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menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini. Shalawat dan salam penulis

sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan

sahabat beliau yang telah memberikan pencerahan bagi kita hingga dapat

merasakan nikmatnya iman dan islam, serta nikmat kemuliaan dalam

ilmu pengetahuan.

Penulisan Laporan Kerja Praktik ini berjudul “MEKANISME
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Dalam penyusunan Laporan Kerja Praktik ini, penulis mendapat

bimbingan, arahan dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu,

penulis menyampaikan ungkapan terimakasih kepada Allah SWT dengan

berkat rahmat pertolongan dan kehendak-Nya lah penulis dapat

menyelesaikan LKP ini, serta salam sejahtera kepada Baginda Rasulullah

SAW.
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Baginda Rasulullah SAW.
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P danK

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

1. Konsonan

No Arab Latin No Arab Latin

1 ا Tidak
dilambangkan 16 ط ṭ

2 ب B 17 ظ Z

3 ت T 18 ع ‘
4 ث S 19 غ G
5 ج J 20 ف F
6 ح H 21 ق Q
7 خ Kh 22 ك K
8 د D 23 ل L
9 ذ Ż 24 م M

10 ر R 25 ن N
11 ز Z 26 و W
12 س S 27 ه H
13 ش Sy 28 ء ’
14 ص S 29 ي Y
15 ض D

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambingnya berupa tanda atau

harkat, transliterasinya sebagai berikut:



viii

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:

كیف : kaifa

ھول  : haula

3. Maddah

Maddah atau vokalpanjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan

Huruf

Nama Huruf dan

tanda

ي/َ◌ا Fath ah dan alif atau ya Ā

ِ◌ي Kasrah dan ya Ī

ُ◌ي Dammah dan wau Ū

Contoh:

قَالَ  : qāla

َرَمى : ramā

قِْیلَ  : qīla

یَقُْولُ  : yaqūlu
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4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

a. Ta marbutah (ة) hidup

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

dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah mati (ة)

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

transliterasinya adalah h.

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

oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua

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

h.

Contoh:

َرْوَضةُ اَْالْطفَالْ  : rauḍah al-aṭfā l/ rau ḍatulaṭfāl

◌ْ اَْلَمِدْینَةُ اْلُمنَّوَرة : al-Mad īnah al-Munawwarah/

al-Mad īnatul Munawwarah

طَْلَحةْ  : Ṭal ḥah

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 dankota 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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RINGKASAN LAPORAN

Nama : Wiethya Rahmi Mulyani H
NIM : 150601169
Judul : Mekanisme Proses Pembukaan Rekening Efek di

PT. Rashid Huseein Berhad (RHB) Sekuritas
Indonesia pada Bursa Efek Indonesia Kantor
Perwakilan Aceh

Tanggal Sidang : 08 Juni 2018
Tebal LKP : 45 Lembar
Pembimbing I : Azimah Dianah, SE.,M.Si.Ak
Pembimbing II : Fani Sartika SE., MM

Penulis melakukan Kerja Praktik pada PT. RHB Sekuritas Indonesia
Cabang Aceh yang beralamat di Jl. Teuku Imuem Lueng Bata, Blang Cut,
Lung Bata Kota Banda Aceh. Selama penulis melakukan kerja praktik
penulis di tempatkan pada bagian equity sales, disana juga penulis
melihat dari segala sudut pandang pekerjaan karyawan sangat baik dan
tamah terutama dalam melayani nasabah yang berkunjung di PT. RHB
Sekuritas Indonesia. Adapun tujuan dari penulisan Laporan Kerja Praktik
(LKP) ini adalah untuk mengetahui mekanisme proses pembukaan
rekening efek di PT. RHB Sekuritas Indonesia. Berdasarkan hasil  Kerja
Praktik di lapangan dapat di simpulkan bahwa pembukaan rekening efek
di PT. RHB Sekuritas Indonesia Cabang Aceh merupakan salah satu
kewajiban yang harus dilakukan investor yang ingin investasi di pasar
modal. Jasa yang diberikan PT RHB Sekuritas Indonesia Cabang Aceh
dalam pembukaan rekening efek dan investasi di pasar modal dapat di
aplikasikan dengan akad wakalah. Diharapkan aplikasi dan implementasi
dalam pembukaan rekening efek dapat membantu nasabah dalam
melakukan jual-beli atau investasi saham di pasar modal sekaligus
meningkatkan pemasaran mengenai rekening efek agar lebih diketahui
oleh masyarakat sehingga pihak sekuritas dapat mengembangkan
usahanya secara maksimal.
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BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia

merdeka. Pasar modal telah hadir pada zaman kolonial Belanda dan

tepatnya pada tahun 1912. Pasar modal berarti suatu tempat atau sistem

bagaimana caranya dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan dana untuk suatu

perusahaan yang merupakan pasar tempat orang membeli dan menjual

surat efek yang dikeluarkan (Widoatmodjo, 2015: 48). Kepres No.60

tahun 1998 memberikan definisi bahwa pasar modal merupakan sarana

untuk mempertemukan penawar dan peminta dana jangka panjang dalam

bentuk efek (Nafik, 2009: 145). Transaksi atau jual beli modal tersebut

bisa berbentuk pinjaman dan dapat pula berbentuk penyertaan. Dana yang

diperjualbelikan itu, dipergunakan jangka panjang untuk menunjang

pengembangan usaha. Tempat penawaran atau penjualan dana ini

dilaksanakan dalam satu lembaga resmi yang disebut bursa efek (Suterdi,

2013: 46).

Bursa Efek Indonesia merupakan gabungan dari Bursa Efek atau

pasar modal yaitu Bursa Efek Jakarta (Jakarta Stock Exchange) dan

Bursa Efek Surabaya (Surabaya Stock Exchange). Prospek pertumbuhan

pasar modal Indonesia demikan pesat karena didorong oleh banyaknya

minat investor asing yang masuk ke pasar modal Indonesia. Bursa Efek

Indonesia ialah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem

dan sarana untuk mempertemukan penawar dan penjual beli efek pihak-

pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka

(Suterdi, 2013: 46). Pembeli dan penjual yang hendak melakukan

transaksi harus menghubungi perusahaan efek atau perusahaan sekuritas.
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Undang-undang Pasar Modal No 8 Tahun 1995 menjelaskan bahwa

perusahaan sekuritas dijelaskan sebagai pihak yang melakukan kegiatan

usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan manajer

investasi. Perusahaan sekuritas yang disebut juga perusahaan efek

merupakan rantai paling penting dalam industi pasar modal, karena

perusahaan efek dibutuhkan oleh dua pelaku pasar yang lain, yakni

lembaga (baik pemerintah maupun swasta) yang ingin menggalang dana,

dan pihak yang memiliki dana, baik kreditor maupun debitor. Kreditor

dan investor ini  bisa lembaga Negara, perusahaan swasta, lembaga

nirlaba, maupun individu (Moechdi dkk, 2012: 221).

Salah satu perusahaan efek di Indonesia ialah PT Rashid Hussein

Berhad (RHB) Sekuritas Indonesia, PT. RHB Sekuritas telah berkembang

menjadi salah satu sekuritas yang paling kokoh di Indonesia. Perusahaan

yang berpusat di Wisma Mulia, Jakarta Selatan, ini adalah bagian dari

RHB Banking Group yang merupakan group layanan finansial

terintegrasi terbesar keempat di Malaysia dan mulai bertransformasi

untuk menjadi salah satu pemimpin pasar di wilayah ASEAN. PT RHB

Sekuritas Indonesia berkomitmen untuk menyediakan jasa keuangan dan

investasi yang inovatif secara menyeluruh bagi  nasabah dimana nasabah

dapat memperoleh arahan, informasi yang tepat dan akurat serta

pelaksanaan transaksi yang cepat dan andal.

PT. RHB Sekuritas Indonesia pada provinsi Aceh didirikan pertama

kali pada tanggal 01 juni 2017. Sebelum dapat melakukan transaksi di

PT. RHB Sekuritas Indonesia Cabang Aceh terlebih dahulu investor

harus menjadi nasabah di PT. RHB Sekuritas Indonesia. Saat ini PT.

RHB Sekuritas Indoenesia cabang Aceh memiliki sekitar 400 nasabah

yang telah membuka rekening efek. Pembukaan rekening di PT. RHB
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Sekuritas Indonesia merupakan salah satu administrasi yang harus

dilengkapi oleh calon nasabah di PT. RHB Sekuritas Indonesia.

Proses pembukaan rekening efek di PT. RHB Sekuritas Indonesia

sendiri terbilang cukup sederhana. Rekening efek berarti rekening untuk

menampung dana dan efek yang dibuka oleh nasabah pada perusahaan

untuk digunakan dalam melakukan transaksi efek dan penyimpanan efek

untuk kepentingan nasabah. Selain itu pembukaan rekening efek di PT.

RHB Sekuritas Indonesia terdiri menjadi dua bagian, yaitu pembukaan

rekening saham dan pembukaan rekening dana nasabah (RDN).

Pembukaan rekening saham untuk membuka rekening di PT. RHB

sekuritas Indonesia. Sementara Rekening Dana Nasabah (RDN) adalah

rekening dari dana nasabah yang ditempatkan pada bank, terpisah dari

rekening perusahaan efek. Manfaat RDN adalah agar nasabah

mempunyai rekening bank sendiri untuk seluruh penyelesaian transaksi

saham nasabah. Salah satu tingkat keberhasilan dan kualitas suatu

perusahaan adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan

kepada nasabah. oleh sebab itu didalam proses pembukaan rekening

nasabah, karyawan atau staf PT. RHB Sekuritas Indonesia diharapkan

untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan calon nasabah yang

bertujuan untuk membuka rekening efek.

Selama melakukan kerja praktik di PT. RHB Sekuritas Indonesia

Cabang Aceh, penulis ditempatkan pada semua bagian dan penulis

mengamati secara langsung bagaimana proses kegiatan-kegiatan dalam

pembukaan rekening efek kepada setiap calon nasabah yang hendak

bertransaksi di pasar modal dan penulis juga mengamati banyaknya

masyarakat yang hendak investasi atau bertransaksi dipasar modal tetapi

belum mengetahui proses pembukaan rekening efek tersebut.
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Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka

judul yang akan diangkat untuk menyusun Laporan kerja Praktek (LKP)

ini adalah “Mekanisme Proses Pembukaan Rekening Efek Terhadap

Calon Nasabah di PT. Rashid Hussein Berhad (RHB) Sekuritas

Indonesia Pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Aceh”.

1.2. Tujuan Laporan Kerja Praktek

Tujuan yang ingin dicapai dalam menulis laporan kerja praktek

(LKP) adalah untuk mengetahui mekanisme pembukaan rekening efek di

PT. RHB Sekuritas Indonesia pada Bursa Efek Indonesia Kantor

Perwakilan Aceh

1.3. Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Hasil Laporan Kerja Praktik ini bermanfaat untuk :

1. Khanazah Ilmu Pengatahuan

Laporan kerja praktik ini dapat menjadi bahan referensi di

jurusan Diploma-III Perbankan Syariah dalam ilmu pengetahuan

di bidang pasar modal dan menjadi sumber bacaan bagi

mahasiswa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk

mengetahui bagaimana sesungguhnya mekanime proses

pembukaan rekening efek di RHB Sekuritas Indonesia pada

Bursa Efek Indonesia KP aceh. Diharapkan dengan adanya

laporan ini dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat

kepada para penulis selanjutnya dalam menyusun karya ilmiyah

kedepan.
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2. Masyarakat

Laporan Kerja Praktik ini dapat memberikan informasi bagi

masyarakat luas dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya

untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya mekanisime proses

pembukaan rekening efek di RHB Sekuritas Indonesia pada

Bursa Efek Indonesia KP Aceh dalam bentuk teori maupun

praktiknya. Serta dapat pula memberikan informasi lainnya yang

menyangkut dunia pasar modal.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Laporan Kerja Praktik ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi

instansi tempat penulis melakukan praktik magang dalam proses

pembukaan rekening efek, agar perusahaan dapat semakin baik

dan bermutu dan dapat meningkatkan pelayanannya.

4. Penulis

Sarana untuk memperdalam pengetahuan mengenai mekanisme

proses pembukaan rekening efek terhadap calon nasabah  yang

digunakan RHB Sekuritas Indonesia cabang Aceh serta dapat

membandingkan teori yang diperoleh penulis selama

perkuliahan dengan penerapan di instansi tempat kerja praktik,

serta penulis berharap dengan adanya kerja praktik ini dapat

menambah silahturrahmi dengan RHB Sekuritas Indonesia

cabang Aceh.

1.4. Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Adapun sistematika penulisan laporan yang akan di bahas oleh

penulis untuk memudahkan pembahasan dan penulisan laporan kerja

praktik, penulis mengklasifikasikan permasalahan tiap-tiap bab.
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Dalam laporan kerja praktik ini penulis memuat empat bab. Pada bab

pertama yaitu pendahuluan. penulis mencantumkan sub-bab tersendiri

yang terdiri dari latar belakang, tujuan Laporan Kerja Praktik, kegunaan

Laporan Kerja Praktik dan Sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik.

Pada bab kedua yaitu tinjauan Lokasi Kerja Praktik. Pada Tinjauan

Kerja Praktik ini terdiri dari sejarah singkat, struktur oranisasi, kegiatan

instansi, keadaan personalia dan hal-hal lain yang di anggap perlu.

Pada bab ketiga yaitu hasil kegiataan kerja praktik. Dalam bab ini

penulis memaparkan hasil kerja praktik pada instansi tempat penulis

melakukan job training. Bagian ini terdiri dari sub-bab kegiatan kerja

praktik, bidang kerja praktik, teori yang berkaitan dan evaluasi kerja

praktik.

Pada bab keempat 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 ditunjukan kepada para pengambil kebijakan.



7

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1. Gambaran Umum Tempat Kerja Praktik

2.1.1 Sejarah Singkat PT. RHB Sekuritas Indonesia Cabang Aceh

PT RHB Sekuritas Indonesia didirikan tanggal 06 April 1990. Kantor

pusat RHB Sekuritas Indonesia beralamat di Wisma Mulia Building,

Lantai 20 Jl. Gatot Subroto No. 42 – Jakarta 12710 – lndonesia. Sejak

didirikan pada tahun 1990, PT RHB Sekuritas Indonesia (yang

sebelumnya dikenal dengan nama PT OSK Nusadana Securities

Indonesia) telah berkembang menjadi salah satu sekuritas yang paling

kokoh di Indonesia. Pada tahun 2008, perusahaan ini diakuisisi oleh OSK

Investment bank (OSKIB), yang kemudian di akuisisi oleh RHB Capital

Berhad pada November 2012 dan kemudian bergabung dengan  RHB

Investment Bank (RHBIB) pada April 2013 (RHB, 2017a).

RHB Investment Bank adalah bagian dari RHB Banking Group,

penyedia jasa keuangan terkemuka yang berpusat di Malaysia dan mulai

bertrasformasi untuk menjadi salah satu pemimpin pasar di wilayah

ASEAN. Entitas hasil merger antara OSK Investment Bank (OSKIB) dan

RHB Investment Bank (RHBIB) akan menjadi perusahaan Investment

Banking terbesar di Malaysia dan salah satu yang terbesar di ASEAN,

dengan staf berjumlah lebih dari 4500 orang, dana pihak ketiga lebih dari

1,7 Miliar Ringgit Malaysia dan memiliki jaringan komprehensif melalui

hampir 100 kantor yang tersebar di ASEAN dan Hong Kong (RHB,

2017a).

Saat ini, PT RHB Sekuritas Indonesia dikelola oleh tim professional

yang berpengalaman di bidang keuangan, baik di dalam maupun di luar

negeri. PT RHB Sekuritas telah mengalami pertumbuhan yang pesat dan
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menempati posisi papan atas di antara perusahaan efek/sekuritas lain

yang ada di Indonesia (RHB, 2017a).

Salah satu bukti kredibilitas dan komitmen PT RHB Sekuritas

Indonesia adalah dengan tercatatnya perusahaan sebagai sebagai salah

satu perusahaan efek / Sekuritas yang memiliki nilai Modal Kerja Bersih

Disesuaikan (MKBD) yang menempati kelompok atas dibandingkan

perusahaan efek/sekuritas anggota Bursa Efek Indonesia lainnya,

sehingga dengan komitmen yang tinggi manajemen berkeyakinan bahwa

perusahaan akan memberikan layanan terbaiknya di Indonesia (RHB,

2017a).

Berdasarkan data dari profil RHB Sekuritas Indonesia, dalam IDX

Fact Book (2012) yang di rilis oleh Bursa efek Indonesia, PT RHB

Sekuritas Indonesia menduduki posisi ketiga dari 50  besar sekuritas yang

paling aktif di tahun 2011 di tinjau dari Total Trading Value.

Kantor cabang PT RHB Sekuritas telah hadir di kota-kota besar di

Indonesia, seperti Jakarta, Bandung , Surabaya, Malang, Pekanbaru,

Medan, Palembang, Pontianak, Makassar dan Aceh

(RHB, 2017a) .

Pada bulan Juni 2017, PT RHB Sekuritas Indonesia membuka

cabang di Aceh yang beralamat di Jl. Teuku Imuem Lueng Bata, Blang

Cut , Lung Bata Kota Banda Aceh. Dimana pada bulan pertama PT RHB

Sekuritas Indonesia cabang Aceh belum beroperasional melainkan hanya

mengatur sistem manajemen saja. Pada bulan Juli 2017, PT RHB

Sekuritas Indonesia cabang Aceh mulai beroperasional dan pada bulan

yang sama pimpinan RHB Sekuritas Indonesia datang ke Aceh untuk

mengurus pembukaan Galeri Investasi. Saat ini PT RHB Sekuritas

Indonesia Cabang Aceh memliki dua tempat Galeri Investasi yaitu di
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Universitas Syiah Kuala dan di Sekolah Tinggi Agama Islam Tapaktuan.

PT RHB Sekuritas Indonesia cabang Aceh berkomitmen untuk

menyediakan jasa keuangan dan investasi yang inovatif secara

menyeluruh bagi nasabah dimana nasabah dapat memperoleh arahan

yang professional, informasi yang tepat dan akurat serta pelaksanaan

transaksi yang cepat dan handal.1

2.1.2. Visi dan Misi PT RHB Sekuritas Indonesia Cabang Aceh

Adapun visi misi PT Sekuritas Indonesia Cabang Aceh (RHB,

2017a) :

1. Visi

a. Grup Jasa Keuangan Multinasional Terkemuka
b. Menjadi salah satu perusahaan efek/sekuritas terkemuka di

Indonesia dengan menyediakan jasa keuangan dan investasi
yang menyeluruh dan terpercaya.

2. Misi

a. Menyediakan layananan jasa keuangan dan investasi yang
menyeluruh dan terpecaya untuk nasabah di Indonesia melalui
divisi Equity,Corporate Finance, Fixed Income, dan Asset
Management.

b. Menjadi tempat bekerja pilihan
c. Memberikan imbal hasil yang superior dan berkesinambungan

kepada pemegang saham.

2.2. Struktur Organisasi PT RHB Sekuritas Indonesia

Struktur organisasi dalam sebuah perusahaan bertujuan untuk

mengatur pembagian  tugas secara jelas dari masing-masing bagian kerja,

sehingga akan adanya batasan antara wewenang dan tanggung jawab

1 Wawancara dengan Nabilla Khaira Azhar, Karyawan Bidang Equty
Sales PT. RHB Sekuritas Indonesia Cabang Aceh, pada tanggal 23 April 2018
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antara satu bagian dengan bagian lainnya agar tidak terjadi tumpang

tindih. Dengan adanya struktrur organanisasi maka karyawan dapat

mengetahui apa yang menjadi tugas dan kewajibannya, kepada siapa

tugas dan tanggung jawab tersebut diserahkan dan dipertanggung

jawabkan.

PT RHB Sekuritas Indonesia cabang Aceh juga memiliki suatu

struktur yang melibatkan seluruh sumber daya yang ada dan bertanggung

jawab terhadap maju mundurnya organisasi yang dapat tercapai

sebagaimana yang diharapkan.

PT RHB Sekuritas Indonesia Cabang Aceh terdapat 4 orang

karyawan , yang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan.

Adapun stuktur organisasi pada PT RHB Sekuritas Indonesia

Cabang Aceh adalah sebagai berikut2 :

Gambar 2.1

Struktur Organisasi PT. RHB Sekuritas Indonesia Cabang

Aceh

Sumber: PT. RHB Sekuritas Indonesia Cabang Aceh, 2018

2 Wawancara dengan Dewi Suryanis, Karyawan Bidang Refferal PT
RHB Sekuritas Indonesia Cabang Aceh, pada tanggal 17 April 2018

Branch Manajer

Equity Sales Refferal
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Berdasarkan Gambar 2.1 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Branch Manajer berjumlah satu orang yang menjabat sebagai

ketua. Tugas Branch Manajer yaitu menyusun rencana kerja

kantor cabang, memberikan arahan dan melakukan sosialisasi visi

dan misi perusahaan kepada seluruh karyawan, memberikan

laporan berkala kepada Direksi mengenai aktivitas kegiatan

pemasaran kantor cabang, dan melakukan komunikasi secara

rutin dengan nasabah-nasabah potensial yang ada di Kantor

Cabang

b. Equity Sales berjumlah satu orang. Tugas Equity Sales yaitu

melayani pembukaan rekening efek, meneliti setiap persyaratan

pembukaan rekening efek, membuat laporan kegiatan penjualan

kepada team supervisor setiap bulan, membuat laporan kegiatan

equity sales kepada team supervisor, menjaga kredibilitas dan

reputasi perusahaan dan membantu memberikan advice kepada

nasabah.

c. Refferal berjumlah dua orang. Fungi dan tugas pokok Refferal

yaitu mencari nasabah dan mempromosikan serta memasarkan

produk/jasa perusahaan .

2.3. Kegiatan Usaha PT. RHB Sekuritas Cabang Aceh

Perusahaan efek adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan

sebagai :

2.3.1. Penjamin Emisi Efek ( Underwriter )

Penjamin Emisi Efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan

emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten

dengan kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual (Tunggal,
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2016: 11). Di bidang penjaminan emisi, perusahaan efek membantu

emiten menggalang dana baik melalui penerbitan dan penjualan saham

atau surat utang. Untuk menjalankan kegiatan penjamin emisi, setiap

perusahaan sekuritas memiliki seseorang yang ahli di bidangnya yang

disebut Wakil Penjamin Emisi Efek (WPPE), di banyak negara disebut

dengan bankir investasi (investment banking) (Ramelan, 2012: 222).

Menurut Sulfitri (2012) adapun tugas-tugas yang dilakukan oleh

penjamin emisi efek adalah sebagai berikut :

a. Memberikan nasihat mengenai jenis efek yang sebaiknya
dikeluarkan, harga yang wajar untuk efek tersebut dan
jangka waktu efek.

b. Membantu menyelesaikan tugas administrasi dalam
pengajuan pernyataan pendafataran emisi efek yakni
pengisian dokumen pernyataan pendaftaran emisi efek,
penyusunan prospectus, merancang specimen efek.

c. Mengorganisasikan penyelenggaraan emisi dan
mendampingi emiten selama proses evaluasi yakni
pendistribusian efek dan menyiapkan sarana-sarana
penunjang.

2.3.2. Perantara Pedagang Efek (Broker-Dealer)

Perantara pedagang efek adalah pihak yang melakukan kegiatan

usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Jika

perusahaan efek melakukan transaksi untuk mewakili nasabah, maka

perusahaan efek tersebut berperan sebagai pialang (broker) dan atas

layanan itu perusahaan efek akan menerima komisi yang besaran

umumnya tergantung pada nilai transaksi. Jika perusaahan efek

melakukan transaksi untuk kepentingan sendiri, maka perusahaan efek

tersebut berperan sebagai Bandar (dealer) dan atas transaksi tersebut

perusahaan efek akan mempertaruhkan modalnya sendiri.
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Dalam bidang brokerage, Perusahaan efek memperkerjakan

sales, dealer dan floor trader serta staf untuk back office yang akan

menangani adminstrasi. Sales bertugas  mencari nasabah dan menerima

order dari nasabah. di perusahaan efek besar, sales force ini dipilah

menjadi dua untuk melayani tipe nasabah yang berbeda, yakni

institusional sales (yang akan menangani pemodal lembaga) dan retail

sales (untuk melayani nasabah individu) (Moechdi dkk, 2012: 223).

2.3.3. Manajer Investasi

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola

portofolio investasi kolektif untuk sekolompok investor, kecuali

perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang malakukan sendiri

kegiatan usahanya berdasarkan perundang-undangan berlaku (Tunggal,

2016: 12). Melalui pertimbangan bahwa manajer investasi memiliki

karakter usaha yang berbeda dengan Perantara Pedagang Efek dan

Penjamin Emisi Efek, maka Bapepam-lembaga keuangan (LK)

menetapkan aturan khusus untuk perusahaan efek yang menjalankan

usaha sebagai Manajer Investasi, yakni peraturan Nomor V.A.3 :

Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai

Manajer Investasi. Menurut Moechdi dkk (2012) Peraturan ini

menyatakan bahwa Manajer Investasi dapat melakukan kegiatan usaha

berupa :

a. Pengelolaan portofolio Efek untuk kepentingan nasabah
tertentu berdasarkan perjanjian pengelolaan dana yang
bersifat bilateral dan individual yang disusun sesuai
peraturan Bapepam-LK.

b. Pengelolaan portofolio investasi kolektif untuk kepentingan
kelompok nasabah melalui wadah atau produk-produk yang
di atur dalam peraturan Bapepam-LK, dan
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c. Kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh
Bapepam-LK.

Manajer Investasi dapat melakukan pengelolaan dana

masyarakat ke dalam portofolio efek dengan membentuk produk

investasi seperti reksa dana. Dalam melakukan pengeloaan dana

Manajer Investasi harus berada dalam koridor peraturan, prosedur,

kebijakan dan kontrak. Menurut Nurjannah (2015) secara garis

besar berikut hal-hal yang dilarang dilakukan oleh Manajer

Investasi seperti :

a. Memberi saran kepada investor dalam bentuk jasa
pengelolaan investasi, ,jasa konsultasi pembelian, penjualan
atau pertukaran dari efek tanpa dasar pertimbangan rasional ;

b. Melakukan kebijakan, memesan untuk membeli atau
menjual efek untuk rekening nasabah tanpa wewenang
tertulis dari investor;

c. Memberikan gambaran yang salah kepada investor atau
calon investor mengenai kualifikasi dari Manajer Investasi
atau memberi gambaran yang salah mengenai sifat dari jasa
yang diberikan, atau mengabaikan untuk menyampaikan
fakta material yang diperlukan agar pernyataan yan dibuat
sehubungan dengan kualifikasi Manajer Investasi, sifat jasa
dan fakta material tersebut tidak menyesatkan;

d. Memberikan laporan atau saran kepada investoryang tidak
disiapkan olehnya tanpa menyebutkan pihak yang
menyiapkan laporan atau saran tersebut;

e. Membuat keputusan investasi atas portofolio yang dapat
mengakibatkan kerugian atau kesulitan keuangan yang parah
dan permanen bagi investor walaupun resiko mengenai hal
itu telah dijelaskan dalam kebijakan tertulis dan disetujui
oleh investor tersebut;

f. Meminta imbalan yang sangat tinggi dibandingkan imbalan
yang diminta oleh Manajer Investasi lain yang memberikan
jasa yang sama tanpa memberitahukan kepada investor
bahwa terdapat pilihan pemberi jasa yang lain;

g. Mengabaikan untuk mengungkapkan secara tertulis  kepada
investor sebelum nasihat  diberikan mengenai benturan
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kepentingan dari Manajer Investasi yang dapat mengurangi
obyektivitas dari nasehat tersebut;

h. Menjanjikan suatu hasil tertentu yang akan diperoleh
investor atas jasa penegelolaan yang diberikan atau
menjanjikan suatu hasil tertentu yang akan diperoleh
investor apabila mengikuti nasihat yang diberikan;

i. Mengungkapkan identitas, hal yang berkaitan dengan
investasi investor kepada pihak ketiga kecuali diharuskan
oleh peraturan perundangan yang berlaku.

2.4. Keadaan Personalia PT. RHB Sekuritas Indonesia Cabang Aceh

Keadaan personalia adalah keadaan yang menggambarkan sistem

kerja atau jumlah karyawan yang terdapat dalam sebuah lembaga atau

perusahaan dan juga bidang-bidang yang terdapat pada lembaga atau

perusahaan. PT RHB Sekuritas Indonesia Cabang Aceh mempunyai

personalia yang baik dimana setiap masing-masing bagiannya memahami

tugas-tugas dan peran yang harus mereka lakukan sehingga terorganisir

dengan baik.

Secara keseluruhan, karyawan yang ada pada PT. RHB Sekuritas

Indonesia Cabang Aceh berjumlah 4 orang karyawan. yang terbagi pada

posisi kerja yang berbeda-beda. Keadaan personalia PT. RHB Sekuritas

Indonesia Cabang Aceh terdiri dari beberapa kategori diantaranya

deskripsi posisi kerja, pendidikan terakhir karyawan, jenis kelamin dan

umur karyawan.
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Tabel 2.1

Karakteristik Karyawan berdasarkan Posisi Kerja

Pekerjaan Jumlah (orang)

Branch Manajer 1

Equity Sales 1

Refferal 2

Total Karyawan 4

Sumber: PT RHB Sekuritas Indonesia Cabang Aceh, 2018.

Dari Tabel 2.1 dapat disimpulkan bahwa PT RHB Sekuritas

Indonesia Cabang Aceh memiliki karyawan teridiri dari Branch Manajer

berjumlah 1 orang, Equity Sales berjumlah 1 orang dan Refferal

berjumlah 2 orang. Jadi total seluruh karyawan berjumlah 4 orang.

Tabel 2.2

Karakteristik Karyawan Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Karyawan

Pendidikan Terakhir Jumlah (Orang)

S2 1

S1 3

Total Karyawan 4

Sumber : PT RHB Sekuritas Indonesia cabang Aceh, 2018.

Dari Tabel 2.2 dapat disimpulkan bahwa dari 4 karyawan PT RHB

Sekuritas Indonesia Cabang Aceh didominasi oleh karyawan yang
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pendidikan S1 yang berjumlah 3 orang dan karyawan yang pendidikan S2

berjumlah 2 orang.

Tabel 2.3

Karakteristik Karyawan Berdasarkan Jenin Kelamin

Jenis Kelamin Jumlah (Orang)

Perempuan 2

Laki-laki 2

Total Karyawan 4

Sumber : PT RHB Sekuritas Indonesia Cabang Aceh, 2018.

Dari Tabel 2.3 dapat disimpulkan bahwa dari 4 karyawan PT RHB

Sekuritas Indonesia Cabang Aceh, laki-laki berjumlah 2 orang dan

perempuan berjumkah 2 orang

Tabel 2.4

Karakteristik Karyawan Berdasarkan Umur

Umur Jumlah (orang)

>20 tahun 2

>30 tahun 2

Total Karyawan 4

Sumber : PT RHB Sekuritas Indonesia, 2018.

Berdasarkan Tabel 2.4 dapat disimpulkan bahwa dari 4 karyawan PT

RHB Sekuritas Indonesia Cabang Aceh, umur di atas 20 tahun berjumlah

2 orang dan umur di atas 30 orang berjumlah 2 orang.
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BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1. Kegiatan Kerja Praktik

Selama mengikuti kegiatan kerja praktik pada PT RHB Sekuritas

Indonesia Cabang Aceh dalam jangka waktu kurang lebih satu bulan atau

30 (tiga puluh) hari kerja, dimulai dari tanggal 26 Februari 2018 hingga

tanggal 12 April, penulis telah mendapatkan banyak pengalaman yang

sangat berharga dan dapat langsung mengimplementasikan ilmu yang

telah didapatkan di bangku perkuliahan selama ini dalam dunia kerja

yang sesungguhnya. Hal tersebut tidak terlepas pula dari bantuan serta

bimbingan yang telah diberikan pimpinan dan karyawan/karyawati PT

RHB Sekuritas Indonesia Cabang Aceh.

Dalam masa kerja praktik penulis telah ditempatkan pada bagian

equty sales dan bagian referral. Selama di tempatkan di bagian tersebut

penulis melakukan beberapa kegiatan sesuai bidang yang telah

ditetapkan. Adapun berbagai kegiatan yang telah penulis lakukan pada

tiap bidang tersebut pada PT RHB Sekuritas Indonesia Cabang Aceh

adalah sebagai berikut :

3.1.1. Bagian Equity Sales

Kegiatan yang penulis lakukan selama melakukan kegiatan kerja

praktik pada bagian equity sales di PT RHB Sekuritas Indonesia Cabang

Aceh, yakni sebagai berikut :

a. Membantu equity sales dalam menerima dan melayani

nasabah yang datang ke bagian equity sales.

b. Memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan nasabah.
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c. Melayani pembukaan rekening efek, riset password aplikasi

RHB TradeSmart ID, membuat surat intruksi nasabah di

karenakan nasabah mengganti nomor handphone, serta

memberikan pelayanan lainnya.

d. Menyusun, memisahkan dan mengarsipkan berkas-berkas

nasabah.

e. Mengisi formulir pembukaan rekening efek secara manual

dan online.

f. Mengisi formulir pembukaan rekening dana nasabah.

g. Mengirim formulir pembukaan rekening efek yang manual

ke salah satu jasa pengiriman barang.

h. Fotocopy KTP, Buku Tabungan dan NPWP nasabah.

3.1.2. Bagian referral

Kegiatan yang penulis lakukan selama melakukan kerja praktik

pada bagian referral di PT RHB Sekuritas Indonesia Cabang Aceh yakni

sebagai berikut :

a. Membantu referral dalam mempromosikan produk dan

kegiatan yang akan di laksanakan.

b. Mengenalkan produk ke masyarakat melalui media sosial.

c. Menemani referral untuk menemui nasabah yang ingin

mengetahui cara menabung saham.

d. Mempublikasikan ke group whatsApp untuk mendata

nasabah yang ingin mengikuti kegiatan investor gathering

yang di adakan oleh PT RHB Sekuritas Indonesia Cabang

Aceh .
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3.2. Bidang Kerja Praktik

Dalam melakukan kegiatan kerja praktik pada PT RHB Sekuritas

Indonesia Cabang Aceh, penulis pertama kali di tempatkan dibagian

equity sales. Selama menempati posisi pada bidang kerja ini penulis

melakukan sekaligus mengamati proses berlangsungnya pembukaan

rekening efek yang dilakukan oleh seorang equty sales kepada para

nasabah.

Perusahaan Efek adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan

sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan manajer

investasi (Tunggal, 2016: 11). membeli dan menjual efek di pasar modal

tidaklah sesulit yang dibayangkan. Meskipun juga tidak sembarangan.

Pertama-tama yang harus di mengerti, investor/nasabah tidak dapat

langsung membeli atau menjual efek dibursa efek, melainkan harus

melalui perantara yang disebut perusahaan efek.

Sebelum dapat melakukan transaksi, terlebih dahulu investor harus

menjadi nasabah di PT RHB Sekuritas Indonesia Cabang Aceh. Pertama

kali investor harus  melakukan pembukaan rekening dengan mengisi

dokumen pembukaan rekening. Di dalam dokumen pembukaan rekening

tersebut memuat identitas nasabah lengkap (termasuk tujuan investasi dan

keadaan keuansgan) serta keterangan tentang investasi yang di lakukan.

3.2.1. Mekanisme Proses Pembukaan Rekening Efek Terhadap

Calon Nasabah di PT RHB Sekuritas Indonesia Cabang

Aceh.

Masyarakat/mahasiswa yang kritis tentu bertanya-tanya, kengapa

investor perlu membuka rekening di perusahaan sekuritas? Apakah tidak

ada kemungkinan perusahaan pialang itu akan melakukan kecurangan,

misalnya memperlakukan rekening investor sebagai rekening perusahaan.
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jawaban pertanyaan ini jelas, tidak. Sebab perusahaan pialang selalu

diawasi oleh bursa efek dan juga OJK.

Mereka yang terlibat di pasar modal adalah orang-orang yang

kredibel yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat. Jadi mereka

tentu tidak akan mempertaruhkan kredibilitasnya. Sebab, jika ketahuan

mereka akan mendapat sanksi berupa pencabutan izin bagi perusahaan

dan bagi para profesionalnya akan di batalkan sertifikatnya. Ini artinya

mereka tidak akan bisa lagi bekerja di pasar modal. Karena itu dapat

dipastikan, bahwa perusahaan efek tidak akan menggunakan rekening

investornya. Rekening ini dapat dipisahkan dari rekening perusahaan

pialang sendiri (Widoatmodjo, 2015: 274).

Ketika perdagangan efek masih bersifat manual, pemodal bisa

membeli saham lewat pialang dan kemudian memperoleh sertifikat

saham. Selanjutnya pemodal bisa menyimpan sendiri efek tersebut dan

menitipkan di lembaga yang khusus menawarkan jasa penitipan efek.

Biaya yang pemodal bayarkan untuk jasa penitipan efek tampaknya layak

mengingat hal-hal berikut. Berapa modal melihat sahamnya rusak ketika

rumah nya kebanjiran. Ada juga pemodal yang kehilangan saham.

Nantinya, kalau pemodal mau menjual, ia bisa membawa sertifikat saham

tersebut untuk dijualkan (Moechdi dkk, 2012: 339).

Kini proses perdagangan jauh lebih sederhana, sebelum dapat

melakukan transaksi, terlebih dahulu investor harus membuka dua

rekening di Perusahaan Efek, satu rekening untuk menampung dana dan

satu rekening untuk menampung efek. Untuk itu nasabah harus membuka

rekening dengan mengisi formulir yang telah di sediakan. Adapun

mekanisme dalam pembukaan rekening di perusahaan efek adalah :
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3.2.1.1. Persyaratan rekening saham/efek

Adapun  persyaratan untuk pembukaan rekening efek di PT.

RHB Sekuritas Indonesia Cabang Aceh sebagai berikut:

a. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

KTP adalah syarat wajib bagi nasabah yang ingin membuka

rekening efek. Di perusahaan RHB Sekuritas Indonesia Cabang

Aceh mewajibkan nasabah membawa KTP elektronik (e_KTP),

jika KTP nasabah yang bersangkutan belum memiliki e_KTP

maka nasabah tersebut tidak bisa membuka rekening efek di RHB

Sekuritas Indonesia. Tetapi sebagian perusahaan efek tidak mesti

mewajibkan nasabah nya harus memiliki e_KTP, dengan

membawa KTP lama yang masih aktif nasabah tersebut juga bisa

membuka rekening efek.

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

NPWP juga menjadi syarat saat pembukaan rekening efek.

Bila nasabah yang tidak/belum mempunyai NPWP, maka

nasabah tersebut dapat mengisi di formulir pembukaan rekening

efek tersebut dengan membuat pernyataan tidak/belum memiliki

NPWP, yang di tandatangani di atas materai.

c. Cover Buku Tabungan

Cover Buku Tabungan juga termasuk salah satu syarat

dalam pembukaan rekening efek. Dengan adanya cover buku

tabungan, memudahkan pihak sekuritas memeriksa rekening bank

nasabah. Bila nantinya nasabah ingin menarik uangnya dari

rekening saham, dari rekening ini lah nasabah dapat menariknya,

bukan dari rekening saham.
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d. No Identitas Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Persyaratan ini hanya berlaku bila nasabah tersebut

sebelumnya sudah mempunyai rekening saham dan ingin

membuka rekening kedua.

e. Saldo Awal

Bagi nasabah yang ingin membuka rekening efek, nasabah

tersebut harus memberikan saldo awal kepada pihak sekuritas

dengan jumlah minimal Rp100.000,- dan maksimal

Rp10.000.000,- bila rekening saham nasabah tersebut telah

keluar, maka saldo awal yang diberi nasabah tersebut akan

dikirimkan ke rekening dana nasabah.

3.2.1.2. Langkah-langkah dalam pembukaan rekening efek

Setelah nasabah mempersiapkan persyaratan di atas, maka

berikut langkah-langkah yang dapat nasabah lakukan untuk

membuka rekening efek di PT RHB Sekuritas Indonesia Cabang

Aceh (RHB, 2017b) :

1. Mengisi formulir dan melampirkan persyaratan

Setelah nasabah mendatangi Perusahaan Efek RHB

Sekuritas Indonesia Cabang Aceh, maka nasabah dapat mengisi

formulir pembukaan rekening, termasuk rekening efek dan

rekening dana nasabah (RDN). Pengisian formulir mirip seperti

saat membuka rekening di bank. Disarankan bagi nasabah untuk

mengisi dengan benar setiap kolom pada formulir pembukaan

rekening.
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2. Memilih dan Membuka RDN

Formulir pembukaan rekening saham ini umumnya terdiri

menjadi dua bagian, yaitu pembukaan Rekening Saham dan

pembukaan Rekening Dana Nasabah. Adapun yang

dimaksud dengan rekenung saham dan rekening dana

nasabah adalah :

a) Pembukaan Rekening Saham ini untuk membuka

rekening di perusahaan sekuritas, dan juga untuk

data yang disampaikan pada Kustodian Sentral Efek

Indonesia (KSEI). Rekening ini adalah rekening

penyimpan saham yang nasabah miliki.

b) Pembukaan Rekening Dana Nasabah (RDN)

RDN adalah rekening yang dibuka atas nama

nasabah melalui perusahaan efek di bank. Rekening

ini bersifat khusus karena nasabah memberikan

kewenangan kepada perusahaan Efek untuk

mengadministrasikan dananya yang terdapat di

rekening tersebut. Manfaat RDN ini adalah agar

nasabah mempunyai rekening bank sendiri untuk

seluruh penyelasaian transaksi saham nasabah.

untuk pembukaan Rekening Dana Nasabah, RHB

Sekuritas Indonesia Cabang Aceh bekerja sama

dengan Bank Central Asia (BCA), Bank Panin dan

Bank Permata. Nasabah dapat memilih Bank yang

telah direkomendasikan perusahaan efek untuk

menampung dana nasabah (bank untuk RDN).
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3. Menunggu Pembukaan Rekening Selesai

Langkah berikutnya adalah menunggu proses pembukaan

rekening. Lamanya pembukaan rekening ini bervariasi

bergantung pada RDN yang nasabah pilih, namun di RHB

Sekuritas Indonesia Cabang Aceh akan memakan waktu kurang

lebih dua minggu. Setelah proses pembukaan rekening selesai,

nasabah akan mendapat email berupa user id, password dan PIN

yang dikirim oleh RHB Sekuritas Indonesia untuk dapat login ke

akun saham online nasabah. Selain itu nasabah juga mendapatkan

kartu akses KSEI yang akan dikirim ke alamat nasabah sesuai

alamat yang tertera di formulir pembukaan rekening efek.

4. Download Aplikasi Trading dan Mulai Transaksi Saham.

Setelah nasabah menrima User Id, Password dan PIN, maka

nasabah sudah dapat investasi saham. Nasabah tersebut dapat

mengunduh aplikasi trading, dimana RHB Sekuritas Indonesia

telah menyediakan aplikasi yaitu RHB TRADESMART id.

Nasabah dapat mengunduh aplikasi tersebut melalui handphone

atau laptop. Aplikasi ini dapat di unduh melalui playstore (jika

melalui handphone) dan dapat di unduh dari website

https://rhbtradesmart.co.id (jika melalui laptop atau PC).

3.2.2. Pelayanan Administrasi Terhadap Calon Nasabah Dalam

Pembukaan Rekening Efek di PT. RHB Sekuritas Indonesia

Cabang Aceh.

Disetiap instansi memliki standar  pelayanan yang berbeda-beda

yang diterapkan kepada setiap nasabahnya. Adapun pelayanan terhadap
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calon nasabah dalam pembukaan rekening efek di PT. RHB Sekuritas

Indonesia Cabang Aceh adalah sebagai berikut :

a. Equity sales dalam posisi berdiri saat menyambut nasabah

dan tersenyum.

b. Equity sales memberikan salam ketika nasabah datang,

seperti assalamu’alaikum, selamat pagi, selamat siang atau

selamat sore.

c. Equity sales memperkenalkan diri.

d. Equity sales menyapa nasabah dengan sebutan bapak/ibu

dan menanyakan nama nasabah.

e. Equity sales menawarkan bantuan kepada nasabah.

f. Equity sales menanyakan kepada nasabah sejauh mana

pengetahuan mengenai pasar modal.

g. Equity sales menjelaskan dengan pelan tentang pasar

modal.

h. Equity sales memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh

nasabah, memastikan bahwa segala urusan serta kebutuhan

nasabah telah selesai terpenuhi.

i. Equty sales menanyakan apakah nasabah masih

membutuhkan bantuan lainnya.

j. Equity sales mengakhiri layanan dengan mengucapkan

terimakasih.

k. Equty sales berdiri saat nasabah telah berdiri dan

mengucapkan salam ketika nasabah hendak meninggalkan

counter.
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3.3. Teori Yang Berkaitan

3.3.1. Pengertian Rekening Efek

Rekening yang dipakai untuk jual beli saham di bursa efek adalah

rekening efek. Rekening ini diberikan oleh perusahaan sekuritas kepada

investor yang telah membuka rekening efek. Rekening Efek adalah

Rekening untuk penyimpanan efek dan dana investor di pasar modal yang

dikelola oleh perusahaan efek atau bank kustodian selaku pemegang

rekening, yang di catat di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

(Tunggal, 2016: 117) .

3.3.2. Pengertian Investasi

Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva

yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu dengan harapan

mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Keputusan

penanaman modal tersebut dapat di lakukan oleh individu atau suatu

entitas yang mempunyai kelebihan dana investasi dalam arti luas terdiri

dari dua bagian utama yaitu : investasi dalam bentuk aktiva riil (real

assets) dan investasi dalam bentuk surat-surat berharga atau sekuritas

(marketable securities atau financial assets). Aktiva riil adalah aktiva

berwujud seperti emas, perak, intan, barang-barang seni dan real estate.

Sedangkan aktiva finansial adalah surat-surat berharga yang pada

dasarnya merupakan klaim atas akiva riil yang dikuasi oleh suatu entitas

(Sunariyah, 2011: 4).

3.3.3. Pengaplikasian Akad

Akad yang dapat digunakan dalam pembukaan rekening efek yaitu

akad wakalah. Akad wakalah adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh
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satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Akad

wakalah dipakai dalam perusahaan sekuritas, dimana pihak pertama

memberikan kekuasaan kepada perusahaan sekuritas untuk dapat

bertransaksi di pasar modal (pihak ketiga) dan perusahaan sekuritas akan

mendapatkan ujrah (fee) berdasarkan transaksi nasabah tersebut

(Nurhayati, 2013: 257). Dalam Alqur’an Allah berfirman :

ى طََعا ماً اَْزكَ َھااَْلَمِدیِنَِة فَْلیَنظُْر اَیُّ ىفَاْبَعثُوااََحَد ُكْم بَِوِرقُِكم َھِذِه اِلَ 

ْنھُ مِ فَلیَاْ تُكم بِِر ْزِق 
Artinya:

“…Uruslah salah seorang dari kamu dengan uang kertas ini berbelanja

ke kota. Hendaklah dia membeli manakah makanan yang lebih baik,

hendaklah dia membawa makanan kemar untuk kalian” (QS Al-Kahfi

18:19)

Dari ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa manusia di muka bumi ini

saling membutuhkan. Nasabah disini membutuhkan pihak sekuritas untuk

mengurus keperluaannya yaitu dalam transaksi di pasar modal.

3.4. Landasan Hukum Syariah

a. Al-Qur’an

Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan membuka rekening efek

ialah agar dapat berinvestasi dipasar modal. Investasi merupakan

penanaman modal dengan mengharapkan keuntungan dimasa yang

akan datang. Sebagaimana yang tercantum dalam potongan ayat suci

Al-Qur’an surah Al-Hasyr ayat 18 berikut ini :
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Artinya :

“…Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah

dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah

diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada

Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu

kerjakan.” (QS.Al-Hasyr:18)

Melalui ayat di atas membahas tentang upaya yang harus

dipertimbangkan umat muslim untuk memperoleh manfaat di masa

yang akan datang. Berkaitan dengan hal ini yakni dalam melakukan

kegiatan aktivitas ekonomi seperti investasi dan menabung,

hendaknya setiap mengambil keputusan atau menentukan perilaku

yang diperbuat harus benar-benar diperhitungkan. Karena semua

yang hendak di lakukan tersebut akan mendatangkan manfaat bagi

diri kita sendiri di masa yang akan datang.

b. Hadist

Selain ayat dari Al-Qur’an, ada juga satu hadist yang terkait

dengan investasi. Hadist itu adalah sabda Rasulullah SAW, berikut

bunyi hadist adalah :

هللا ولَ سُ رَ نَّ اَ هِ دِّ جَ نْ , عَ ھِ یْ بِ اَ نْ , عَ بِ یْ عَ شُ نِ وبْ َعْمرِ نْ عَ 

ھُ لَ رُ جِ تَ لْ فَ الٌ مَ ھُ ا لَ مً تِ يَ لِ وَ نْ مَ الَ : أَ لَ اَ صلى هللا علیھ وسلم قَ 

اةكَ الزَّ ھُ لُ اكْ تَ ھُ كْ رُ ثْ یَ َال وَ ھِ فِ 
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Artinya :

“… Dari Amr bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa

Rasulullah saw bersabda : ingatlah, Barang siapa menjadi wali

anak yatim yang memiliki harta, hendaklah dia menggunakannya

berbisnis (keuntungannya) untuk anak yatim, dan jangan

membiarkan harta itu dimakan oleh sedekah (zakat). HR Baihaqi.

Hadist tersebut menjelaskan, bahwa anak yatim yang belum

baligh tetapi memiliki kekayaan mencapai satu nishab (dari warisan

atau lainnya) maka walinya di anjurkan untuk mengembangkan

hartanya untuk berbisnis. Jika harta anak yatim itu diperintahkan

untuk kita kembangkan apalagi harta yang menjadi milik kita

sendiri.

3.5 Evaluasi kerja Praktik

Selama penulis melakukan kegiatan kerja praktik di PT. RHB

Sekuritas Indonesia Cabang Aceh, penulis banyak melakukan kegiatan

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

penulis lakukan adalah seperti pelayanan, pemasaran dan komunikasi

yang baik. Berdasarkan kegiatan yang telah penulis pelajari selama

melakukan Kerja Praktik, penulis dapat melihat bahwa bidang Kerja

Praktik yaitu mekanisme proses pembukaan rekening efek di PT RHB

Sekuritas Indonesia Cabang Aceh terdapat kesesuaian antara teori yang

berkaitan dengan bidang Kerja Praktik yang penulis jelaskan sebelumnya.

PT RHB Sekuritas Indonesia sudah menjalankan tugas dan fungsi

sebagaimana mestinya. Dalam mekanisme pembukaan rekening efek, PT
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RHB Sekuritas Indonesia bersikap sangat baik, santun, ramah tamah dan

adil.

Terdapat keunggulan yang penulis dapatkan dalam pembukaan

rekening efek ini yaitu tidak adanya nasabah yang melanggar prosedur

yang telah ditetapkan oleh PT RHB Sekuritas Indonesia. Jika disaat

pembukaan rekening efek nasabah tidak mengikuti prosedur yang telah

ditetapkan, seperti tidak melengkapi formulir pembukaan rekening efek

dan tidak membawa persyaratan yang telah ditentukan, maka pihak

sekuritas melalaui karyawannya akan menghubungi nasabah melalui

telepon atau via whatsApp. Oleh karna itu agar tidak terjadi hal-hal yang

tidak di inginkan, perusahaan sekuritas harus teliti dalam melayani

mekanisme pembukaan rekening efek.
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BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Rekening Efek merupakan Rekening untuk mencatat efek dan dana

investor di pasar modal yang di kelola oleh perusahaan efek atau Bank

Kustodian selaku Pemegang Rekening yang dicatat di Kustodian Sentral

Efek Indonesia (KSEI). Sebelum dapat bertransaksi di pasar modal,

maka investor terlebih dahulu membuka rekening efek, nasabah tentunya

harus memahami mekanisme dalam pembukaan rekening efek.

Mekanisme pembukaan rekening efek merupakan syarat dan ketentuan

yang harus dilakukan nasabah sebelum dapat bertransaksi di pasar modal.

Sebelum mengisi formulir pembukaan rekening efek, nasabah diwajibkan

membawa persyaratannya yang terdiri dari KTP, NPWP, Saldo Awal,

Cover buku tabungan dan nomor akses KSEI bila sudah memiliki

rekening efek sebelumnya. Setelah melengkapi persyaratan tersebut,

mekanisme yang dapat dilakukan nasabah dalam pembukaan rekening

efek ialah mengisi formulir pembukaan rekening efek, memilih dan

membuka rekening dana nasabah , menunggu rekening selesai, setelah

rekening nasabah keluar, equity sales akan mentransfer saldo awal yang

diberi nasabah ke rekening dana nasabah. setelah menyelesaikan

mekanisme pembukaan rekening, nasabah sudah bisa bertransaksi di

pasar modal melalui aplikasi yang telah disediakan oleh RHB Sekuritas

Indonesia dengan cara nasabah mendownload aplikasi RHB di playstore

jika melalui handphone dan di website www.rhbtradesmart.id jika

melalui laptop/PC.
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1.2. SARAN

Sangat diharapkan agar PT RHB Sekuritas Indonesia Cabang Aceh

dapat terus meraih kepercayaan dari masyarakat dan tetap bertahan dalam

persaingan di lembaga keuangan serta dapat memperkenalkan kepada

masyarakat mengenai investasi di pasar modal. Untuk itu, guna

meningkatkan kemauan nasabah dalam berinvestasi di pasar modal, maka

disarankan :

1. PT RHB Sekuritas Cabang Aceh dapat memperluas jaringannya di

kota-kota yang ada di kabupaten Aceh, agar dapat mengurangi

ketidaktahuan masyarakat mengenai investasi di pasar modal.

Sehingga semakin banyak masyarakat yang berinvestasi semakin

sedikit pula angka inflasi di Indonesia.

2. Diharapkan agar standar pelayanan yang diberikan equity sales

dalam proses pembukaan rekening efek dapat di jalankan

sepenuhya.

3. Memperbanyak promosi-promosi atau meningkatkan sistem

pemasaran melalu media apapun.

4. Mampu mengubah pemikiran masyarakat mengenai susah atau

rumit untuk berinvestasi di pasar modal.

5. Demi menambah kenyaman nasabah, diharapkan agar PT RHB

Sekuritas Indonesia Cabang Aceh memperbanyak kursi untuk

proses pembukaan rekening efek, terutama pada saat tertentu ketika

kunjungan nasabah sedang ramai.
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