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Berkembangnya investasi aset keuangan menarik setiap orang untuk memperoleh capital gain atau
keuntungan. Investasi yang dilakukan perusahaan maupun orang pribadi adalah untuk
memanfaatkan ketersediaan dana yang ada agar memperoleh keuntungan untuk kepentingan
operasional perusahaan maupun modal penambahan investasi. Kita harus mengetahui jenis
investasi yang dapat dilakukan, keuntungan serta tingkat resiko. Perusahaan maupun orang pribadi
yang melakukan investasi akan memilih investasi dengan tingkat pengembalian/return yang lebih
tinggi dan tingkat resiko yang bisa diterima. Selain itu diperlukan pencatatan atas investasi sesuai
dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
Siswa-siswi yang melaksanakan studi di Sekolah Menengah Atas (SMA) memerlukan wawasan dan
pengetahuan mengenai aset keuangan dan jenis investasi, tingkat keuntungan dan tingkat bunga
yang diperoleh, resiko investasi, serta bagaimana pencatatan secara akuntansi. Pengetahuan
siswa-siswi SMA melakukan investasi dari sekarang dapat menjadi simpanan untuk kepentingan di
masa yang akan datang. SMA Kristen Tiara Kasih merupakan Sekolah Menengah Umum yang
berlokasi di Jakarta Barat. Memiliki jenjang pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA dengan jumlah
siswa-siswi yang cukup banyak.
Pada dasarnya setiap orang dan keluarga ingin bebas secara keuangan, artinya bebas dari hutang,
tersedianya arus pendapatan tetap dari investasi yang dilakukan, lunas KPR, lunas cicilan
kendaraan dan terproteksi secara finansial dari risiko apapun yang mungkin terjadi. Menentukan
posisi kas pada berbagai waktu, yaitu dengan memperbandingkan uang kas masuk dengan uang
kas keluar. Saldo kas pada akhir suatu periode akan sama dengan saldo kas awal ditambah
penerimaan-penerimaan kas pada suatu periode dan dikurangi pengeluaran-pengeluaran kas pada
waktu yang sama. Saldo kas yang tersisa dapat dimanfaatkan untuk melakukan investasi agar
memperoleh keuntungan. Investasi yang dilakukan hendaknya melalui perencanaan keuangan yang
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baik yaitu: perencanaan investasi dengan akumulasi kekayaan dan alokasi aset seperti dana yang
tersisa dialokasikan untuk reksadana, saham, properti, dan asuransi jiwa. Perencanaan asuransi
bermanfaat untuk penggantian pendapatan dan nilai ekonomi hidup.
Tujuan penyuluhan dan pelatihan mengenai aset keuangan & investasi adalah agar siswa-siswi
kelas XII IPA/IPS SMA Kristen Tiara Kasih mengenal berbagai jenis aset keuangan yang dapat
digunakan untuk investasi, melakukan analisa dan perencanaan keuangan dalam kehidupan seharihari. Selain itu siswa-siswi kelas XII IPS SMA Kristen Tiara Kasih dapat lebih memahami akuntansi
investasi yang meliputi identifikasi, pencatatan, klasifikasi akun, jurnal penyesuaian serta membuat
laporan investasi.
Pelatihan dan Diskusi dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2021 jam 09.15 – 11.00, diikuti oleh siswasiswi Kelas XII IPS. Pelatihan menggunakan Zoom, meliputi: pertama melakukan evaluasi dan
wawancara awal mengenai kebutuhan pelatihan yang disesuaikan dengan minat siswa kelas XII
dan XI jurusan IPA maupun IPS. Kedua penjelasan aset keuangan, meliputi pelatihan dan ceramah
mengenai\pengenalan dan pemahaman jenis aset keuangan investasi, tingkat resiko investasi,
pengendalian kas dan perencanaan keuangan. Ketiga penjelasan, ceramah mengenai Akuntansi
investasi yang meliputi investasi dalam deposito, investasi dalam bentuk obligasi, investasi dalam
aktiva tetap, investasi dalam saham. Perhitungan nilai investasi, pengklasifikasian, pencatatan, serta
pembuatan laporan investasi dalam akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
Pelatihan atau PKM berjalan lancar dan mendapat tanggapan sangat positif dari SMA Kristen Tiara
Kasih, Jakarta. Siswa-siswi dalam pelatihan sangat antusias dengan banyak mengajukan
pertanyaan terkait jenis-jenis investasi dan pencatatannya. Mereka menjadi lebih memahami dan
memiliki gambaran mengenai investasi, tingkat resiko, dan keuntungan yang diperoleh dari investasi
sehingga mereka dapat melakukan perencanaan keuangan untuk memperoleh keuntungan
maksimal. Melalui pelatihan ini guru-guru lebih memahami jenis-jenis aset keuangan/investasi,
pendapatan/keuntungan yang dapat diperoleh, termasuk tingkat resiko dari investasi. Selain itu,
dapat mengerti tentang pencatatan secara akuntansi terkait dengan pokok investasi dan
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pendapatan bunga dalam bentuk jurnal transaksi sampai dengan laporan keuangan terkait dengan
investasi tersebut.
Pihak sekolah SMA Kristen Tiara Kasih ingin terus melakukan kerjasama dengan dosen FEB Untar
agar tetap dapat memberikan pelatihan kepada siswa-siswi dengan tema-tema yang menarik
lainnya.
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