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Mengenal Investasi Saham
pa yang anda pikirkan ketika mendengar kata investasi? Mungkin sebagian besar
akan langsung mengatakan bahwa investasi itu bodong, judi, butuh modal besar, dan
lainnya. Namun, apakah kita telah memahami dengan benar makna investasi?
Investasi merupakan keikutsertaan modal kita dalam pengembangan perusahaan atau
proyek dengan tujuan mendapatkan pembagian laba.

INVESTASI

Dalam investasi, yang perlu kita ingat, ada proses perputaran modal hingga
mendapatkan keuntungan dan tentunya semua jenis investasi apapun akan melalui
proses untuk mendapatkan keuntungan, tidak ada investasi yang dapat membuat anda
kaya mendadak.

yaitu tanda penyertaan modal dalam suatu
perusahaan atau perseroan terbatas. Bahasa
sederhananya, saham itu semacam alat bukti

kepemilikan

atas sebuah perusaaan/badan usaha.

Berikut jenis-jenis saham yang perlu diketahui berdasarkan dari segi
kemampuan dalam hak tagih atau klaim.
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Definisi saham menurut Bursa Efek Indonesia
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Saham Biasa, surat berharga yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan suatu
perusahaan.
Saham Preferen, surat berharga yang membuktikan pemilikna memiliki hak
lebih dari pemegang saham biasa.
PERBEDAAN SAHAM BIASA DAN SAHAM PREFEREN
SAHAM BIASA
1. Memiliki hak memilih
Direksi dan kebijakan
tertenru

SAHAM PREFEREN
1. Tidak memiliki hak
suara
2. Pembagian dividen

2. Dividen tergantung dari

sudah ditetapkan

kinerja perusahaan

3. Jika terjadi likuidasi,

3. Jika terjadi likuidasi,

pemegang saham

pengembalian investasi

preferen didahulukan

pemegang saham biasa

dalam pengembalian

setelah saham preferen

investasinya
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Manfaat dan Risiko Investasi Saham
Dalam berinvestasi khususnya instrument saham, ada beberapa manfaat yang
dapat kita peroleh yaitu dalam jangka panjang, saham bisa menghasilkan potensi
pertumbuhan yang signifikan, ditambah lagi setiap volatilitas di pasar saham kadangkadang dapat menjadi peluang bagi manajer investasi yang ingin membeli saham
murah.
Selain menghasilkan potensi pertumbuhan yang signifikan, tingkat pengembalin
(return) saham mampu mengalahkan tingkat inflasi. Kenapa bisa?
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dan laba suatu perusahaan
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merupakan
besarnya jarak
antara
fluktuasi/naik
turunya harga
saham maupun
valas

akan tumbuh mengikuti inflasi,

akibatnya membuat harga saham juga ikut naik. Namun, tentunya
dengan syarat pemilihan yang tepat terhadap saham – saham guna
meminimalisis risiko yang terjadi. Selama lima tahun terakhir ratarata return IHSG sekitar 8.9% diatas rata-rata tingkat inflasi dalam
lima tahun sebesar 5.34%. Return IHSG sempat mencapai 55% di
tahun 2006 sedangkan saat itu tingkat inflasi tumbuh 6.6%.
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instrument yang dimiliki. Jika Anda berinvestasi dengan saham,
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saham

akan

mendapatkan dividen atas keuntungan yang
dihasilkan perusahaan. Jumlah dividen yang
akan dibagikan dan diusulkan oleh Dewan
Direksi serta disetujui dalam RUPS. Bisa saja
dividen tersebut berupa dividen tunai, maupun
dividen dalam bentuk saham baru yang pada
akhirnya akan menambah jumlah saham yang
dimiliki.

Keadaan keuangan yang berubah dari waktu ke waktu,
dengan investasi saham anda dapat berinvestasi sesuai
dengan kemampuan keuangan Anda, atau investasi
dengan jumlah rutin setiap bulannya dapat membantu
mengatasi fluktuasi kenerja pasar modal.

Namun, ketika kita berinvestasi saham kita pasti akan menemukan risiko yang mungkin
akan timbul. Terdapat dua risiko yang paling umum dalam berinvestasi saham
Risiko Penurunan Harga
Harga saham akan berubah-ubah mengikuti mekanisme permintaan dan penawaran
di pasar modal. Ada dua penyebab umum yang menyebabkan perusahaan mengalami

Risiko Likuidasi
Risiko yang terjadi ketika perusahaan dinyatakan bankrupt. Kebangkrutan adalah
risiko terburuk bagi pemegang saham, karena sebagai pemilik pemegang saham
memiliki hak paling akhir setelah perusahaan dilikuidasi dan hasilnya dipakai untuk
membayar pajak, hak gaji karyawan dan utang.
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Risiko delisting
Seorang investor bisa secara “terpaksa” menjual saham jika perusahaan akan
dihapus dari Bursa Efek, namun tentu saja dengan kesepakatan. Yups, delisting atau
penghapusan saham dari BEI bisa terjadi karena macam-macam hal, seperti misalnya
kasus hukum yang menimpa perusahaan atau kinerja perusahaan yang terus menerus
memburuk.

Prinsip–prinsip Dasar Berinvestasi

1. Excess Fund
Pergunakanlah dana lebih dalam berinvestasi saham. Jangan menggunakan
dana darurat apalagi dana yang akan dilakukan dalam waktu dekat.
2. Product Knowledge
Dapatkan informasi mengenai produk investasi sebanyak mungkin sebelum
mengambill keputusan investasi. Dengan mengetahui banyak informasi mengenai

3. Don’t Put Your Eggs in One Basket
Jangan menempakan seluruh dana investasi pada satu jenis instrument yang
sama Pecahlah modal Anda menjadi beberapa bagian lalu tempatkan modal tersebut
di instrumen atau emiten yang berbeda (diversifikasi). Melakukan diversifikasi akan
membantu meminimalisir loss jika ada salah satu emiten yang mengalami penurunan
harga.
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4. Dicipline
Disiplin dalam melakukan target investasi baik profit maupun cut loss. Butuh
konsistensi yang tinggi agar bisa mendapatkan hasil sesuai target atau
meminimalisir kerugian pada tingkat cut loss tertentu.
5. Know your broker principle
Kenali perusahaan sekuritas dimana anda berinvestasi
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SYARAT DAN KETENTUAN NASABAH PERORANGAN
1. Lakukan pengisian formulir pembukaan akun bisa secara online atau unduh
(download) formulir.
Pengisian Opening Account Online atau unduh formulir pembukaan akun di www.
Profindo.com.
2. Pembukaan Rekening Dana Nasabah (RDN)
Nasabah diwajibkan membuka rekening dana nasabah atau rekening saham dengan
2 pilihan Bank, antara lain : BCA
3. Pastikan Anda mengisi Opening Account dengan lengkap
Untuk Anda yang memilih Opening Account Online pastikan untuk melengkapi
semua form dengan lengkap, bagian yang tidak terisi akan mengakibatkan tidak bisa
ke halaman selanjutnya.
Untuk Anda yang memilih pengisian Opening Account form yang di unduh
(download). Pastikan Anda mengisi semua bagian dengan lengkap dan benar.
Bagian yang tidak terisi akan mengakibatkan terhambatnya proses pembukaan
account menjadi lama.
4. Cetak dan Bubuhkan tanda tangan serta materai ditempat yang telah
ditentukan
Untuk pengisian formulir pembukaan akun baik online atau tulis tangan pastikan
formulir di cetak menggunakan kertas ukuran A4. Setelah itu bubuhkan materai pada
halaman tertentu serta tanda tangan (gunakan pulpen hitam). Setiap halaman di paraf
dengan lengkap, karena bagian yang tidak terisi dapat mengakibatkan terhambatnya
proses pembukaan akun Anda.

berikut :
a) Fotocopy KTP untuk WNI atau Paspor untuk WNA;
b) Fotocopy NPWP atas nama pemilik rekening efek/pasangan/orangtua;
c) Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) bagi mahasiswa yang masih
berlaku;
d) Fotocopy halaman pertama buku tabungan atas nama pemilik rekening efek;
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5. Persyaratan kelengkapan dokumen
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6. Dokumen beserta formulir lengkap diantar langsung oleh nasabah ke kantor
utama.

PT. Profindo Sekuritas Indonesia (Up : Customer Service)
Gd. Permata Kuningan Lt. 19
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C,
Guntur Setiabudi, Jakarta Selatan 12980
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