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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 

1  

6 
 t ط

 Z ظ B 17 ب 2

 ‘ ع T 18 ت 3

 G غ S 19 ث 4

 F ف J 20 ج 5

 Q ق H 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 S 29 ص 14

    D ض 15
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2. Vokal 

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  Fath ah dan ya Ai 

َ  و  Faht ah dan wau Au 

Contoh: 

  kaifa :   كيف

 haula :   هول

 

 

  

 

 

 



xi 

 

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  Fath ah 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 kedua 

kata itu terpisah maka ta marbutah  (ة) itu ditransliterasikan dengan 

h. 
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Contoh: 

ْطف الْ  ة  ْاَل  ْوض   raudah al-atfal/raudatulatfal  : ر 

ة ن ّور  ْين ة  اْلم  د  َ  ا ْلم   : al-Mad īnah al-Munawwarah/al-Mad īnatul  

Munawwarah 

ةْ   Talhah :    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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  BAB SATU 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Pasar modal berperan penting dalam perekonomian dunia saat ini. 

Banyak industri dan perusahaan yang menggunakan institusi ini sebagai 

media untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi 

keuangannya. Pasar modal memiliki peran yang besar bagi perekonomian 

suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu fungsi 

ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi 

ekonomi karena menyediakan fasilitas yang mempertemukan dua 

kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana dengan 

perusahaan dengan harapan untuk mendapatkan imbalan. Perusahaan 

dapat memanfatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa 

harus menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan. Pasar modal 

dikatakan memiliki fungsi keuangan, karena pasar modal memberikan 

kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan bagi pemilik dana, 

sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih (Sutedi, 2011 : 220). 

Pasar modal merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan 

penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang 

berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi 

yang berkaitan dengan  efek. Pasar modal merupakan salah satu pilihan 

atau sarana dalam memobilitas dana masyarakat serta sebagai sarana 

investasi bagi pemilik modal. Melihat potensi pertumbuhan pasar modal 

di Indonesia, pemerintah menyadari pentingnya pasar modal terhadap 

pembangunan negara. Adapun langkah yang diupayakan pasar modal 
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dalam pembangunan negara adalah dengan melakukan penawaran umum 

(go public) (Sutedi, 2013: 44). 

Dengan demikian pasar modal syariah diterbitkan di Indonesia 

sebagai salah satu implementasi kongkrit. Kegiatan investasi syariah telah 

ditawarkan sejak tahun 1997 melalui instrumen reksadana syariah dan 

beberapa fatwa DSN-MUI mengenai kegiatan investasi syariah di pasar 

modal. Situasi ini bila ditarik dari jumlah penduduk Indonesia yang 

sebagian besar umat muslim. Namun ada beberapa kendala 

berkembangnya pasar modal syariah menurut Ngapon yang dikutip dari 

(Sutedi, 2011 : 27) yaitu: 

1. Belum meratanya sosialisasi mengenai pemahaman dan 

pengetahuan kepada masyarakat Indonesia tentang investasi 

di pasar modal yang berbasis syariah. 

2. Peranan pemerintah dalam pengembangan pasar modal 

syariah dirasa sangat kurang khususnya melalui peraturan 

tentang investasi pasar modal. 

3. Adanya anggapan bahwa melakukan investasi di pasar 

modal syariah membutuhkan biaya lebih mahal 

dibandingkan melakukan  investasi di sektor keuangan lain. 

4. Pengembangan instrumen keuangan melalui inovasi produk 

yang lamban. 

Perkembangan  pasar modal syariah Indonesia diawali dengan 

peluncuran Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) sebagai indeks 

komposit saham syariah, yang terdiri dari seluruh saham syariah yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), pada tahun 2011. Kemudian 

diikuti dengan peluncuran  Syariah Online Trading System (SOTS) oleh 

perusahaan efek pada tahun yang sama. SOTS adalah sistem pertama di 
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dunia yang dikembangkan untuk memudahkan investor syariah dalam 

melakukan transaksi saham sesuai prinsip Islam. Sebagai Negara dengan 

penduduk muslim terbanyak di dunia, Indonesia adalah negara yang 

memiliki pangsa pasar modal syariah terbesar di dunia (www.bei.co.id) 

PT MNC (Media Nusantara Citra)  Sekuritas merupakan salah 

satu perusahaan sekuritas yang bertindak sebagai Pialang dan Penjamin 

Emisi Efek sejak tahun 1989. MNC Sekuritas menyediakan platform 

perdagangan online MNC Trade New dan MNC Trade Syariah yang 

dapat diakses dengan mudah melalui berbagai perangkat, baik dengan 

sistem operasi Android dan iOS. (www.mncsekuritas.id). 

Saat 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 Indonesia (www.mncsekuritas.id). 

 

1.2   Tujuan Laporan Kerja Praktik 

Adapun tujuan kerja praktik dalam penulisan LKP ini adalah: 

1.  Tujuan laporan kerja praktik ini adalah untuk mengetahui         

mekanisme jual beli saham syariah pada PT. MNC Sekuritas 

agar  masyarakat mulai berinvestasi saham dan mengetahui 

cara pengaplikasiannya. 

2.   Untuk mengetahui keunggulan jual beli saham syariah pada           

PT. MNC Sekuritas. 

http://www.mncsekuritas.id/
http://www.mncsekuritas.id/
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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.    Khazanah ilmu pengetahuan 

Hasil laporan kerja praktik ini dapat menjadikan sumber 

bacaan bagi pembaca khususnya mahasiswa/i Diploma III 

Perbankan Syariah  khususnya bagi mahasiswa yang ingin 

memulai berinvestasi saham pada PT. MNC Sekuritas 

Cabang  Aceh. 

2.    Masyarakat 

Laporan kerja praktik ini dapat memberikan informasi bagi 

masyarakat luas dan pihak-pihak yang berkepentingan 

lainnya untuk lebih mengetahui mekanisme jua beli saham 

dalam aplikasi MNC Trade  Syariah pada PT. MNC 

Sekuritas. 

3.    Instansi Tempat Kerja Praktik 

Laporan kerja praktik dapat menjadikan acuan bagi PT. 

MNC Sekuritas untuk mengembangkan produk dimasa yang 

akan datang. Agar kedepannya semakin baik dan semakin 

bermutu dalam menjalankan kegiatan  usahanya. 

4.    Penulis 

Laporan kerja praktik dapat  menambah wawasan dan  

pengalaman  bagi penulis, mampu membandingkan antara 

teori yang pernah dipelajari dengan kerja praktik. Selain itu, 

laporan  kerja praktik ini merupakan  salah satu persyaratan 

akademis yang harus dilakukan oleh mahasiswa untuk 
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menyelesaikan studi pada program Diploma III Perbankan 

Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry 

Banda Aceh. 

 

1.4       Sistematika Penulisan Kerja Praktik 

Sistematika penulisan laporan ini bertujuan untuk menjadikan 

pembahasan laporan kerja praktik menjadi terarah dan terstruktur, maka 

penulis akan meyusun sistematika pembahasan dalam empat bab yang 

saling berkaitan dan mendukung satu sama lain, sebagai berikut : 

Bab pertama , merupakan bab pendahuluan sebagai pengantar 

secara garis besar mengenai Laporan Kerja Praktik ini. Dimulai dari latar 

belakang, tujuan laporan praktik, kegunaan laporan kerja praktik dan 

sistematika penulisan laporan kerja praktik. 

Bab kedua, membahas tinjuan lokasi kerja praktik yang akan 

dibagi dalam sub bahasan yaitu sejarah singkat PT. MNC Sekuritas 

Cabang Aceh, struktur organisasi PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh, visi 

dan misi PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh, kegiatan usaha PT. MNC 

Sekuritas Cabang Aceh, dan keadaan personalia PT. MNC Sekuritas 

Cabang Aceh. 

Bab ketiga, membahas membahas hasil kegiatan kerja praktik, 

yang dibagi dalam sub bahasan yaitu kegiatan kerja praktik, bidang kerja 

praktik, teori yang berkaitan, dan evaluasi kerja praktik. 

Pada tahap selanjutnya penulis akan menilai dan mengevaluasi 

kerja praktik yang telah penulis lakukan di PT. MNC Sekuritas Cabang 

Aceh, setelah itu dilanjutkan pada tahap terakhir yaitu pada Bab empat 

merupakan penutup laporan hasil kerja praktik yaitu menarik kesimpulan 

tentang apa yang telah dipaparkan  dalam bab sebelumnya kemudian 
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mengemukakan saran penulis yang di anggap perlu untuk kesempurnaan 

penulisan ini, dengan bersifat membangun bagi penulis khususnya dan 

pembaca pada umumnya. 
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BAB  DUA 

TINJAUAN LOKASI  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 sejak 

tanggal 2 November 1989 di Surabaya yang dipimpinan oleh Hary 

Tanoesoedibjo. Pada tahun 1990 migrasi kantor pusat operasional ke 

jakarta. Pada tahun 1992 mendapat ijin usaha dari BAPEPAM-LK 

sebagai Perantara Pedagang Efek MNC Sekuritas yang awalnya dikenal 

sebagai PT. Bhakti Investment yang kemudian berubah nama menjadi PT. 

Bhakti Investama Tbk dengan kode saham “BHIT” di Bursa Efek 

Indonesia. Perubahan nama ini disetujui oleh pemegang saham melalui 

Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 2 Mei 2013,  selanjutnya 

pada tanggal 23 Agustus 2013 mendapatkan persetujuan dari 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Seiring perjalanan waktu, 

MNC Sekuritas terus berkembang menjadi salah satu perusahaan 

sekuritas lokal yang menyediakan jasa pasar modal secara lengkap ( 

www.mncsekuritas.id ). 

MNC Sekuritas merupakan perusahaan yang berawal dari MNC 

Group, dan pada tahun 2004 menjadi entitas anak dari MNC Financial 

Services. Pada saat ini MNC Sekuritas menyediakan jasa untuk 

bertransaksi saham dan instrumen berpendapatan tetap, jasa bertransaksi 

saham secara online, investment banking dan penasehat jasa keuangan 

serta riset. MNC Financial Services merupakan pemegang saham 99,99% 

di MNC Sekuritas. Pada tahun 2017  PT.  MNC Securities memecahkan 

http://www.mncsekuritas.id/
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rekor MURI sebagai “Perusahaan Sekuritas yang Membuka Cabang 

Terbanyak dalam Setahun” 

PT MNC Securitas berubah nama menjadi PT MNC Sekuritas 

sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. MNC Sekuritas adalah salah 

satu dari 12 perusahaan sekuritas di Indonesia yang memiliki Syariah 

Online Trading System (SOTS) dan telah memperoleh sertifikat dari 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). 

 peluncuran sistem online trading saham berbasis syariah MNC Sekuritas 

bernama MNC Trade Syariah sejak Mei 2017 (www.mncgroup.com). 

 

2.2       Struktur Organisasi PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh 

Struktur organisasi merupakan bagian yang penting untuk 

jalannya suatu organisasi, karena adanya struktur organisasi maka setiap 

tanggung jawab dan wewenang yang diberikan kepada pekerja dapat 

dilakukan dengan baik serta efektif dan efisien sesuai dengan bagiannya 

masing-masing. Untuk memperolah efektivitas dalam mencapai tujuan 

maka suatu perusahaan hendaklah mempunyai struktur organisasi. 

Bentuk struktur organisasi pada PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh adalah 

divisional dimana setiap dapartemen dikelompokkan kedalam divisi 

mandiri terpisah berdasarkan pada kesamaan program untuk melayani 

nasabah dan setiap divisi telah memiliki job dan tanggung jawab masing-

masing. 
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 Adapun susuna struktur organisasi PT. MNC Sekuritas Cabang 

Aceh 2018 sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh 2018 

Gambar 2.1 

Struktur Organisasi PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh 

2.3       Visi dan Misi PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh 

Visi 

PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh mempunyai visi dalam 

mencapai kegiatan usahanya yaitu: Menjadi Perusahaan Sekuritas terbaik 

dan terpercaya di Indonesia. 

 

 

MUHARRAMI 

SYAHPUTRA 

Branch Manager 

 

OKI WARDIANTO 

Administrasi Staff 
 

WILLY 

PURNAMASARI 

Sales 

 

RIZQI 

SHAFRIYALDI 

Remisier 

 

RAHMAD FAUZAN 

Remisier 

 

IBRAHIM 

Office Boy 
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Misi 

PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh mempunyai misi yang ingin 

dicapai yaitu: 

1. Berorientasi  kepada pemberian layanan terbaik bagi      

nasabahnya secara  berkesinambungan. 

2.    Bertindak secara profesional 

3.    Berlaku inovatif dan progresif (www.mncsekuritas.id) 

2.4      Kegiatan Usaha PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh 

 2.4.1    MNC Trade 

MNC Trade, sebuah aplikasi perdagangan online kebanggaan 

MNC Securities, yang secara khusus dikembangkan untuk membantu 

para investor agar berinvestasi dengan mudah, aman, cepat dan nyaman. 

Dilengkapi dengan fitur-fitur terbaru seperti super order yang terdiri dari, 

gtc order, buy break / sell break, trailing stop / trailing buy, upload 

order, split order, charting, data fundamental, dan fitur-fitur canggih 

lainnya menjadikan MNC Trade tidak hanya berkualitas untuk digunakan 

oleh pelanggan individu / pelanggan individu tetapi juga oleh lembaga / 

perusahaan. 

Anda juga tidak akan ketinggalan berita tentang informasi terbaru 

yang terkait dengan pasar modal, dengan spotlight, tim peneliti akan 

mengirim pemberitahuan secara instan melalui MNC Trade yang 

membantu pelanggan untuk membuat keputusan tentang investasi. MNC 

Trade  juga memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan menu / fitur 

apa yang sering digunakan sehingga pelanggan mendapatkan lingkungan 

sesuai dengan keinginannya. MNC Trade syariah dapat diakses melalui 

komputer dan smartphone atau tablet berbasis Andorid dan iOS 

(www.mncsekuritas.id). 

http://www.mncsekuritas.id/
http://www.mncsekuritas.id/
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2.4.2    MNC Trade Syariah 

MNC Trade Syariah adalah online trading berbasis syariah dari 

MNC Securities yang diperuntukan bagi nasabah-nasabah yang ingin 

berivestasi saham di Bursa Efek Indonesia. MNC Trade Syariah pada 

pelaksanaannya telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional 

No.80/DSN-MUI/III/2011 tentang "Penerapan Prinsip Syariah dalam 

Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa 

Efek” dan telah mendapatkan sertifikasi dari Dewan Syariah Nasional 

MUI dengan No 004.41.02/DSN-MUI/V/2016 (www.mncsekuritas.id). 

MNC Trade Syariah dilengkapi dengan fitur-fitur transaksi 

saham yang sesuai dengan kaidah-kaidah syariah seperti: 

1. Hanya dapat dipergunakan untuk berinvestasi atas saham-

saham yang sesuai dengan prinsip syariah sesuai dengan list 

saham dalam Daftar Efek Syariah sehingga investasi tersebut 

adalah halal. 

2. Tidak mengandung riba, karena nasabah hanya dapat 

berinvestasi sesuai dengan dana yang dimiliki, sehingga 

tidak ada  force sell. 

3. Terhindar dari ba'i al-ma'dum (menjual yang bukan 

miliknya), karena didalam MNC Trade Syariah secara 

otomatis akan menolak transaksi tersebut (short selling). 

4. Menggunakan rekening dana investor syariah sehingga 

terhindar dari riba. 

5. Tampilan work space yang menampilkan saham-saham yang 

termasuk dalam daftar efek syariah. 

6. Saham yang bukan termasuk dalam kategori syariah akan 

diberikan tanda khusus (dicoret pada kode sahamnya) 

http://www.mncsekuritas.id/
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sehingga nasabah dapat mengetahui bahwa saham tersebut 

tidak termasuk dalam daftar efek syariah. 

7. Fitur-fitur lainnya, seperti riset, data-data fundamental 

saham, grafik saham, dan lainnya yang membantu nasabah 

dalam berinvestasi dengan nyaman (www.mncsekuritas.id). 

2.4.3    Gemesin 

MNC Gemesin (Gemar Menabung Saham Indonesia) adalah 

sebuah produk MNC Sekuritas yang mengajak masyarakat Indonesia 

(umum dan mahasiswa) untuk berinvestasi di pasar modal melalui share 

saving. Dengan minimal dana Rp100.000 (atau kelipatannya) per bulan, 

masyarakat diajak untuk menabung saham secara rutin dan berkala. 

Seluruh lapisan masyarakat Indonesia, baik dari kalangan 

mahasiswa, ibu rumah tangga, dosen, guru, karyawan, wartawan maupun 

dari profesi lainnya dapat dengan mudah menabung saham di MNC 

Gemesin. 

Kelebihan menabung saham di MNC Gemesin: 

1. Dapat secara teratur menabung saham tanpa perlu 

melakukan order sendiri. 

2. Pembelian saham dilakukan oleh sistem yang smart dan 

fleksibel 

3. Bebas dari biaya minimum fee dan market info. 

4. Bebas melakukan penjualan saham sewaktu-waktu melalui 

Aplikasi MNC Trade New ataupun MNC Trade Syariah. 

5. Bebas melakukan penarikan dana dari Rekening Dana 

Nasabah (rdn) melalui Aplikasi MNC Trade New ataupun 

MNC Trade Syariah. 

http://www.mncsekuritas.id/
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6. Saham merupakan salah satu instrumen investasi yang dapat 

diwariskan. 

7. Bebas menentukan jumlah dana yang ditabung mulai dari 

Rp100.000 atau kelipatannya. 

8. Bebas menentukan tanggal efektif mulai menabung saham. 

9. Bebas menentukan pilihan saham yang ingin ditabung 

(www.mncsekuritas.id). 

2.5      Keadaan Personalia PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh 

Keadaan Personalia  PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh, terdapat  

6 orang karyawan yang mengisi berbagai posisi kerja pada tahun 2018. 

Pada bagian ini penulisakan menjelaskan keadaan personalia berdasarkan 

beberapa kategori yaitu menurut umur, jenis kelamin, pendidikan 

terakhir, dan posisi kerja. Hal ini akan diuraikan secara singkat 

mengunakan tabel sebagai berikut: 

1. Jenjang Pendidikan Terakhir 

Keadaan personalia berdasarkan pendidikan terakhir  dapat 

dilihat pada Tabel 2.1 Sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Karakteristik Karyawan Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Pendidikan Terakhir Frekuensi (orang) 

SMA 1 

Diploma 3 

Sarjana 1 

Master  1 

Total  karyawan 6 

Sumber:  PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa karyawan yang bekerja 

pada PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh memiliki latar belakang 

http://www.mncsekuritas.id/
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jenjang pendidikan yang berbeda-beda mulai dari SMA sampai 

master. 1 orang karyawan berpendidikan terakhir SMA, 3 orang 

karyawan berpendidikan terakhir diploma, 1 orang karyawan 

berpendidikan Sarjana dan 1 orang berpendidikan master. 

2. Jenis Kelamin 

Keadaan personalia berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada 

Tabel 2.2 sebagai berikut: 

Tabel 2.2 

Karakteristik Karyawan Berdasarkan Jenis kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi (orang) 

Laki-laki 5 

Perempuan 1 

Total Karyawan 6 

Sumber: PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa karyawan yang bekerja 

pada PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh terdapat 5 orang 

karyawan laki-laki dan 1 orang karyawan perempuan. 

3. Umur 

Keadaan personalia berdasarkan Umur karyawan dapat 

dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut: 

Tabel 2.3 

Karakteristik Berdasarkan Umur karyawan 

 

Sumber: PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh 

Umur Frekuensi (orang) 

20-25 tahun 4 

26-30 tahun 2 

Total Karyawan 6 
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Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa karyawan yang bekerja 

PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh, terdapat 4 orang Karyawan 

berusia 20-25 tahun, 2 orang karyawan berusia 25-30 tahun. 

4. Posisi Kerja 

Keadaan personalia berdasarkan Posisi Kerja dapat dilihat 

pada Tabel 2.3 sebagai berikut: 

Tabel 2.4 

Karakteristik menurut Posisi kerja 

Posisi Kerja Frekuensi (orang) 

Branch Manager 1 

Sales 1 

Administrasi Staff 1 

Remisier 2 

Office Boy 1 

Total Karyawan 6 

Sumber: PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh 

2.6 Keunggulan PT. MNC Sekuritas  

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

News, Company Profile, Chart. 

2. Order transaksi dapat dilakukan secara cepat dan langsung 

oleh nasabah. 

3. Kesempatan untuk melakukan transaksi beli/jual pada harga 

terbaik. 

4. Order Jual / Beli dapat dilaksanakan lebih awal (sebelum 

jam perdagangan Bursa Efek Indonesia). 
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5. Transaksi dapat dilakukan dimana saja, selama pelanggan 

bisa memiliki koneksi internet melalui komputer, laptop, 

mobile phone. 

6. Tampilan antarmuka yang ramah dan nyaman. 

7. Akses langsung untuk berbicara dengan tim Call Center. 

8. Informasi pasar modal secara real time, baik 

informasi chart/ grafik, maupun data fundamental. 

9. Informasi riset harian yang lengkap dan mendetail. 
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BAB TIGA  

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK 

 

 3.1      Hasil Kegiatan Kerja Praktik 

 Selama Penulis melaksanakan kegiatan kerja praktik pada PT. 

MNC Sekuritas Cabang Aceh dalam jangka waktu tiga puluh hari kerja 

terhitung dari tanggal 27 Februari sampai dengan 12 April 2018, waktu 

pelaksanaanya mulai dari hari senin sampai jum’at dari pukul 08.00 WIB 

sampai dengan pukul 16.30 WIB. Penulis telah mendapatkan banyak 

pengalaman yang sangat berharga dan dapat langsung mempraktikkan 

ilmu yang didapatkan dibangku perkuliahan. Hal tersebut tidak terlepas 

dari bimbingan pimpinan dan karyawan/ karyawati PT. MNC Sekuritas 

Cabang Aceh. Prosedur yang ditetapkan oleh pihak PT. MNC Sekuritas 

Cabang Aceh adalah setiap peserta magang harus ikut serta dalam seluruh 

kegiatan yang ada di PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh dan juga ikut 

membantu kegiatan harian karyawan PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh 

pada bagian masing-masing sampai dengan waktu jam kantor selesai, 

penulis juga diminta mengikuti kegiatan lain yang mendukung 

pengembangan diri dalam mendapatkan pengetahuan dan ilmu baru 

mengenai praktik kerja secara nyata dilapangan. 

Selama melaksanakan kerja praktik penulis ditempatkan di 

Bidang Administrasi. Berikut adalah beberapa rincian kegiatan yang 

dilakukan oleh penulis pada bagian ini : 

 

3.1.1    Bagian Administrasi 

Selama kegiatan kerja praktik berlangsung penulis ditempatkan  

pada bagian administrasi, bagian administrasi juga berperan penting 
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untuk mencapai tujuan bersama dimana mereka juga harus dapat 

bekerjasama dengan bagian lain untuk tercapainnya tujuan perusahaan, 

pada bagian ini penulis belajar cara berkomunikasi dengan baik karena 

bagian administrasi adalah orang yang berhadapan langsung dengan 

nasabah maupun calon nasabah. Jadi orang yang diletakkan pada bagian 

ini sangat dituntut agar dapat berkomunikasi dengan baik untuk menarik  

calon nasabah agar  berinvestasi saham pada PT. MNC Sekuritas Cabang 

Aceh dan dapat memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat. Beberapa 

hal yang saya kerjakan pada bagian administrasi yaitu: 

1. Front office 

Staff administrasi bertugas duduk pada bagian depan kantor 

untuk melayani dan mengarahkan nasabah-nasabah yang 

datang. 

2. Mengangkat telepon masuk 

Sebagai staff administrasi dituntut untuk dapat melayani 

nasabah yang menghubungi via telepon.  

3. Pembuatan surat 

Surat yang diurus oleh seorang staff administrasi biasanya 

bersifat resmi dan merupakan kebutuhan kantor.  

4. Melakukan penjadwalan  

Staff administrasi membuat jadwal pertemuan dengan pihak  

yang berkepentingan baik pihak internal maupun eksternal 

perusahaan.  

5. Memeriksa form opening account 

Staff adiministrasi  mengarahkan  nasabah mengisi form 

opening account  dan memeriksa form opening account agar 

sesuai dengan data yang diberikan nasabah. 
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6.    Menyimpan Dokumen perusahaan dan nasabah 

 Staff administrasi bertugas untuk menyimpan dokumen 

perusahaan untuk melindungi perusahaan jika terjadi 

permasalahan dikemudian hari. 

Bagian administrasi juga memegang peranan sangat penting 

terhadap tercapainya kelancaran kegiatan usaha, maupun aktivitas yang 

dilakukan oleh perusahaan. Karena  bagian administrasi dapat 

memperlihatkan fakta dan keterangan yang diperlukan untuk perencanaan 

secara rinci data yang  meliputi catatan yang akurat, formulir serta 

laporan yang meliputi tugas administrasi. 

 

 3.2     Bidang Kerja Praktik 

Selama menjalani kegiatan kerja praktik pada PT. MNC Sekuritas 

Cabang Aceh, penulis melakukan kerja praktik pada bagian administrasi. 

Adapun kegiatannya adalah melayani calon nasabah yang ingin membuka 

rekening rdn, melakukan prospek terhadap calon nasabah, membuat surat 

dan menerima surat, maupun lainnya. PT. MNC Sekuritas mengeluarkan 

produk saham syariah karena faktor mayoritas masyarakat di Indonesia 

yang lebih mengutamakan standar syariah khususnya di provinsi Aceh. 

 

3.2.1    Mekanisme Jual Beli Saham Syariah Pada PT. MNC   

Sekuritas Cabang Aceh 

 Mekanisme adalah suatu rangkaian kerja sebuah alat untuk 

menyelesaikan sebuah masalah  yang berkaitan denga proses kerja, untuk 

mencapai tujuan dengan maksimal dan mengurangi kegagalan. Berikut 

mekanisme jual beli saham syariah Pada PT. MNC Sekuritas Cabang 

Aceh yaitu : 
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A. Melakukan Prospek dengan Nasabah  

1. Definisi MNC Trade Syariah 

MNC Trade Syariah merupakan aplikasi online trading yang 

dipersembahkan MNC Sekuritas bagi para investor yang 

ingin bertransaksi saham sesuai dengan prinsip syariah. 

2. Fitur-Fitur yang ditawarkan MNC Trade Syariah 

a. Data-data fundamental untuk semua saham yang ada di  

Bursa Efek Indonesia 

b. Chart/ grafik untuk menganalisa saham secara teknikal 

c. Laporan Riset mengenai berbagai rekomendasi saham 

syariah 

d. Laporan Portofolio 

e. Informasi atas Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) 

f. Fitur-fitur unggulan lainnya seperti: 

trailing buy, trailing sell, if matched order, break 

order,good till cancel order, dan advanced split orde. 

3. Daftar Efek Syariah (DES) 

Daftar Efek Syariah adalah daftar saham-saham syariah yang 

dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan 

mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). 

4. Saham Investor Tidak Termasuk Atau Dikeluarkan Dari 

Daftar Efek Syariah (DES) maka: 

Nasabah akan mendapatkan pemberitahuan tertulis berupa 

email bahwa saham yang dimiliki tersebut telah keluar dari 

DES. Saham yang telah keluar dari DES akan diberi tanda 

atau kode di portofolio investor. 
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5. Nasabah Mendapatkan User ID, password dan pin Untuk            

Transaksi Saham Melalui Aplikasi MNC Trade Syariah 

User ID,  password dan pin untuk login aplikasi MNC Trade 

Syariah akan dikirimkan langsung oleh MNC Sekuritas ke 

alamat email nasabah. 

6. Investor  Dibuatkan Rekening Khusus di Bank Syariah 

MNC Sekuritas telah bekerjasama dengan beberapa Bank 

Syariah untuk pembuatan Rekening Dana Nasabah (rdn). 

7. Persyaratan Menjadi Nasabah MNC Trade Syariah  

a. Mengisi formulir pembukaan rekening saham syariah. 

b. Mengisi formulir pembukaan Rekening Dana Nasabah 

(rdn) di bank syariah. 

c. Melampirkan copy ktp , copy npwp, copy cover buku     

tabungan. 

d. Melakukan  deposit  pada  rdn sebesar minimal Rp 

100.000 (www.mncsekuritas.id).  

B .  Cara  Download Aplikasi MNC Trade Syariah Versi PC 

 1. Cara Pertama  

a.  Buka website MNC Sekuritas: www.mncsekuritas.id. 

b. Klik menu Download Area pada halaman utama. 

c. Pilih Download Click Here pada menu HTS - Home 

Trading System for PC (Syariah). 

2. Cara kedua 

a.  Buka website MNC Sekuritas: www.mncsekuritas.id. 

b. Klik menu Product pada halaman utama. 

c.  Pilih menu Equity, lalu klik Syariah pada kolom ke 4.  

d.  Pilih menu “Download Aplikasi MNC Trade Syariah. 

http://www.mncsekuritas.id/
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C. Cara Download Aplikasi MNC Trade Syariah  Versi Mobile 

1. Buka aplikasi Google Play bagi pengguna mobile phone 

berbasis. Android atau App Store pada bagi pengguna 

mobile phone berbasis iOS. 

2. Lakukan pencarian aplikasi dengan mengetik keyword: 

MNC Trade New Syariah. 

3. Pilih menu  Install / Get.
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D. Cara Penggunaan Aplikasi MNC Trade Syariah   

1. Masukkan user ID & Password MNC Trade Syariah Anda 

sesuai  email yang Anda terima dari Customer Service MNC 

Sekuritas. 

2. Segera ubah password & pin Anda ketika pertama kali log 

in. 

3. Berikut tampilan layar utama saat Anda berhasil log in. 

4. Untuk melakukan pembelian saham, klik menu Order lalu 

pilih   Order Buy. 

5. Untuk    melihat    status   saham  yang  telah  diorder  beli,   

klik menu  Order lalu  pilih  Order List.  Jika  status 

matched,  artinya transaksi beli saham telah berhasi. 

6. Untuk melihat posisi dana cash dan saham yang Anda 

miliki, klik   menu Account lalu pilih Portfolio. 

7. Untuk       melakukan        penjualan        saham     yang      

anda  miliki, klik menu Order lalu pilih OrderSel. 

8. Untuk melihat status saham yang telah diorder jual, klik 

menu Order lalu pilih Order List. Jika status Open, artinya 

transaksi jual saham belum berhasil. 

9. Untuk melakukan penarikan dana, klik menu Account lalu 

pilih Fund Withdraw. 
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E. Skema Jual Beli Saham Syariah Pada PT. MNC Sekuritas Cabang 

Aceh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sumber: PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh 2018 

Gambar 3.2 

Skema Jual Beli Saham Syariah Pada  PT. MNC Sekuritas Cabang 

Aceh 

1. Melakukan  

prospek dengan 

pihak MNC 

sekuritas 

2.Membuat   

rekening dana 

nasabah 

berbasis 

syariah 

4.Nasabah 

mendapatkan 

user ID, 

passworld, dan 

pin yang  

dikirim ke email 

6.Login dan ubah 

password dan 

pin 

7.Menganalisa  

dan memilih 

perusahaan 

yang akan di 

beli sahamnya 

8.Beli saham 

yang terpilih 

klik order buy 

5.Download 

aplikasi MNC 

trade syariah 

menggunakan 

komputer atau 

mobile phone 

3.Pihak MNC 

mengirim 

berkas ke MNC 

pusat 

10.Proses trading  

dan  jual saham 

jika sudah naik 

harganya 

9.Cek status 

saham yang 

dibeli klik order 

list match atau 

open  

12.Melihat 

transaksi jual 

beli saham 

selama sebulan 

klik account 

pilih realized 

gain/lost 

11.Cek status 

saham yang 

dijual klik order 

list match atau 

open  
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3.2.2 Fitur-fitur Yang Terdapat Pada Aplikasi PT.  MNC  

Sekuritas Cabang  Aceh 

Menggunakan MNC Trade Syariah, nasabah dapat melakukan 

transaksi saham sesuai syariat Islam dengan mudah, stabil, cepat, aman, 

dan nyaman. MNC Trade Syariah menawarkan fitur-fitur tercanggih 

untuk memantau pergerakan saham di Bursa Efek Indonesia dan 

melakukan perintah transaksi sesuai dengan keinginan nasabah. Fitur 

transaksi saham terbaik “Super Order” membantu nasabah dalam 

memaksimalkan profit dan meminimalisir potensi kerugian. Beberapa 

fitur terbaik MNC Trade Syariah di antaranya: 

1. Trailing Order 

Nasabah dapat memaksimalkan keuntungan dengan secara 

otomatis melakukan Trailing Sell saat harga naik 

dan Trailing Buy untuk mendapatkan harga saham terbaik. 

2. If Matched Order 

Nasabah dimungkinkan untuk menangkap setiap momen 

perubahan harga di bursa untuk profit yang maksimal. 

3. Break Order 

Menunggangi tren yang sedang terjadi adalah salah satu tips 

dalam memaksimalkan profit di dunia saham. Dengan 

fitur Break Order, nasabah dapat memanfaatkan tren naik 

maupun turun. 

4. GTC (Good Till Cancel) Order 

Nasabah dapat beraktivitas tanpa kehilangan kesempatan 

beli/ jual saham sesuai dengan harga yang diinginkan karena 

sistem membantu melakukannya secara otomatis. 
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5. Advanced Split Order 

Nasabah dapat memanfaatkan fitur Advance Split 

Order untuk bertransaksi layaknya trader professional, 

dengan mengirimkan order saham dengan variasi harga dan 

volume dalam waktu singkat (www.mncsekuritas.id). 

 

3.2.3   Hak Pemegang Saham 

Pemegang saham, yang berarti pihak yang bersangkutan memiliki 

perusahaan sebesar proporsi saham yang dimiliki, memiliki hak-hak 

antara lain: 

1. Berhak atas pendapatan perusahaan (claims on income) 

Memiliki hak atas pendapatan bersih perusahaan, yang 

berupa pembagian dividen. Perusahaan berkewajiban 

memberikan dividen secara berkala (dividen reguler), dan 

dividen lain. 

2. Berhak atas perusahaan (claims on assets) 

 Memiliki hak-hak atas aset-aset perusahaan, termasuk 

ketika perusahaan dilikuidasi, setelah segala bentuk 

kewajiban perusahaan diselesaikan, termasuk setelah 

penyelesaian hak pemegang saham preferen. Hal itu 

dinyatakan dalam UUPT No. 1/1995 ayat (2) yang berbunyi 

‘’ sisa kekayaan hasil likuidasi dipergunakan bagi para 

pemegang saham. 

3. Berhak mengeluarkan suara (voting right) 

Memiliki hak suara untuk menentukan arah dan kebijakan 

perusahaan dimasa mendatang ketika Rapat Umum 

http://www.mncsekuritas.id/
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Pemegang Saham (RUPS). Pemegang saham memiliki hak 

suara dalam RUPS sesuai dengan kepemilikan perusahaan. 

4. Hak memesan efek terlebih dahulu HMETD (preemptive 

right) 

Memiliki hak untuk memesan efek terlebih dahulu 

(HMETD) ketika listed terbatas. Hal ini merupakan hak 

istimewa yang diberikan emiten terhadap pemegang saham 

lama untuk memiliki saham baru dengan harga dan waktu 

yang telah ditentukan (hadi, 2013 : 68). 

 

3.3       Teori Yang  Berkaitan 

3.3.1     Pengertian Pasar Modal 

 Pengertian pasar modal secara umum adalah suatu sistem 

keuangan yang terorganisir, termasuk didalamnya adalah bank-bank 

komersial dan lembaga perantara dibidang keuangan, serta keseluruhan 

surat-surat berharga yang beredar. Dalam arti sempit, pasar modal adalah 

(tempat, berupa gedung) yang disipkan guna memperdagangkan saham-

saham, obligasi-obligasi, dan jenis surat berharga lainnya dengan 

memakai jasa para perantara pedagang efek (sunariyah, 2004)  

Definisi-definisi lainnya tentang pasar modal yaitu: 

a.  Menurut Kepres No. 60 tahun 1998, pasar modal adalah busa 

yang merupakan saran untuk mempertemukan penawaran 

dan peminta dan jangka panjang dalam bentuk efek, 

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No. 15 Tahun 

1952 tentang bursa. 

 b. Menurut undang-undang No. 15 Tahun 1952, bursa adalah 

bursa-bursa perdagangan di Indonesia, yang didirikan untuk 
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perdagangan uang dan efek-efek, termasuk semua 

pelelangan efek (Sutedi, 2013 : 42). 

 

Fungsi pasar modal adalah mengalokasikan secara efisien arus 

dana dari unit ekonomi yang mempunyai surplus tabungan (saving 

surplus unit) kepada unit ekonomi yang mempunyai defisit tabungan. 

Bertemunya pihak yang memerlukan modal jangka panjang dengan pihak 

yang bersedia menawarkan modal tersebut disebabkan karena satu pihak, 

banyak perusahaan yang memerlukan dana jangka panjang dalam jumlah 

yang besar dan di pihak lain, banyak anggota masyarakat mempunyai 

dana mengganggur, meskipun dalam jumlah yang tidak besar. Untuk 

dapat memanfaatkan dana tersebut, perusahaan menawarkan surat-surat 

berharga dalam bentuk saham dan obligasi melalui pasar modal (Sutedi, 

2013: 43). 

Saham  merupakan surat-surat berharga yang diperdagangkan di 

pasar modal, namun  mempunyai bentuk yang berbeda. Saham 

memberikan indikasi kepemilikan atas perusahaan yang mengeluarkan, 

para pemegang saham dapat turut membentuk arah kebijaksanaan 

perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan berhak 

atas pembagian keuntungan perusahaan, berupa dividen. Sebaliknya,  

pemegang saham juga turut menanggung risiko jika perusahaan 

mengalami kerugian (Sutedi, 2013:43). 
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3.3.2    Pihak-pihak Yang Terlibat Di Pasar Modal  

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pasar modal adalah: 

1.   Emiten  

Emiten adalah badan usaha (Perseroan Terbata) yang 

menerbitkan saham untuk menambah modal atau menerbitka 

obligasi untuk mendapatkan pinjaman kepada para investor 

di Bursa Efek. 

2.   Perantara emisi yang meliputi  

a. Penjamin emisi 

Penjamin emisi adalah perantara yang menjamin penjual 

emisi, sehingga apabila dari emisi  wajib membeli 

(setidak-tidaknya sementara waktu sebelum laku) agar 

kebutuhan dana yang diperlukan emiten terpenuhi sesuai 

rencana. 

b. Akuntan publik  

Akuntan publik berfungsi untuk memeriksa kondisi 

keuangan emiten dan memberikan pendapat apakah 

laporan keuangan yang telah dikeluarkan emiten wajar 

atau tidak. 

c. Perusahaan penilai 

perusahaan penilai berfungsi untuk memberikan penilaian 

terhadap emiten, apakah nilai aktiva emiten sudah wajar 

atau tidak (Sutedi, 2014 : 97). 

3. Badan pelaksanaan pasar modal  

Badan pelaksanaan pasar modal adalah badan yang 

mengatur dan mengawasi jalannya pasar modal, termasuk 
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mencoret emiten (delisting) dari lantai bursa, memberikan 

sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar peraturan pasar 

modal. Di Indonesia, badan pelaksanaan pasar modal adalah 

BAPEPPAM (Badan Pengawasan dan Pelaksanaan Pasar 

Modal). 

4. Bursa efekBursa efek merupakan tempat diselenggarakannya 

kegiatan perdagangan efek pasar modal yang didirikan oleh 

suatu badan usaha. Di Indonesia awalnya terdapat dua Bursa 

Efek, yaitu Bursa Efek Jakarta (BEI) yang dikelola PT Bursa 

Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (BES) yang dikelola 

oleh PT Bursa Efek Surabaya. Namun, pada Desember 2007, 

kedua bursa tersebut digabung pada satu bursa, yaitu BEI 

(Bursa Efek Indonesia). 

5. Perantara perdagangan efek 

Efek yang diperdagangkan dalam bursa hanya boleh 

ditransaksikan melalui perantara, yaitu makelar (broker) dan 

komisioner. Makelar adalah pihak yang melakukan 

pembelian dan penjualan efek untuk kepentingan orang lain 

dengan memperoleh imbalan. Komisioner adalah pihak yang 

melakukan pembelian dan penjualan efek untuk kepentingan 

sendiri atau orang lain dengan memperoleh imbalan. 

6. Investor 

Investor adalah pihak yang menanamkan modalnya dalam 

bentuk efek di bursa efek dengan membeli atau menjual 

kembali efek tersebut.Dalam kerangka pasar modal syariah 

selain lembaga-lembaga tersebut di atas, terdapat Dewan 

Syariah Nasional (DSN) yang berfungsi sebagai pusat 



31 

 

 
 

referensi (reference center) atas semua aspek-aspek syariah 

yang ada dalam kegiatan pasar modal syariah. Dewan 

Syariah Nasional bertugas memberikan fatwa-fatwa 

sehubungan dengan kegiatan emisi, perdagangan, 

pengelolaan portofolio efek-efek syariah dan kegiatan lain 

yang berhubungan dengan efel syariah (Sutedi, 2011 : 98). 

 

3.3.3    Pengertian Pasar Modal Syariah 

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang dijalankan dengan 

prinsip-prinsip syariah, setiap transaksi surat berharga di pasar modal 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari’at Islam. pasar uang syariah 

adalah pasar yang dimana diperdagangkan surat berharga yang 

diterbitkan sehubung dengan penempatan atau peminjaman uang dalam 

jangka pendek dan memanage likuiditas secara efisien, dapat 

memberikan keuntungan dan sesuai dengan syariah. Dana ini bisa 

dimiliki masyarakat yang hanya ingin menanamkan modalnya dalam 

jangka pendek, serta lembaga keuangan lainnya yang memiliki kelebihan 

likuiditas sementara yang bersifat jangke pendek, bukan jangka panjang 

(Sutedi, 2011 : 29). 

Pasar modal merupakan salah satu pilar penting dalam 

perekonomian dunia saat ini. Banyak industri dan perusahaan yang 

menggunakan institusi pasar modal sebagai media untuk menyerap 

investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangannya. Menurut 

Irfan Syawqy, secara faktual, pasar modal telah menjadi financial nerve-

centre (saraf financial dunia) dunia ekonomi modern (Sutedi, 2011:96). 

Berkembangnya produk pasar modal berbasis syariah juga 

merupakan potensi dan sekaligus tantangan pengembangan pasar modal 
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di Indonesia. Menurut Bapepam, ada dua strategi utama yang 

dicanangkan Bapepam untuk mencapai pengembangan pasar modal 

syariah dan produk pasar modal syariah. Pertama, mengembangkan 

kerangka hukum untuk memfasilitasi pengembangan pasar modal 

berbasis syariah. Kedua, mendorong pengembangan produk pasar modal 

berbasis syariah. Selanjutnya dua strategi utama tersebut dijabarkan 

Bapepam menjadi tujuh implementasi strategi, yaitu : 

1.   Mengatur penerapan prinsip syariah 

2.   Menyusun standar akuntansi  

3.   Mengembangangkan profesi pelaku pasar 

4.   Sosialisasi prinsip syariah 

5.   Mengembangka produk 

6.   Menciptakan produk baru  

7.  Meningkatkan kerja sama denga DSN-MUI  

(Sutedi, 2011 : 96). 

 

3.3.4    Pengertian Saham Syariah  

 Saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada 

perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham 

berhak untuk mendapatkan bagi hasil dari usaha perusahaan tersebut. 

Konsep penyertaan modal dengan hak bagi hasil usaha ini merupakan 

konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah 

mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah (suryanti, 

2016 : 204). 
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3.3.5    Landasan Hukum MNC Trade Syariah 

MNC Trade Syariah telah dievaluasi dan resmi mendapatkan 

sertifikat kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional 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 tentang "Penerapan Prinsip Syariah 

dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler 

Bursa Efek” sehingga dapat bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah, di 

antaranya: 

a. Hanya dapat dipergunakan untuk melakukan transaksi 

saham-saham syariah yang terdapat di dalam Daftar Efek 

Syariah (DES). 

b. Tidak mengandung riba. Tidak ada fasilitas dana pinjaman 

(limit trading) sehingga nasabah hanya dapat berinvestasi 

sesuai dengan dana yang dimiliki. 

c. Terhindar dari short selling. Sistem MNC Trade Syariah 

secara otomatis menolak transaksi tersebut. 

d. Dana investor ditampung dalam bentuk Rekening Dana 

Nasabah di bank syariah. 

e. Tampilan workspace yang menampilkan saham-saham yang 

termasuk dalam daftar efek syariah. 

f. Saham yang bukan termasuk dalam kategori syariah akan di 

berikan tanda khusus (dicoret pada kode sahamnya) 

sehingga nasabah dapat mengetahui bahwa saham tersebut 

tidak termasuk dalam daftar efek syariah. 
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g. Fitur-fitur lainnya, seperti riset, data-data fundamental 

saham, grafik saham, dan lainnya yang membantu nasabah 

dalam berinvestasi dengan nyaman (www.mncsekuritas.id). 

 

 

3.3.6    Mekanisme Pasar Modal Menurut Syariah 

1.    Mekanisme Pasar Modal 

Indeks saham berbasis syariah lebih potensial berkembang dari 

pada indeks saham konvensional. Artinya, instrumen berbasis syariah 

sangat digemari investor sebagai alternatif  investasi. Selain itu, produk 

berbasis syariah cukup berkembang dan inovatif. Setidaknya ada dua 

syarat untuk menyatakan bahwa suatu saham bisa kita kategorikan tidak 

melanggar ketentuan syariah. Kedua syariat itu adalah sebagai berikut: 

a. Perusahaan tidak bertentangan dengan syariat Islam. yang 

dimaksud dengan perusahaan yang tidak bertentangan 

dengan syariat Islam yaitu perusahaan dengan bidang usaha 

dan manajemen yang tidak bertentangan dengan syariat, 

serta memiliki produk yang halal. Perusahaan yang 

memproduksi minuman keras atau perusahaan keuangan 

konvensional tentu saja tidak memenuhi kategori ini (Sutedi, 

2011 : 207). 

b. Semua saham yang diterbitkan memiliki hak yang sama. 

Saham adalah bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan 

maka peran setiap pemilik saham ditentukan dari jumlah 

lembar saham yang dimilikinya. Akan tetapi, pada 

kenyataanya ada perusahaan yang menerbitkan dua macam 

saham, yaitu saham biasa dan saham preferen yang tidak 

http://www.mncsekuritas.id/
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punya hak suara, tetapi punya hak untuk mendapatkan 

dividen yang sudah pasti. Tentunya hal ini bertentangan 

dengan aturan syariah tentang bagi hasil. Saham yang sesuai 

syariat adalah saham yang setiap pemiliknya memiliki hak 

yang proporsional dengan jumlah lembar saham yang 

dimilikinya (Sutedi, 2011 : 208). 

2.    Mekanisme Transaksi Perdagangan 

Proses pelaksanaan di bursa dilakukan secara remote anggota 

bursa efek bertanggung jawab terhadap penyelesaian seluruh transaksi 

bursa atas nama anggota bursa efek yang bersangkutan sebagaimana 

tercantum dalam DTB, termasuk transaksi bursa yang terjadi antara lain 

karena: 

1. Kesalahan peralatan penunjang dan atau aplikasi anggota 

bursa efek dalam rangka remote trading, kecuali kesalahan 

perangkat lunak Jonec yang disediakan oleh Bursa. 

2. Kelalaian dan kesalahan PJPPM dalam melaksanakan 

penawaran jual dan permintaan beli ke JATS (Jakarta 

Automated Trading System) 

3. Kelalaian atau kesalahan IT officer-RT dalam pengoperasian 

peralatan penunjang dan plikasi anggota bursa efek. 

4. Adanya akses yang tidak sah yang dilakukan melalui 

peralatan penunjang atau aplikasi anggota bursa efek 

(Sutedi, 2011 : 208). 

Menurut Obaidullah mengemukakan etika di pasar modal 

syariah, yaitu setiap orang bebas melakukan akad selama masih sesuai 

syariah, bersih dari unsur riba, gharar, al-qimar / judi, al-maysir, 

manipulasi dan kontrol harga dan tidak merugikan kepentingan publik 
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dan harga dibentuk secara fair dan terdapat informasi yang akurat, cukup 

dan apaadanya (Sutedi, 2011 : 209). 

Mekanisme transaksi produk pasar modal syariah, isfar syauki 

beik, mengemukakan wacana bahwa transaksi pembelian dan penjualan 

saham tidak boleh dilakukan secara langsung. Pasar modal konvensional, 

investor dapat menjual atau membeli saham secara langsung dengan 

menggunakan jasa broker atau pialang. Keadaan ini memungkinkan bagi 

para spekulan untuk mempermainkan harga. Akibatnya perubahan harga 

saham ditentukan oleh kekuatan pasar bukan karena nilai intrinsik saham 

itu sendiri. Hal ini dilarang  dalam Islam (Sutedi, 2011 : 2010). 

 Proses dalam perdagangan saham, emiten memberikan otoritas 

kepada agen dilantai bursa, selanjutnya agen tersebut bertugas untuk 

mempertemukan emiten dengan calon investor, tetapi bukan untuk 

menjual dan membeli saham secara langsung. Kemudian saham tersebut 

dijual/dibeli karena sahamnya memang tersedia dan berdasarkan prinsip 

first come-first served.  

3.    Mekanisme Bursa Efek 

Salah satu pilar dari bentuk pasar modal ideal adalah adanya 

infrastruktur informasi bursa efek yang transparan, tepat waktu dan 

merata di publik ditunjang oleh mekanisme pasar yang wajar. Mekanisme 

bursa efek yang wajar juga menyangkut kewajaran permintaan dan 

penawaran serta menyangkut niat investor dalam melakukan transaksi 

(Sutedi, 2011 : 2011). 

Secara umum mekanisme bursa efek yang wajar menurut syariah 

meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 

a. Kewajaran penawaran menjual efek yang belum dimiliki. 



37 

 

 
 

b. Kewajaran penawaran menggangu jumlah efek yang 

beredar. 

c. Kewajaran permintaan adanya permintaan palsu. 

d. Kewajaran kekuatan pasar likuiditas perdagangan (Sutedi, 

2011 : 212). 

Infrastruktur informasi bursa efek yang transparan, tepat waktu 

dan merata di publik menurut syariah adalah juga mencakup dari 

kewajaran informasi. Kewajaran informasi ini akan ikut menentukan 

proses pembentukan harga dan pada akhirnya akan menentukan 

kewajaran dari harga yang terjadi (Sutedi, 2011 : 213). 

a. Kewajaran informasi pembentuk harga valuasi efek. 

b. Kewajaran informasi kekuatan pasar acuan harga transaksi. 

c. Kewajaran harga yang terjadi acuan harga pasar wajar (Sutedi, 

2011 : 214). 

4.     Indeks Harga Syariah 

 Invenstasi dalam pasar modal, khususnya dalam saham, memiliki 

profil risiko dan hasil yang berbeda dengan investasi keuangan lainnya. 

Oleh karena itu, setiap investor perlu memahami apakah investasinya 

telah memberikan hasil yang lebih baik dari rata-rata pasar. Apabila di 

pasar modal yang telah maju diperlukan adanya tolak ukur (benchmark) 

yang umumnya berupa suatu indeks harga, misalnya indeks harga saham. 

Di samping sebagai tolak ukur, indeks syariah diperlukan untuk 

meningkatkan kepercayaan investor dan untuk mengembangkan 

reksadana syariah. Melalui indeks syariah diharapkan investor lebih 

mendapatkan transparansi akan laporan keuangan yang disumbangkan 

oleh para praktisi pemenuhan ketentuan syariah sebagai hasil peran serta 
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dewan syariah nasional, serta accountibility dari pihak bursa efek yang 

melakukan monitoring. 

 

3.4        Evaluasi Kerja Praktik 

Selama penulis melakukan kegiatan Kerja Praktik pada PT. MNC 

Sekuritas Cabang Aceh, penulis banyak melakukan kegiatan seperti yang 

sudah dijelaskan di atas. Di antara kegiatan-kegiatan yang penulis 

lakukan adalah seperti melayani nasabah, mengangkat telepon masuk, 

berkomunikasi dengan baik, kerja tim, dan kedisiplinan. PT. MNC 

Sekuritas Cabang Aceh memiliki keunggulan seperti tabungan RDN 

(rekening dana nasabah)  yang berbasis syariah, kerja sama antara sesama 

karyawan kegiatan usaha baik dan profesional sehingga mencapai hasil 

kerja yang maksimal. 

Berdasarkan kegiatan yang telah penulis pelajari selama 

mengikuti Kerja Praktik, penulis dapat melihat bahwa bidang Kerja 

Praktik yaitu tentang mekanisme jual beli saham syariah pada PT. MNC 

Sekuritas Cabang Aceh, tidak terdapat perbedaan  antara teori dengan 

praktik yang sudah penulis pelajari pada PT. MNC Sekuritas Cabang 

Aceh. 
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BAB EMPAT 

          PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil Laporan Kerja Praktik di atas penulis dapat 

mengambil kesimpulan bahwa mekanisme jual beli saham syariah pada 

PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh sudah sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan.  Saham pada dasarnya merupakan bukti kepemilikan 

seseorang atas suatu perusahaan (emiten) dan berfungsi sarana penyertaan 

modal (investasi). Saham merupakan barang yang sah diperjualbelikan 

dengan ketentuan usaha yang dilakukan oleh emiten adalah usaha yang 

halal. 

Pasar modal merupakan tonggak penting dalam perekonomian 

dunia saat ini. Banyak industri dan perusahaan yang menggunakan 

institusi ini sebagai media untuk menyerap investasi dan media untuk 

memperkuat posisi keuangannya. Pasar modal memiliki peran yang besar 

bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua 

fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal 

dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena menyediakan fasilitas yang 

mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan 

dana dengan perusahaan dengan harapan untuk mendapatkan imbalan. 

Perusahaan dapat memanfatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi 

tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan. Pasar 

modal dikatakan memiliki fungsi keuangan, karena pasar modal 

memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan bagi 

pemilik dana. Pembelian saham atau pengambilan keputusan pembelian 

saham alangkah baiknya jika seorang investor memahami alur dan cara 

pembelian saham pada PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh  dan menguasai 
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harga pasar saham yang sedang berlaku. Saham bisa dibeli oleh siapa saja 

jika syarat dan ketentuan hukum yang berlaku sudah terpenuhi semuanya. 

4.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis amati dan 

lakukan pada PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh maka penulis 

memberikan  saran yaitu: 

PT. MNC Sekuritas Cabang aceh diharpkan dapat lebih 

mengsosialisasikan produk saham syariah agar masyarakat lebih faham 

dan percaya dengan investasi saham berbasis syariah.  
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1.      Cara  Download Aplikasi MNC Trade Syariah Versi PC
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2. Cara Download Aplikasi MNC Trade Syariah  versi Mobile 
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3.    Cara Penggunaan  Aplikasi MNC Trade 
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