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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 

Nomor: 158  Tahun1987 – Nomor: 0543 b/u/1987 

1. Konsonan 

No Arab Latin No Arab Latin 

 ا 1

Tidak 

dilambangkan 16 ط ṭ 

 ẓ ظ b 17 ب 2

 ‘ ع t 18 ت 3

 g غ ṡ 19 ث 4

 f ف J 20 ج 5

 q ق ḥ 21 ح 6

 k ك kh 22 خ 7

 l ل d 23 د 8

 m م ż 24 ذ 9

 n ن r 25 ر 10

 w و z 26 ز 11

 h ه s 27 س 12

 ’ ء sy 28 ش 13

 y ي ṣ 29 ص 14

    ḍ ض 15
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2. Konsonan 

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri 

dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harkat, transliterasinya sebagai berikut:  

Tanda Nama Huruf Latin 

  َ  Fatḥah A 

  َ  Kasrah I 

  َ  Dammah U 

 

b. Vokal Rangkap  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 

Tanda dan 

Huruf 

Nama Gabungan 

Huruf  

َ  ي  Fatḥah dan 

ya 

Ai 

َ  و  Fatḥah dan 

wau 

Au 

 

Contoh: 

  kaifa :   كيف

 haula  :هول 
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3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa 

harkat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan 

tanda 

ا  Fatḥah dan alif atau ya Ā ي /َ 

ي  َ  Kasrah dan ya Ī 

ي  َ  Dammah dan wau Ū 

 

Contoh: 

 qāla :  ق ال  

م ى  ramā : ر 

 qīla : ق ْيل  

 yaqūlu : ي ق ْول  

4. Ta Marbutah (ة) 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 

a. Ta marbutah (ة) hidup 

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah 

dan dammah, transliterasinya adalah t. 

b. Ta marbutah (ة) mati 

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, 

transliterasinya adalah h.  

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti 

oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan 
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kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu 

ditransliterasikan dengan h. 

Contoh: 

ْطف الْ  ة  اَْل  ْوض   rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl : ر 

ة ن ّور  ْين ة  اْلم  د  َ  ا ْلم   : al-Madīnah al-Munawwarah/ 

   al-Madīnatul Munawwarah 

ةْ   Ṭalḥah : ط ْلح 

Catatan: 

Modifikasi 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 

transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama 

lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn 

Sulaiman. 

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, 

seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan 

sebagainya. 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa 

Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf. 
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ABSTRAK 

 
Nama Mahasiwa :  Sarah Nadila 

NIM :  150601088 

Fakultas/Program Studi :  Ekonomi dan Bisnis Islam/Diploma  III 

Perbankan Syariah 

Judul :  Mekanisme Pembukaan Dan Pengelolaan 

Rekening  Efek Pada PT. MNC Sekuritas 

Cabang Aceh 

Tangggal Sidang :  6 Juli 2018 

Tebal LKP :  50 Halaman 

Pembimbing I :  Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA 

Pembimbing II :  Risma Handayani, SE., M. Si 

 
Penulis melakukan Kerja Praktik pada PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh 

yang beralamat di Jl. Sultan Alaidin Mahmudsyah No. 7 Baiturrahman 

Banda Aceh. Selama penulis melakukan kerja praktik, penulis 

ditempatkan pada bagian umum, di sana juga penulis melihat dari segala 

sudut pandang sikap karyawan sangat baik dan ramah, terutama dalam 

melayani nasabah. Adapun tujuan dari penulisan Laporan Kerja Praktik 

(LKP) ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembukaan 

dan pengelolaan rekening efek pada PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh. 

Berdasarkan hasil kerja praktik di lapangan dapat disimpulkan bahwa 

mekanisme pembukaan rekening efek pada PT. MNC Sekuritas Cabang 

Aceh diantaranya adalah mempersiapkan kartu identitas, Nomor Pokok 

Wajib Pajak (NPWP), cover buku tabungan yang berisi nomor rekening 

dan nama lengkap, materai, Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) apabila 

status nasabahnya mahasiswa dan deposit awal minimal Rp.100.000. 

Pengelolaan rekening efek umumnya memakan waktu kurang lebih 5 hari 

kerja. PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh diharapkan dapat meningkatkan 

sosialisasi kepada masyarakat untuk mengenal lebih lengkap dengan satu 

di antara instrumen investasi yaitu saham. 

 

 

 

 



1 
 

BAB SATU 

PENDAHULUAN 

1.1.   Latar Belakang 

  Keberadaan pasar modal dalam aktifitas perekonomian sebuah 

negara sangat penting sebagai media investasi dan wadah penyediaan 

modal bagi perusahaan untuk membesarkan aktivitas perdagangannya. 

Pasar modal juga berfungsi sebagai tempat pencairan kepemilikan saham 

sebuah perusahaan dengan menjualnya. Dengan demikian, pentingnya 

peranan pasar modal adalah dalam rangka memobilisasi dana dari 

mayarakat dan dapat juga dijadikan sebagai indikator perekonomian 

negara. Namun demikian, pasar modal yang ada selama ini diakui 

mengandung berbagai hal yang menyimpang dari prinsip-prinsip syariah, 

seperti riba, maysir dan gharar (Nazir, 2016: 106). 

Dengan kehadiran pasar modal syariah, memberikan kesempatan bagi 

kalangan muslim maupun non-muslim yang ingin menginvestasikan 

dananya sesuai dengan prinsip syariah yang memberikan ketenangan dan 

keyakinan atas transaksi yang halal. Pasar modal syariah memberikan 

kesempatan para investor untuk menanamkan dananya pada perusahaan 

yang sesuai prinsip syariah 

Pasar modal syariah merupakan kegiatan pasar modal sebagaimana 

didefinisikan di dalam Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) yang 

seluruh kegiatannya didasarkan pada prinsip syariah. Dengan demikian, 

secara umum kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan 

dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik 

khusus pasar modal syariah yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi 

tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Peraturan-peraturan terkait 
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pasar modal syariah tersebut disusun berdasarkan fatwa DSN MUI 

(Keuangan, 2015: 399). 

Salah satu produk yang dijual di pasar modal adalah saham sebab 

pasar modal ini merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan-

perusahaan yang pada akhirnya memberikan kemakmuran bagi 

masyarakat. Para investor mempunyai daya tarik melakukan investasi di 

pasar modal dengan membeli saham karena mendapatkan dua 

keuntungan yaitu “deviden” dan “capital gain” (Abdul, 2012: 284). 

Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan 

sistem dan sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek 

pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. 

(Adrian, 2013: 74). Bursa efek merupakan salah satu tolak ukur maju dan 

modernnya sebuah sistem perekonomian. Harga di bursa efek merupakan 

indikator yang menunjukkan pergerakan dan gejolak perekonomian suatu 

negara, khususnya pada sektor keuangan (Nafiq, 2009: 23). 

Investor yang ingin melakukan investasi di pasar modal harus 

menjadi nasabah di salah satu perusahaan efek yang mempunyai izin 

yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Salah satu 

perusahaan efek yang telah memperoleh izin untuk dapat 

menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai perantara perdagangan efek di 

Banda Aceh adalah PT. MNC Sekuritas. PT MNC Sekuritas merupakan 

perusahaan efek yang memiliki keanggotaan di Bursa Efek. Perseroan 

mengambil alih izin usaha sebagai broker-dealer, penjamin emisi, dan 

manajer investasi.
1
 

 

                                                             
1
 Wawancara dengan Oki Wardianto (Administrasi Staff) PT. MNC 

Sekuritas Cabang Aceh pada tanggal 27 maret 2018 
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PT MNC Sekuritas Cabang Aceh dan investor kemudian akan 

membuat perjanjian pembukaan rekening efek atas nama nasabah. 

Pembukaan rekening efek atas nama nasabah bertujuan untuk 

memisahkan efek yang dimiliki nasabah dengan efek yang dimiliki oleh 

perusahaan efek sesuai dengan ketentuan Pasal 37 tentang Undang 

Undang Pasar Modal (UUPM). 

Berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek, PT MNC Sekuritas 

Cabang Aceh sebagai perantara perdagangan efek diberi tugas dan 

tanggung jawab untuk melaksanakan amanat jual-beli dari nasabah 

investor, menyelenggarakan administrasi transaksi efek, menyediakan 

data dan informasi bagi kepentingan nasabah investor, memberikan 

rekomendasi kepada nasabah investor untuk membeli atau menjual efek 

berdasarkan keadaan keuangan dan maksud tujuan investasi dari nasabah 

investor. Untuk mencegah tindakan penyalahgunaan efek oleh 

perusahaan efek, maka perlu  adanya perlindungan hukum terhadap 

nasabah yang menyimpan efeknya direkening efek. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka judul yang diangkat untuk 

menyusun Laporan Kerja Praktik (LKP) ini ”Mekanisme Pembukaan 

dan Pengelolaan  Rekening Efek pada PT. MNC Sekuritas Cabang 

Aceh”. 

1.2.   Tujuan Laporan Kerja Praktik 

  Adapun tujuan laporan kerja praktik ini adalah:  

1. Untuk mengetahui mekanisme pembukaan rekening efek 

pada PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan rekening efek 

pada PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh. 
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1.3.  Kegunaan Laporan Kerja Praktik 

 Sejalan dengan tujuan kerja praktik maka penulis mengharapkan 

dapat menambah ilmu pengetahuan untuk masyarakat luas, instansi, 

tempat kerja, dan penulis sendiri, yaitu: 

1. Ilmu Pengetahuan  

Laporan kerja praktik ini diharapkan dapat menjadi sumber 

bacaan bagi mahasiswa khususnya D-III Perbankan Syariah UIN 

Ar-raniry untuk megetahui mekanisme pembukaan dan 

pengelolaan rekening efek pada PT. MNC Sekuritas Cabang 

Aceh.  

2. Masyarakat 

 Laporan Kerja Praktik ini juga di harapkan menjadi informasi 

bagi masyarakat mengenai mekanisme pembukaan dan 

pengelolaan rekening efek PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh, 

serta memberikan informasi lainnya yang berkenaan dengan 

dunia MNC Sekuritas. 

3. Instansi Tempat kerja Praktik  

Laporan kerja praktik bagi instansi yang terkait merupakan 

sarana untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi MNC 

sekuritas Cabang Aceh. Agar PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh 

dalam menjalankan kegiatan usaha investasi semakin baik dan 

dapat meningkatkan jasa pelayanan yang baik lagi untuk 

kedepannya. 

4. Penulis 

Manfaat penulis dapatkan dari praktik ini adalah bisa 

mendapatkan gambaran umum tentang kinerja perusahaan 

sekuritas, baik fungsi, tugas dan tanggung jawab masing-masing  
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sistem yang ada di dalamnya. Dapat membentuk mahasiswa 

nantinya menjadi calon broker yang siap dengan persaingan dan 

tantangan kerja, serta dapat menjadi tempat silaturahmi untuk 

kepentingan akademik antara mahasiswa Diploma III Perbankan 

Syariah dengan perusahaan sekuritas khususnya MNC Sekuritas 

Cabang Aceh tempat penulis melakukan kegiatan kerja praktik. 

 

1.4.  Sistematika Pelaksanaan Laporan Kerja Praktik 

 Adapun sistematika penulisan laporan yang akan dibahas oleh 

penulis untuk memudahkan pembahasan dan penulisan laporan kerja 

praktik, penulis mengklasifisikan permasalahan tiap-tiap bab. Dalam 

laporan kerja praktik ini, penulis memuat empat bab. 

Pada bab satu berisi tentang pendahuluan yang merupakan 

penjelasan-penjelasan yang erat sekali hubungannya dengan masalah 

yang akan dibahas dalam bab-bab dengan rincian latar belakang, tujuan 

praktik, kegunaan laporan kerja praktik, dan sistematika penulisan 

laporan kerja praktik. 

Pada bab dua tentang tinjauan lokasi kerja praktik, isi bab ini 

menjelaskan tentang sejarah singkat, struktur organisasi, kegiatan usaha, 

visi dan misi, dan keadaan personalia pada instansi tersebut. 

Bab tiga ini membahas tentang hasil kegiatan kerja praktik, dimana 

dalam bab ini penulis memaparkan hasil kerja praktik pada instansi 

tempat penulis melakukan kegiatan kerja praktik. Bagian ini terdiri dari 

sub-sub kegiatan kerja praktik, bidang kerja praktik, teori yang berkaitan 

dan evaluasi kerja praktik. 



6 
 

 
 

Pada bab ke empat yaitu penutupan, berisi tentang kesimpulan, dan 

saran. Kesimpulan dapat dikatakan sebagai inti dari penulisan laporan 

kerja praktik. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan saran-saran atau 

rekomendasi yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata yang bersifat 

operasional serta ditujukan kepada para pengambil kebijakan. 
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BAB DUA 

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK 

2.1 Sejarah Singkat PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh  

 PT MNC Sekuritas adalah perusahaan efek yang bergerak 

sebagai perantara perdagangan efek dan penjamin emisi efek yang 

didirikan pada bulan November 1989 di Surabaya. MNC Sekuritas yang 

awalnya dikenal sebagai PT. Bhakti Investma memulai kiprah usahanya 

dibidang perdagangan efek, sekaligus menjadi cikal bakal MNC Group. 

Seiring berjalannya waktu, MNC Sekuritas terus berkembang menjadi 

salah satu perusahaan sekuritas lokal yang menyediakan jasa pasar modal 

secara lengkap. PT. MNC Sekuritas (MNC Sekuritas) sepenuhya 99,9% 

di miliki oleh PT. MNC Investama Tbk, melalui anak perusahaannya 

Tbk, yang merupakan salah satu perusahaan investasi di bidang jasa 

keuangan yang terintegrasi dan terbesar di Indonesia. Seiring dengan 

berjalannya waktu, pada saat ini MNC Sekuritas menyediakan jasa untuk 

bertransaksi saham dan instrument berpendapatan tetap, jasa bertransaksi 

saham secara online, investment banking dan penasihat jasa keuangan 

serta riset. MNC Sekuritas berada di peringkat teratas untuk perusahaan 

sekuritas berbasis lokal, dalam hal ini transaksi saham yang juga 

menawarkan jasa pembiayaan untuk nasabah yang aktif bertransaksi di 

pasar modal. 

 Besarnya potensi pasar investasi syariah di Indonesia, membuat 

PT MNC Sekuritas memutuskan untuk melakukan ekspansi ke Aceh. 

Upaya tersebut diiringi dengan membuka kantor cabang baru di Banda 

Aceh pada tahun 2016. Peresmian kantor MNC Sekuritas digelar di 

halaman gedung baru, di Jl. Sultan Alaidin Mahmudsyah No. 7 

Baiturrahman Banda Aceh. Sebelumnya pada tahun 2015, MNC  
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Sekuritas beroperasi di kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia, Leung 

Bata Banda Aceh.
1
 

 MNC Sekuritas berada dalam 5 besar perusahaan sekuritas 

swasta lokal yang tercatat di Bursa Efek Indonesia based on value per 

Desember 2017. Melalui berbagai inovasi dan peningkatan layanan bagi 

nasabah, MNC Sekuritas berkomitmen untuk terus menjadi perusahaan 

sekuritas terbaik dan terpercaya di Indonesia. 

 Dalam memperluas basis pemodal, MNC Sekuritas juga telah 

menjalankan berbagai program sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat, 

khususnya nasabah potensial. Seiring dengan pertumbuhan bisnis dari 

waktu ke waktu, MNC Sekuritas akan terus mengembangkan jaringan 

kantor cabang di kota-kota potensial Indonesia dan meningkatkan 

kapasitas sumber daya manusia yang berkualitas sebagai wujud 

komitmen perusahaan untuk terus berperan dalam pengembangan pasar 

modal di Indonesia. 

 

2.1.1 Visi, Misi, dan Motto PT.  MNC Sekuritas 

1. Visi PT. MNC Sekuritas dalam menjalankan kegiatan usahanya 

yaitu “Menjadi Perusahaan Sekuritas Terbaik dan Terpercaya di 

Indonesia” (PT MNC_Sekuritas, 2018). 

2. Misi yang ingin dicapai PT. MNC Sekuritas adalah: 

a. Berorientasi kepada pemberian layanan terbaik bagi 

nasabahnya secara berkesinambungan. 

b.  Bertindak secara professional. 

c.  Berlaku inovatif dan progresif. 

                                                             
1
 Wawancara dengan Muharrami Syahputra (Branch Manager) PT 

MNC Sekuritas Cabang Aceh tanggal 29 maret 2018 
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3. Adapun motto PT. MNC Sekuritas adalah “invest with the best” 

yang memiliki arti berinvestasi dengan yang terbaik melalui 

MNC Sekuritas. 

PT. MNC Sekuritas memiliki tiga nilai-nilai perusahaan, yaitu: 

Pandangan (vision), Pandangan kemasa depan untuk menciptakan 

kesempatan usaha dan memenangkan pasar menjadi market leader. Yang 

kedua kualitas (quality) yaitu totalitas untuk menjadi yang terbaik, dan 

ketiga cepat (speed) artinya selalu memberikan karya lebih cepat dan 

lebih cerdas untuk menjadi yang terdepan. 

 

2.2   Struktur Organisasi PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh                                                                                                              

        Setiap perusahaan sekuritas memiliki struktur organisasi yang 

berguna untuk mendeskripsikan dengan jelas pemisahan kegiatan 

pekerjaan antara satu dengan lainnya. Struktur organisasi merupakan 

suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada 

suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk 

mencapai tujuan yang di harapkan dan di inginkan. 

Adanya struktur organisasi kantor cabang yang menggambarkan 

tugas dan tanggug jawab dari masing masing pegawai serta dukungan 

perlengkapan yang dikelola dengan baik akan menghasilkan produktivitas 

usaha yang semakin meningkat yang pada tujuannya akan meningkatkan 

kinerja kantor cabang serta memotivasi karyawan MNC Sekuritas.  
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Gambar 2.1 

Struktur Organisasi PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh 

 

Adapun posisi kerja karyawan PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh 

yaitu sebagai berikut:
2 

1. Branch Manager merupakan orang yang bertanggung jawab 

mengelola dan memantau semua kegiatan yang dilakukan di 

kantor cabang.  

2. Administrasi Staff merupakan  bagian yang mengerjakan tugas 

tugas administrasi di kantor, seperti mengatur arus dokumen, 

                                                             
2 Wawancara dengan Oki Wardianto (Administrasi Staff) PT. MNC 

Sekuritas Cabang Aceh pada tanggal 27 maret 2018 

Muharrami Syahputra 

Branch Manager 

 

hm 

Willy Purnamasari 

Sales 

 

hm 

Oki Wardianto 

Administrasi Staff 

 

hm 

Rizqi Syafriyaldi 

Remisier 

 

 

hm 

Rahmad Fauzan 

Remisier 

 

 

hm 

Ibrahim 

Office Boy 

 

hm 
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melakukan surat menyurat, menyiapkan bahan presentasi dan lain 

lain. 

3. Sales merupakan bagian yang menangani penjualan dan 

pemasaran produk dalam suatu perusahaan. 

4. Remisier merupakan bagian yang tidak terikat dengan perusahaan 

yang hanya menerima komisi atas  setiap transaksi yang 

ditanganinya. 

5. Office Boy merupakan bagian yang membantu dan melaksanakan 

tugas-tugas yang diberikan oleh staff umum seperti bertanggung 

jawab atas kebersihan dan kerapian kantor dan lain lain. 

2.3.  Kegiatan Usaha PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh 

PT. MNC Sekuritas saat ini sudah memiliki beraneka macam 

produk unggulan, di antaranya adalah: 

2.3.1.  Produk Equity MNC Sekuritas 

 Produk Equity yang terdapat  pada PT. MNC Sekuritas terdiri 

dari beberapa produk yaitu: 

1. Institusi 

MNC Sekuritas menyediakan jasa perantara perdagangan 

efek untuk nasabah institusi, seperti aset manajemen, dana 

pensiun, asuransi, nasabah sub-broking, serta nasabah 

institusi khusus dengan nilai tertentu (high net worth). 

2. Retail 

MNC Sekuritas menyediakan jasa perantara perdagangan 

efek untuk nasabah ritel/perorangan. MNC Sekuritas 

berkomitmen memberikan pengalaman bertransaksi yang 

nyaman dan cepat bagi nasabah, baik untuk produk regular 

trading, margin trading, maupun MNC Gemesin. 
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3. Online Trading 

MNC Trade New merupakan aplikasi perdagangan saham 

secara elektronik (online trading) kebanggaan MNC 

Sekuritas yang secara khusus dikembangkan dan 

mengimplementasikan teknologi terbaru untuk membantu 

para investor dalam bertransaksi saham. 

Kelebihan yang ditawarkan MNC Trade New yaitu: 

a. One-stop Market Info seperti: Best Quote, Order 

Book, News, Company Profile, dan Chart. 

b. Order transaksi dapat dilakukan secara cepat dan 

langsung oleh nasabah. 

c. Kesempatan untuk melakukan transaksi jual/beli 

pada harga terbaik. 

d. Order jual/beli dapat dilaksanakan lebih awal 

(sebelum jam perdagangan Bursa Efek Indonesia). 

e. Transaksi dapat dilaksanakan dimana saja, selama 

nasabah memiliki koneksi melalui komputer, laptop, 

dan mobile phone. 

f. Tampilan antarmuka yang ramah dan nyaman. 

g. Akses langsung untuk berbicara dengan tim Call 

Center. 

4. Online Trading Syariah 

MNC Trade Syariah merupakan aplikasi online trading yang 

dipersembahkan MNC Sekuritas bagi para investor yang 

ingin bertransaksi saham sesuai dengan prinsip syariah. MNC 

Trade Syariah telah dievaluasi dan resmi mendapatkan 

sertifikat kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional 
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 Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dengan nomor 

004.41.02/DSN-MUI/V/2016. 

MNC Trade Syariah dikembangkan sesuai dengan aturan 

fatwa DSN-MUI No.80/DSN-MUI/III/2011 sehingga 

nasabah dapat bertransaksi saham sesuai dengan prinsip 

syariah, di antaranya: 

a. Nasabah hanya dapat melakukan transaksi beli atas 

saham-saham perusahaan yang terdaftar di Daftar 

Efek Syariah (DES). 

b. Nasabah hanya dapat membeli saham sesuai 

ketersediaan dana dalam rekening dana nasabah 

(cash basis). 

c. Tidak ada dana pinjaman (limit trading). Fasilitas ini 

dilarang karena akan muncul riba jahiliyah (bunga 

pinjaman) jika nasabah tidak mampu melunasi 

pinjaman tersebut pada saat jatuh tempo. 

d. Tidak ada margin trading. Fasilitas ini dilarang 

karena akan muncul riba qard. 

e. Nasabah tidak dapat melakukan transaksi short 

selling (penjualan saham yang bukan miliknya). 

Aplikasi MNC Trade Syariah secara otomatis akan 

menolak transaksi penjualan saham yang belum di 

miliki oleh investor. 

Kelebihan yang ditawarkan MNC Trade Syariah sama 

dengan MNC Trade New tetapi pada MNC Trade New 

Syariah mempunyai kelebihan tambahan diantaranya yaitu: 

menyajikan informasi pasar modal secara real time, baik 
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informasi grafik maupun data fundamental dan informasi 

riset harian yang lengkap dan mendetail. 

2.3.2.  Produk Fixed Income MNC Sekuritas 

MNC Sekuritas menyediakan jasa penjualan efek bersifat utang 

di pasar perdana dan perantara, perdagangan efek utang di pasar sekunder 

yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia maupun korporasi dengan 

denominasi mata uang rupiah ataupun mata uang asing. MNC Sekuritas 

juga berperan aktif di pasar perdana dalam memberikan arahan kepada 

investor yang berencana untuk mengikuti lelang Surat Utang Negara, 

yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia secara berkala, 

serta menjadi agen penjual Obligasi Negara Ritel (ORI), Saving Bonds 

Ritel (SBR) dan Sukuk Negara Ritel (SNR). 

Sebagian besar nasabah Fixed Income adalah nasabah 

institusional seperti perusahaan asuransi, manajer investasi, dana pensiun, 

bank dan perusahaan efek lainnya. Seiring dengan berjalannya waktu, 

nasabah mulai aktif berpartisipasi dalam transaksi perdagangan efek surat 

utang karena semakin banyaknya produk investasi yang ditawarkan 

kepada nasabah sehingga dapat mengakomodasi kepentingan nasabah 

ritel (PT MNC_Sekuritas, 2018). 

Pengalaman sebagai perantara perdagangan obligasi menuntun 

MNC Sekuritas memiliki research mendalam dan mempertahankan 

interaksi antar key players, baik itu Medium Term Notes (MTN), Floating 

Rate Notes (FRN), Repurcahse Agreement (REPO, atau promissory note 

dengan yield, tenor, rating dan risiko tertentu. MNC Sekuritas memiliki 

sumber terpercaya dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan nasabah. 

Selain itu, juga dilengkapi dengan pengetahuan dan pengalaman handal 
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dalam memberikan rekomendasi dan wawasan mengenai pasar, ekonomi, 

suku bunga, dan hal-hal terkait lainnya. 

 

2.3.3  Produk Investment Banking 

Prinsip dari layanan Investment Banking MNC Sekuritas adalah 

memberikan solusi finansial yang terintegrasi dan secara khusus 

disesuaikan dengan kondisi nasabah yang memberikan mandat kepada 

MNC Sekuritas. MNC Sekuritas bekerja berdasarkan kebutuhan nasabah, 

dengan kreativitas dan inovasi dalam penciptaan ide penyelesaian 

transaksi, memberikan opsi solusi terbaik, dan menjadi partner eksekusi 

yang handal bagi nasabah. 

2.4.  Keadaan Personalia  PT MNC Sekuritas Cabang Aceh 

Sejak berdirinya PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh pada tahun 2016 

dan beroperasi hingga saat ini. Jumlah karyawan dan karyawati pada PT. 

MNC Sekuritas yang beralamat di Jl. Sultan Alaidin Mahmudsyah No. 7 

Baiturrahman Banda Aceh sebanyak 6 orang. Terdiri dari 5 karyawan 

dan 1 karyawati. Gambaran posisi yang ditempati pada PT. MNC 

Sekuritas Cabang Aceh fungsional dan pengelola perusahaan. 
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Tabel 2.1 

Tingkat Jabatan Karyawan Pada PT. MNC Sekuritas Cabang  

 

No Jabatan Karyawan Jumlah Karyawan 

1 Branch Manager 1 

2 Administrasi Staff 1 

3 Sales 1 

4 Remisier 2 

5 Office Boy 1 

 Jumlah Total 6 

Sumber: PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh, 2018 

 

Untuk melaksanakan operasionalnya, PT. MNC Sekuritas 

Cabang Aceh telah melibatkan karyawan yang terdiri dari beberapa 

tingkat pendidikan. Di lihat dari pendidikan terakhir karyawan PT. MNC 

Sekuritas Cabang Aceh sebagian besar S1 sebanyak 2 orang, D-III 

sebanyak 3 orang, dan yang berpendidikan terakhir SMA sebanyak 1 

orang. Berikut gambaran tingkat pendidikan pada PT. MNC Sekuritas 

Cabang Aceh: 

Tabel 2.2 

Tingkat Pendidikan Karyawan Pada  PT. MNC Sekuritas 

Cabang Aceh 

 

No Pendidikan Jumlah Karyawan 

1 SMA 1 

2 D-III 3 

3 S1 2 
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 Jumlah Total 6 

 



18 
 

BAB TIGA 

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK 

 

1.1 Kerja Praktik 

Selama 30 hari kerja yang dimulai pada hari kamis tanggal 01 

Maret 2018 dan berakhir pada hari  kamis tanggal 12 April 2018 penulis 

melakukan kegiatan kerja praktik di MNC Sekuritas Cabang Aceh, 

penulis melakukan kegiatan di bidang Umum. 

1.1.1 Bagian Umum 

Kegiatan yang penulis lakukan pada bagian umum ini mencakup 

seluruhnya. Di antaranya yaitu membantu nasabah dalam pengisian 

formulir pembukaan rekening efek serta tanda tangan, legalisir serta 

tanda tangan pada formulir rekening nasabah kepada Branch Manager, 

mengisi formulir nasabah yang belum lengkap, menelpon supervisor dan 

call center pusat, mengumpulkan seluruh formulir nasabah untuk dikirim 

ke pusat. Selanjutnya, melakukan trading saham. 

3.2. Bidang Kerja Praktik 

Bidang yang penulis fokuskan selama berlangsungnya kerja 

praktik ialah pada bidang umum yaitu bagian yang mencakup seluruh 

kegiatannya. Di antaranya yaitu pada  bagian pembukaan rekening efek 

nasabah, karena pembukaan rekening efek persyaratan awal mula 

nasabah supaya bisa berinvestasi saham. 
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3.2.1. Pembukaan Rekening Efek 

Sebelum melakukan jual beli efek atau berinvestasi saham, 

nasabah harus membuka rekening terlebih dahulu di perusahaan MNC 

Sekuritas yang telah menjadi anggota bursa efek sejak tahun 2015 dengan 

cara mengisi formulir pembukaan rekening. Ketentuan kerja sama 

kontrak antara nasabah dengan MNC Sekuritas di atur dalam butir 5 

peraturan otoritas jasa keuangan tentang pengendalian interent 

perusahaan efek yang menyebutkan bahwa bagian pemasaran wajib 

bertanggung jawab untuk membuat kontrak dengan nasabah mengenai 

pembukaan rekening efek dan menerima pesanan nasabah untuk membeli 

dan menjual efek. Transaksi efek atas kepentingan nasabah tidak dapat 

dilakukan sebelum rekening efek dibuka atas nama nasabah yang 

bersangkutan, proses pembukaan rekening efek memakan waktu lebih 

kurang 5 hari kerja. 

3.2.2. Mekanisme Pembukaan Rekening Efek Pada PT. MNC 

Sekuritas Cabang Aceh 

Mekanisme pembukaan rekening efek merupakan langkah awal 

bagi calon investor yang ingin berinvestasi di saham. Adapun mekanisme 

pembukaan rekening efek pada PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh yaitu: 

1. Kartu Identitas (KTP/Passport/SIM) 

Kartu identitas merupakan syarat wajib bagi nasabah yang ingin 

membuka rekening efek. 

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

NPWP juga menjadi syarat wajib untuk pembukaan rekening 

efek. Jika belum mempunyai NPWP, maka pihak MNC Sekuritas 

akan memberikan surat pernyataan tidak memiliki NPWP kepada 

nasabah yang ditanda tangani di atas materai. 
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3. Cover Buku Tabungan 

Cover buku tabungan ini berisi nomor rekening dan nama 

lengkap nasabah tujuannya berfungsi untuk memudahkan pihak 

sekuritas memverifikasi bank akun nasabah. Setiap nasabah yang 

ingin menarik dananya dari rekening efek maka dana tersebut  

akan masuk ke buku tabungan. 

4. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) 

Apabila status nasabah adalah mahasiswa maka diwajibkan untuk 

melampirkan KTM. 

5. Materai 

Materai juga menjadi syarat wajib untuk pembukaan rekening 

efek, materai yang harus nasabah sediakan adalah dua. Apabila 

nasabah tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

maka dikenakan tiga materai. 

6. Deposito awal 

Deposito awal untuk pembukaan rekening efek ini bervariasi, 

sesuai dengan dana yang dimiliki oleh nasabah, minimal deposit 

awalnya adalah Rp 100.000. 

Adapun data yang diperlukan pada saat pengisian formulir 

pembukaan rekening efek diantaranya adalah: 

1. Data sesuai dengan dokumen sesuai identitas, yaitu: nama, nomor 

identitas, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, dan 

kewarganegaran. 

2. Alamat tempat tinggal terkini (jika berbeda dengan dokumen 

identitas). 

3. Nomor telepon. 
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4. Status perkawinan. 

5. Nama ibu kandung nasabah 

6. Data perkajaan 

7. Alamat dan nomor telepon tempat kerja (jika ada). 

8. Data pasangan/orang tua 

9. Rata-rata penghasilan pertahun. 

10. Sumber dana nasabah 

11. Maksud dan tujuan investasi 

12. Nama bank dan nomor rekening. 

Setelah semuanya terpenuhi nasabah dapat mengisi formulir 

pembukaan rekening efek dan rekening dana nasabah yang diberikan oleh 

pihak MNC Sekuritas. Pembukaan rekening efek ini untuk membuka 

rekening saham di MNC Sekuritas, sedangkan rekening dana investor 

adalah rekening dari dana nasabah yang ditempatkan pada bank dan 

terpisah dari rekening perusahaan efek. Manfaat rekening dana nasabah 

ini adalah agar nasabah mempunyai rekening bank sendiri untuk 

menyelesaikan seluruh transaksi jual beli saham nasabah. 

Pembukaan rekening efek ini merupakan satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan yang ditandatangani oleh pihak MNC Sekuritas dengan 

nasabah. Para pihak dengan ini menyatakan dan sepakat untuk 

mengikatkan diri dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

1. Ketentuan umum 

Ketentuan yang dimaksud adalah semua hal yang berhubungan 

dengan penerapan prinsip syariah seperti yang tercantum pada 

fatwa DSN-MUI No.80 tahun 2011  

2. Ketentuan khusus mengenai perdagangan efek 
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a. Perdagangan efek di pasar regular bursa efek 

menggunakan akad jual beli (ba’i). 

b. Akad jual beli dinilai sah ketika terjadi kesepakatan pada 

harga, jenis dan volume tertentu antara permintaan beli 

dan/atau penawaran jual efek. 

c. Efek yang dapat dijadikan objek perdagangan hanya 

bersifat ekuitas sesuai prinsip syariah. 

d. Harga dalam beli dan/atau jual efek tersebut dapat 

ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang mengacu pada 

harga pasar wajar melalui mekanisme tawar menawar 

yang berkesinambungan. 

3. Ketentuan khusus mengenai tindakan yang tidak sesuai dengan 

prinsip syariah. Ketentuan perdagangan efek harus dilakukan 

menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan 

melakukan spekulasi, manipulasi, dan tindakan lain yang 

didalamnya mengandung unsur riba, maysir, tadlis, maksiat, 

kezhaliman dan lainnya. 

4. Ketentuan tambahan 

a. Instruksi beli nasabah hanya dapat dilakukan oleh MNC 

Sekuritas apabila tersedia dana sejumlah dari nilai beli 

ditambah dengan biaya untuk transaksi beli. 

b. Instruksi jual nasabah hanya dapat dilakukan oleh MNC 

Sekuritas apabila tersedia efek dalam rekening efek 

nasabah untuk melaksanakan transaksi jual. 

c. MNC Sekuritas akan memberikan informasi kepada 

nasabah terkait dengan perubahan komposisi efek dalam 
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daftar ISSI dalam periode waktu tertentu dan terkait 

informasi lainnya. 

5. Fasilitas online trading yang diberikan kepada nasabah 

merupakan satu kesatuan sistem. Fasilitas tersebut termasuk pula 

berita, data, fakta, dan pandangan serta pendapat, rekomendasi 

individu dan organisasi dalam jasa atau produk. Informasi yang 

ada di dalam fasilitas MNC Trade syariah diperoleh dari berbagai 

sumber yang diyakini dapat diandalkan tetapi dapat diubah atau 

diperbaharui sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan terlebih 

dahulu kepada nasabah.   

6. Ketentuan penggunaan MNC Trade Syariah 

a. MNC Trade syariah adalah fasilitas yang disediakan oleh 

MNC Sekuritas yang memungkinkan nasabah 

menyampaikan sendiri permintaan beli dan/atau 

penawaran jual efek yang termasuk dalam daftar ISSI. 

b. Syarat fasilitas MNC Trade syariah adalah nasabah wajib 

memiliki alamat email dan nomor handphone pribadi 

yang valid dan aktif. Alamat email tersebut digunakan 

untuk sarana komunikasi dan konfirmasi antara MNC 

Sekuritas kepada nasabah yang mengandung informasi 

yang bersifat rahasia sehingga nasabah wajib menjaga 

kerahasian email tersebut. 

7. Biaya penggunaan MNC Trade Syariah 

a. Nasabah wajib membayar kepada MNC Sekuritas biaya 

layanan jasa (ujrah) sehubungan dengan transaksi efek 

syariah yang dilakukan atas nama rekening nasabah, 
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meliputi komisi transaksi beli, dan komisi transaksi jual 

yang jumlah dan cara pembayarannya disepakati 

 bersama oleh para pihak dalam suatu surat tertulis yang 

terdapat konfirmasi transaksi. 

 

3.2.3. Mekanisme Pengelolaan Rekening Efek Pada PT. MNC 

Sekuritas Cabang Aceh 

Pengelolaan rekening efek ini pada umumnya memakan waktu 

kurang lebih 5 hari. Setelah pembukaan rekening efek ini selesai 

selanjutnya nasabah akan dihubungi oleh pihak MNC Sekuritas untuk 

memeriksa kotak masuk pada email nasabah. Kemudian selanjutnya 

nasabah sudah bisa menyetor dana deposit awal, setoran awal pembukaan 

rekening efek bervariasi sesuai dengan dana yang dimiliki oleh nasabah, 

minimal dana yang harus disetor adalah 100.000 rupiah. Setoran juga 

dapat dilakukan secara tunai maupun transfer dari rekening pribadi 

nasabah ke Rekening Dana Nasabah (RDN). 

 Setelah menyetorkan deposito awal nasabah tinggal menunggu 

dikirimkan id, pasword, dan pin untuk dapat masuk ke aplikasi trading 

saham yang di sediakan oleh pihak MNC Sekuritas. Aplikasi trading 

saham tersebut dapat di peroleh  dengan cara mengunduhnya melalui 

website MNC Sekuritas, dan untuk sistem operasi Android atau Iphone 

Operating System (IOS) dapat langsung di unduh melalui play store dan 

appstore. Setelah aplikasi tersebut di unduh nasabah sudah bisa masuk 

dengan cara memasukkan username dan password yang telah dikirimkan 

oleh MNC Sekuritas. Selanjutnya, maka nasabah bisa membeli saham 

sesuai dengan keinginannya masing masing. Sebelum membeli saham, 

sangat disarankan untuk memilih saham dengan cermat, sesuai dengan 

tujuan keuangan nasabah atau tujuan awal pembukaan rekening efek.  
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Apabila nasabah bermaksud bertransaksi saham sebagai trader 

yang aktif, dan bermain dalam jangka waktu yang singkat maka nasabah 

dapat menggunakan analisa teknikal dalam memilih saham, membeli 

saham yang sedang dalam kondisi uptrend. Namun bila tujuan nasabah 

untuk investasi jangka panjang, nasabah wajib mempertimbangkan 

analisa fundamental dalam menilai sebuah perusahaan yang sahamnya 

akan dibeli, juga mungkin nasabah bisa memilih saham-saham dari 

perusahaan yang sudah mapan, baik dari segi keuangannya, nama besar 

atau brand usahanya. Di antara cirinya adalah sudah berdiri lebih dari 10 

tahun, selain itu perusahaanya juga sudah memiliki aset yang besar, 

prospek usaha menjanjikan dan dibutuhkan untuk jangka panjang, 

mampu menghasilkan jumlah laba yang konsisten (minimal 5 tahun 

terakhir), dan sahamnya masuk dalam kategori saham liquid. Saat 

melakukan jual beli saham, nasabah akan dikenakan biaya transaksi atau 

fee, biasanya biaya transaksi ini untuk jual sebesar 0,28% dan untuk beli 

sebesar 0,18%. 

3.3. Teori Yang Berkaitan  

3.3.1. Pengertian Investasi Dalam Perspektif Syariah 

Islam sebagai din yang komprehensif (syumul) dalam ajaran dan 

norma mengatur seluruh aktivitas manusia di segala bidang. Investasi 

sebagai salah satu bagian dari aktivitas perekonomian tidak dapat 

mengabaikan aspek potulat, konsep, serta diskursus yang menjadi 

background dalam pembentukan sebuah pengetahuan yang memiliki 

multidimensi yang mendasar dan mendalam (Huda, 2007: 17). 

Investasi pada umumnya merupakan suatu istilah dengan 

beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi.  

To use money make more money out of something that expected to  
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increase of value, istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi 

suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan di 

masa depan, atau penanaman modal (Aziz, 2010: 29). 

Para ekonomi mengemukakan pengertian yang berbeda tentang 

investasi. Kendati kemudian ada beberapa kesamaan dalam pengertian 

mereka. Menurut Alexander dan Sharpe (1997: 1) investasi adalah 

pengorbanan nilai tertentu yang berlaku saat ini untuk mendapatkan nilai 

dimasa datang yang belum dapat dipastikan besarnya. Sementara itu 

Yogianto (1998: 5) mengatakan investasi adalah penundaan konsumsi 

saat ini untuk digunakan dalam produksi yang efesien selama periode 

tertentu. Tandelilin (2001: 4) mendefinisikan investasi sebagai komitmen 

atas sejumlah dana yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan 

memperoleh keuntungan di masa yang akan datang (Nafiq, 2009: 67). 

Berbagai definisi itu mengandung tiga unsur yang sama. Pertama, 

pengeluaran atau pengorbanan atas sesuatu pada saat sekarang yang 

bersifat pasti. Kedua, ketidakpastian mengenai hasil risiko, dan ketiga 

ketidakpastian hasil atau pengembalian di masa datang. Dalam sistem 

ekonomi konvensional, seseorang melakukan investasi dengan motif 

berbeda beda, di antaranya untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. 

Menabung agar mendapat pengembalian yang lebih besar, merencanakan 

pensiun, untuk berspekulasi dan lain lain. Dalam makna yang sama, 

Sumantoro menyebutkan tiga hal utama yang mendorong seseorang 

melakukan investasi, yaitu mendapatkan kehidupan yang lebih baik di 

masa mendatang, menghindari kemorosotan harta akibat inflasi, dan 

untuk memanfaatkan kemudahan ekonomi yang diberikan pemerintah 

(Nafiq, 2009: 67). 
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Kemudian jika berbicara investasi syariah, ada hal lain yang ikut 

berperan dalam investasi. Investasi syariah tidak hanya membicarakan 

persoalan duniawi sebagaimana yang dikemukakan para ekonomi 

sekuler. Ada unsur lain yang sangat  menentukan berhasil tidaknya suatu 

investasi dimasa depan yaitu ketetapan dan kehendak Allah SWT. Islam 

memadukan antara dimensi dunia dengan akhirat, setiap muslim harus 

berupaya meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat, kehidupan dunia 

hanyalah sarana dan masa yang harus dilewati untuk mencapai kehidupan 

yang kekal di akhirat. 

Islam mengajarkan bahwa semua perbuatan manusia yang 

bersifat vertikal (hubungan manusa dengan Allah) maupun horizontal 

(hubungan manusia dengan manusia) merupakan investasi yang akan 

dinikmati di dunia dan di akhirat. Karena perbuatan manusia dipandang 

sebagai investasi maka hasilnya akan ada yang beruntung dan ada pula 

yang merugi. Itulah yang disebut resiko (Nafiq, 2009: 68).  

Islam memandang semua perbuatan manusia dalam kehidupan 

sehari-harinya, termasuk aktivitas ekonominya sebagai investasi yang 

akan mendapatkan hasil (return). Investasi yang melanggar syariah akan 

mendapatkan balasan yang setimpal, begitu pula investasi yang sesuai 

dengan syariah. Hasil investasi dalam Islam sesuai dengan besarnya 

sumber daya yang di korbankan. Hasil yang akan didapatkan manusia 

dari investasinya di dunia bisa berlipat-lipat ganda. 

Islam sebagai aturan hidup, yang mengatur seluruh sisi 

kehidupan umat manusia, menawarkan berbagai cara dan kiat untuk 

menjalani kehidupan yang sesuai dengan norma dan aturan Allah SWT. 

Dalam berinvestasi pun Allah dan Rasul-Nya memberikan petunjuk 
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 (dalil) dan rambu-rambu pokok yang selayaknya diikuti oleh setiap 

muslim yang beriman. Di antara rambu-rambu tersebut yaitu: 

1. Terbebas dari unsur riba 

Riba secara etimologi tumbuh dan bertambah, dan dalam 

terminologi syariah para ulama banyak memberikan definisi di 

antaranya riba merupakan kelebihan yang tidak ada padanan 

pengganti (idwah) yang tidak dibenarkan syariat  yang 

disyaratkan. Imam Badrudin Al Aini dalam kitabnya Umdatu al-

Qari mendefinisikan riba sebagai penambahan atas harta pokok 

tanpa adanya transaksi bisnis riil (Huda, 2007: 24). 

2. Terhindar dari unsur gharar  

Gharar secara etimologi bermakna kekhawatiran atau risiko, dan 

gharar berarti juga menghadapi suatu kecelakaan, kerugian, atau 

kebinasaan. Unsur gharar dalam jual beli adalah sesuatu yang 

tidak diketahui oleh pembeli apa yang ia beli dan penjual apa 

yang ia jual. Menurut Imam Sarkhasi gharar adalah sesuatu yang 

akibatnya tidak dapat di prediksi dan ini merupakan pendapat 

mayoritas Fuqaha. 

3. Terhindar dari unsur judi 

Maysir secara etimologi bermakna mudah. maysir merupakan 

bentuk objek yang di artikan sebagai tempat untuk memudahkan 

sesuatu. Dikatakan memudahkan sesuatu karena seseorang yang 

menempuh jalan yang susah payah akan tetapi mencari jalan 

pintas dengan harapan dapat mencapai apa yang dikehendaki, 

walaupun jalan pintas tersebut dengan nilai serta aturan syariah. 

Sementara kata maysir sendiri dikatakan sebagai salah satu 

bentuk perjudian orang arab pada masa jahiliyah dengan 
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menggunakan azlam (sebuah anak panah yang tidak memiliki 

mata tajam) atau sebuah permainan yang menggunakan qidah 

dalam segala sesuatu.  

4. Terhindar dari unsur Syubhat 

Kata syubhat berati mirip, semisal, serupa dan bercampur. Dalam 

terminologi syariah syubhat di artikan sebagai: sesuatu perkara 

yang tercampur (antara halal dan haram), akan tetapi tidak 

diketahui secara pasti apakah ia sesuatu yang halal atau haram, 

dan apakah ia hak atau batil. 

5. Terhindar dari unsur haram 

Investasi yang dilakukan oleh seorang investor muslim investor 

muslim diharuskan terhindar dari unsur haram. Sesuatu yang 

haram merupakan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT, 

dan Rasul-Nya Saw. Kata haram secara etimologi memiliki arti 

melarang. Sesuatu yang haram berarti yang dilarang untuk 

melakukannya. Haram adalah sesuatu yang disediakan hukuman 

bagi yang melakukan  dan disediakan pahala bagi yang 

meninggalkan karena diniatkan untuk menjalankan syariat-Nya. 

 

3.3.2. Pengertian Dan Dasar Hukum Saham Syariah 

Secara praktis instrumen saham belum ada pada masa Rasulullah 

Saw dan para Sahabat. Pada masa Rasulullah dan Sahabat yang ada 

hanyalah perdagangan komoditas barang riil seperti layaknya yang terjadi 

pada pasar biasa. Pengakuan kepemilikan sebuah perusahaan (Syirkah) 

pada masa itu belum di presentasikan dalam bentuk saham seperti 

sekarang. Dengan demikian pada masa Rasulullah SAW, dan para 
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Sahabat, bukti kepemilikan dan/atau jual beli atas sebuah aset hanya 

melalui  

mekanisme jual beli biasa dan belum melalui Initial Public Offering 

(IPO) dengan saham sebagai instrumennya. Pada saat itu yang terbentuk 

hanyalah pasar riil biasa yang mengadakan pertukaran barang dengan 

uang atau jual beli (Haikal, 2009: 223). 

Dikarenakan belum adanya nash atau teks Alquran dan Al-Hadis 

yang menghukumi secara jelas dan pasti tentang keberadaan saham, maka 

para Ulama dan Fuqaha kontemporer berusaha untuk menemukan 

rumusan kesimpulan hukum tersendiri untuk saham. Usaha tersebut lebih 

dikenal dengan istilah ijtihad yaitu sebuah usaha dengan sungguh-

sungguh untuk mendapatkan dan mengeluarkan hukum  islam yang 

belum dikemukakan secara jelas dengan mengacu kepada sandaran dan 

dasar hukum yang diakui keabsahannya (Huda, 2007: 65). 

Saham syariah merupakan bukti kepemilikan atas suatu 

perusahaan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan tidak 

termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. Saham yang diperjual 

belikan di bursa telah mendapat ketentuan khusus oleh PT. Bursa Efek 

Jakarta (BEJ) yaitu terhitung sejak tanggal 3 juli tahun 2000 telah 

diluncurkan “Jakarta Islamic Indeks” (JII). Penerbitan JII ini digunakan 

sebagai tolak ukur kinerja suatu investasi saham yang berbasis syariah 

(Dewi, 2005: 184). 

Aturan dalam norma jual beli saham tetap mengacu pada 

pedoman jual beli barang pada umumnya, yaitu terpenuhinya rukun, 

syarat serta terhindar dari unsur maysir, gharar, riba, haram, dan najasy. 

Praktik  forward contract, Short selling, insider trading, penggorengan 
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saham merupakan trannsaksi saham yang dilarang secara Islam dalam 

dunia pasar modal. 

Adanya fatwa-fatwa Ulama kontemporer tentang jual beli saham 

semakin memperkuat landasan akan bolehnya jual beli saham. Dalam 

kumpulan Fatwa Dewan Islam Nasional Saudi Arabia Nomor 4016 dan 

5149 tentang hukum jual beli saham dinyatakan sebagai berikut: 

Menurut Ushaimi dan Satrio ada beberapa alasan tidak diperbolehkan jual 

beli saham diantaranya yaitu: 

1. Saham dipahami sebagaimana layaknya obligasi, dimana saham 

juga merupakan utang perusahaan terhadap para investor yang 

harus dikembalikan, maka dari itu memperjual-belikannya juga 

sama hukumnya dengan jual beli utang yang dilarang syariah. 

(Abdul, 2012: 296). 

2. Banyaknya praktisi jual beli najasy di bursa efek. 

3. Para investor jual beli saham keluar dan masuk tanpa diketahui 

oleh seluruh pemegang saham. 

4. Harga saham yang diberlakukan ditentukan senilai dengan 

ketentuan perusahaan, yaitu pada saat penerbitan dan tidak 

mencerminkan modal awal pada waktu pendirian. 

5. Harta atau modal perusahaan penerbit saham tercampur  dan 

mengandung unsur haram sehingga menjadi haram semuanya. 

6. Adanya unsur ketidaktahuan (jahalah) dalam jual beli saham 

dikarenakan  pembeli tidak mengetahui secara persis spesifikasi 

barang yang akan dibeli yang terefleksikan dalam lembaran 

saham (Muhammad, 2009: 296). 

Karakteristik saham syariah yaitu: 

1. Semua saham harus diperjual-belikan di bursa efek. 
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2. Bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan saat saham dapat 

diperjual belikan melalui pialang (Huda, 2007: 77).  

3. Saham dapat dijual dengan harga di bawah Harga Saham 

Tertinggi (HST) 

4. Komite manajemen menerapkan HST setiap perusahaan dengan 

interval tidak lebih dari tiga bulan sekali. 

5. Saham tidak boleh diperjualbelikan dengan Harga Lebih Tinggi 

dari HST.  

 

3.3.3. Tujuan dan Keuntungan Investasi Saham 

Tujuan investasi adalah mendapatkan sejumlah pendapatan 

keuntungan dimasa yang akan datang. Dalam konteks perekonomian 

menurut Tandelilin (2001) ada beberapa motif mengapa seseorang 

melakukan investasi saham di antaranya: 

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dimasa yag akan 

datang.  

Kebutuhan untuk mendapatkan hidup yang layak merupakan 

keinginan setiap manusia, sehingga upaya upaya untuk mencapai 

hal tersebut dimasa depan selalu akan dilakukan. 

2. Mengurangi tekanan inflasi.  

Faktor inflasi tidak akan pernah dapat dihindarkan dalam 

kehidupan ekonomi, yang dapat dilakukan adalah meminimalkan 

risiko akibat adanya inflasi, hal demikian karena variabel inflasi 

dapat mengoreksi seluruh pedapatan yang ada. Investasi dalam 

sebuah bisnis tertentu dapat dikategorikan sebagai langkah 

mitigasi yang efektif. 

 



33 
 

 

Keuntungan yang bisa didapatkan dalam berinnvestasi saham ada dua 

macam yaitu: 

1. Dividen 

dividen merupakan pembagian keuntungan yang diperoleh 

perusahaan. jika perusahaan dalam menjalankan kegiatan 

usahanya mendapatkan keuntungan, keuntungan tersebut akan 

dibagikan kepada pemilik saham, sesuai dengan proporsi 

kepemilikannya. Sebaliknya, jika perusahaan dalam keadaan 

rugi, maka juga tidak akan mendapatkan dividen, namun jika 

perusahaan mengalami kebangkrutan, maka investor hanya 

mengalami kerugian sebatas jumlah saham yang dimiliki. 

2. Capital Gain 

Capital gain merupakan selisih antara harga beli yang lebih 

rendah dibandingkan dengan harga jualnya. Jika investor berhasil 

membeli saham dengan menjualnya diharga yang lebih tinggi, 

maka selisih harga saham tersebut merupakan keutungannya, 

yang disebut dengan capital gain. Kebalikan dari capital gain 

adalah capital loss  yang akan terjadi ketika investor menjual 

harga saham dengan harga yang lebih rendah dibandingkan 

dengan harga beli saham tersebut. 

Pihak-pihak yang terlibat di saham syariah yaitu: 

1. Emiten, yaitu badan usaha yang menerbitkan saham untuk 

menambah modal atau menerbitkan sukuk untuk mendapatkan 

pinjaman kepada investor (Umam, 2013: 126). 

2. Perantara emisi yang meliputi penjamin emisi yaitu perantara 

yang menjamin penjual emisi, sehingga apabila dari emisi wajib 
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membeli (setidaknya sementara waktu sebelum laku) agar 

kebutuhan dana yang diperlukan emitem terpenuhi sesuai 

rencana. 

3. Badan pelaksanaan pasar modal, yaitu badan yang mengatur dan 

mengawasi jalannya pasar modal, termasuk mengeluarkan 

emitem dari lantai bursa. Di Indonesia, badan pelaksanaan pasar 

modal adalah otoritas jasa keuangan (OJK). 

4. Bursa Efek, yaitu tempat diselenggarakannya kegiatan 

perdagangan efek pasar modal yang didirikan oleh suatu badan 

usaha. Di Indonesia awalnya terdapat dua bursa efek, yaitu Bursa 

Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) akan tetapi, 

pada Desember 2007 kedua bursa efek tersebut digabung menjadi 

satu bursa yaitu  BEI (Bursa Efek Indonesia). 

5. Perantara perdagangan efek, efek yang diperdagangkan dalam 

bursa hanya boleh ditransaksikan melalui perantara, yaitu broker-

dealer. 

6. Investor, adalah pihak yang menanamkan modalnya dalam 

bentuk efek di bursa dengan membeli atau menjual kembali efek 

tersebut.  

 

3.3.4. Pengertian Rekening Efek 

Rekening efek merupakan sebuah rekening catatan yang 

diberikan kepada nasabah oleh perusahaan sekuritas. Dengan memiliki 

rekening efek, seseorang bisa melakukan transaksi beli dan jual saham 

sesuai dengan jam bursa yag diberlakukan. Ketika memiliki rekening 

efek nasabah memiliki hak untuk mengetahui posisi portofolio dan posisi 

keuangan pada perusahaan sekuritas tersebut (Joko, 2012: 11).  
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Rekening efek ada beberapa macam diantaranya adalah 

1. Rekening Reguler 

Rekening ini merupakan rekening saham yang tidak memiliki 

dana tunai di perusahaan sekuritas. Jika memiliki rekening jenis 

ini, setiap kali nasabah ingin membeli saham maka harus 

menyetorkan dana sejumlah nilai pembelian saham ke rekening 

bank perusahaan sekuritas. Demikian juga sebaliknya, ketika 

menjual saham yang dimiliki oleh nasabah, maka hasil penjualan  

saham tersebut akan langsung di transfer ke rekening bank 

nasabah (Joko, 2012: 11).  

Rekening reguler ini bisa dikatakan aman dari penipuan yang 

mungkin dilakukan oleh perusahaan sekuritas. Dikatakan aman 

karena nasabah tidak memiliki dana tunai yang disimpan dalam 

perusahaan tersebut sehingga jika perusahaan sekuritas  

bermasalah atau terjadi penggelapan, tidak ada kerugian 

keuangan yang diderita oleh nasabah. Setelah mengetahui 

dananya aman, nasabah juga harus memperhatikan keamanan 

sahamnya dengan cara melakukan pengecekan ke PT. Kustodian 

Sentral Efek (KSEI) dengan menggunakan sarana “investor area” 

untuk memastikan bahwa nasabah memiliki beberapa saham atas 

namanya dan dengan menggunakan rekening sub-ordinasi. Hal 

ini perlu dilakukan mengingat sangat mungkin perusahaan efek 

menjual saham yang nasabah miliki tanpa sepengetahuannya 

sebagai investor. 

Meskipun memiliki kelebihan dalam hal keamanan, rekeing jenis 

ini sering tidak disukai oleh para investor dengan alasan tidak 
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mau repot. Bayangkan saja, jika setiap hari nasabah melakukan 

transaksi jual dan beli saham, sebanyak transaksi beli itulah 

nasabah harus menyetorkan dana ke rekening perusahaan 

sekuritas. 

2. Rekening Roll Over 

Rekening ini sering disingkat dengan sebutan rekening RO. 

Berbeda dengan rekening reguler, pada rekening RO investor 

diwajibkan untuk memiliki dana deposit pada perusahaan 

sekuritas. Setiap kali terjadi pembelian saham, dana deposit 

tersebut akan berkurang, jika nasabah membeli saham melebihi 

dana deposit yang dimiliki, pada hari Tplus3 nasabah harus sudah 

melunasi kekurangan tersebut. 

Demikian halnya ketika nasabah menjual saham yang dimiliki, 

hasil penjualan saham tersebut akan langsung masuk sebagai 

depositnya. Jika nasabah hendak melakuka withdraw nasabah 

harus melakukan konfirmasi dengan cara mengisi formulir 

penarikan dana dan mengirimkannya kepada perusahaan 

sekuritas yang digunakan. 

Kelebihan dari rekening RO ini adalah kepraktisannya karena 

nasabah tidak perlu setiap saat melakukan penyetoran dana ke 

bank. Dengan demikian, nasabah bisa berkonsentrasi untuk 

melakukan jual beli saham. Namun, rekening jenis RO ini juga 

memiliki resiko, seandainya perusahaan sekuritas tersebut 

mengalami kesulitan keuangan dan pada akhirnya mengelapkan 

dana investor,  dan dana tunai yang investor titipkan tersebut bisa 

mendadak lenyap.  
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3.4. Evaluasi Kerja Praktik  

 Setelah melakukan kerja praktik di PT. MNC Sekuritas Cabang 

Aceh, banyak pengalaman yang didapat penulis diantaranya ilmu 

pengetahuan. Khususnya tentang mekanisme pembukaan rekening efek, 

wawasan dan cara kerja serta dapat mengaplikasikan teori yang didapat 

dibangku kuliah seperti berinvestasi pada saham dengan praktik yang 

dijalankan. Kemudian pada bagian kerja praktik yaitu mekanisme 

pembukaan dan pengelolaan tidak ada kesenjangan antara teori yang 

berkaitan dengan bidang kerja praktik. 

 Mekanisme pembukaan dan pengelolaan rekening efek yang 

dijalankan oleh PT. MNC Sekuritas telah sesuai dengan peraturan Nomor 

22 Tahun 2014 tentang prinsip mengenal nasabah oleh penyedia jasa 

keuangan pada sektor pasar modal dan fatwa DSN-MUI No.80/DSN-

MUI/III/2011 tanggal 08 maret 2011. Pada PT. MNC Sekuritas 

mekanisme pembukaan rekening efek yang dilalui meliputi kartu 

identitas, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Kartu Tanda Mahasiswa 

(KTM), cover buku tabungan, dan materai. 

 Tanpa mengikuti mekanisme yang baik akan membawa 

kesalahpahaman antara pihak MNC Sekuritas dengan nasabah yang 

berujung pada gagalnya pembukaan rekening efek. Gagalnya pembukaan 

rekening efek akan mengikat kedua belah pihak, tidak hanya perusahaan 

sekuritas yang tidak mendapatkan nasabah, tetapi juga nasabah yang 

gagal mewujudkan keinginannya berinvestasi di pasar modal. 

 



28 
 

BAB EMPAT 

PENUTUP 

Berdasarkan pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya, 

ada beberapa kesimpulan dan saran yang dapat bermanfaat bagi PT. 

MNC Sekuritas Cabang Aceh. 

1.1 Kesimpulan  

1. Sebelum melakukan jual beli efek atau berinvestasi saham, 

calon investor harus membuka rekening terlebih dahulu di 

perusahaan MNC Sekuritas, mekanisme pembukaan 

rekening efek di antaranya yaitu harus adanya kartu 

identitas, Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) bagi yang 

pendidikannya masih mahasiswa, Materai 6000 sebanyak 

tiga lembar, cover Buku tabungan, dan harus adanya Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

2. Pengelolaan rekening efek biasanya akan memakan waktu 

lebih kurang 5 hari kerja. Setelah itu nasabah akan 

dihubungi oleh pihak MNC sekuritas untuk mengecek email 

yang masuk dari MNC Sekuritas Pusat untuk mendapatkan 

informasi selanjutnya. 

1.2 Saran 

Melalui pengamatan pada saat melakukan kerja praktik lapangan 

di PT. MNC Sekuritas Cabang banda Aceh, penulis memberikan 

saran kepada Manajeme PT. MNC Sekuritas Cabang Banda 

Aceh, mudah mudahan ini bermanfaat demi kemajuan PT. MNC 

Sekuritas Cabang Banda Aceh kedepan antara lain: 
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1.  PT. MNC Sekuritas Cabang Banda Aceh harus memberikan 

sosialisasi yang lebih banyak lagi kepada masyarakat untuk 

mengenal lebih dekat dengan satu diantara instrument 

investasi yaitu saham. 

2. PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh juga memberikan 

pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya 

berinvestasi saham untuk kemajuan ekonomi umat di masa 

yang akan datang. 
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