E

T he origi nal

fi n anc i al s tate m e n ts i nchr d ed

herein

i.s

in Indonesiart language

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (conttnued)
For the yean encled
December 31, 2018 and 2() 17

Untuk tahun-tahun yang berakhrr pada tanggal
3

I

Desember 2018 dan 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expres,sed in Rtrpiah, unle,g.s investment units)

8. PAJAK PENGIIASILAN (lanjutan)

8. INCOME TAX

Berdasarkan Peraturan tersebut di atas, pajak penghasilan atas bunga
dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh oleh wajib
pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan ('OJK'), akan
dikenakan pajak final sebesar 0% sejak I Januari 2009 hingga 31 Desember
2010; 5% sejak I Januari 201 I hingga 3 I Desember 2020; dn l0% sejak I

(continuecl)

Under the Decree above. the incorne t(Lr on iilterest and/or di,scount

oJ-

bonds

received and/or accrued by the tarpayer Mutual Fund is listed on the
Financial Services Authoritv ('FSA"), will be subject to final tca of 096from
January l.2009 to December 31,2010;52/, since Januwy 1,2011 until
December 31, 2020; and l0'% since January

l,

2021 onwards.

Januari 2021 dan seterusnya.

Under the TLuation Laws in Jbrce in Indonesiq Mutual Funds calarlate,
assign and pay the omount oJ't{N owed. ForJiscol yean 2007 and earlier, the
Director Gencral oJ'TcLr ('DGT) may as,tess or amend laxes within ten year;
oJ the time the tcl\, bltt not nxorc than in 2013, whileJbrtheJ'iscal year 2008

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Reksa
Dana menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besamya jumlah pajak

yang terutang. Untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya, Direktur Jenderal
Pajak ('DJP) dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas
waktu sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak, tetapi tidak lebih dari
tahun 2013, sedangkan untuk tahun pajak 2008 dan seterusnya, batas
waktunya adalah lima tahun sejak saat terutaugnya pajak.

onwards, the deadline isfive yearsfrom lhe time the tar.

9. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

9, ADVANCE ON SUBSCRIPTION

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan
yarrg belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan dan belum tercatat
sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

lO.UTANG PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

laporan posisi keuangan.

II.

UTANG LAIN-LAIN
Akun ini terdiri dari:

Jasa kustodian
Jasa audit

2017

439.463. I 84

t

36.621.932
14.575.000

Jasa atas penjualan unit penyertaan
Jasa atas pembelian kembali unit penyertaan

Lain-lain

.279.537 .822

Manogetnent Jbes

l 06.628. I 52

Custodion Jbes

l 3.750.000

Audit fee

99.505
27.s43.3Q6

Subsciption fee

29.828.T;

Redernption J'ee

Othen

520.488.852
12.

OTHER LIABILITIES
This ctccotutt consists o/:

2018
Jasa pengelolaan investasi

LIABILITIES FOR REDEMPTION OF INVESTMENT UNITS
Thi.; account rcpresent.t liobilities to holden oJ ittvestment unit Jor
redcmption oJ'investment units which have not been settled al thc date o_l thc
s tat e m ents of finan c ial p os ition.

atas

pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal

11.

F INVESTMENT UNITS

This accounl represenls ach'ances receipt on subscription of inveslmenl unils
that ha'e not been issued and delivered to custome$ and hat,e not been
recorded os outstmding investment units at the date of the stotements of
firnncial position.
IO,

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyedaan

O

1.427.558.785

UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR

12. OUTSTANDING INVESTMENT aMTS

Akun ini terdid dari:

This trccotmt consists of:

2018
Pemegang unit penyertaan

Manajer Investasi

PenyertaanlTotttl
Int,estntent units

KePemilikan/
Percenl(Ee

ottnership

Holders of inv'estment

2.383.130,9898

2,73%

Investment Manager

Pemodal lain

84.89 r.860,9396

91,21%

Other investor

Jumlah

87.274.991.9294

100.00%

2017

Pcmcgangtnilpcnycrlaar
Manajer Investasi
Pemodal lain

Penyerl.aanlTotal
lnyestment uni.ts

Kepemilikan/
Percentage

ottnenhip

Holders oJ inve.stment

2.276.655,8228
227 .368.22t,4988

0,99%
99,01%

In],estiltenl Managet
Other investor

229.644.877 .3216

r00.00%

Total

t9

L{
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The oiginal fincmcial statements included
herein is in Indonesian language
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUA\GAN (lanjutan)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

Untuk tahun-tahun yang berakhrr parla tanggal
3

I

For the ygan-5 gn.1.4

Desenrber 20 I 8 dan 20 I 7

December

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit pgnyertaan)
13,

(Expres,sed in

PENDAPATAN BUNGA

13, INTEREST

Akun ini terdiri dari:

Deposito

Jumlah

7

Interest income:
280.020.005

667.787 .288

t27.805.862

386.046.352

2.149.708.734

4.088.234.1 93
14.

Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi yaitu

BEBAN JASA KUSTODIAN

15.

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi,
penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa
Dana, pencatatan lransaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan
sena biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT
Bank Rakyat Indoncsia (Persero) Tbk, sebagai Bank Kustodian scbcsar
0,25ok per tahun yang dihitung dari nilai asct bersih harian dan dtbayarkan
setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak
Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa
kustodian yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan
dibukukan pada akun "Utang lainJain" (lihat catatan 1l). Beban jasa
kustodian untuk tahun 2018 adalah sebesar Rp690.990.383 (2017:

B ond

Cutent account
Time deposit

MANAGEMENT FEES
Management fees reprcsents fees to PT Henan Putihrai Asset Management os
Investment Managet tha! is equal marintun to j,0026 per annunt o/ net asset
value cclculated on adaily brr,sis and paid monthly. Grcmlingthe bene.fits are
govemed by Investment Collective Contract of Int'estment Monger. The
management Jbes still due by the date oJ' statemett oJ'Jinancial positiort
recorded into "Other liabilities" (refer to notes I I and I 8).

sebesar

maksimum 3,00% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian
dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan
Kontrak Invctasi Kolektif Nlanajer Investasi. Beban jasa pcngclolaan
investasi yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan
pada aku "Utang lain-lain" (lihat catatan 1 I dan l8).
15.

1

unless investment units)

3.034.400.553

Beban jasa pengelolaan investasi merupakan imbalan jasa kepada PT Henan

L]

l 6 and 20

20 t7

r.741.882.867

r4. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI

t-a

2()

INCOME

Pendapatan bunga:
Jasa giro

l,

This account consists of:

2018
Obligasi

RupialL

3

CUSTODIAN FEES
Thi.s account is a reward for the :;ecurity senices investment tran.\uctions,
custodian oJ'wealth and administrution relating to the Fund's assels, recotding
sales lransactions and repurchme o/ J:mtd units an well u the costs associated
v,ith the account unit holders to PT Bonk Rakyat lndonesia (Persero.) Tbk. e\
a Custodian Bank oJ 0.25% per annum oJ'tlte net asset value is tcrlculdetl
doily and paid ntonthly. Grunting the beneJits arc got,emed by Intesrtncnr

Collective Contract beti'een Investment Manager und Custodiun Batil:
Custodian sen,ice costs still due by the date of slatement offinanciul positior
rccorded into "Other liabilities" (refer to note I 1). Custodian fees for 201E is
enouiitlg to Rp690,990,383 (2017: Rp1,105.913,380) whiclt i.s recorled in
stotements oJ'proJit or loss.

Rp1.105.913.380) yang dicatat dalam laporan laba rugi.

I6. BEBAN LAIN-LAIN

16. OTHER EXPENSES

Akun ini terdiri dari:

This account consis'ts of;

2018
Jasa broker

1.333.326.921

20t7
,

6q6

nql a54

B

rokerfee

Beban pajak

59.565.7 50

750.048

Jasa audit

29.650.000

27.499.999

A udit.lbe

Admin bank
Lain-lain

Jumlah

2.279.008

Tm

expense

5.256.000

Bank charges

4.147.373

39.805.142

Others

1..428.969.052

2.769.405.143

rr
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The oiginal financial statements included
herein is in Indonesian lcnguage
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17.

penyertaan\

(Expressed in Rupioh, unless investment units)

IKHTISAR SINGKAT KEUANGAN

17.

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio
dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No.
tanggal 28 Mei

1996.

ini

KEP-99/PM/1996

FINANCIAL HIGHLIG HT
The following is summary of the Fund's financial tdios. These mtios are
calcnloted in rccordance with the Decision Lettet J'rom the Chaiman of
Bapepam No. KEP-99/PM/1996 datedMay 28, 1996.

2018

2017

-t4,09%

20,95%

Beban operasi

-14,09%
3,26%

20,95%
4,33%

Perputaran portofolio
Persontase penghasilan kena pajak

-15,690/o

Jumlah hasil investasi

Total relum on inveslments
Retum on investment,t

Hasil investasi setelah
rnemperhitungkan beban pemasaran

l:

0,07

adjus ted

for

m arke ti ng

chatge s

Operaling expenses

l:2,57

Portfolio tumover

-9,1'7%

Percentage of tocable income

The putpose of this table is solely to pt'ovide undentanding on the past
performmce of the Fund. This table shotrld not be considered a, on indication
thatJuttte pefomance will be the same rc it heu been in tlte prel.

ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja
masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan
sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa

Tujuan tabel

lalu.

accordance with the Decision of the Chainnot of Bopepcun No. KEP99/PM/1996 "Information in a bieJ-financial oveniew oJ mutual Jirnds", a
biefJinancial overtieu' oJ'lhe above is calculated cts Jbllows:

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Informasi
dalam ikhtisar keuangan singkat reksa dana", ikhtisar keuangan singkat di
atas clihitung scbagai berikut:

In

.

.

jumlah hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai
aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih
per unit penyertaan pada awaI tahun;

totol retum on investment is the ratio between the magniltrde oJ the
increase in net a\set volue per unit oJ investrnent in one .)'eor
accotnpanying net asset value per unit oJ investment dt the beginning
the

. hasil

.

invcstasi sctclah memperhitungkan bcban pcmasaran adalah

perbandingan antara besarnya kenaikan

nilai aset bersih per

.

g

.

"

of

yshr'

investment returns

fier

accoturting

Jbr marketing (osts is the ratio

betvveen lhe magnitude oJ the increase in net asset value per unit o-i
investment in one t,ear v'ith a net asset value per unit of inveslment al lhe
beginning of the year after taking into atcount the nlcaimum mar*eling
the
expen,tes and the maximum repavmenl burden' rccording

unit

penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan
pada awal tahun setelah memperhitungkan beban pemasaran maksimum
dan beban pelunasan maksimum, sesuai dengan prospektus, yang dibayar
oleh pcmcgang unit penyertaan;

L

g

20 I 8 dan 20 I 7

(DisajlkandalamRupiah,kecuali untukrnit

{

L
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
For the yean ended
December 31,2018 and 2017

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

to

prospectus, which is paid by totit holden;

.

beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi (beban investasi)
dalam satu tahun dengan rata-rata aset bersih dalam satu tahun. Termasuk
dalam beban investasi adalah beban pengelolaan investasi, beban
kustodian dan beban lain-lain tidak termasuk bcban pajak lainnya;

operating expenses are the comprtrisons belween operaling expenses
(investment expenses) during the year ud avemge o-f net ossets value
duing the year. Included in investmenl expenses are management.fbe,s'
cttstodianJbes md otlter erpenses excluding other tax expenser;

perputaran po(ofolio (tidak termasuk perputaran instrumen pasar uang)
adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu
tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam
satu tahun; dan

poftJblio tumover (excluding ntoney market instruments tumover) is a
comparison behveen the lower of purchases or sales value oJ' portfolio
duing the year and aterage of net asset vahe duing the year; and

persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan
selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemegang unit
penyertaan dengan pendapatan operasi bersih tidak termasuk beban pajak
lainnya yang dicatat pada beban lainJain.

percentqge of ttxuble incomc is calculated by dividing the int:ome duing
the yearwhich is su$ect to tax bome b\) the unit holders and net operating
income exclttding other tcu expenses recorded in olher erpenses.

{
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The oiginal financial statements included
herein is in Indonesian lcmguage
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18. SIF'AT
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penyertaan)

(Expressed

DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

18.

ir Rrrpial,

rrnless

irveslzenl rrnit9

NATARE OF RELATIONSHIPS AND TRANSACTION WITH
RELATED PARTIES

Sifat hubungan

istimewa

Nature ofrelationship

Dalam rangka menjalankan kegiatan operasionalnya, Reksa Dana
transaksi dengan pihak berelasi sebagai berikut:

memiliki

In

its operations" the Mutual Fund entered into certain transactiotls witll

related parly asJbllows:

PihaVParties

SifCthtb$ganlNature of rcl(tt

-

PT Henan Putihrai Sekuritas

-

-

PT Henan Putihrai Asset Management

-

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi

Pemcgang saham PT Henan Putihrai Asset Management/
the holder PT Henan hilihrai Asset Management
Manajer Investasi/lnvestmenl Manager

party balances and transaction

Related

adalah

Rincian saldo dan transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi

Details of significant balances and transactions with related party are

sebagai berikut:

20t7

Laporan posisi keuangan
Liabilitas
^lasa nenselolaan

St st em

439.463.184

liabilitas

L'279'537

s

of fi na ncia

I

p osit ion

Managementfees

'822

25,90%

68,64%

Percentage ol'total liobilitie:'

Statenents ofproJit or loss

Laporan laba rugi
Beban iasa pengelolaan

e nt

Liabilities

investasi

Persentase terhadap iumlah

investasi

13.270.960.561

8.291.884.590

Persentaseterhadapjwnlahbebalr.inyestasi
19"

a.t

.follows:

2018

K
L
g

L
g

Frtr the yean ended

December 31,2018 and 2017

20 I 8 dan 20 I 7

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali unruk unit
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continuedl

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang bcrakhir pada tanggal

77,40yo

79,640

NTANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Mcmugenent

19.

.ltts

Percentage oftotal investment expenses

FINANCIAL RISK MANAGEMENT

it to a varie\ oJ risks includitrg but not

Aktivitas investasi Reksa Dana menyebabkan Reksa Dana terekspos terhadap
berbagai risiko tcrmasuk namun tidak tcrbatas pada risiko pasar (termasuk
risiko harga, risiko suku bunga dan risiko mata uang), risiko lik'uiditas dan
risiko kredit.

The Mutual Fut1d's activities e:(.pose

tanggung jawab untuk memantau dan
mengelola portofolio investasi, yang mana dipilih sesuai dengan tujuan
investasi Reksa Dana dan berusaha untuk memastikan bahwa masing-masing
investasi memenuhi profi[ resiko (isk/reward) yang selayaknya.

The Investment Manager teatn has responsibility Jbr monitoring and
managing the investment portfolio, which is selecled in cucordance with the

Iirnited to mar*et risk (including
risk), liquidity risk and credit risk.

Tim Manajer lnvestasi mcmiliki

intetest rdte

isk

and attren()'

Mutual Fund's investmenl objectives and seeks to ensure that individual
inveshnent meels an acceptable isk/rev'ard profile

The dela used and assunptions made in the sensilivity analysis bekn muy
not rellect ctctual market conditions, nor it is reprcsentative of any Potential
future market conditions. The sensitivity cmalvsis below shottld not be solelv
relied upon by investon in their investment decision making.

Data serta asumsi-asumsi yang digunakan dalam membuat analisis
sensitivitas di bawah ini mungkin tidak mencerminkan kondisi pasar
sebenarnya, juga tidak mereferensikan potensi kondisi pasar di masa depan.
Investor dianjurkan untuk tidak hanya mengandalkan analisis sensitivitas
yang disajikan di bawah ini dalam pcngambilan kcputusan investasi mereka.

a.

pice isk,

a.

Risiko kredit

Credit

isk

Reksa Dana terekspos risiko kredit, yaitu risiko bahwa cortnterparty tidak
akan mampu membayar jumlah kewajiban secara penuh pada saat jatuh
tempo, termasuk transaksi dengan pihak-pihak seperti emiten, broker,

The Mutual Fund takcs on exposure to crcdit nsk, which is the nsk that d
counterparty witl be unable to pdy amounts in full when due including
transactions with countery)arlies such as issuen, broken, Custodiol Bank

Bank Kustodian dan bank.

ond banks.

22
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REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

3

I Desember 2018 dan 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit
19.

a.

utang yang memiliki peringkat efek bagus yang dikeluarkan oleh
Lembaga Pemeringkat Efek dan memantau exposue terkait dengan

Terhadap setiap counterparty dilakukan analisa kelayakan kredit setiap

hari. Saldo kas hanya di tempatkan pada bank tcrkemuka

(i)

Credit

isk

(iontinued)

These credit isks mainly arisefrom Investment Ftrnd investfients in debt
insttuments and money markets. Mutual Funds also face crcdit isk ftom
intercst receivahles tmd secuities trillsottion receivables. There is no
signiJicant centralized nsk. Mtttual Funds manage and conlrol credil isk
by detemining investments in tlebt securilies that have good securities
ratings issued b.y the Searities Rating Agency and monitor exposure
related to these limits.

Eksposur maksimum terhadap risiko

Courteryafiies are subject to daily credit Jea\ibili|).* analysis by the
Manager. Cash balance will onllt be placed in reputable banks with high
quulity crcdit ratings.

(i)

kedit

Moximum exposure to credit

isk

The Jbltowing lable is the mcaimum e.xposure to credit risk of
financial assets in the statements offinancial position:

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit
untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan:
Eksposur maksimum/

Mcximum

2018

Piutang penjualan efek
Piutans bunsa

(ii)

F

rF
rr
F

dengan

peringkat kredit yang baik.

g

g
L

unless inveslzenl rrrils)

brtrsan-batasan tersebut.

Jumlah

rr
rr

dan

mengendalikan risiko krcdit dengan mcnctapkan invcstasi dalam cfek

ir Rr?iai,

FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

a.

yang terpusat secara signifikan. Reksa Dana mengelola

f,
L

F

19.

Risiko kredit tersebut terutama timbul dari investasi Reksa Dana dalam
inslrumen utang dan pasar uang. Reksa Dana juga menghadapi risiko
kredit dari piutang bunga dan piutang transaksi efek. Tidak ada risiko

Efek utang
Efek pasar uang
Kas di bank

{

r/Expressed

Risiko kredit (lanjutan)

{

f

penyertaan)

MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

L-

r

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
For the I'ean ended
December 31, 2018 and 2017

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang bcrakhir pada tanggal

8,332.351.001
13.267.991.621

20 17

54.160.359.708

Kualitas kredit

Nilai wajar arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan yang

dimiliki oleh Reksa Dana dapat berfluktuasi karena perubahan

harga
pasar. Risiko pasar ini terdiri dari tiga elemen: risiko mata uang asing,
risiko suku bunga dan risiko harga pasar.

Risiko mata uang asing

a.

Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga

Torol

135.532.740.494

(ii)

Credit qualit.y

As at December 31, 2018 and 2017, lhe Mutual
dssets are

b. Mcrket

Fund's Jinanciul

categoies as neither past due nor impaired.

risk

The fair value of fiaure cah flows of afinancial instntments held by the
Mutual Fund moy Jluctuate because or changes in market pices. This

market nsk cotnpises thrce elements: curYency

isk,

intercst rate nsk and

markel price risk.

(i)

Forcign currency

isk

The Mtnual Fund hos no foreign exchange isk,s since most of the
Frmd's transqctiotts ore performed ttsing the Fund's Jilnctional
cuffency. As al the year 2018 tutd 2017, the Mutuol Fund hcts tto
monetory assets and liabilities denominated inJbreign currencies.

Reksa Dana tidak mempunyai risiko terhadap nilai tukar mata uang
asing karena seluruh transaksi Reksa Dana dilakukan menggunakan
mata uang t'ungsional. Pada tahun 2018 dan 2017, Reksa Dana tidak
memiliki aset dan Iiabilitas moneter dalam mata uang asing.

Risiko suku bunga

Interest receivuble

282.826.324

45.123.262

22.711.650.89r

Risiko pasar

(ii)

Money market secuities
Crch in banks
Receivables Jrom sale of secuities

1.066. I 85.007

Pada tanggal 3l Desember 2018 dan 2017, aset-aset keuangan Reksa
Dana dikategorikan sebagai belum jatuh tempo dan tidak mengalami
penurunan nilai.

(i)

Debt securities

61.089.554.462
20.000.000.000

(ii)

Inlerest rate i.sk

u-

The

Mutwil Fund's exposure to interest rale nsk

Risiko suku bunga adalah risiko yang terkandung dalam aset
keuangan berbunga (interestbearing assels) kemungkinan
perubahan tingkat pendapatan bunga yang akan tliterima dari

htterest rale isk is a isk inherenl in interestbeaittg J'inancial
assets drising Jrom possible changes in the level oJ' income
receivables J'rcm money market instruments and debt 'se<uritie,t

instrumen pasar uang dan efek utang dengan karena adanya suku
bunga mengambang.

|9ith

floating inlerest

rate.
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The original financial statements included
herein is in Indonesian lcutguage

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS kontinued)
For the yeun ended

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
3

I Desember

201 8 dan 2017

Deccmber 31, 2018 and 2(t17

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaalr)
19.

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b.

19,

b.

Risiko pasar (lanjutan)

(ii)

isk

Market

(ii)

Risiko suku bunga (lanjutan)

a.

FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Interest rate

a.

Eksposur Reksa Dana tcrhadap risiko suku bunga (lanjutan)

(continued)

isk (continued)

The Mutual Fund's exposurc to intercst rate i,ek (iontinued)

dengan

penyelesaian transaksi.

The Mutual Fund is prohibited frcm engaging in vaious forms of
honou'irtg, except shorl tem bonowing related to the settlement
of the trms0ction.

TabeI di bawah ini menyajikan aset dan liabilitas keuangan Reksa
Dana pada nilai tercatat, yang dipisahkan menjadi aset/liabilitas
dengan burga tetap, bunga mengambang dan tidak dikenakan

The follov,ing tables summarize the Mutual Fund's financial
ossers Md liobilities at carrying value, divided into
ae,rets/liabilities with Jixed rate, JToaling rate and non-interest

bunga:

beaing:

Reksa Dana dilarang terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman,

kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan

g

2018
Bunga mengambang/
Bunga tetap/

Fixed

rcile

Floating mte
< I bulan/
3 I month

Tidak dikenakan
bunga/

Non-inlerest bearing

Jumlah/

Total

Financial

Aset keuangan
Portofolio investasi
efek ekuitas
efek utang

assets

Investment portJblio
135.155.981.115

Kas di bank

135.155.981.115 equity seatrities

8.332.351.001

8.332.3 5 1.00 r

debt secuiries

13.267.991.621

t3.267.991.621

Cash in banks

Receivables frorn

rr
r

i1

fg
{

t_

Piutang penjualan efek

r

Piutang bunga

45.123.262

45.123.262

Interestreceivuble
Total financial assets

Liabilitas keuangan

Financial liabilities

Uang muka diterima
atas pemesanan

-

unit penyertaan

6.136.000

6.136.000

Utang pembelian

kembali
unit penyertaan
Utang lainlain

Advcuce on
subsciption
of investment unils
Liabilities for
redemption

31 .5 18.800

3

r.s r 8.800

s20.488.8s2

520.488.852

ss8.143.6s2

558.143.6s2

ol inveslment units
Other liabilities

Jumlah liabilitas

Total Jinancial

keuanqan

Iiabilities

2017

I

Bunga mengambang/
Bunga tetap/
Fixed rate

t_

F

1.066.185.007 saleofsecurities'

Jumlahasetketanean 8.332.351.001 13.267.991.621 136.267.289.384 157.867.632.006

i_
{

{

.066. l 85.007

Floating mte
< I bulan/
< I month

Tidak dikenakan
bunga/

Jumlah/

Non-interest bearins

Total

Financial ossels
lnvestment poftfolio

Aset keuangan
Portofolio investasi
efek ekuitas
ef-ek utang

350.869.279.330

350.869.2'79.330 e(tuitv seatities

61.089.s54,46;

61.089.554.462 debtsecuities

20.000.000.000

20.000.000.000

money market
efek pasar uang
Kas dr bank

:{

t_

{
t__
i-{
1

*{

Piutang bunga

Jumlah aset

keuangan

54.160.359.708

54. l 60.359.708

282.52632;

282.826.324

81.089.554.462 54.160.359.708 351.152.105.654 486.402,019.824

secuities
Cash in banks
Interestreceivable

lola/.fnazcial

sssars

The otiginal financial statements included
herein is in htdonesian language
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS kontinuedl
For the I'ean ended
December 31,2018 and 2()17

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang bcrakhir pada tanggal

MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b.

19.

b.

Risiko pasar (lanjutan)

(ii)

Market

(ii)

Risiko suku bunga (lanjutan)

a.

FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

isk

Interest rate nsk (continued)

a

Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga (lanjutan)

(continued)

The Mutual Fund's exposure to interest rate

isk

(contiruted)

{J

L
g

Bunga mengambang/
Floating rote

L-

g
{

L
g

k

Bunga tetap/

Fixed tale

<

1

bulan/

I

month

Tidak dikenakan
Jumlah/

bunga/

Total

Financial liabilities

Liabilitas keuangan

Advance on
subsciPtion

Uang muka diterima
atas pemesanan
1.790.001.457

1.790.001.457 of investment units
Liabilities Jbr

kembali
unit penyertaan

t.M6.940.625

1.446.940.625

lainJain

t.42'1.558;185

of investment unils
Other liabilities
t.427.558.785

4.664.500'867

4d64dq9.802

unit penyertaan
Utang pembelian

redemption

Jumlah liabilitas

r.crr^nocn

b. Scnsitivitas tcrhadap

b.

kcnaikan/(pcnurunan) aset bersih yang
unit penyertaan tlari

liabilities

to increase/(decrease) in net a\sets attibutable to
investment Ltnit Jrom operatinE uctivities.

Sensitivity
holden

dapat diatribusikan kepada pemegang

Total Jinancial

oJ'

aktivitas operasi.

'isl i'nor
"'
financial cssets and liabilities are fi'red rdle or noil ini"'::'
As at Dec'ember 31, 20t8 and 2017, interest rate

Pada tanggal 3l Dcsember 2018 dan 2017, risiko suku bunga
dianggap tidak signifikan terhadap Reksa Dana karena sebagian
besar aset dan liabilitas keuangan merupakan aset dan liabilitas
keuangan yang dikenakan bunga tetap atau tidak dikenakan

considcrat! signiJit:ant on lhe Mulual Fwtd since lhe 'n'4''''';.t
bearing.

(iil

(iii) Risiko harga

Pnce

isk

Instruments

lnstrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana diukur dengan
harga pasar wajar, schingga risiko fluktuasi harga adalah salah satu

ifl the investments portfolio

oJ the Mtttttol Ftttd ue

risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana.

measured at their JAir market pices, and therefore Jlttctuations
price are one oJ-the risks Jaced by the Mtnuul Fund.

Risiko harga termasuk f'luktuasi harga pasar, selain yang timbul dari
risiko suku bunga, yang dapat mempcngaruhi nilai investasi.

Price isk includes changes in markel pices, other than those atisitrg
of investments'
J'rom interest mte risk, which moy eJJ'ect the value

in

To manage price nsk aising fron inrestment in eEity and debt
seadties lhe Mutual Fund diveniJies its pofifolio' The

Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi pada efek
ekuitas maupun efek bersifat utang, Reksa Dana melakukan
divcrsifikasi portofolionya. Divcrsifi kasi portofolio dilakukan scsual

cliveniJication oJ'the potfotio is conducted in accordance with the
limits tletermined by the Muhnl Fund's inveslment policy and the
prev oiling regulal i ons.

dengan batasan yang ditcntukan olch kcbr.lakan investasi Reksa Dana
serta ketentuan Yang berlaku.

mengikhtisarkan potensi dampak
kenaikan/penurunan harga ei'ek ekuitas dalam portofolio Reksa Dana
terhadap kenaikan aset bcrsih yang dapat diatribusikan kepada
pemegang unit penye(aan dari aktivitas operasi Reksa Dana selama

Tabcl dibawah ini

The table below summarises the potentiul impact oJ increa,se/decrease
', ,t in the Fund's pttrlfolio to the incrcase
holde,s ol investmenl unil from opercting
after the reporting date. This Proiection is
that the share pice move up by 10%

in the pices of eQltitl' 5r"u
in net assets attibutable to
activities during the peiod
basec! on the aJsrtmptiotl

periode setelah tanggal pelaporan. Proyeksi ini didasarkan pada
asumsi bila rata-rata harga saham bergcrak naik scbcsar I0olo
(2017 10%\ atau turun sebesar 100% (2017: l0%). llustrasi ini
dianggap wajar, dengan mempertimbangkan kondisi pasar saat ini.
Analisa sensitivitas dilakukan berdasarkan instrumen keuangan
moneter dalam portof<rlio Reksa Dana pada tanggal pelaporan,

i'v
2 0 I 7 : I 0%o) and mov e dow n by I 0% (20 I 7 l 0%o)' This illustrution
consiclerccl lo be a rcasonable consideing clul?nt market conditions'
The sensitit'i!' unab'sis is bosed on the Fund's fionetary financial
1

instntments held at the rcPofling dqte trith all other variables held
const1nt.

dengan semua variabel lainnya dianggap tetap.

25

The oiginal finoncial stalements included
lrcrein is in Indonesian lcmguage

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS rcontinuedi
For the Yean ended

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
3 I Desember 201 8 dan 20 t7

19.

December

MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b.

19,

l,

20 1 8 Qnd 20 I 7

FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

h.

Risiko pasar (lanjutan)

3

Market

Pnce nsk (continued)

@l

(iii) Risiko harga (lanjutan)

isk (contirued)

2018
Peningkatan/

Penurunan/

Incrcase

Decrcase

t0%

l0%
Pengaruh terhadap kenaikan
aset bersih yang dapat diatribusikan
kepada pemegang unit PenYertaan

dari aktivitas operasi

Imprct on

13.515.598.112

increa.ge in

net assets attibutable to
holden of investment unit
frcm ope rating acti't ities

(13.515.s98.112)

20 t7
Peningkatan/

Penurunan/

Incrcase

Deuease

t0%

10%

Impoct on increase in

Pengaruh terhadap kenaikan
aset bersih yang dapat diahibusikan

nel assets altributable lo
holden of investment unit

kepada pemegang unit PenYertaan

dari aktivitas operasi

c.

c. Risiko likuidasi

frcil

(3s.086.927.933)

35.086.927.933

operating activ ities

Liquidit), risk

firntl's liEritlity isk ruises mainly from redenrption o.f units'
The Mutual Fttnd invests majoity oJ' its assets in investmettl't tllal ore

Risiko likuiditas Reksa Dana timbul terutama akibat dari pembeliao

The Mnttral

kembali unit penyertaan. Mayoritas investasi Reksa Dana adalah aset-aset
keuangan yang diperdagangkan secara aktif' Sesuai dengan peraturan
yang ada, Reksa Dana tidak diperkenankan terlibat dalam berbagai bontuk
pinjaman untuk tujuan selain penyelesaian transaksi.

actively truded. In ac<'onlafice with the prcvailing rcgulalions' the trIutuol
Funtl has ntt abilits' to borrow for the puryoses other thm tmsaction

Opsi untuk menjual kembali unit penyertaan Reksa Dana ada pada
pemegang unit penyertaan. Namun, Manajer Investasi juga memiliki opsi
untuk membatasi permintaan penjualan kembali hingga 20% dari total

seltlements.

Investment rtnils ore redeemable al the unil holder's option Ho*'ter'
Investilenl Manager also has lhe option to limil rcdemplion requests tc
20'% of the lotol number of investment wtits on each boune dm'

jumlah unit penyertaan pada setiap hari bursa.

Dalam rangka meminimalisir risiko likuiditas, Reksa Dana hanya
berinvestasi pada efek-efek yang likuid di pasar dan pada deposito

order to minimize liquidit.,seatities and thne dePosits.

In

isk, the Fund only inve'\ts in liquid

berjangka.

Risiko likuiditas juga dikelola dengan menjaga saldo kas selalu pada
tingkat yang memadai, namun bila pola penarikan berubah, Manajer
Investasi dapat meningkatkan saldo kas. Seorang petugas didodikasikan

untuk memantau posisi likuiditas Reksa Dana setiap hari,

guna

memastikatr bahwa dana tunai serta aset lancar yang tersodia dapat
memenuhi kewajiban pada saatjatuh tempo.
Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana
ke dalam ketompok jaruh tempo yang relevan berdasarkan periode yang
tersisa pada tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal jahrh tempo

kontrak. Jumlah dalam tabel adalah arus kas konhaktual yang tidak
didiskontokan.

Liquiditl, risk is also managed bv nruintaining a cash balance at an
atleqtrate level, btrt if redetnption pattems change, the lnrestnent
Manager may increase the cash bakmce' Dedicaled penonnel are

responsiblefor monitoing the Ftrnd's tiquiditv positiott on a daily basic to
enittre that sufJic:ient cash resources antl liquid assets uc avuilable to meet
liabilities as andwhen they fall due.
Fund's financial
following tqbles represents analysis of the Mutual
liabilities into relel'ant mdnitv groupings based on the remaining period

The

atthefinancialposition(latetomattlrityclate.Thetutottnt'sinthektbLeare
the contractual undiscounted cash JTows'

Jt
-{'

The original financial stalements included
herein is in Indonesian language

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

--i,

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (contintedt
For the yean ended

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
3

=3,

T

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk urit
19.

penyertaan)

c.

Kurang
dari I bulan/
Less than

I

month

I - 3 bulan/

I

- 3 months

Lebih dari
3 bulan/
More than
3 Months

contractual
mhturity

Jumlah/

Total

of investment unit.s
Liabilities Jbr
redernption

1

.5

8.800 oJ investment units
otherliaflitie\
520'488'852

-

1

3 1.5

44-403.736

1

558'143'652

513.739.916 44'403,736

keuansan

Total liabilities

'finqncial

20 17

Kurang
dari I bulan/

+

kembali
unit penyertaan
lain-lain
Jumlah liabilitas

keuansan

Nilai wajar

I - 3 bular/

month

I

- 3 months

Lebih dari
3 bulan/
More thor
3 Months

tempo/

No

contactual
motuitv

Jumlah/

Total

Advaceon
subsciption
.790.001 .457

of investmett unils
Liabilities for

I .790.001.4s7

I

t.446.940.625

t.446.940.625

I .386. I 65.974

1.427 .558.'.785

4.623.108.056 4l'392,811

4'664'30!'867

redemption

d.

aset dan liabilitas keuangan

Fair v alue of financi

al

assets

(i)

Level

(i,

2

Total liobilities

ftnancial

I

at

fait' value use the Jbllowing

I

Quoted prices (unadjusted) in
liabilities;

Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktifuntuk aset dan
liabilitas yang identik;

of investment unils
liabilities

and liabi ities

Financial cusets and liabilities measured
foir value hierurchy of:

Tingkat I

(ii) Tingkat

Tidak mempunyai
kontrak jatuh

Financial liobititia

Aset rlan liabilitas keuangan diukur paila nilai wajar menggunakan hirarki
nilai wajar sebagai berikut:

(i)

a<:tive markets

for

identical atsets or

Level 2

lnputs other than quoted pice,s included within level I that are
obsenable J'or the assets or liabilities' either direclls' $uc:h ca pricesl
or indircctls' $uch as deviation in pices; and

Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat I yang
dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung
(misal harga) maupun tidak langsung (misalnya derivasi harga); dan

!

--{0

t{

g

tempo/

No

6.136.000

8.800
476.085.116
3

Jumlah liabilitas

unit penyertaan
Utang pembelian

l:{

Tidak mempunyai
kontrak jatuh

6.136.000

kembali
unit penyertaan
Utans lainJain

Uang muka diterima
atas pemesanan

+

Liquidity risk (contirued)

Utang pembelian

=
:--(

-{t

unil,

Advance on
sttbsciption

Liabilitas keuangan

-(

7

Uang muka diterima
atas pemesanan

=

*{'

i,2./?rrpiol,, ,Inless itrvestmer,

I

Financial liobilities

I
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REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjuran)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
3

I

For the ysq^, sn4a4
December 31, 2018 and 20lZ

Desember 201 8 dan 20 I 7

(Disajikan dalam Rupiah. kecuali unruk unir Den\erraan)
19' MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

d. Nilai

(lanjutan)

19,

wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(iii) Tingkat

FINANCIAL

RISK

|.IANAGEMENT (continued)

d. Fairvalue offinrmcial

3

(iii) Level

Input untuk aset atau Iiabilitas yang bukan berdasarkan
data pasar
yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobescrvasi).

assets

and liabitities (continued)

3

Inputs Jbr atset,\ or liabilities that are not ba.sed on obseruable market
data (uno bs eruab Le i nput.r).

Pada tanggal 3l Desember 2018 dan 2017, etek ekuitas
dan el.ek utang
diukur masing-masing pada nilai wajar tingkat I dan tingkat 2. penilaian

As at December 31, 2018 md 2017, equity securities antl clebt seadties is
meatured at.fairvahte based on level I and level 2, respectively. The.fair
value valuation -for level 2 uses the quoted price isstrcd by tlrc Sec:urities
Pricing Agency ('LPHE) which is IBpA. The valuation b1, the IBpA
ttses

nilai wajar untuk tingkat 2 dilakukan dcngan mcnggunak-an harga
kuotasi
yang dikeluarkan oleh Lembaga penilaian Harga Efek
1,'LpHE,,) yaitu
IBPA. Penilaian yang dilakukan oleh IBpA menggunakan data pasar,
termasuk namun tidak terbatas pada data perdagangan, kuotasi
harga,
volr.mre perdagangan, frekuensi perdagangan dan
.iietd crrruas (lihat

ntarket data, inchtding but not timited to trading datq cluoted pice,

trarling volume, frequencv of trade antl yieltl am,es (refer to note 3c).

catatan 3c).

:1

Tabel di bawah ini mcnggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar
dari
instrumen keuangan yang titlak diukur dalam nilai wajar yang
tcrsaji di

The table below sets out the carrying omounts anct
Jair vahrc oJ- those
Jinuncial instnrments which are not measure(l ot Jair vahre on the Mutt(rl
Fund's statements oJ'linancial position:

laporan posisi keuangan Reksa Dana:

3
I
3
3
3
*

3
3

2018
Nilai tercatat/

Fair vahte
Aset keuangan
Kas di bank

3
3

13.267.991.621

Piutang penjualan efek
Piutang bunga

I .066. I 85.007

45.123.262

066. I 85.007

4s.123.262

ossets

Cush in bunk:
Rccc' i vablcs

from

sal L' oJ

s

{ i
u

t t e

)

Intercst receit'able

Financial liabilities
Advutce on

unit penyertaan
Utang pembelian
kembali
unit penyertaan
Utang lain-lain

6. l 36.000

6.136.000

31.,s 18.800

31.518.800
s20.488.8s2

520.488.8s2

subsciption
of investment utit.t
Liabilities Jbr
rcdemption

of investment unils
Other liabilities

ancial lhbilities

2017
Nilai tercatat/

Nilai wajar/

Catrying value

Fair vahte

Aset keuangan
Portofolio investasi:
Efek pasar uang
Kas di bank
Piutang bunga

Financial
20.000.000.000

I n v e s t m e n ts

54.160.359.708

20.000.000.000
s4.160.3s9.708

282.826.324

282.826.324

.

3

s
28

p

o

ossets

rtfo

I

io

:

Mone-y market investm enl
Cagh in banks
Interest receivable
tul

3

I

l

Liabilitas keuangan

3

0

Financial
13.267.991,.621

Uang muka ditorima
atas pemesanan

3
$
3

Nilai wajar/

Jinancial

assets

T he

o

riginal finail ci al s tate m en ts i n clu d ed
lwein is in Indonesian language

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS kontinued)
For the year:; ended
December 31, 2018 und 2017

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
3 t Desember 2018 dan 2017
untuk
19.

MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

d. Nilai

19.

FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

d.

wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Fair vatue offinancial

assets

lrtd liabilities (continued)

201'7
Nilai tercatat/

Nilai wajar/

Canying. value

Fair value

Financial liabilities

Liabilitas keuangan

Adt,ance on

Uang muka diterima
atas pgmesanan

unit penyertaan

1,790.001.457

1.790.00 r.457

r.446.940.625

t.446.940.625

t.421 .558.'.785

1.427 .558.785

sttbsciption
oJ investment wtits
Liabilities for

Utang pembelian

kembali
unit penyertaan
Utang lain-lain

Others liubilities

(i

Decenrber 31, 2018 and 2017, tlrc corrying value oJ the Jinancial
by the Mtnual fitnd which are not measurcd at
approximate Jair value as the transactions
their
value,
rcprcsent
.fair
happens in shoft term petiod, being less than l2 ntonths'

As

Pada tanggal 3l Desember 2018 dan 2017, nilai tercatat dari aset dan
liabilitas keuangan yang dimiliki Rcksa Dana yang bukan diukur pada
nilai wajar, memiliki nilai yang mendekati dengan nilai wajarnya karena
transaksi yang terjadi bersifatjangka pendek, kurang dari 12 bulan'

e.

redemption
oJ'inveslment Lutits

assets ancl Liabilities owned

e.

Manajemen risiko pemodalan

Capiktl tisk monagement
The Investment Manager monitors the capital of the Fund hcLsed on tite rte:

Manajemen risiko permotlalan Manajer Investasi memonitor mcrdal atas
dasar nilai aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit
pcnyertaan, Jumlah aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit
pen),ertaan dapat berubah secara signitikan secara harian, dimana Reksa
Dana bergantung kepada pembelian kembali dan penjualan unit
penieftaan atas kebijaksanaan dari pemegang unit penyertaan secara
hrrian. Tujuan Manajer lnvestasi ketika mengelola modal adalah untuk
mcnjaga kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan hidup

at.tets attributable to holders ol inve'Jtment unit' The 1o1o1 rcl 'i!":'
attribfiable to holders of investmeilt unit rnay signi,ficantl cJtar'?e c" ':

tluil,-

brtsic, as subscription:; and retlemptions to/from the FuttLl

tliscretion

of the holden of int'estment unit.

ur; 't::'::

The InY'estntenl '11rr;'r;'

-'

objecti|es w'hen managing capitaL are to mointain the Fund's 'r/:::: :
cotltintte cs a going concern in order to generate retttnls to ho!'ie' :.'
in\estnent unit and to maintqin a stroilg capital base to stt?)''': :':':
clevelopment oJ-the investnent activities oI the Fund e-/-iicienth '

rlalam rangka membcrikan keuntungan bagi pemegang unit pcnyertaan
mempertahankan basis modal yang kuat untuk mendukung

tlal

pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana secara efisien.

20.

20, RECLASSIFICATIONS

REKLASIFIKASI LAPORAN KEUANGAN

financial stotements

keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 untuk tujuan
perbanclingan, dengan rincian penyajian akun-akun sebelum dan setelah
reklasifi kasi sebagai berikut:

3l

F FINANCIAL STATEMENTS

Certuin auottnis in the financial statements for the )'ear ended Decentber
31, 2017 have been reclussified to crtnform with the presentation of tlte

Beberapa akun dalam laporan keuangitn untuk tahrur yang berakhir 3l
Desember 2017 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan

Dilaporkan

O

for the year ended December 31, 2018 for

compoftilive pttrposes, with details presentation
after redossification as follows'

penyertaan

reklasifikasi/

sebelumnya/
As previouslv

Reklasifikasi/

repofted

ReclassiJications

Balance ctfter
reclag,sifications

LIABILITIES
1.421.558.'785

(1.427.558.785)

Accrued erpenses

.790.001 .457

(l .790.001.457)

Subscription Pa;'able

I

Uang muka diterima atas

A dv ance on subsciPtiott

pemesanan unit

.ss8.785

t.790.00t.457
t.427.558.78s

-

4.940.175.633

1.790.001.457

penyertaan

1.127

Utang lain-lain

JUMLAH LIABILITAS

occotutts be-fore and

Desember 2017lDecember 31, 2017
Saldo setelah

LIABILITAS
Biaya yang masih harus dibaYar
Utang perlualan unit

of

4.940.175.633

29

oJ'investment unit,t
Other liabilities

TOTAL LIABILITIES

BAB XIII
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS, calon
Pemegang Unit Penyertaan wajib mempelajari dan mengerti isi Prospektus HPAM
FLEXI PLUS, beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya. Calon Pemegang
Unit Penyertaan wajib mengisi formulir yang ditentukan. Prospektus dan Formulir
yang terkait dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau dari agen penjual Efek Reksa
Dana yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang ditunjuk oleh Manajer
Investasi.
Formulir Pembukaan Rekening HPAM FLEXI PLUS, Formulir Profil Calon Pemegang
Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM FLEXI
PLUS dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana
yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan HPAM
FLEXI PLUS harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menanda-tangani
Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan bukti diri
(Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal atau Paspor untuk perorangan asing,
fotokopi Anggaran Dasar, NPWP serta Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pejabat
yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya
yang disyaratkan untuk memenuhi Prinsip Mengenal Nasabah sesuai dengan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal
Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal. Formulir Pembukaan
Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi secara lengkap
dan di tanda-tangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan
pembelian Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS yang pertama kali.
Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa
Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Prinsip Mengenal
Nasabah terkait dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan
rekening secara elektronik dan peraturan mengenai
informasi dan transaksi
elektronik.
Pembelian Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS dilakukan oleh calon Pemegang Unit
Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir
Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS dan melengkapinya
dengan bukti pembayaran.
Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS beserta bukti
pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer
Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk
oleh Manajer Investasi (jika ada).
Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh
Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan
sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi
pemesanan pembelian Unit Penyertaan dan bukti pembayaran berbentuk formulir
elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem
elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa
Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib
memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau
Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk
PROSPEKTUS HPAM FLEXI PLUS
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pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai
dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik
yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah,
menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak
apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan
dan/atau
OJK,
dan
melindungi
kepentingan
calon
Pemegang
Unit
Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon
Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran
dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual
Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)
Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan
Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.
Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Prinsip Mengenal
Nasabah, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh
Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari
Calon Pemegang Unit Penyertaan.
Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus
dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak
Investasi Kolektif HPAM FLEXI PLUS, Prospektus dan Formulir Pemesanan
Pembelian Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS. Pembelian Unit Penyertaan oleh
calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuanketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.
13.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS untuk
setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah),
dan minimal untuk investasi selanjutnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah).
Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana
yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis
sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk
oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian
awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum
pembelian Unit Penyertaan di atas.
13.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
Setiap Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS ditawarkan dengan harga sama dengan
Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama
penawaran. Selanjutnya harga penawaran Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS
ditetapkan berdasarkan nilai aktiva bersih yang ditetapkan pada Hari Bursa yang
bersangkutan.
13.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS beserta bukti
pembayaran, fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan dokumen pendukung
yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi
atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)
sampai dengan jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran
untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian
paling lambat sampai dengan jam 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat)
pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva
Bersih pada akhir hari yang sama.
PROSPEKTUS HPAM FLEXI PLUS
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Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS beserta bukti
pembayaran dan foto copy bukti jati diri yang telah diterima secara lengkap dan
disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk
oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia
Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good
fund) oleh Bank Kustodian paling lambat sampai dengan jam 15.00 WIB (lima belas
Waktu Indonesia Barat) pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian
berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM FLEXI PLUS pada akhir Hari Bursa
berikutnya.
Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan
secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer
Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi
(jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari
yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan
adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya
Dalam hal pembelian Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS dilakukan oleh Pemegang
Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan Pasal 13.8 Kontrak
ini/Prospektus Bab XIII butir 13.8, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit
Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer
Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi
(jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan
Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh
Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM FLEXI PLUS pada akhir Hari
Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala
tersebut dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian.
Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan HPAM
FLEXI PLUS secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian
Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank
Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM FLEXI PLUS pada Hari Bursa
berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan
Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan
merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala
HPAM FLEXI PLUS dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau
Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada
Hari Bursa berikutnya.
Pembayaran pembelian Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS secara berkala dapat
dilaksanakan dengan mekanisme Autodebet sepanjang adanya surat kuasa/perintah
dari Pemegang Unit Penyertaan kepada bank terkait dengan tujuan pembelian Unit
Penyertaan HPAM FLEXI PLUS secara berkala.
Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran (termasuk
pembayaran melalui Virtual Account), fotokopi bukti identitas diri dan kelengkapan
lainnya yang telah diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi sampai
dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk
dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit
Penyertaan HPAM FLEXI PLUS dilakukan secara elektronik menggunakan sistem
elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa
Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) dan pembayaran untuk
pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian
(termasuk pembayaran melalui Virtual Account) paling lambat sampai dengan pukul
15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada hari pembelian, akan diproses
oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM FLEXI PLUS pada akhir
Hari Bursa yang sama.
Formulir pembelian Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS beserta bukti pembayaran
(termasuk pembayaran melalui Virtual Account), fotokopi bukti identitas diri dan
PROSPEKTUS HPAM FLEXI PLUS

____________________________________________

40

kelengkapan lainnya yang telah diterima secara lengkap dan disetujui Manajer
Investasi setelah pukul 13.00 WIB (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik
dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan HPAM FLEXI
PLUS dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan
oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh
Manajer Investasi (jika ada)) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima
dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian (termasuk pembayaran melalui
Virtual Account) paling lambat sampai dengan pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu
Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian
berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM FLEXI PLUS pada akhir Hari Bursa
berikutnya.
Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan
secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer
Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi
(jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari
yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang
akan
dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.
13.6. SYARAT PEMBAYARAN DAN BIAYA PEMBELIAN
Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS dilakukan dengan cara
pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang
Unit Penyertaan ke dalam rekening HPAM FLEXI PLUS, yang ditujukan ke rekening
di bawah ini :
Bank

: Bank BRI KCK Sudirman

Rekening Atas Nama

: Reksa Dana HPAM FLEXI PLUS

No. Rekening

: O2O6-O1-OO5342-3O-6

Apabila diperlukan, untuk memudahkan proses pembelian Unit Penyertaan HPAM
FLEXI PLUS, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat
membuka rekening atas nama HPAM FLEXI PLUS pada bank lain. Rekening tersebut
sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.
Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut diatas, jika ada, menjadi tanggung jawab
calon Pemegang Unit Penyertaan.
Biaya pembelian (subscription fee) Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS ditentukan
maksimal sebesar 2% (dua perseratus) dari total nilai transaksi pembelian dan akan
dikurangi langsung dari nilai pemesanan.
13.7. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT
KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN.
Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan
pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan
pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian
atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang
Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang
Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.
Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan
mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau
melalui Manajer Investasi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah
aplikasi pembelian Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS dari Pemegang Unit
Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen
Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan
pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in
complete application and in good fund) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit
Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini. Surat Konfirmasi Transaksi Unit
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Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan
dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan
dibeli.
Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, pemegang Unit Penyertaan
akan mendapatkan Laporan Bulanan.
Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan Bukti Kepemilikan Unit
Penyertaan HPAM FLEXI PLUS. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat
sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS.
13.8. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA
Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk
oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan
secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit
Penyertaan HPAM FLEXI PLUS secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen
Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat
memfasilitas penjualan Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut
dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam
Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala HPAM FLEXI PLUS.
Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit
Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit
Penyertaan secara berkala.
Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk
oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir
Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit
Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS
secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani
Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian
Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS secara berkala yang pertama kali. Formulir
Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat
tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit
Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit
Penyertaan.
Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di
atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan
yang telah lengkap (in complete application) untuk pembelian-pembelian Unit HPAM
FLEXI PLUS secara berkala berikutnya.
Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani
oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13.2 Kontrak ini
yaitu Formulir Pembukaan Rekening beserta dokumen-dokumen pendukungnya
sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit
Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS yang
pertama kali (pembelian awal).
Bila Manajer Investasi menyediakan fasilitas pembayaran pembelian Unit Penyertaan
melalui Virtual Account, maka setelah calon Pemegang Unit Penyertaan
menandatangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan melengkapi
dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah
sesuai dengan POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah, maka pada hari yang sama
Manajer Investasi akan memberikan nomor rekening Virtual Account atas nama
Pemegang Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Pemegang Unit
Penyertaan yang memiliki Virtual Account wajib berhati-hati dan memastikan Virtual
Account milik Pemegang Unit Penyertaan tidak disalahgunakan oleh pihak lain.
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13.9. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
Dana pembelian Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS sebagaimana dimaksud pada
butir 13.6 di atas hanya dapat berasal dari:
a.

calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana
Kolektif;

berbentuk Kontrak Investasi

b.

anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk
Kontrak Investasi Kolektif;

c.

perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana
berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau

d.

Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer
Investasi (jika ada) dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk
pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan HPAM
FLEXI PLUS

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan
sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c,
dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM FLEXI
PLUS wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang
menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak
dimaksud.
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BAB XIV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)
UNIT PENYERTAAN
14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit
Penyertaan HPAM FLEXI PLUS yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib
melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa,
kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini.
14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan
menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS
yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual
Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh
Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan
sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi penjualan
kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem
elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem
elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa
Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit
Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan
ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang
antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan
Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta
oleh calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan
melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan
yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang
Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang
disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk
oleh Manajer Investasi (jika ada).
Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan
Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.
Penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS harus dilakukan dengan
syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM FLEXI
PLUS, Prospektus dan juga tercantum didalam Formulir Penjualan Kembali Unit
Penyertaan HPAM FLEXI PLUS.
Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang
dari persyaratan dan ketentuan yang telah disebutkan diatas tidak akan diproses oleh
Manajer Investasi.
14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO
MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN
Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS bagi setiap
Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah)
setiap transaksi.
Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS yang harus
dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan
kembali Unit Penyertaan adalah senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah).
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Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit
Penyertaan HPAM FLEXI PLUS yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan
Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan
kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana
yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada
Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit
Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara
lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk
seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.
Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek
Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan
pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek
Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan
jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan
minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.
14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan
HPAM FLEXI PLUS dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh
persen) dari total Nilai Aktiva Bersih HPAM FLEXI PLUS pada hari diterimanya
permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat
menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa
diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan
penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa
diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan.
Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan
kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh
persen) dari total Nilai Aktiva Bersih HPAM FLEXI PLUS yang diterbitkan pada Hari
Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer
Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan
kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit
Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi
akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali
Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan
permohonan (first come first served) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi
atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)
memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang
permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari
Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan
memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan
penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan
penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan
berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi.
Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku
akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi (jumlah total permohonan
penjualan kembali dan pengalihan investasi).
14.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
Harga penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS adalah harga setiap
Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva
Bersih HPAM FLEXI PLUS pada akhir Hari Bursa tersebut.
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14.6. PROSES PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS yang telah lengkap
sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif
HPAM HPAM FLEXI PLUS, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit
Penyertaan HPAM FLEXI PLUS dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi
atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)
sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses
oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM FLEXI PLUS pada akhir
Hari Bursa tersebut.
Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS yang telah dipenuhi
sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif
HPAM FLEXI PLUS, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan
HPAM FLEXI PLUS dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen
Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah
pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank
Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM FLEXI PLUS pada akhir Hari Bursa
berikutnya.
Formulir penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai
dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, prospektus dan
Formulir penjualan kembali unit penyertaan HPAM FLEXI PLUS yang diterima
secara lengkap (in complete aplication) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas)
Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal
penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem
elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa
Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) akan diproses oleh Bank
Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM FLEXI PLUS pada akhir Hari Bursa
yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan
permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian
pada Hari Bursa yang sama.
Formulir Penjualan kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (in
complete application) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat
(termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit
Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang
disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk
oleh Manajer Investasi (jika ada)) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan
Nilai Aktiva Bersih HPAM FLEXI PLUS pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan
dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan
kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa
berikutnya.
Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik
menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen
Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika
penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan
merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai
Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.
14.7. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam
bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang
terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer,
jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil
penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS dilakukan sesegera mungkin,
paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan,
yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam
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Kontrak Investasi Kolektif HPAM FLEXI PLUS, Prospektus dan Formulir Penjualan
Kembali Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS, diterima dengan baik oleh Manajer
Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi
(jika ada).
14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN
Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang
menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki
serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual
kembali dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara
langsung maupun melalui Manajer Investasi dalam waktu palling lambat 7 (tujuh)
Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS
dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete
application) oleh Manajer Investasi sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali
Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.
14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank
Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit
Penyertaan HPAM FLEXI PLUS atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa
Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan
pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS, apabila terjadi
hal-hal sebagai berikut:
besar

portofolio

HPAM

FLEXI

PLUS

(i)

Bursa Efek dimana sebagian
diperdagangkan ditutup; atau

(ii)

Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek HPAM FLEXI PLUS
dibursa efek dihentikan; atau

(iii) Keadaan darurat/kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k UndangUndang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta Peraturan
Pelaksanaannya.
Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada
Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi
penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.
Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode
penolakan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.
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BAB XV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI
15.1. PENGALIHAN INVESTASI
Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya
dalam Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya
yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi,
demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum
dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM FLEXI PLUS, Prospektus dan dalam Formulir
Pengalihan Investasi.
15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI
Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, menandatangani dan
menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui
Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh
Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan
sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi
pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem
elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa
Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib
memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau
Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk
pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai
dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik
yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah,
dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit
Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan
yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan
pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen
Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan
Investasi dengan sistem elektronik.
Biaya pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana HPAM FLEXI PLUS ke Reksa Dana
lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama,
ditetapkan maksimal sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan.
Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan
yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM FLEXI PLUS, Prospektus
dan dalam Formulir Pengalihan Investasi. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit
Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratanpersyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.
15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI
Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian
kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh
Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana
lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan
dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing
Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.
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Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh
Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer
Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia
Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa
Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.
Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh
Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer
Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat),
akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang
bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.
Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh
Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer
Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia
Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan investasi
dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh
Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer
Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva
Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.
Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh
Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer
Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat)
(termasuk dalam
bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan investasi
dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh
Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer
Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva
Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya
Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem
elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa
Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi
tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva
Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa
berikutnya.
Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada
atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit
Penyertaan Reksa Dana yang dituju.
Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya
telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang
ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank
Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling
lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah
lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek
Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN
KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

INVESTASI

DAN

SALDO

MINIMUM

Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit
Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan
Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang
bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit
Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo
Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari
Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa
Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada
Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang
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tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan
menandatangani Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa
tersebut.
Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan HPAM FLEXI
PLUS berlaku terhadap pengalihan investasi dari HPAM FLEXI PLUS ke Reksa Dana
lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi
dan penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS.
15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI
Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit
Penyertaan HPAM FLEXI PLUS ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1
(satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva
Bersih HPAM FLEXI PLUS pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan
investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1
(satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi
sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari
Bursa pengalihan investasi.
Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas
berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari
Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan
penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).
Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan
investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20%
(dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih HPAM FLEXI PLUS pada Hari Bursa
diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud
menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka
kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas
instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap
sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang
ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer
Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk
oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada
Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat
diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan
memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan
pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi
pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first
come first served) di Manajer Investasi.
15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN
Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang
menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva
Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan
dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi
dalam HPAM FLEXI PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan
diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen
Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai
ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.
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BAB XVI
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN
16.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN
Kepemilikan Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS hanya dapat beralih atau dialihkan
oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme
penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:
a.

Pewarisan; atau

b.

Hibah.

16.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN
Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS wajib diberitahukan
oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau
Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)
dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk
selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.
Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat 16.1 di atas harus dilakukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan
dan/atau hibah.
Manajer Investasi pengelola Reksa Dana atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang
ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan prinsip mengenal
nasabah, sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah
terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam
rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 16.1 di atas.
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BAB XVII
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
SERTA PENGALIHAN INVESTASI
17.1. Skema Pembelian Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS
a.

Pembelian Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk oleh
Manajer Investasi (jika ada)

b.

Pembelian Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang
ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
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17.2. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS
Penjualan Kembali Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana)

Uang

Formulir

Instruksi
Bank
Kustodian

Manajer
Investasi

Investor

Surat Konfirmasi

b.

Penjualan Kembali Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)

Uang
Informasi

Formulir
Investor

Manajer
Investasi

Agen Penjual
Efek Reksa Dana

Instruksi

Bank
Kustodian

Surat
Konfirmasi
Surat Konfirmasi
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17.3. Skema Pengalihan Investasi
a.

Pengalihan Unit Penyertaan (tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)

Formulir

Masuk

Instruksi
Manajer
Investasi

Investor

Bank
Kustodian

Reksa Dana

Keluar
Surat Konfirmasi
Reksa Dana

b.

Pengalihan Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)

Informasi

Formulir
Investor

Agen Penjual
Efek Reksa Dana

Instruksi
Manajer
Investasi

Bank
Kustodian

Surat
Konfirmasi

keluar

Surat Konfirmasi
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BAB XVIII
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
18.1. Pengaduan
i.

Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer
Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme
sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.

ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka
Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank
Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana
dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.
18.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan
i.

Dengan tunduk pada ketentuan angka 18.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau
Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang
Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian
wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi

ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan
menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua
puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan
yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan
Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud
pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit
Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada butir ii berakhir.
v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang
Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh
Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.
18.3. Penyelesaian Pengaduan
Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian
pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuanketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian
Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana
dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank
Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut
pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).
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BAB XIX
PENYELESAIAN SENGKETA
Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud
dalam Bab XVIII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau
Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar
Modal Indonesia (“BAPMI”) dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk
pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh
sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua
perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM FLEXI PLUS,
dengan tata cara sebagai berikut:
a.

Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;

b.

Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang
terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter
tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi
penunjang pasar modal;

c.

Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari
Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masingmasing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;

d.

Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan
kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk
pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan
bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;

e.

Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka
pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI
sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;

f.

Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum
tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para
pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan
putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;

g.

Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih
sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak
berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;

h.

Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh
masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan

i.

Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama
berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.
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BAB XX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN
DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi
PT Henan Putihrai Asset Management
Gedung Tamara Center, 7th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav. 24
Jakarta 12920
Indonesia
Telepon: (62 - 21) 5206699
Faksimili: (62 - 21) 5206700
HOTLINE CUSTOMER SERVICE
(62 21) 5206699
Bank Kustodian
PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.
Gedung BRI II, Lantai 30
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 44-46
Jakarta 10210
Telepon : (62-21) 5752358, 5742562
Faksimili: (62-21) 2510316
Up.: Bagian Custodian Services
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