PELATIHAN BERIVENTASI SEJAK DINI DI PASAR
MODAL
Rutman L.Toruan1, Lukas Tarigan2, William Dwiarkha Lewu Raintung3
Posma Sariguna Johnson Kennedy4, Suzanna Josephine L.Tobing5, Emma Tampubolon6
1,2,3,4,5,6

Universitas Kristen Indonesia, Jakarta
Jl. Mayjen Sutoyo No.2, RT.5/RW.11, Cawang, Kramatjati, DKI Jakarta 13630
E-mail : rutman.toruan@uki.ac.id1, lukas.tarigan@uki.ac.id2, raintungwilliam@gmail.com3

ABSTRAK
Pasar Modal di Bursa Efek Indonesia (BEI) memudahkan para masyarakat untuk mengelola dananya di
pasar modal. Aktivitas di BEI merupakan tempat bertemunya antara perusahaan yang membutuhkan dana
dan para investor yang mempunyai dana untuk di investasikan dengan menabung saham. Pelatihan yang
dilakukan di Perguruan Advent Bogor merupakan bentuk untuk mengajak Siswa-Siswi, Guru, dan Warga
Perguruan Advent Bogor untuk berinvestasi sejak dini yang diprogramkan pemerintah yaitu Yuk Nabung
Saham. Tujuan khusus dari Pelatihan Kepada Masayarakat adalah Penyampain materi, diskusi dan simulasi.
Perguruan Advent Bogor, yang terus berkelanjutan untuk ikut berperan aktif menjadi investor di Bursa
Efek Jakarta.
Kata Kunci : Tabung Saham, Bursa Efek Indonesia.

ABSTRACT
The Capital Market, makes it easy for the public to manage their funds. The Indonesia Stock
Exchange (IDX or BEI) is a meeting place between companies that need funds and investors who
have funds to invest in saving shares. The training conducted at the Bogor Adventist was a form of
inviting students and teachers to invest early that the government programmed to do, namely Yuk
Nabung Saham. The specific purpose of Training to the Community is the delivery of material,
discussion and simulation. Bogor Adventist School want to continues an active role as an investor
in the Indonesia Stock Exchange.
Keywords: Stock Saving, Indonesia Stock Exchange

1.

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang sedang
berkembang, Indonesia merupakan salah
satu negara yang m enjadi sasaran bagi para
investor, pengusaha dalam negeri maupun
luar negeri untuk menambah kekayaan
dengan membeli saham dalam bentuk
investasi.
Saham merupakan salah satu jenis
surat berharga yang diperdagangkan di bursa
efek. Saham diartikan sebagai bukti
penyertaan modal di suatu perseroan, atau
merupakan bukti kepemilikan atas suatu
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perusahaan. Siapa saja yang memiliki saham
berarti dia ikut menyertakan modal atau
memiliki perusahaan yang mengeluarkan
saham tersebut. Para pembeli saham
membayarkan uang pada perusahaan melalui
bursa efek dan mereka menerima sebuah
sertifikat saham sebagai tanda bukti
kepemilikan mereka atas saham-saham dan
kepemilikan mereka dicatat dalam daftar
saham perusahaan. Para pemegang saham
dari sebuah perusahaan merupakan pemilikpemilik yang disahkan secara hukum dan
berhak untuk mendapatkan bagian dari laba
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yang diperoleh perusahaan dalam bentuk
deviden.
Penulis mengadakan Pelatihan
Kepada Masyarakat dan bekerjasama
dengan trader PT. Kresna Sekuritas yang
sudah
menjalin
kerjasama
dengan
Universitas Kristen Indonesia yang berlokasi
di kampus cawang, untuk mengenalkan
salah satu produk investasi yang ada selain
bank yang sudah disetujui Otoritas Jasa
Keuangan (OJK)
dan semacamnya.
Keunggalan dari saham adalah kita bisa ikut
berpertisipasi di sebuah perusahaan sebagai
pemilik perusahaan dengan membeli saham
tersebut. Kami penilis berusaha untuk
membuat masyarakat atau lebih tepatnya
Perguruan Advent Bogor mulai menabung
saham yang di programkan pemerintah Yuk
Nabung Saham (YNS) hanya Rp 100.000,00
Seratus Ribu Rupiah bisa mendaftarkan diri
ke Saham. Dengan Menabung Rp
100.000,00 per bulan anda sudah
mendapatkan keuntungan dengan menabung
saham di BEI (Bursa Efek Indonesia)

2. PERMASALAHAN
Permasalahan perlunya pelatihan
ini adalah banyaknya masyarakat yang
belum mengenal saham dan masih
banyaknya pemikiran masyarakat bahwa
saham itu adalah salah satu bentuk
perjudian.
Target dan Luaran
Target jangka pendek adalah: a)
Pengenalan tentang saham dan memulai
investasi saham melalui BEI dan mendaftar
di securitas resmi yang sudah di akui oleh
BEI (Bursa Efek Indonesia).; b) Mau
berinvestasi sejak sekarang agar dapat
membangun perekonomian di Indonesia.
Target jangka panjang adalah: a)
Masyarakat dapat mengelola uangnya
dengan saham yang dimulai dari Rp.
100.000 per bulan dan menjadi investor dari
kalangan apapun. Anak-Anak muda dan
Masyarakat
dapat
mengerti
dan
mendapatkan penghasilan dengan investasi
di pasar modal.
b) Pelatihan dengan
simulasi trading yang disediakan dari
securitas yang mensponsori Galeri Investasi
UKI (Kresna Securitas).

3. METODE PELAKSANAAN
Pelatihan
sebagai
kegiatan
pengabdian kepada masyarakat (PkM)
dilakukan di Perguruan Advent Bogor. Guru
dan siswa-siswi SMA di Perguruan Advent
dilatih untuk memulai investasi di pasar
modal (saham). Populasi dari pelatihan ini
adalah Perguruan Advent Bogor (Siswa,
Guru, dan Warga Advent Bogor), yaitu
sebanyak 70 peserta (Siswa, Guru, dan
Masyrakat Advent Bogor).
Kelayakan Universitas
- Universitas Kristen Indonesia mempunyai
Rencana Strategis.
- Universitas Kristen Indonesia telah
melakukan
MOU
dengan
Kresna
Securitas, Jakarta Future Exchange, dan
Bursa Efek Indonesia (BEI).
- Mempunya
Galeri
Investasi
yang
disponsori oleh BEI.
- Mahasiswa dan Warga UKI sudah
menjadi pelaku pasar modal (saham).
- Mempunya dosen pengajar Pasar modal.

Gambar 1. PkM di SMA Perguruan Advent,
Jl. Pajajaran Bogor
Aktivitas dilakukan dengan ceramah,
diskusi dan praktek, Kegiatan presntasi dan
diskusi dilakukan untuk memberikan
pemahaman peserta tentang bagaimana
berinvestasi di pasar modal dengan
instrumen
saham.
Pemahan
tentang
bagaimana memulai mengelola uang dengan
cara berinvestasi di pasar modal (saham) dan
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bagaimana cara memulai investasi di Bursa
Efek Indonesia.

Gambar 2. Dosen dan Mahasiswa
Menjelaskan Bermain Saham di BEI

Gambar 3. Memberi Penjelasan
mengenai Investasi Saham

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Investasi Saham
Investasi adalah perusahaan yang
membutuhkan modal kerja suatu istilah
dengan
beberapa
pengertian
yang
berhubungan aktivitas investor sebagai
pemilik
dana
dengan keuangan dan perekonomian. Istilah
tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu
bentuk aktivitas dengan suatu harapan
mendapatkan keuntungan pada masa depan.
Terkadang,
investasi
disebut
juga
sebagai penanaman
modal.
Penundaan
konsumsi sekarang untuk digunakan di
dalam produksi yang efisien selama periode
waktu yang terntentu (Jogiyanto,2010).
Proses investasi menunjukkan
bagaimana pemodal seharusnya melakukan
investasi dalam sekuritas yaitu menyangkut
sekuritas yang akan dipilih, seberapa banyak
investasi tersebut, dan kapan investasi
tersebut akan dilakukan (Husnan, 2009).
Oleh karena itu, untuk mengambil keputusan
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tersebut maka diperlukan langkah-langkah
sebagai
berikut:
menentukan
tujuan
investasi, melakukan analisis, membentuk
portofolio, mengevaluasi kinerja portofolio,
merevisi kinerja portofolio.
Saham adalah surat berharga yang
menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu
perusahaan. Jika anda membeli saham
berarti anda membeli sebagian kepemilikan
atas perusahaan tersebut. Dan anda berhak
atas keuntungan perusahaan dalam bentuk
dividen, jika perusahaan mebukukan
keuntungan. Anda juga bisa mengambil
keuntungan dari naiknya harga saham
tersebut dari waktu ke waktu.
Saham dibagi menjadi 2 kategori
utama, yaitu saham biasa dan saham
preferen.
Saham biasa adalah suatu sertifikat
atau piagam yang memiliki fungsi sebagai
bukti pemilikan suatu perusahaan dengan
berbagai
aspek-aspek
penting
bagi
perusahaan.
Pemilik
saham
akan
mendapatkan hak untuk menerima sebagaian
pendapatan tetap / deviden dari perusahaan
serta kewajiban menanggung resiko
kerugian yang diderita perusahaan. Saham
biasa Mewakili klaim kepemilikan pada
penghasilan dan aktiva yang dimiliki
perusahaan
Orang yang memiliki saham suatu
perusahaan memiliki
hak untuk ambil
bagian dalam mengelola perusahaan sesuai
dengan hak suara yang dimilikinya
berdasarkan besar kecil saham yang
dipunyai. Semakin banyak prosentase saham
yang dimiliki maka semakin besar hak suara
yang dimiliki untuk mengontrol operasional
perusahaan.
Pemegang saham biasa memiliki
kewajiban yang terbatas. Artinya, jika
perusahaan bangkrut, kerugian maksimum
yang ditanggung oleh pemegang saham
adalah sebesar investasi pada saham
tersebut.
Saham Biasa Memiliki karakteristik
Utama sebagai berikut:
 Hak suara pemegang saham, dapat
memillih dewan komisaris
 Hak didahulukan, bila organisasi
penerbit menerbitkan saham baru
 Tanggung jawab terbatas, pada jumlah
yang diberikan saja
Saham preferen adalah saham yang
pemiliknya akan memiliki hak lebih
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dibanding hak pemilik saham biasa.
Pemegang saham preferen akan mendapat
dividen lebih dulu dan juga memiliki hak
suara lebih dibanding pemegang saham
biasa seperti hak suara dalam pemilihan
direksi sehingga jajaran manajemen akan
berusahan sekuat tenaga untuk membayar
ketepatan pembayaran dividen preferen agar
tidak lengser.
Saham
yang
mempunyai
karakteristik gabungan antara obligasi dan
saham biasa, karena bisa menghasilkan
pendapatan tetap (seperti bunga obligasi),
tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil,
seperti yang dikehendaki investor.
Persamaannya dengan obligasi
adalah adanya klaim atas laba dan aktiva
sebelumnya, devidennya tetap selama masa
berlaku dari saham, dan memiliki hak tebus
dan dapat dipertukarkan (convertible)
dengan saham biasa.
Saham Preferen memiliki karakteristik
sebagai berikut:
 Memiliki berbagai tingkat, yang dapat
diterbitkan dengan karakteristik berbeda
 Tagihan terhadap aktiva dan
pendapatan, memiliki prioritas lebih
tinggi dari saham biasa dalam hal
pembagian dividen
 dividen
kumulatif,
bila
belum
dibayarkan dari periode sebelumnya
maka dapat dibayarkan pada periode
berjalan dan lebih dahulu dari saham
biasa
 Konvertibilitas, dapat ditukar menjadi
saham biasa, bila kesepakatan antara
pemegang saham dan organisasi
penerbit terbentuk
Hasil Pelaksanaan Kegiatan PkM
Penggabdian kepada Masyarakat
oleh dosen-dosen dan mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Bisnis UKI secara khusus
bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan
dan memulai investasi saham di Pasar
Modal BEI yang hasilnya nanti dapat
meninggkatkan pendapatan dari dana yang
dikelola di pasar modal (Saham) dari
Perguruan Advent Bogor.
Kegiatan ini dilakukan dengan presentasi,
diskusi dan pelatihan, serta simulasi saham .
Siswa, Guru, dan warga Advent Bogor serta
melakukan simulasi trading di aplikasi
kresna trader.

Respon peserta yang mengikuti
kegiatan PKM di Advent Bogor sangat
antusia saat mengikuti diskusi dan simulasi
trading saham. Banyak pertayaan dari
peserta yang antusia dalam presentasi yang
dibwakan untuk menentukan saham mana
yang baik untuk dipilih dan cara investasi
saham. Untuk merespon atas pertanyaan
peserta tim menyediakan hadiah.

Gambar 4. Pemberian Hadiah bagi Penanya
Kegiatan
Pengabdian
kepada
Masyarakat di Perguruan Advent Bogor
sangat baik dilakukan dalam meningkatkan
wawasan dan peserta dapat memulai
melakukan investasi saham. Bermanfaat
untuk mengelola dana yang ada agar nanti di
kelak dimasa yang akan datang dana
tersebut bisa berkembang di saham yang
telah dibeli perusahaan tersebut yang ada di
list BEI. Pengabdian masyarakat merupakan
salah tugas wajib dosen dan mahasiswa
dalam melaksanakan salah satu darma dari
tridharma perguruan tinggi. Universitas juga
memberika kontribusi dalam mencerdaskan
serta memberikan dampak positif tentang
saham yang mempunyai prospek baik
kedepannya dan memberikan citra yang baik
di mata masyarakat dan memberikan
hubungan yang baik bagi pengabdian tenaga
pengajar Fakultas ekonomi dan Bisnis
Universitas Kristen Indonesia (FEB UKI)
kepada masyarakat.
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dukungan dan penyediaan dana, dan tenaga
ahli
untuk
kegiatan
ini

Gambar 5. Foto Peserta PkM

5. KESIMPULAN
Kegiatan PkM di Perguruan Advent
yang dilakukan bermanfaat dan bagi Siswa,
Guru, dan Warga Advent, serta Dosen dan
Mahasiswa yang ambil bagian dalam PkM
yang dilaksanakan oleh Fakultas ekonomi
dan Bisnis Universitas Kristen Indonesia.
Merupakan salah satu sarana dan citra
universitas ke arah yang positif. Perlunya
koordinasi yang lebih baik dan pengefisiensi
waktu dan persiapan yang lebih baik.
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