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A. INVESTASI SAHAM  

“Saya tidak tahu apa-apa tentang saham. Bagaimana cara mulai investasinya?” 

 

Memang, masih banyak yang belum mengenal investasi saham. Investasi yang terkenal dengan 

prinsip “High risk, high return” ini dapat memberikan keuntungan berlipat ganda tetapi di sisi 

lain dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar. Tak jarang, banyak calon investor yang 

takut untuk berinvestasi saham. 

 

Berinvestasi saham tidak serumit yang dibayangkan, layaknya transaksi yang terjadi di pasar 

barang ataupun jasa, harga terbentuk oleh permintaan dan penawaran. Lalu, apa yang 

membedakan investasi saham dengan investasi lain. Mengapa investasi saham ?  
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Pasar Modal merupakan kegiatan yang 

berhubungan dengan jual beli instrument 

keuangan seperti saham, obligasi, reksadana. 
Saham adalah tanda penyertaan 

modal investor dalam suatu 

perusahaan atau perseroan 

terbatas.  
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B. LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL  

 

                                               

 

Bursa Efek Indonesia (BEI) 

Bursa berperan dalam menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana untuk 

mempertemukan pihak yang memiliki permintaan dengan pihak yang melakukan penawaran 

efek. 

 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  

Bertugas membina, mengatur dan mengawasi aktivitas investasi di pasar modal serta 

merumuskan kebijakan yang transparan baik bagi investor, emiten maupun masyarakat secara 

keseluruhan.  

 

Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)  

Pihak yang menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi efek yang teratur, 

wajar dan efisien.  
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Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) 

KPEI menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar 

dan efisien.  

 

Anggota Bursa (AB)  

Anggota Bursa Efek Indonesia adalah perusahaan efek yang telah memperoleh izin dari Otoritas 

Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia untuk melakukan jasa perantara pedagang efek, wakil 

penjamin emisi efek, dan manajer investasi.  

 

C. PASAR PERDANA DAN PASAR SEKUNDER  

Pasar modal dibedakan menjadi 2 yaitu Pasar Perdana dan Pasar Sekunder.  
 

     

 

2. Pasar Sekunder (Secondary Market) 

Setelah melewati penawaran umum perdana, transaksi jual beli saham terjadi di pasar 

sekunder. Dalam pasar sekunder, terdapat Pasar Regular, Pasar Tunai dan Pasar Negosiasi.  

 Pasar Regular (RG) 

Pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-

menawar secara lelang yang berkesinambungan (continuous auction market) oleh 

Anggota Bursa Efek melalui JATS (Jakarta Automatic Trading System) dan 

penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa ke-3 setelah terjadinya Transaksi Bursa 

(T+3). 

 

1. Pasar Perdana (Primary Market) 

Merupakan pasar dimana penawaran saham 

pertama kali (go public) kepada para pemodal 

sebelum diperdagangkan di pasar sekunder. 

Mekanisme ini dikenal dengan istilah 

Penawaran Umum Perdana (Initial Public 

Offering/ IPO).  
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 Pasar Tunai (TN)  

Pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-

menawar secara lelang yang berkesinambungan (continuous auction market) oleh 

Anggota Bursa Efek melalui JATS dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa yang 

sama dengan terjadinya Transaksi Bursa (T+0). 

 Pasar Negosiasi (NG)  

Pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan tawar menawar 

langsung secara individual dan tidak secara lelang yang berkesinambungan (Non 

Continuous Auction Market) dan penyelesaiannya dapat dilakukan berdasarkan 

kesepakatan Anggota Bursa Efek (negosiasi).  

 

D. CORPORATE ACTION 

 

     
 

 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

Umumnya dilaksanakan 1 tahun sekali untuk menyampaikan laporan tahunan 

perusahaan, penetapan Dewan Direksi, penetapan Dewan Komisaris, pembagian 

dividen, dsb.  

o RUPSLB – Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 

Rapat ini dilakukan utamanya apabila terdapat suatu hal mendesak yang harus 

segera disampaikan kepada pemegang saham, seperti kerugian luar biasa, 

pergantian direksi/ komisaris secara tiba-tiba, dsb.  

Ada kalanya emiten melakukan aksi korporasi 

untuk tujuan tertentu, seperti penambahan 

modal, pembagian keuntungan maupun 

tujuan lain.  
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 Dividen  

Pembagian keuntungan oleh emiten kepada para pemegang saham yang porsinya 

ditentukan dalam RUPS. 

 

 Bonus Saham 

Dibagikan kepada para pemegang saham. Bonus dapat berupa pembagian keuntungan, 

atau bisa juga untuk menambah jumlah saham yang beredar di masyarakat agar saham 

lebih likuid. 

 

 Buyback 

Pembelian kembali saham-saham yang telah beredar di public oleh emiten/ perusahaan 

yang menerbitkan saham tersebut. 

 

 Merger and Acquisition 

  

Merger adalah penggabungan dua perusahaan dengan salah satu perusahaan tetap 

bediri sementara yang lain melebur ke dalam perusahaan yang tetap dipertahankan. 

Akuisisi adalah pengambil-alihan (takeover) sebuah perusahaan dengan membeli saham 

atau aset perusahaan dan mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perusahaan 

tersebut.  
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 Right Issue 

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) adalah hak yang diberikan kepada 

pemegang saham untuk membeli terlebih dahulu ketika emiten hendak melepaskan 

saham baru atas perusahaannya. Hal ini diberikan untuk memberikan opsi kepada 

pemegang saham untuk tetap mempertahankan porsi kepemilikan pada emiten 

tersebut. Hak ini dapat di perjual belikan layaknya saham induk, namun hanya di pasar 

tunai dan berlaku pada sesi pertama perdagangan saham.  

 

 Stock Split 

 

 Reverse Stock Split 

Kebalikan dari pemecahan saham, dalam aksi korporasi ini jumlah saham beredar 

dikurangi dengan menggabungkan beberapa saham menjadi satu, misalkan 10 : 1 (10 

lembar saham lama di gabung menjadi 1 saham baru). Hal ini dilakukan umumnya 

karena emiten menilai bahwa jumlah saham yang beredar terlalu banyak sehingga harga 

saham tersebut sulit untuk digerakkan naik maupun turun. 

 

 Warrant 

Jaminan yang diberikan kepada pemegang saham untuk membeli saham pada 

perusahaan tersebut pada harga tertentu dan pada jangka waktu tertentu. Warrant juga 

dapat diperdagangkan seperti layaknya saham, sampai masa berlakunya habis. 

 

 

 

Pemecahan saham, misalkan 1 : 5 (1 saham di 

pecah menjadi 5 saham). Hal ini dilakukan untuk 

memperbanyak jumlah saham yang beredar agar 

nilainya menjadi kecil dan dapat lebih aktif di 

perdagangkan. 
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E. FRAKSI HARGA dan JAM PERDAGANGAN 

Satuan perubahan harga saham dalam aktivitas perdagangan di Pasar Regular.  

 
 

  
 
Saham PPRO (PP Properti) berada pada kisaran harga 200 - < 500 sehingga tiap kenaikan 

bernilai Rp 2 dengan perubahan maksimal Rp 20. 

 

Saham ASII (Astra International) berada pada kisaran harga ≥ 5.000 sehingga tiap kenaikan 

bernilai Rp 25 dengan perubahan maksimal Rp 250. 
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Pasar Regular diperdagangkan dalam satuan “lot”, dimana satuan 1 lot adalah 100 lembar 

saham. Apabila Anda memiliki jumlah saham tidak mencapai 100 lembar (disebut “Odd Lot”), 

maka saham tersebut dapat diperdagangkan di Pasar Negosiasi.  

 

 

 

Pasar Tunai membantu menyelesaikan kegagalan Anggota Bursa dalam memenuhi kewajiban di 

Pasar Regular dan Pasar Negosiasi, misalnya pada transaksi short selling.  

 

Saham dan Warrant dapat ditransaksikan di Pasar Regular, Pasar Negosiasi maupun di Pasar 

Tunai, sementara Right hanya dapat ditransaksikan selama sesi 1 di Pasar Tunai dan Pasar 

Negosiasi.  
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F. KEAMANAN INVESTASI SAHAM  

Keamanan Investasi Anda terjamin oleh Pemerintah melalui Kustodian Sentral Efek Indonesia 

dan Rekening Dana Nasabah.  

 Rekening Dana Nasabah (RDN) adalah rekening virtual yang mencatat dana nasabah 

pada bank yang ditunjuk oleh regulator. Hal ini ditujukan agar dana nasabah dicatat 

secara terpisah dari rekening perusahaan efek dan untuk menghindari penyalahgunaan 

dana nasabah oleh perusahaan efek.  

 

 Kustodian Sentral Efek Indonesia mencatat saham yang dimiliki Investor melalui Sub-

rekening yang dilaporkan oleh Perusahaan Efek. Posisi jumlah saham tersebut kini dapat 

di lihat secara langsung melalui situs www.ksei.co.id menggunakan kartu AkSes (Acuan 

Kepemilikan Sekuritas). 
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G. MANFAAT dan RESIKO INVESTASI SAHAM  

 
 

Tujuan investasi adalah mendapatkan keuntungan. Manfaat di bawah ini dapat Anda rasakan 

dari investasi saham.  

 Capital gain 

Keuntungan yang diperoleh karena perbedaan antara harga beli dan harga jual suatu 

Efek. Apabila perbedaan tersebut bersifat negatif (rugi) disebut capital loss. 

 Dividen 

Bagian laba atau pendapatan emiten yang ditetapkan oleh direksi (dan disahkan dalam 

Rapat Pemegang Saham) untuk dibagikan kepada pemegang saham.  

 

Setelah membahas manfaat investasi saham, selanjutnya akan dibahas mengenai resiko yang 

mungkin timbul. Seperti kita ketahui bahwa tidak ada investasi yang bebas resiko, begitu pula 

dengan investasi saham. Dua resiko paling umum dalam investasi saham adalah : 

 Capital loss 

Penurunan harga saham yang dibeli. 

 Likuidasi 

Resiko terbesar investasi saham adalah ketika emiten dinyatakan bangkrut/ pailit. Dalam 

hal ini pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban 

perusahaan dilunasi.  
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Instruksi Pembukaan Rekening di Panin Sekuritas  

1. Unduh (download) Formulir Pembukaan Akun 

Formulir Pembukaan Akun dapat diunduh di www.pans.co.id. Formulir dapat diisi secara 

elektronik pada komputer Anda. 

 

2. Pembukaan Rekening Dana Nasabah (RDN) 

Nasabah diwajibkan membuka Rekening Dana Nasabah dengan 3 pilihan Bank, antara lain: 

BCA, Mandiri dan Permata.  

 

3. Pastikan Anda melengkapi semua bagian dalam formulir  

Pastikan Anda menjawab semua pertanyaan dan mengisi formulir dengan lengkap. Bagian 

yang tidak terisi dapat mengakibatkan terhambatnya proses pembukaan akun Anda.  

 

4. Cetak dan bubuhkan tanda tangan di tempat yang telah ditentukan  

Formulir tanpa tanda tangan yang sesuai akan dikembalikan dan akan memperlambat 

proses pembukaan akun Anda. 

 

5. Persyaratan kelengkapan dokumen 

Sertakan bukti identitas Anda (1 lembar): 

o Fotocopy KTP 

o Fotocopy Passport / KITAS* 

o Fotocopy Tanda Identitas Nasional* 

o Fotocopy NPWP  

o Fotocopy buku tabungan pribadi halaman pertama 

  *Warga Negara Asing  

6. Dokumen beserta formulir lengkap diantar langsung oleh nasabah ke kantor cabang 

terdekat. 
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