
Cara Mencari Data 

NAB Reksa dana 

di Website Bapepam-LKdi Website Bapepam-LK

Oleh:

Abdul HadiAbdul HadiAbdul HadiAbdul Hadi

abdhadi70@gmail.com

http://hadiborneo.wordpress.com/



2

Bagaimana cara mencari Bagaimana cara mencari 

Data NAB Reksa Dana 

di website BAPEPAM-LK?
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Ikuti langkah-
langkah berikut 
ini:

1. Bukalah 
browser 
kesayangan kamu.

2. Pada kotak 2. Pada kotak 
alamat, ketikkan: 
http://www.bapep
am.go.id/

3. Begitu 
halamannya 
terbuka, drop 
down sampai 
Anda menemukan 
kotak reksa dana. 
Klik kotak “Reksa 
Dana” .
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4. Pada 
halaman 
Selamat 
Datang di 
Website 
Pusat 
Informasi Informasi 
Reksa Dana, 
pilih menu 
"Statistik"

5. Lalu pilih 
dan klik 
"Perkemban
gan NAB per 
RD"
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6. Pada Query 
Aktivitas isikan 
“Kode Reksa 
dana“. Untuk 
mendapatkan 
kode 
reksadana, 
bagaimana  
caranya? klik caranya? klik 
tanda seperti 
kaca pembesar 
di samping 
kanan kotak 
isian kode reksa 
dana, lalu akan 
muncul kotak 
dialog Fund 
codes selection.

*) lihat slide 6.
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Berikut 
adalah 
tampilan 
kotak dialog 
Fund codes 
selection selection 
setelah tanda 
seperti kaca 
pembesar 
Anda klik.



7

7. Drop down 
Fund codes 
selection untuk 
mencari kode 
reksa dana, 
misalnya untuk 
REKSADANA 
TERPROTEKSI TERPROTEKSI 
CIMB 
PRINCIPAL 
CPF II. Klik 
kode reksa dana 
tersebut, maka 
kode reksa dana 
akan terisi.

*) seperti 
tampak pada 
slide 8.
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8. Kemudian 
ketik tahun data 
yang Anda 
inginkan, 
misalnya tahun 
2010.

9. Setelah itu, 
klik tombol klik tombol 
"Proses" untuk 
memulai proses 
pencarian data. 
Usai proses 
pencarian, Anda 
akan  
mendapatkan 
data NAB tahun 
2010.

*) seperti 
tampak pada 
slide 9.
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Berikut 
adalah 
contoh  
tampilan 
data NAB 
pada tahun pada tahun 
2010 setelah 
Anda 
mengklik 
tombol 
“proses” 
pada 
langkah 9.
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Jika Anda ingin memperoleh data NAB per MI, maka setelah langkah (3), 
lanjutkan langkah berikut:

10. Pada menu "Statistik", pilih dan klik "Perkembangan NAB per MI" 

11. Pada kotak isian Query Aktivitas, masukkan Kode MI. Untuk 
mendapatkan kode MI klik tanda seperti kaca pembesar di samping 
kanan kotak isian tersebut, tunggu beberapa saat akan muncul kode-kanan kotak isian tersebut, tunggu beberapa saat akan muncul kode-
kode MI, lalu plih dan klik kode MI tersebut, maka kode MI sudah 
terisi.

12. Lalu pada kotak isian "Tahun", ketikkan tahun data yang diinginkan

13. Setelah itu, Klik saja tombol "Proses" untuk mendapatkan data NAB 
per MI.

Demikian penjelasan dari Saya, silakan diiformasikan kepada pihak-pihak 
yang membutuhkan informasi ini dan semoga bermanfaat.


