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Risiko Spekulatif

Menurut saya, Sebuah Risiko dengan adanya dua kemungkinan yang terjadi yaitu peluang untung atau peluang rugi.
Contoh pada risiko spekulatif dengan adanya kegiatan usaha/bisnis penjualan. Ada risiko spekulatif yaitu peluang
keuntungan, yaitu seorang pemilik usaha bisa mendapatkan keuntungan dari usaha yang dilakukan. Sementara itu
peluang rugi jika sebuah usaha mengalami kerugian besar yang terjadi sehingga bisa mengalami kebangkrutan dalam
bisnis yang dijalani. 



Pada risiko spekulatif adalah dengan adanya kegiatan pada bursa efek yaitu pembelian saham. Yaitu seorang pemegang
saham memperoleh keuntungan dari pembagian saham yang sudah diterbitkan oleh sebuah perusahaan. Sementara itu
peluang rugi jika sebuah perusahaan menerbitkan saham kemudian dibeli oleh pemegang saham sedang mengalami
kerugian besar yang terjadi. Dan perusahaan penerbitan saham terjadi kebangkrutan.



Contoh resiko spekulatif dalam aktifitas saya adalah ketika saya membeli emas karena harga sedang naik hari ini dengan
harapan akan mendapat untung dari selisih harga beli dan harga jual. Tetapi ternyata sebulan kemudian harga emas
turun tajam dan bukan menjadi naik sehingga saya mengalami kerugian bukannya mendapat keuntungan.



Dalam penanganan pembiayaan bermasalah di BNI Syariah menerapkan rescheduling, reconditioning, dan pengalihan
atau pembiayaan ulang dalam bentuk pembiayaan Qardhul Hasan serta dilakukan pelelangan dengan pihak ketiga.
Dengan hasil seperti itu, penulis merekomendasikan perlu adanya langkah-langkah yang jelas dan tegas terhadap
pembiayaan yang bermasalah, dan dalam menjaga prestasi dan kinerjanya bank syariah harus lebih menjaga
profesionalismenya dan lebih kompetitif lagi agar mampu bersaing dan meningkatkan kualitasnya supaya lebih unggul
dari bank konvesional.



Resiko spekulatif dalam jual beli kendaraan Roda 4 tergantung Dari minat dan Kamauan konsumen yang berbeda jadi
produsen harus melihat perkembangan penjualan dan minat konsumen sekarang lagi berkembang jual beli kendaraan
roda 4 berkualitas seperti keluaran Baru dengan harga terjangkau Dari harga barunya.Banyak masyarakat Indonesia
memiliki Daya konsumtif Terhadap produk Baru Maka Dari ITU peluang keuntungan masih kemungkinan besar
didapatkan 



Sebuah Risiko dengan adanya dua kemungkinan yang terjadi yaitu peluang untung atau peluang rugi. Contoh pada
risiko spekulatif dengan adanya kegiatan pada bursa efek yaitu pembelian saham. Dividen atau disebut juga peluang
keuntungan, yaitu seorang pemegang saham memperoleh keuntungan dari pembagian saham yang sudah diterbitkan
oleh sebuah perusahaan.

Sementara itu peluang rugi jika sebuah perusahaan menerbitkan saham kemudian dibeli oleh pemegang saham sedang
mengalami kerugian besar yang terjadi. Dan perusahaan penerbitan saham terjadi kebangkrutan.



Salah satu resiko spekulatif yang terjadi dalam aktivitas

Dalam bidang pekerjaan saya adala resiko spekulati lainnya yaitu politik.

Dengan adanya atau diselenggarakannya pilkada serentak yang akan berlangsung pada bulan desember 2020 nanti
membuat situasi dan kondisi diwilayah yang ada pilkadanya menjadi tidak seperti biasanya atau agak memanas. Hal
tersebut dikarenakan terjadinya pengkotakan masyarakat akibat dari mendukung salah satu paslon. Dalam situasi ini
mudah sekali terjadi gesekan antar pendukung yang dapat menyebabkan gangguan stabilitas keamanan.

Untuk itu perlu kerja ektra untuk tetap dapat mengendalikan suasana agar tetap damai dan keamanan serta ketertiban
masyarakat tatap terjaga sehingga semua bisa berjalan dengan lancar dan sukses sehingga tidak muncul resiko-resiko
yang tidak diinginkan dari ketidakamanan wilayah yang ada pilkada.
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TUGAS RISIKO SPEKULATIF 

Jelaskan salah satu risiko spekulatif yang terjadi atau dirasakan dalam aktivitas Bapak / Ibu.

Jawaban:

Salah satu contoh resiko spekulatif yang saya rasakan dalam aktifitas saya yakni saat saya melakukan investasi
pembelian logam mulia pada masa pandemic Covid-19. Pada saat pandemic Covid-19 yang mulai terjadi pada awal
bulan maret 2020, saya melihat pergerakan harga logam mulia terlihat tidak begitu berpengaruh. Namun pada saat
pandemic Covid-19 sudah terjadi kurang lebih satu bulan atau lebih tepatnya pada bulan April 2020, disini saya melihat
pergerakan harga logam mulia cenderung terus meningkat, sehingga saya mencoba terus melihat trend dari kenaikan
harga emas tersebut. Dan setelah beberapa bulan saya melihat trend harga logam mulia sedikit demi sedikit terus
mengalami kenaikan, disini saya memutuskan untuk melakukan investasi berupa pembelian logam mulia. Disini saya
berspekulasi bahwa harga logam mulia akan terus naik, dan saya berspekulasi bahwa apabila saya membeli logam mulia
dengan harga sekarang maka saya akan mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut. Namun setelah saya
melakukan pembelian logam mulia tersebut, satu bulan setelah saya melakukan pembelian, logam mulia tersebut malah
trus mengalami penurunan walaupun secara bertahap. Dan sampai dengan saat sekarang lebih tepatnya bulan November
2020 ini, saya bisa dikatakan mengalami kerugian dalam hal pembelian logam mulia yang saya lakukan pada beberapa
bulan yang lalu, karena trend harga dari logam mulia semakin menurun. Dan semoga tidak akan terus menurun,
sehingga tidak menyebabkan semakin banyak kerugian.



Contoh pada risiko spekulatif adalah dengan adanya kegiatan pada bursa efek yaitu pembelian saham. Dividen atau
disebut juga peluang keuntungan, yaitu seorang pemegang saham memperoleh keuntungan dari pembagian saham yang
sudah diterbitkan oleh sebuah perusahaan.

Sementara itu peluang rugi jika sebuah perusahaan menerbitkan saham kemudian dibeli oleh pemegang saham sedang
mengalami kerugian besar yang terjadi. Dan perusahaan penerbitan saham terjadi kebangkrutan.
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