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8 Kode Etik Wealth Manager
• Memberikan  jasanya dengan penuh integritas.

• Bersikap objektif dan transparan dalam 
memberikan jasa profesionalnya kepada 
nasabahnya.

• Memberikan layanannya dengan penuh 
keahlian dan pemahaman penuh mengenai 
kebutuhan nasabah.

• Tidak diperbolehkan untuk melakukan “miss-
selling” dan atau melakukan tindakan yang 
mencemarkan nama baik dari institusi yang 
diwakilinya.

• Mengikuti dan menjalankan peraturan lokal 
yang berlaku.

• Menjaga semua kerahasiaan nasabah.

• Menjalankan proses “Wealth Management” 
dengan benar dan tepat.

• Menyelesaikan keluhan nasabah dengan cepat 
dan tepat.



“
”| Kode Etik Wealth Manager | Certified Wealth Managers’ Association4

01

Seorang Certified Wealth Manager 
memberikan layanan kepada 

nasabah dengan penuh kejujuran 
untuk manfaat bersama

Memberikan jasanya dengan penuh integritas
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Perilaku Certified Wealth Manager yang dituntut :
• Tidak melakukan kegiatan promosi yang mengarah 

kepada komunikasi yang menyesatkan atau menciptakan 
ekspektasi yang berlebihan dari nasabah.

• Tidak merepresentasikan hal yang diluar kewenangannya 
baik untuk CWMA, perusahaan tempat bekerja, atau grup 
lainnya kecuali atas seizin yang bersangkutan.

• Dalam menjalankan kegiatan profesionalnya, anggota 
CWMA dilarang melakukan perilaku yang menunjukkan 
ketidakjujuran, kecurangan (fraud), pengelabuan, 
misrepresentasi, membuat pernyataan yang menyesatkan 
kepada nasabah, pemberi kerja, kolega profesional, 
pemerintahan, atau badan organisasi lain yang terlibat.

• Seandainya menjalankan fungsi kustodian atau memegang 
kuasa atas dana nasabah atau property nasabah, anggota 
CWMA hanya bertindak sesuai dengan perintah yang 
tertera dalam surat kuasa dari nasabah.

• Dalam situasi Certified Wealth Manager menerima 
surat kuasa dari nasabah, Certified Wealth Manager 
yang bersangkutan akan mencatat semua transaksi yang 
dilakukan untuk nasabah.

• Certified Wealth Manager tidak boleh mencampur 
adukkan uang nasabah yang dikuasakan kepadanya 
dengan uang pribadinya.

Mengapa ini penting ?

Seorang Certified Wealth 
Manager mungkin memiliki 

kepercayaan penuh dari 
nasabahnya. Sumber utama 

rasa percaya nasabah kepada 
seorang Certified Wealth 

Manager adalah bersumber 
dari integritas dan kejujuran 

dari seorang Certified 
Wealth Manager.
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Objektifitas dan transparansi mengenai 
manfaat, risiko serta biaya yang 
menyangkut investasinya harus 

disampaikan dengan sejelas-jelasnya 
kepada nasabah sebelum transaksi

Bersikap objektif dan transparan dalam
memberikan jasa profesionalnya kepada nasabahnya02
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Perilaku Certified Wealth Manager yang dituntut :
• Dalam memberikan jasanya kepada nasabah maka 

Certified Wealth Manager akan menyampaikan semua 
informasi yang relevan dengan pekerjaannya (termasuk 
konflik pribadi jika ada), afiliasi bisnis, alamat, data 
pekerjaan, surat izin dan hubungan dengan afiliasi bisnis 
serta ruang lingkup pekerjaannya.

• Melakukan penilaian profesional yang menganut prinsip 
kehati-hatian dan beralasan dalam memberikan jasanya.

• Bertindak selalu untuk kepentingan nasabah.

• Menjelaskan secara terperinci dan terbuka segala biaya 
yang terkait atas penjualan produk dan pelayanan jasa 
keuangan yang muncul dari transaksi  dengan nasabah 
sebelum terjadinya transaksi.

Mengapa ini penting ?

Segala bentuk proses 
“advisory” melibatkan dana 

nasabah yang memiliki 
arti buat nasabah tersebut. 

Pemaksaan secara tidak 
ketara atas pembelian 

produk anda akan membuat 
kekecewaan nasabah dimasa 

yang akan datang.
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Certified Wealth Manager hanya akan 
memberikan jasanya di area dimana yang 
bersangkutan memiliki izin serta keahlian 
untuk menerangkan, melakukan transaksi 

pada area yang dikuasainya

Memberikan layanannya dengan penuh keahlian dan 
pemahaman penuh mengenai kebutuhan nasabah03
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Perilaku Certified Wealth Manager yang dituntut :
• Melakukan pengembangan pengetahuan dan keterampilan 

secara berkesinambungan dan lulus dalam penilaian yang 
diwajibkan oleh regulator, organisasi tempat bekerja, serta 
institusi lainnya untuk menjual produk.

• Hanya memberikan pelayanan yang sesuai dengan 
pengetahuan, keahlian yang dimilikinya dan pada 
area yang telah ditetapkan. Di area dimana Certified 
Wealth Manager tidak memiliki kompetensi maka yang 
bersangkutan tidak diperbolehkan untuk menjual dan 
hanya akan membantu nasabah mencari pendapat ahli.

Mengapa ini penting ?

Pengembangan layanan 
harus didasari oleh 

kompetensi dari para 
Certified Wealth Manager 

yang terlatih dan profesional 
dalam memberikan layanan 

sesuai dengan kebutuhan 
nasabah.
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Certified Wealth Manager harus tunduk pada 
hukum dan peraturan lokal yang berlaku dan 
menghindari miss-selling serta menjaga nama 

baik pribadi, organisasi tempat dia bekerja, 
institusi profesi yang diwakilinya

Tidak diperbolehkan untuk melakukan “miss-selling” 
dan atau melakukan tindakan yang mencemarkan 

nama baik dari institusi yang diwakilinya
04
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Perilaku Certified Wealth Manager yang dituntut :
• Tidak boleh menjual produk kepada nasabah yang tidak 

membutuhkannya.

• Menjelaskan fitur produk secara jelas melalui lisan dan 
menggunakan literature marketing.

• Certified Wealth Manager hanya akan menjual apabila 
nasabah telah mengerti tujuan dari produk finansial 
tersebut dan memahami kelebihan dan kekurangan dari 
produk yang ditawarkan.

• Harus menjaga hubungan yang baik yang sudah terbina 
antara nasabah dengan institusi.

• Mempertimbangkan aspek hukum dalam melakukan 
penjualan.

Mengapa ini penting ?

Penjualan layanan Wealth 
Management yang tidak 

didasari kebutuhan nasabah 
akan menghilangkan 
kepercayaan nasabah 
terhadap industri ini.
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Kita harus tunduk pada hukum dan 
peraturan lokal yang berlaku dan 
bertindak dengan niat baik dalam 

menjalankan profesinya

Mengikuti dan menjalankan peraturan pemerintah, 
institusi dan organisasi profesi yang terkait

Kita harus menuruti peraturan dan hukum yang 
berlaku sesuai dengan standar yang telah ditentukan

05
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Perilaku Certified Wealth Manager yang dituntut :
• Mengerti dan menaati ketentuan atas peraturan yang 

berlaku dari CWMA, organisasi yang diwakilinya, 
peraturan pemerintah yang terkait.

• Certified Wealth Manager selalu tetap menunjukkan 
respek terhadap profesi keuangan lainnya dengan 
melakukan praktek kompetisi yang setara dan terhormat.

• Anggota CWMA yang menemukan pihak lainnya di 
organisasi tempat dia bekerja atau di organisasi lainnya 
melakukan tindakan yang tidak mengikuti peraturan 
maka akan memberikan informasi kepada pihak yang 
berwenang didalam organisasi yang bersangkutan. Dalam 
keadaan dimana informasi tersebut tidak ditanggapi 
maka informasi dapat disampaikan kepada badan yang 
berwenang atau organisasi profesional yang bersangkutan.

• Menaati peraturan pemerintah yang berlaku baik yang 
menyangkut ruang lingkup pekerjaannya atau peraturan 
pemerintah yang menyangkut kehidupan pribadi dan 
masyarakat

Mengapa ini penting ?

Dalam pelaksanaan proses 
Wealth Management, 

taat pada peraturan dan 
melakukannya sesuai 

dengan ketetapan yang telah 
ditentukan merupakan dasar 
dalam melakukan aktivitas.
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Kerahasiaan  nasabah merupakan 
hal yang harus dijaga dengan ketat 

oleh Certified Wealth Manager untuk 
membangun rasa hormat dari nasabah 

serta diatur dalam Undang-Undang

Menjaga semua Kerahasiaan Nasabah
dan data organisasi tempat bekerja

Kerahasiaan merupakan salah satu faktor yang penting 
dalam menjaga kesinambungan relasi dengan nasabah

06
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Perilaku Certified Wealth Manager yang dituntut :
• Certified Wealth Manager tidak boleh membuka/ 

menyampaikan informasi yang menyangkut nasabah dan 
transaksi yang dilakukan untuk nasabah tanpa seizin 
nasabah kepada pihak lainnya.

• Asas kerahasiaan ini berlaku juga terhadap informasi yang 
melibatkan organisasi tempat Certified Wealth Manager 
bekerja.

• Rekaman data yang berhubungan dengan transaksi dapat 
disimpan oleh organisasi yang terlibat.

Mengapa ini penting ?

Menjaga kerahasiaan 
nasabah tentu panting karena 

dilindungi oleh Undang-
Undang dan akan menjadi 
dasar kepercayaan nasabah 
berikutnya terhadap kita.
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Proses “Wealth Management” akan menjadi 
proses standar dalam pelayanan Certified 

Wealth Manager kepada nasabahnya untuk 
menciptakan kualitas pelayanan Wealth 

Management yang terbaik

Menjelaskan proses “Wealth Management” dengan 
benar dan tepat dilandaskan kepada kebutuhan nasabah

Penjelasan yang benar dan tepat dibutuhkan oleh prospek
dan nasabah yang ingin melakukan suatu transaksi

07
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Perilaku Certified Wealth Manager yang dituntut :
• Membangun dan mendefinisikan hubungan dengan 

nasabah.

• Mengumpulkan data nasabah untuk menggali kebutuhan 
nasabah secara tepat.

• Menganalisa dan mengevaluasi  status keuangan nasabah.

• Mengembangkan dan mempresentasikan rekomendasi dari 
proses “Wealth Management Process”.

• Membantu nasabah untuk mengimplementasikan 
rekomendasi dari Wealth Management Process.

• Memonitor perkembangan rencana implementasi 
keuangan nasabah.

Mengapa ini penting ?

Suatu proses rencana 
keuangan yang tepat dan 
terpadu akan membantu 
nasabah mencapai tujuan 

keuangannya.
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Perilaku Certified Wealth Manager 
dalam menangani permintaan / 
keluhan nasabah akan menjadi 

salah satu tolak ukur pelayanan dari 
Certified Wealth Manager

Menjelaskan proses “Wealth Management” dengan 
benar dan tepat dilandaskan kepada kebutuhan nasabah

Penjelasan yang benar dan tepat dibutuhkan oleh prospek
dan nasabah yang ingin melakukan suatu transaksi

08



Certified Wealth Managers’ Association | Kode Etik Wealth Manager | 19

Perilaku Certified Wealth Manager yang dituntut :
• Tanggap baik atas permintaan atau keluhan nasabah.

• Berempati atas masalah yang dihadapi oleh nasabah dan 
memberikan perhatian atas keluhan yang disampaikan.

• Menyelesaikan keluhan sesegera mungkin serta 
menjelaskan kepada nasabah bagaimana permasalahan ini 
akan ditangani.

• Keluhan yang tidak bisa diselesaikan secara cepat harus 
segera ditindaklanjuti dengan meneruskan permasalahan 
tersebut ke tingkat yang lebih tinggi.

• Memberi informasi berkala kepada nasabah atas proses 
penyelesaian masalahnya.

• Mampu mengimplementasikan atas rekomendasi yang 
tepat kepada nasabah.

Mengapa ini penting ?

Keluhan yang dapat 
diselesaikan dengan cepat 
dan tepat akan membantu 

nasabah tetap pada jalurnya 
dalam perencanaan 

keuangannya.
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