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I. PERMULAAN 

Selamat Datang dan Terima Kasih karena telah memilih Buana Fund Online PT Buana Capital sebagai 

aplikasi Nasabah untuk melakukan transaksi Reksa Dana secara online. Sebagai komitmen untuk terus 

memberikan pelayanan terbaik kepada Nasabah, PT Buana Capital menyediakan fasilitas Transaksi 

Online yang memberikan kemudahan bagi Nasabah untuk melakukan transaksi Reksa Dana 

menggunakan perangkat komputer melalui jaringan internet dimanapun. 

Buana Fund Online PT Buana Capital adalah sebuah sistem online yang disediakan oleh PT Buana 

Capital selaku Agen Penjual Reksa Dana sebagai sarana bagi Nasabah untuk dapat melakukan 

transaksi pembelian, penjualan kembali dan pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana secara langsung 

melalui media internet. 

Panduan penggunaan ini didesain untuk memandu Nasabah menggunakan fungsi‐fungsi yang ada 

didalam Buana Fund Online Buana Capital melalui instruksi langkah demi langkah perintah yang 

Nasabah butuhkan. 

I.1.  Persyaratan Minimum 

Persyaratan minimal komputer yang Nasabah butuhkan untuk melakukan transaksi Reksa Dana 

Online Buana Capital ini adalah sebagai berikut: 

 Koneksi internet yang baik. 

 Browser: Internet Explorer 7 atau Mozilla Firefox 3 

 

I.2   Pendaftaran Nasabah 

Untuk mendapatkan rekening ReksaDana Online Buana Capital, berikut adalah langkah yang 

harus Nasabah lakukan: 

 

A. PEMBUKAAN REKENING REKSA DANA ONLINE BUANA CAPITAL 

Sebelum dapat melakukan transaksi pembelian dan penjualan Reksa Dana secara online melalui 

Buana Capital, calon Nasabah diwajibkan untuk melakukan registrasi secara online melalui 

Bareksa.com. Adapun langkah-langkah pembukaan rekening adalah sebagai berikut : 

1. Masuk ke menu registrasi di halaman utama website http://bareksa.com/web/id pilih “REKSADANA 

ONLINE” 

 

 

Arahkan Kursor di atas menu “Reksa Dana Online”, lalu pilih dan klik  “Buka Account” 

http://bareksa.com/web/id
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Setelah klik “Buka Account”, tampilan akan berubah menjadi sbb: 
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2. Isilah Formulir Pembukaan Rekening dengan lengkap dan data yang benar. Lampirkan dokumen 

penunjang dengan cara upload di tempat yang telah disediakan. Format upload dokumen dapat 

berbentuk JPEG ataupun PDF dengan ukuran maksimal 300kb. 
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3. Setelah data terisi Lengkap dan Benar, Pada bagian akhir dari pengisian Formulir Pembukaan Rekening 

ada tampilan seperti di bawah ini, klik tombol “Selanjutnya”. 

 

4. Bacalah persyaratan dan ketentuan Pembukaan Rekening PT Buana Capital yang tampil pada layar 

Nasabah dengan seksama dengan cara scroll seluruhnya dan berikan tNasabah ceklist (√) pada 

kotak“Saya setuju”, lalu klik “Selanjutnya”. 

 

√ 1 

2 
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5. Baca persyaratan dan ketentuan Transaksi Online PT Buana Capital yang tampil pada halaman 

selanjutnya dengan seksama dan berikan tNasabah ceklist (√) pada kotak “Saya setuju” lalu klik 

“Selanjutnya”. 

 

  

√ 1 

2 
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6. Baca dan Setujui Pernyataan Nasabah Pembukaan Rekening Reksa Dana PT Buana Capital. 

 

  

√ 1 

2 
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7. Isilah Profil Risiko Nasabah dengan karakteristik diri Nasabah berkaitan dengan investasi. 

 

8. Berdasarkan profil risiko yang sudah Nasabah isi, sistem akan memberikan rekomendasi jenis Reksa 

Dana yang sesuai dengan tipe kepribadian dan tujuan investasi Nasabah. Kemudian, klik“Selanjutnya”. 
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9. Sebagai langkah akhir dalam proses pembukaan rekening Reksa Dana Online Buana Capital, silakan 

ikuti petunjuk tertulis yang terdapat dalam halaman ini. 
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10. Pada akhir halaman pendaftaran tersebut, sistem akan menampikan nomor HP Nasabah yang telah 

didaftarkan sebagai penerima kode keamanan transaksi online Nasabah. Klik “Submit”.  

 

 

11. Setelah Klik “Submit”, Sistem Buana Fund Online akan mengirimkan formulir yang telah berisi data 

Nasabah ke alamat email yang telah Nasabah daftarkan. 

 

12. Cek Email Nasabah yang telah didaftarkan untuk melakukan transaksi Buana Fund Online.  

 

 

a. Klik dan Buka Email Nasabah: 
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Untuk dapat melakukan transaksi Reksa Dana secara Online, Aktifkan akun Nasabah dengan 

meng- klik tautan yang tedapat dalam email tersebut. Setelah klik, maka akan membuka di 

jendela baru di browser Nasabah.Berikut ini adalah tampilan tautan yang telah Nasabah klik: 

 
 

b. Setelah akun Nasabah aktif, masukkan email yang telah terdaftar, dan klik “LOGIN”. 

 
c. Setelah Login selesai, akan tampak di layar seperti dibawah ini: 

 

Kode akses 
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B. Perintah Download dan cetak semua formulir yang telah Nasabah isi sebelumnya melalui link ini: 

Download PDF. Apabila di”klik” akan tampil seperti dibawah ini: 

 

C. Perintah Cetak dan Tandatangani diatas materai Rp 6.000,- formulir tersebut, di tempat yang 

telah disediakan. 

 

D. Fotokopi dokumen pelengkap berikut. Pastikan hasil fotokopi jelas dan terang.  

 KTP/Paspor yang masih berlaku; 

 NPWP; 

 Sampul/halaman/cover pertama buku tabungan/rekening bank yang telah Nasabah 

daftarkan di mana tertera nama lengkap dan nomor rekening Nasabah. 

E. Kirimkan semua formulir dan dokumen pelengkap di atas ke:  

Customer Service  

Buana Fund Online 

 

Wisma Lembawai 

Jl. Bangka Raya No 27 - H , Kemang 

Jakarta 12720, Indonesia 

Telp. : +62 21 - 717 95 239 

Fax. : +62 21 - 717 95 238 

Email : cs.reksadana@buanacapital.com 

 

HEAD OFFICE 

PT. Buana Capital 

Indonesia Stock Exchange Building  

Tower II, 26th floor  

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  

Jakarta 12190, Indonesia  

Telp. :+62 - 21 – 51 55 447  

Faks.  :+62 - 21 – 51 55 448 

Email : cs.reksadana@buanacapital.com 

Tanda Tangan disini 

Materai 6000 

http://dev.bareksa.com/rdtrade/public/id/client/register/regformpdf
mailto:cs.reksadana@buanacapital.com
mailto:cs.reksadana@buanacapital.com
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F. Setelah menerima dan mengecek seluruh dokumen Nasabah, Customer Service kami akan segera 

menghubungi Nasabah sebagai bagian dari Proses Pengenalan Nasabah (Know Your Customer/ 

KYC). 

G. Nasabah dapat mulai bertransaksi setelah proses aplikasi Pembukaan Rekening disetujui oleh PT 

Buana Capital. 

H. Konfirmasi Kode Keamanan 

Untuk menjamin keamanan transaksi online, Nasabah mendaftarkan nomor HP berikut untuk 

menerima token SMS sebagai kode rahasia untuk mengkonfirmasikan setiap instruksi transaksi 

Nasabah. 

+6281281 81x xxx 

Jika Nasabah memerlukan informasi atau bantuan silakan kontak Customer Service kami  

di 62-21-717 95 239 atau email ke cs.reksadana@buanacapital.com. 

13. Setelah dokumen lengkap kami terima dan dilakukan verifikasi, kami akan segera mengirimkan 

notifikasi melalui email Nasabah yang telah didaftarkan. 

14. Perlu diketahui bahwa proses aktivasi pembukaan rekening Reksa Dana Online Buana Capital 

Nasabah membutuhkan waktu paling lambat 1x24 jam dihitung sejak dokumen asli Formulir 

Pembukaan Rekening (FPR) & dokumen pendukung kami terima. 

I. LOGIN BUANA FUND ONLINE BUANA CAPITAL 

Setelah proses pembukaan rekening Reksa Dana Online Buana Capital Nasabah disetujui dan 

melakukan aktivasi User ID dan Password (“Kode Akses”) yang dikirimkan melalui email, maka kode 

akses sudah dapat digunakan untuk masuk kedalam sistem Buana Fund Online PT Buana Capital, 

berikut langkah‐langkah yang harus Nasabah lakukan: 

1. Ketik http://bareksa.com/web/home. Berikut ini adalah tampilan halaman awal untuk Buana Fund 

Online Buana Capital. Klik “Login” untuk dapat melakukan transaksi: 

 

2. Sebelum dapat mengakses dan melakukan transaksi Reksa Dana Online masukkan kode akses 

Nasabah. Lalu klik “Login” 

 

Kode akses 

mailto:cs.reksadana@buanacapital.com
http://bareksa.com/web/home
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3. Setelah memasukkan kode akses dan berhasil “Login”, diujung kanan atas akan muncul user id 

Nasabah dan tampilan akan menjadi sbb:  

 
 

4. Nasabah telah dapat mengakses dan melakukan transaksi Reksa Dana secara online melalui 

Buana Fund Online. 

 

C. PORTOFOLIO 

Setelah berhasil login dan mengakses Buana Fund Online Buana Capital, berikut ini adalah Profile yang 

memperlihatkan kepada Nasabah tentang detail keterangan pemilik rekening pada Buana Fund Online 

Buana Capital. Untuk detail Nasabah klik “Reksa Dana Online” lalu pilih “Profile”dan dapat diubah pada 

perintah “Edit” di bagian bawah tampilan halaman ini. 

1. Pada tampilan masuk setelah login, klik pada Reksa Dana Online, lalu pilih Profile Nasabah: 
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2. Setelah klik “Profile”, maka tampilan Profile lengkap Nasabah adalah sbb: 

 

3. Untuk dapat melakukan perubahan dan pengkinian data Nasabah, scroll ke bawah halaman profi 

Nasabah, lalu klik tombol “Edit Profil”untuk melakukan perubahan. 

 

4. Nasabah dapat melakukan perubahan data sama seperti pada saat melakukan pendaftaran / 

registrasi. Perhatikan ketentuan dan syarat perubahan pengkinian data yang Nasabah lakukan 
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5. Setelah selesai melakukan perubahan data, masukkan “konfirmasi pengkinian data”. Klik “kirim kode 

konfirmasi”, sistem akan mengirimkan kode ke nomor hp yang telah didaftarkan pada saat registrasi.  

 

6. Setelah kode terkirim, masukkan kembali kode tersebut lalu klik “Submit” 

 
7. Setelah proses pengkinian data berhasil, sistem akan mengirimkan email ke alamat email Nasabah 

sebagai bukti pengkinian data. 

8. Gunakan tombol “Batalkan” jika Nasabah ingin membatalkan perubahan data yang akan dilakukan. 

 

J. TRANSAKSI REKSA DANA PADA BUANA FUND ONLINE 

Setelah permohonan pembukaan rekening disetujui oleh Buana Capital dan Nasabah telah melakukan 

aktivasi kode akses untuk dapat login, Nasabah sudah dapat memulai untuk melakukan transaksi 

online Reksa Dana Buana Capital. Transaksi tersebut mencakup: Pembelian, Penjualan Kembali, dan 

Pengalihan Unit Reksa Dana milik Nasabah. Tiap-tiap langkah tersebut akan dijelaskan seperti sebagai 

berikut: 

1. Pembelian Reksa Dana  

Pembelian Reksa Dana, dimana pembelian dapat dilakukan kapan saja dan dapat dilakukan dengan 

cara sebagai berikut: 
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1.1 Setelah masuk ke halaman awal, letakkan kursor diatas tab “REKSA DANA ONLINE”, lalu klik “Beli 

Reksa Dana”. 

 

1.2 Setelah Klik “Beli Reksa Dana” tampilan halaman pembelian Reksa Dana akan seperti di bawah 

ini. Pilihlah Reksa sesuai dengan jenis Reksa Dana yang akan dibeli. 

 

1.3 Setelah memilih Reksa Dana, pastikan Nasabah telah membaca dan Informasi lainnya memngenai 

Reksa Dana yang akan dibeli, lalu setujui isi prospektus atas Reksa Dana yang telah dipilih.  

 

√ 
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1.4 Masukkan nilai pembelian yang diinginkan, klik “selanjutnya”. Sistem secara otomatis akan 

menghitung biaya transaksi pembelian Nasabah (apabila ada). 

 
1.5 Sistem akan menampilkan ringkasan instruksi pembelian yang telah Nasabah lakukan. 

 
 

1.6 Klik “kirim kode konfirmasi” dan masukkan kembali kode konfirmasi pembelian yang dikirimkan ke 

nomor hp Nasabah  yang telah didaftarkan. Klik “Konfirmasi” 
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1.7 Setelah seluruh tahap pembelian selesai dan telah melakukan konfirmasi pembelian, sistem akan 

menampilkan bukti instruksi pembelian dan mengirimkan email kepada Nasabah sebagai bukti 

instruksi pembelian Reksa Dana. 
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2 Konfirmasi Pembayaran 

Setelah semua tahap pembelian dilakukan oleh Nasabah, langkah selanjutnya adalah melakukan 

konfirmasi pembayaran. Konfirmasi pembayaran dilakukan setelah Nasabah melakukan transfer 

sejumlah nilai pembelian Reksa Dana ditambah biaya pembelian (bila ada) sesuai dengan ketentuan 

yang telah ditetapkan oleh masing-masing Reksa Dana ke Rekening Reksa Dana di Bank Kustodian. 

Bukti transfer wajib dicantumkan Nasabah pada saat melakukan konfirmasi pembayaran. Langkah – 

langkah konfirmasi pembayaran adalah sebagai berikut. 

2.1 Konfirmasi Pembayaran melalui email. 

Buka dan cek email yang telah diidaftarkan untuk digunakan sebagai kode akses transaksi online 

Reksa Dana Buana Fund Online. Ikuti petunjuk dalam email untuk melakukan konfirmasi 

pembayaran pembelian Reksa Dana Nasabah. 

 

 

 

Setelah mengklik tautan tersebut, maka akan tampil halaman sebagai berikut: 

 

Klik pada tombol Bank, lampirkan bukti transfer pembayaran Reksa Dana Nasabah lalu isikan data 

Asal Bank dan Tanggal  transfer pembayaran Reksa Dana dilakukan. 

Catatan:  

-  Nasabah wajib melampirkan bukti transfer pembayaran pembelian Reksa Dana 

-  Buana Capital berhak menolak instruksi pembelian Reksa Dana Nasabah apabila Data yang 

diisikan pada halaman konfirmasi pembayaran tidak diisi secara lengkap. 
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2.2 Konfirmasi Pembayaran melalui portofolio Nasabah. 

Buka halaman bareksa.com, Letakkan kursor diatas menu “Reksa Dana Online”, klik “Portofolio”. 

Tampilan seperti di bawah ini, lalu klik “order”. 

 

2.3 Klik “Order” lalu “Konfirmasi Order” 

 

2.4. Pilih Bank tujuan transfer dan upload Bukti Transfer atas pembelian Reksa Dana, lalu klik 

“Konfirmasi” 
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2.5 Apabila proses konfirmasi pembayaran telah selesai dan dinyatakan goodfund,  proses pembelian 

Reksa Dana sedang dalam proses oleh bank kustodian. 

 
 Disclaimer 

 
 

3 Penjualan Kembali Reksa Dana 

Nasabah dapat melakukan proses penjualan Reksa Dana yang telah dimiliki. Langkah‐langkah 

penjualan kembali Reksa Dana adalah sebagai berikut:  

1. Penjualan Kembali Reksa Dana  

Penjualan Kembali Unit Reksa Dana dimana penjualan dapat dilakukan kapan saja dan dapat 

dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

 Setelah masuk ke halaman awal, letakkan kursor diatas tab “REKSA DANA ONLINE”, lalu klik 

“Jual Reksa Dana”. 
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 Setelah Klik “Jual Reksa Dana” tampilan halaman penjualan Reksa Dana akan seperti di bawah 

ini. Pilihlah Reksa sesuai dengan jenis Reksa Dana yang akan dijual. 

 
 Untuk memudahkan informasi mengenai ketentuan dalam Reksa Dana, setelah klik “Jual”, 

sistem akan menampilkan ringkasan produk Reksa Dana milik Nasabah yang akan dijual. 

Pastikan unit kepemilikan Reksa Dana yang di jual sesuai dengan informasi Reksa Dana yang 

bersangkutan. 

 

Keterangan singkat Reksa 

Dana 
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 Selanjutnya untuk menjual Reksa Dana yang Nasabah inginkan, masukkan jumlah unit yang akan 

dijual pada field penjualan (dalam unit) dan sistem akan menghitung secara otomatis perkiraan 

nilai dalam rupiah Reksa Dana yang Nasabah jual berdasarkan NAB pada hari bursa sebelumnya. 

 
 Pilihlah nomor rekening tujuan pengiriman hasil penjualan Reksa Dana Nasabah yang telah 

didaftarkan pada saat registrasi.  

 
 Minta dan masukkan kembali kode konfirmasi yang dikirim ke nomor HP Nasabah. Lalu klik 

“konfirmasi”. 

 
 Setelah klik “konfirmasi”, sistem akan menampilkan dan mengirimkan melalui email bukti instruksi 

penjualan ReksaDana Nasabah. 

 

Masukkan kode 

konfirmasi 

kode konfirmasi dikirim ke nomor HP 

Nasabah yang telah terdaftar 
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 Instruksi penjualan Reksa Dana Nasabah telah selesai dan sedang dalam proses. Nasabah dapat 

mencetak bukti instruksi tersebut, menyimpan dalam file PDF, atau kembali ke halaman awal 

melanjutkan untuk mengakses portofolio Reksa Dana Nasabah. 

 

4 Pengalihan Unit Reksa Dana 

Nasabah dapat melakukan proses pengalihan Reksa Dana yang telah dimiliki. Syarat dalam proses 

pengalihan Reksa Dana ini adalah, produk Reksa Dana yang akan dialihkan adalah Reksa Dana yang 

yang dikelola Manajer Investasi yang sama dan diadminsitrasikan oleh Bank Kustodian yang sama. 

Langkah‐langkah pengalihan Reksa Dana adalah sebagai berikut:  

1. Setelah masuk ke halaman awal, letakkan kursor diatas tab “REKSA DANA ONLINE”, lalu klik 

“Pengalihan Reksa Dana”. 

 

2. Setelah masuk ke halaman awal, letakkan kursor diatas tab “REKSA DANA ONLINE”, lalu Setelah 

Klik “Pengalihan Reksa Dana” tampilan halaman penjualan Reksa Dana akan seperti di bawah ini. 

Pilihlah Reksa Dana sesuai dengan jenis Reksa Dana yang akan dialihkan. 
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3. Perlu diingat, bahwa Reksa Dana yang dapat dialihkan hanya Reksa Dana yang dikelola Manajer 

Investasi yang sama dan diadministrasikan oleh Bank Kustodian yang sama. Setelah klik “Alihkan”, 

sistem akan menampilkan ringkasan produk Reksa Dana yang akan Nasabah alihkan.  Pastikan unit 

kepemilikan Reksa Dana yang akan dialihkan sesuai dengan informasi Reksa Dana yang 

bersangkutan. 

 

4. Selanjutnya untuk mengalihkan Reksa Dana yang Nasabah inginkan, masukkan jumlah unit yang 

akan dialihkan pada field pengalihan (dalam unit) dan sistem akan menghitung secara otomatis 

perkiraan nilai dalam rupiah Reksa Dana yang Nasabah alihkan berdasarkan NAB pada hari bursa 

sebelumnya.  
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5. Setelah memasukan jumlah unit yang akan dialihkan, pilihlah Reksa Dana yang akan menjadi tujuan 

pengalihan sesuai dengan ketentuan. 

 
6. Baca dan setujui prospektus Reksa Dana tujuan pengalihan 

 

7. Masukkan kode konfirmasi yang dikirm ke nomor HP Nasabah yang telah didaftarkan untuk 

pengalihan Reksa Dana Nasabah lalu klik “Konfirmasi”. 

 

√ 
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8. Setelah klik “konfirmasi”, sistem akan menampilkan dan mengirimkan melalui email bukti instruksi 

Pengalihan Reksa Dana Nasabah. 

 

9. Intsruksi Pengalihan Reksa Dana Nasabah telah selesai dan sedang dalam proses. Nasabah dapat 

mencetak bukti instruksi tersebut, menyimpan dalam file PDF, atau kembali ke halaman awal 

melanjutkan untuk mengakses portofolio Reksa Dana Nasabah. 

 

II. INFORMASI LAPORAN 
Reksa Dana Buana Fund Online Buana Capital memiliki suatu fungsi yang dapat memudahkan Nasabah 

untuk memonitor portofolio Nasabah dan transaksi jual ataupun beli dari Reksa Dana yang telah 

dilakukan Nasabah. 

A. RINGKASAN PORTOFOLIO 

Ringkasan Portofolio ini memperlihatkan seluruh portofolio Reksa Dana Nasabah sehingga tidak perlu 

lagi menunggu laporan bulanan dari Bank Kustodian. Perlu diperhatikan untuk data transaksi akan 

terupdate selambat-lambatnya 2 hari setelah transaksi dilakukan karena menunggu proses alokasi 

unit penyertaan dan laporan dari Bank Kustodian.  

Langkah‐langkah untuk mendapatkan laporan portofolio ini adalah sebagai berikut: 

1. Pada menu utama, letakkan kursor Nasabah di“Reksa Dana Online” lalu klik “Portofolio” 
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2. Setelah klik “portofolio” tampilan halaman tersebut adalah sebagai berikut: 

 

Dari ringkasan portofolio tersebut, Nasabah dapat langsung melakukan instruksi terhadap Reksa 

Dana yang telah dimiliki. Selain itu, Nasabah dapat juga mencetak langsung apabila dikehendaki 

dengan meng-klik tombol print, atau menyimpan dalam bentuk file PDF. 

B. RINGKASAN TRANSAKSI HISTORIS  

Selain laporan portofolio, Buana Fund Online juga menyediakan laporan transaksi historis seluruh 

Reksa Dana Nasabah. Laporan transaksi historis ini dapat Nasabah pilih ke dalam 4 jenis. Laporan 

transaksi per-manajer investasi, laporan per historis per‐produk, per instruksi dan per periode. 

Laporan per-manajer investasi akan menampilkan laporan transaksi berdasarkan manajer investasi 

pengelola Reksa Dana, laporan transaksi historis per produk akan menampilkan per produk Reksa 

Dana, laporan per instruksi akan menampilkan laporan transaksi berdasarkan jenis transaksi 

(pembelian,  penjualan kembali dan pengalihan), dan per periode akan menampilkan transaksi per 

periode transaksi dilakukan. Berikut ini tampilan halaman transaksi rekasadana Nasabah: 
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1. Laporan Transaksi per Manajer Investasi 

Pilih nama Manajer Investasi yang mengelola reksa dana dimana Nasabah telah membelinya. 

Produk Reksa Dana Nasabahakan muncul sesuai dengan Manajer Investasi yang mengelolanya. 

 

Menu 

Filter 
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2. Laporan Transaksi per produk Reksa Dana  

Pilih nama Manajer Investasi pengelola produk Reksa Dana Nasabah, pilih nama Reksa Dana 

dan sistem akan menampilkan seluruh historikal transaksi yang telah Nasabah lakukan. 

 
 

3. Laporan Transaksi per Instruksi 

Pilih nama Manajer Investasi pengelola produk Reksa Dana Nasabah lalu pilih nama Reksa 

Dana Nasabah, dan sistem akan menampilkan seluruh historikal transaksi yang telah Nasabah 

lakukan. (misal:Subscription) 

 
Contoh laporan transaksi berdasarkan instruksi Subscription 
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4. Laporan Transaksi per Periode. 

Masukkan periode transaksi yang Nasabah inginkan. Maka sistem secara otomatis akan 

menampilkan data seperti tampilan dibawah ini: 

 
Contoh periode transaksi sejak 1 Oktober 2014 s/d 7 November 2014 

 

III.  INFORMASI LAYANAN NASABAH  

A. Call Center  

Bila Nasabah membutuhkan bantuan teknis, dapat langsung menghubungi kami di:  

Customer Service  

Buana Fund Online 

Wisma Lembawai 

Jl. Bangka Raya No 27 - H , Kemang 

Jakarta 12720, Indonesia 

Telp. : +62 21 - 717 95 239 

Fax. : +62 21 - 717 95 238 

Email : cs.reksadana@buanacapital.com 

 

HEAD OFFICE 

PT. Buana Capital 

Indonesia Stock Exchange Building  

Tower II, 26th floor  

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  

Jakarta 12190, Indonesia  

Telp. :+62 - 21 – 51 55 447  

Faks.  :+62 - 21 – 51 55 448 

Email : cs.reksadana@buanacapital.com 

  

B. Demi keamanan informasi keuangan dan transaksi pada rekening Nasabah selama menggunakan 

sistem Buana Fund Online, maka kami menyarankan hal‐hal berikut:  

 Ubah password Nasabah secara regular, dan apabila curiga ada oknum yang memperhatikan 

Nasabah ketika sedang memasukkan password, segera ubah password!! 

 Kami tidak menyarankan untuk menggunakan program pengingat password ataupun program 

yang menginput password Nasabah secara otomatis ke dalam sistem Buana Fund Online.  

 Kami menyarankan kepada Nasabah tidak berbagi komputer yang sedang dgunakan untuk 

mengakses Buana Fund Online dengan pihak lain. 

 

C. PEMBERITAHUAN 

Gambar yang digunakan pada panduan ini bertujuan hanya untuk membantu ilustrasi, dan 

penampilan yang akandilihat mungkin akan berbeda. 
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