
5 
LANGKAH 

SUKSES 

SAHAM 

SYARI’AH 

B
Y

 D
O

D
D

Y
 E

K
A

 P
U

TR
A

 



 

 

  

 

 

LANGKAH 

SUKSES SAHAM 

SYARI’AH 

SURABAYA 

DI TULIS OLEH 

DODDY EKA PUTRA, S.T 

5 

PADA 

16 JUNI 2020 

DI 



 

1 
 

5 LANGKAH SUSKSES  

SAHAM SYARI’AH  

LANGKAH 1 : BUKA REKENING DANA NASABAH / INVESTOR 

(RDN/RDI) 

1.1. Apa Itu RDN/RDI? 

Bagi para trader atau investor saham pasti sudah tidak asing lagi 

dengan Rekening Dana Nasabah (RDN) atau Rekening Dana Investor 

(RDI). Yuk mari kita simak pembahasan dibawah ini :  

RDN atau RDI merupakan sebuah rekening dana yang dibuka diBank 

yang menjadi partner dari Broker/Anggota Bursa (AB) dimana investor 

tersebut menjadi nasabah. 

 

1.2. Kenapa Harus Memiliki RDN/RDI? 

Nasabah yang tidak memiliki RDN tidak diperbolehkan 

bertransaksi. Hal itusesuai peraturan Bapepam-LK No. V.D.3 

tertanggal 28 Desember 2010terkait dengan pemisahan dana 

pelanggan ke nasabah yang memilikirekening bank (Rekening Dana 

Nasabah), semua nasabah harus membukaRekening Dana Nasabah 

melalui Perusahaan Sekuritas dengan bank yangditunjuk untuk 

pembayaran yang telah disetujui berdasarkan peraturan. 

 

1.3. Dimana kita Bisa Membuka Akun RDN/RDI? 

Setelah kita tau apa itu RDN, langkah selanjutnya adalah kita 

harusmembuka akun RDN, pertanyaanya dimana kita bisa membuka 

akun? Baik untuk mengetahui jawabanya simak terus pembahasan 

dalam E Book ini !!! 

 

Perusahaan yang berwenang untuk tempat membuka akun 

RDN/RDI dinamakan dengan sekuritas, apakah itu sekuritas?  
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Jika anda masih baru dalam dunia saham munngkin bertanya 

apa itu perusahaan sekuritas atau apa pengertiannya?  Jadi, kata 

sekuritas sebenarnya diambil dari bahasa Inggris yaitu “Security” yang 

berarti “keamanan”. Tapi bukan ini yang dimaksud dengan sekuritas.  

 

Menurut (Zulbiadi, 2018), Sekuritas berarti surathutang yang 

dapat dengan mudah dan cepat dijadikan uang atau kas atau 

diuangkan. Karena pengertiannya ini sehingga sekuritas memiliki sifat 

likuiditas yang baik atau liquid. Maksudnya, mudah ditransaksikan. 

 

Tugas utama dari perusahaan sekuritas, sudahdisebutkan di 

atas, yaitu menjadi perantara atau pialang antara investor dan pusat 

pasar modal dalam bertransaksi, baik itu di pasar saham, obligasi, 

sukuk, SUN, reksadana dan lainnya. 

 

Untuk di pasar saham, perusahaan sekuritas ini tentunya menjadi 

perantara antara investor atau pembeli saham dengan Bursa Efek 

Indonesia atau yang sering disingkat dengan BEI atau dalam bahasa 

Inggrisnya IDX (Indonesian Exchange). 

 

Dalam prakteknya, perusahaan sekuritas umumnya 

menjalankan 2 peran sekaligus, yakni sebagai sekuritas konvensional 

dan syari’ah, namun biasanya laman webnya ditempatkan pada 

domain atau sub domain yang berbeda. 

Pemilihan sekuritas juga penting untuk diperhatikan,agar kita 

tidak terjebak dalam investasi Bodong atau bahkan penipuan. Salah 

satu kreteria sekuritas yang harus kita pilih adalah yang sudah 

terpercaya dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

 

Salah satu contoh sekuritas yang terpercaya dan sudah 

mendapatkan ijin untuk menyajikan data dan atau informasi dari PT 

Bursa Efek Indonesia adalah Phintraco sekuritas. Salah satu kelebihan 
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dari phintraco sekuritas adalah proses pengisian Form Open Akun 

(OA) yang simple dan mudah. 

 

Berikut kami lampirkan Link contoh pengisian Form Open akun 

dan Form pengsiaian nomor RDN sekaligus Form Open akun dan Form 

pengsiaian nomor RDN di Phintraco Sekuritas: 

https://bit.ly/AkunRDN 

 

https://bit.ly/AkunRDN
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LANGKAH 2. DEPOSIT DANA INVESTASI 

Setelah melakuan pengisisan akun dan nomor RDN, selanjutnya 

akan mendapatkan konfirmasi melalui email yang telah kita 

cantumkan dalam form open akun. Melalui email tersebut kita akan 

menerima email berupa User ID, Pasword, Pin Trading, dan nomor 

RDN.  

2.1. Pengantar 

Sebelum melanjutkan penjelasan tentang Deposit Dana untuk 

lebih mudah memahaminya, saya akan jelaskan dahulu berapa 

jumlah saham yang saat ini beredar di masyarakat.  

 

Jumlah seluruh saham yang ada saat buku ini ditulis adalah 692 

Emiten, seluruh saham ini adalah saham regular. Diantara 692 Emiten 

tersebut terdapat 446 Emiten yang masuk dalam daftar saham – 

saham syari’ah sesuai dengan ketentuan OJK dan DSN MUI. Jadi 

emiten – emiten syari’ah pun bisa dibeli melalui akun –  akun regular. 

Hanya yang membedakan adalah bentuk transaksi yang dilakukan.  

 

Membahas transaksi saham ini mari kita mulai dengan yang 

namanya Lot. Lot adalah satuan jual beli dalam saham. Sehingga 

anda tidak bisa membelihanya 1 lembar saham saja di Bursa Efek 

Indonesia, ada lembar minimumnya untuk bisa membeli sebuah 

saham. Untuk saat ini jumlah 1 Lot sama dengan 100 Lembar saham, 

tapi jika kita melihat pada 2014 lalu jumlah 1 Lot sama dengan 500 

Lembar saham. Tentu saja dengan besarnya jumlah lembar saham 

untuk 1 Lot saham memberikan pengaruh kepada para Investor keci 

di mana mereka tidak sanggup untuk membeli beberapa saham 

yang memiliki harga yang tinggi.  

 

Dengan perubahan jumlah lembar dalam 1 Lot maka 

memberikan keuntungan untuk para Investor kecil untuk bisa memulai 

berinvestasi di Pasar Modal. Dan kabar baiknya lagi ketika buku ini 
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ditulis pemerintah sedang merencanakan untuk merubah jumlah 

lembar dalam 1 Lot saham menjadi 50 hingga 20 lembar saja. 

Dengan adanya rencana tersebut diharapkan masyarakat di 

Indonesia yang mayoritas belum masuk di pasar modal mulai untuk 

bisa berinvestasi di pasar modal walaupun dengan modal kecil dan 

juga agar Market Cap pasar modal bisa melonjak naik. 

 

2.2. Perhitungan Lot 

Peraturan Lot ini setiap Negara berbeda. Bahkan di Amerika 

sudah tidak menggunakan Lot tetapi langsung pembelian dalam 

lembar saham, karena itu banyak Investor Retail/kecil yang 

memberikan peranyang cukup besar di Negara tersebut. 1 Lot = 100 

LembarKita lanjutkan perbedaan transaksi saham syari’ah dan 

regular.  

 

Contoh saja kita punya modal 1 juta rupiah, kita akan 

membelikan modal ini untuk membeli saham dengan kode ABCD 

dengan harga perlembar 100 rupiah. Pertama kita bagi dahulu modal 

yang kita punya dengan harga per-lembar saham.  

Modal/harga saham = ... lembar 

1.000.000/100 = 1.000 lembar  

Setelah mendapatkan berapa jumlah lembar saham yang bisa kita 

beli, kita cari jumlah Lot yang bisa kita beli.  

Lembar saham yang bisa dibeli/100 = ... Lot 

1.000/100 = 10 Lot 

Dari perhitungan di atas maka diketahui bahwa jumlah Lot yang 

bisa kita beli dari saham ABCD adalah 10 Lot. Nah, saya jelaskan 

dahulu jika anda menggunakan saham regular. Jika anda 

menggunakan saham regular maka broker akan menambahkan 

kepada anda modal untuk membeli saham sebanyak 20 Lot sehingga 

menjadi 30 Lot (Setiap broker berbeda-beda).  



 

6 
 

Sedangkan jika anda menggunakan sahamsyari’ah maka anda 

hanya mendapat Lot sesuai dengan modal yang anda punya, yaitu 

10 Lot. Sampai di sini saya ingin menanyakan tanpa melihat antara 

regular dan syari’ah, mana yang anda pilih 30 Lot atau 10 Lot?  

Jadi jika anda ingin bertransaksi di dalam Bursa Efek Indonesia 

anda bisa menggunakan ketentuan-ketentuan yang sudah saya 

jelaskan di atas. Setelah kita mendapatkan email tentang nomor RDN 

maka kita bisa memulai Deposit awal, untuk jumlah minimlanya jika di 

phintraco sekuritas bisa dimulai dari 100.000 dan untuk maximalnya 

tidak ada batasanya. 

 

Minat untuk memiliki akun di Phintraco Sekuritas? Silahkan klik 

saja link di bawah ini untuk dapatkan form Open Akun dan Form RDN 

BCA di Phintraco Sekuritas. 

 

 

Form OA Phintraco & RDN : 

https://bit.ly/AkunRDN 

 

 

1 MILYAR 

KONSISTEN MENYISIHKAN 1 JUTA PER BULAN 

SETELAH 5 TAHUN MENJADI 1 MILYAR, KOK BISA? 

https://bit.ly/AkunRDN
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LANGKAH 3. MEMILIKI ILMU YANG BENAR 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Apa Itu Investasi? 

Anda pasti sering mendengar kata “Investasi” atau “Investor”. 

Secara umum seorang dikatakan menjadi Investor jika ia melakukan 

sebuah Investasi. Mungkin beberapa dari anda ada yang 

beranggapan seorang Investor adalah orang yang masuk dalam 

dunia saham. Definisi ini tidaklah salah tapi juga tidak bisa katakan 

100% benar. Sebelum menyimpulkan apakah anda seorang Investor 

atau mengatakan seorang itu Investor atau bukan kita bedah dulu 

arti kata investasi.  

Dalam kamus besar bahasa Indonesia Investasi diartikan dengan 

penanaman modal atau uang di dalam suatu usaha atau proyek 

dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dalam Wikipedia definisi 

Investasi sendiri secara luas diartikan dengan segala sesuatu seperti 

uang, ilmu, waktu dan lain sebagainya yang digunakan seseorang 

untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan dating, 

sedangkan dibidang finansial Investasi diartikan pembelian sebuah 

aset yang digunakan untuk memperoleh keuntungan dikemudian 

hari. 

INVEST 



 

8 
 

Pembelian sebuah aset atau bentuk Investasi sendiri ada 

berbagai macam, beberapa diantaranya ada Investasi dengan 

bentuk Portofolio, Komoditi dan Properti. Aset Portofolio adalah aset 

berupasurat-surat berharga seperti saham, obligasi, reksadana, forex, 

options, future dll.  

 

Saham (stock) merupakan salah satu instrumen pasar keuangan 

yang paling popular. Menerbitkan saham merupakan salah satu 

pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan 

perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrument 

investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu 

memberikan tingkat keuntungan yang menarik. 

 

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal 

seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau 

perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka 

pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim 

atas asset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS). 

3.2. Keuntungan Saham  

Hal yang selalu dicari dalam berinvestasi adalah keuntungan. Itu 

adalah hal yang wajar dan memang harus dipikirkan oleh setiap 

Investor, jangan sampai juga kita berinvestasi bukan untung malah 

rugi. Hanya saja keuntungan seperti apa yang harus kita Plan sebelum 

terjun ke pasar. 

 

  

 

 

 

“Rule of Investment” :  

1. Never Lose Money  

2. Never Forget Rule no.1 
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Jika anda berinvestasi tapi uang anda hilang dan tidak kembali 

lagi, berarti anda butuh untuk mulai belajar lagi, paling tidak belajar 

dari kesalahan yang dilakukan.  Dalam dunia Investasi yang paling 

penting bukan berapa persen anda akan untung, tetapi bagaimana 

anda mengatur resiko dan kerugian yang anda hadapi. 

 

Portofolio minus, merah atau kerugian tetap bisaterjadi, yang 

harus anda ketahui adalah strategi bagaiamana cara menyikapi dan 

menanggulangi kerugian yang anda terima sehingga bisa berubah 

dari rugi menjadi untung. Karena bohong juga kalau seorang investor 

yang sudah lama berkecimpung di dunia pasar modal belum pernah 

merugi. Tetapi seperti yang kita pelajari sebelumnya perlu kita ingat 

kerugian ada dua, yang pertama rugi secara portofolio atau secara 

data dan kerugian secara real atau kerugian karena jual rugi 

sehingga uang atau modalnya benar-benar hilang. 

 

Pada dasarnya, ada dua keuntungan yang diperoleh investor 

dengan membeli atau memiliki saham  

1. Dividen 

Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan 

perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan 

perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan 

dari pemegang saham dalam RUPS. Jika seorang pemodal ingin 

mendapatkan dividen, maka pemodal tersebut harus memegang 

saham tersebut dalam kurun waktu yang relatif lama yaitu hingga 

kepemilikan saham tersebut berada dalam periode dimana 

diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan 

dividen.  

2. Capital Gain 

Capital Gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. 

Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan 

saham di pasar sekunder. Misalnya Investor membeli saham ABC 
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dengan harga per saham Rp 3.000 kemudian menjualnya dengan 

harga Rp 3.500 per saham yang berarti pemodal tersebut 

mendapatkan capital gain sebesar Rp 500 untuk setiap saham 

yang dijualnya. 

 

 

3.3. Apa Itu Saham Syari’ah? 

Saham syari’ah merupakan efek berbentuk saham yang tidak 

bertentangan dengan prinsip syari’ah di Pasar Modal. Definisi saham 

dalam konteks saham syari’ah merujuk kepada definisi saham pada 

umumnya yang diatur dalam undang-undang maupun peraturan OJK 

lainnya.  

 

Ada dua jenis saham syari’ah yang diakui di pasar modal 

Indonesia. Pertama, saham yang dinyatakan memenuhi kriteria seleksi 

saham syari’ah berdasarkan peraturan OJK no. II.K.1 tentang 

penerbitan Daftar Efek Syari’ah, kedua adalah saham yang 

dicatatkan sebagai saham syari’ah oleh emiten atau perusahan publik 

syari’ah berdasarkan peraturan OJK no. 17/POJK.04/2015. 

 

Semua saham syari’ah yang terdapat di pasar modal syari’ah 

Indonesia, baik yang tercatat di BEI maupun tida, dimasukkan ke 

dalam Daftar Efek Syari’ah (DES) yang diterbitkan oleh OJK secara 

berkala, setiap bulan Mei dan November. Saat ini, kriteria seleksi saham 

syari’ah oleh OJK adalah sebagai berikut :  

1. Emiten tidak melakukan kegiatan usaha sebagai berikut :  

1) Perjudian dan permainan yang tergolong judi 

2) Perdagangan yang dilarang menurut syari’ah, antara lain:                 

-perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan 

barang/jasa 

-perdagangandengan penawaran/permintaan palsu  

3) Jasa keuangan ribawi, antara lain:  
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-bank berbasis bunga 

-perusahaan pembiayaan berbasis bunga 

4) Jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian 

(gharar)dan/atau judi (maisir), antara lain asuransi konvensional 

5) Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau 

menyediakan antara lain: 

-barang atau jasa haram zatnya (haram li-dzatihi) 

-barang atau jasa haram bukan karena zatnya (haram 

lighairihi)yang ditetapkan oleh DSN MUI 

-barang atau jasa yang merusak moral dan/atau bersifat 

mudarat 

6) Melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (risywah) 

 

2. Emiten memenuhi rasio-rasio keuangan sebagai berikut :  

1) Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total 

aset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima per seratus) 

2) Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya 

dibandingkan dengan total pendapatan usaha (revenue) dan 

pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) 

3.4. Pihak – Pihak Yang Berkaitan Langsung dengan Aktivitas Berinvestasi 

Saham :  

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  

 

 

 

 

 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga pengawas 

kegiatan di pasarmodal. OJK memiliki peran antara lain :  

1) Mengawasi kegiatan jual beli saham, agar tidak menyimpang 

dari peraturan. 
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2) Melakukan pengujian terhadap semua pekerja profesional di 

pasar modal,seperti broker,manajer investasi dan lain-lain. 

3) Memberi izin pada perusahaan yang berkegiatan di pasar 

modal. 

 

2. Bursa Efek Indonesia/Indonesia Stock Exchange (BEI / IDX)  

 

 

 

 

 

Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah lembaga yang 

menyelenggarakan aktivitas jual beli saham. BEI adalah Bursa resmi 

di Indonesia. Bagi perusahaan yang ingin go public di Indonesia 

harus melalui BEI. Peran BEI adalah :  

1) Mengatur dan menyediakan fasilitas bagi perusahaan sekuritas 

untuk bertransaksi. Sekuritas yang bisa bertransaksi hanya 

sekuritas yang terdaftar sebagai anggota bursa. 

2) Mencatat perdagangan, menghentikan perdagangan, dan 

mencabut efek yang listing dibursa. 

3) Memantauan kegiatan transaksi untuk melindungi investor dari 

praktik-praktik yang dilarang dan bertentangan dengan 

undang-undang. 

 

3. Emiten /Perusahaan Terbuka 
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Emiten adalah perusahaan baik swasta maupun BUMN yang 

mencari modal dari bursa efek dengan cara menerbitkan efek 

(saham, obligasi, dan jenis efek lainnya).  

Saat ini sudah ada lebih dari 530 perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia sebagai perusahaan terbuka. Perusahaan-

perusahaan itu dibagi menjadi 9 sektor berdasarkan bidangnya. 

 

4. Anggota Bursa /Perusahaan Sekuritas  

 

 

 

 

 

Anggota Bursa adalah perusahaan sekuritas yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. Ada 3 peran anggota bursa, yaitu antara lain :  

1) Penjamin Emisi Efek / Underwriter (PEE),  yaitu sebagai pihak 

yang menjamin emisi efek dari Emiten, untuk dijual kepada 

investor. Penjamin Emisi dibutuhkan oleh saat emiten ingin 

menerbitkan efek. 

2) Perantara Pedagang Efek / Broker (PPE), yaitu sebagai pihak 

yang membantu investor untuk melakukan jual beli efek . 

Perantara Pedagang Efek dibutuhkan investor sebagai 

perpanjangan tangan untuk membeli saham. 

3) Manajer Investasi / Fund Manager (MI), yaitu sebagai pihak yang 

mengumpulkan dana masyarakat, kemudian mengelolanya 

dalam sebuah portofolio efek. 

 
5. Bank Administrator Rekening Dana Investor (RDI) 
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Saat membuka rekening saham, investor akan mengisi 2 jenis 

formulir, yaitu rekeningsaham, dan rekening dana investor. Bank 

Administrator RDI inilah yang nantinya akan menampung uang 

yangtidak terpakai untuk membeli saham. 

 

6. Lembaga Kliring dan Penjaminan (KPEI) 

 

 

 

 

 

 

Lembaga kliring dan penjaminan adalah lembaga yang 

bertugas mencatat transaksi. Lembaga ini sekarang hanya ada 

satu di Indonesia yaitu PT Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia 

(KPEI). KPEI adalah salah satu yang berperan dalam keamanan 

dana investasi. Tugasnya adalah memastikan pencatatan sebaik-

baiknya dari ribuan transaksi yang terjadi dalam sehari 

perdagangan. 

 

7. Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan (KSEI)  

 

 

 

 

Lembaga penyelesaian dan penyimpanan adalah lembaga 

yang bertugas untuk menyelesaikan semua transaksi yang dicatat 

oleh LKP (KPEI). Peran lembaga ini di Indonesia ditangani oleh PT 

Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). KSEI ini juga di Indonesia 

juga berperan sebagai Kustodian/tempat penitipan harta. 
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8. Lembaga Proteksi Dana Investor (SIPF) 

 

 

 

 

 

Lembaga proteksi dana investor adalah lembaga yang 

bertugas mengelola dana perlindunganinvestor. Peran lembaga ini 

ditangani oleh PT. Penyelenggara Program Perlindungan Investor 

Efek Indonesia (PPPIEI) atau juga dikenal dengan sebutan Securities 

Investor Protection Fund (SIPF). SIPF juga merupakan lembaga 

penjamin bagi investor yang kehilangan modal di pasar modal. 

Dana yang dijaminkan pun sebesar Rp100 juta per pemodal atau 

Rp50 miliar per kustodian. 

 

 

3.5. Fatwa Tentang Pasar Modal Syari’ah 

Meskipun fatwa sifatnya tidak mengikat, tetapi pada prakteknya 

fatwa DSN-MUI adalah salah saturujukan dalam mengembangkan 

pasar modal syari’ah Indonesia. Sampai dengan saat ini, terdapat 17 

fatwa DSN-MUI yang berhubungan dengan pasar modal syari’ah. Tiga 

(3) fatwa DSN-MUI yang menjadi dasar pengembangan pasar modal 

syari’ah adalah :  

1. Fatwa DSN-MUI No: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa dana Syari’ah.  

(https://drive.google.com/file/d/0BxTl-lNihFyzdk53ZWY5Q3hwS0k/view) 

2. Fatwa DSN-MUI No: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan 

Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syari’ah di Bidang Pasar Modal. 

(https://drive.google.com/file/d/0BxTl-lNihFyzSm1BWGZaX19ZQjA/view) 

https://drive.google.com/file/d/0BxTl-lNihFyzdk53ZWY5Q3hwS0k/view
https://drive.google.com/file/d/0BxTl-lNihFyzSm1BWGZaX19ZQjA/view
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3. Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip 

Syari’ah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di 

Pasar Reguler Bursa Efek. 

(https://drive.google.com/file/d/0BxTl-lNihFyzZUxIbkR3RXV4TWc/view) 

 

https://drive.google.com/file/d/0BxTl-lNihFyzZUxIbkR3RXV4TWc/view
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ILMU YANG PALING 

PENTING DALAM 

DUNIA SAHAM 

ADALAH :  

1) ILMU & PENGALAMAN 

BAGAIMANA CUAN 

SECARA KONSISTEN 

MELALUI SAHAM 

SYARI’AH  

2) ILMU & STRATEGI 

BAGAIMANA TETAP 

UNTUNG WALAU MARKET 

GLOBAL JATUH   

3) ILMU BAGAIMANA 

MEMILIH SAHAM 

SYARI’AH YANG 

BERPOTENSI  

4) ILMU KAPAN TIMING 

YANG TEPAT UNTUK 

MENENTUKAN  

BUY & SELL 
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LANGKAH 4. Cari Mentor/ Pembimbing 

 

4.1. Awas Saham Itu Merugikan! 

Bermain saham itu merugikan, tidak sedikit orang yang rugi 

bahkan mereka sampai frustasi karena mencoba bermain saham dan 

akhirnya mengalami kerugian.  

 

Hal tersebut akan terjadi jika mencoba bermain tanpa ilmu. 

Segala sesuatu yang tidak dilandasi dengan ilmu yang benar akan 

membahayakan bahkan bisa membunuh si penggunanya. Sebuah 

contoh seorang anak kecil yang belum mengenal tentang kegunaan 

pisau dan cara memegang pisau yang benar maka anak tersebut 

akan memegang pisau secara terbalik dan melukai tanganya. 

 

Begitupun dengan saham, sebagai investor pemula yang belum 

mengetahui tentang saham maka kita ibarat anak kecil tadi yang 

memegang pisau secara salah dimana sahampun bisa merugikan, 

bisa membunuh kita apbila tidak di dasari dengan adanya ilmu. 

 
Kami menyarankan jangan mencoba terjun pada dunia saham 

tanpa ada ilmu yang mendasarinya. 

 

4.2. Pahami Risiko – Risiko Dalam Investasi Saham 

Berikut adalah beberapa resiko dalam berinvestasi saham yang 

harus difahami :  

1. Capital Loss, risiko investasi saham ini merupakan kerugian yang 

dialami oleh investor. Dimana pihak investor menjual sahamnya 

dengan nilai yang lebih rendah dibandingkan ketika membeli 

saham tersebut 

2. Mudah Fluktuatif, seperti diketahui investasi saham dipengaruhi oleh 

permintaan dan penawaran pada pasar modal, jadi jika tingkat 

permintaan sedang meningkat tentu harga jual saham kamu jual 

bisa melambung. Hal ini juga berlaku sebaliknya. 
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3. Tidak Mendapatkan Dividen, risiko investasi saham yang satu ini 

biasanya disebabkan oleh kecilnya nilai keuntungan yang 

diperoleh oleh sebuah perusahaan. 

4. Modal Investasi Saham Bisa Lenyap, Anda bisa berpotensi 

kehilangan uang kamu, jika perusahaan mengalami masalah 

seperti bangkrut dan rasio hutang yang terlalu besar. 

5. Risiko Investasi Saham Disuspensi, Hal ini bisa terjadi karena 

lonjakan kenaikan atau penurunan harga saham secara drastis ini 

menyebabkan otoritas bursa efek melakukan suspen atau 

pemberhentian aktivitas perdagangan. Sehingga pemilik modal 

tidak menjual sahamnya di bursa efek hingga masa waktu yang 

ditentukan. 

6. Risiko Investasi Saham De-listing, hal ini dikarenakan kinerja 

perusahaan yang buruk atau sahamnya lama tidak 

diperdagangkan yang berakibat tidak terdaftar dalam 

perdagangan bursa efek. 

 

4.3. Pentingnya Memiliki Mentor Berpengalaman Dalam Berinvestasi 

Layaknya seorang pendaki gunung yang cerdas dan ingin 

cepat sampi di puncak maka pendaki tersebut akan memilih mencari 

mentor dan mengikuti arahanya untuk sampai di puncak dengan 

selamat. 

 

Begitupun dengan menjadi investor, dibutuhkan adanya mentor 

sebagai pengarah dan pemandu jalan kita. Berikut beberapa 

Manfaat Melakukan Mentoring dan Coaching :  

1. Kesempatan untuk pengembangan diri lebih lanjut. 

2. Kesempatan untuk senantiasa memperbarui teknik yang Anda 

miliki. 

3. Sumber Informasi dan Pengetahuan Baru. 

4. Sumber Pengalaman yang Tidak Didapat di Buku  
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Ingat, memiliki mentor/partner yang baik sangatlah penting. Ini 

akan menentukan masa depan anda sebagai trader/investor di pasar 

saham. Jika anda mengawali debut anda dengan cara yang salah, 

maka anda berisiko hilang dari peredaran (ini hukum alam). Jika anda 

memulai debut dengan benar/bersama mentor yang tepat, maka 

cepat atau lambat anda akan meraup hasilnya. Intinya adalah 

kemauan belajar yang tinggi, disiplin, dan konsisten. 

 

Ingat, tidak ada istilah cari duit itu gampang. Semua butuh keringat. 

Jangan mengharapkan saran/pembelajaran yang gampangan, 

carilah sumber yang ber-ilmu, meyakinkan, dan ber-etika. 

 

Mentor bisa anda dapat dari : Sesama investor, broker yang 

berkualitas, buku yang berkualitas, program pelatihan yang 

terpercaya, dll. Seperti mencari teman dahulu di sekolah, teman anda 

akan menentukan karakter anda :) 
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LANGKAH 5. Take Action 

Kemajuan teknologi yang semakin berkembang pesat sangat 

membantu manusia serta memberikan berbagai kemudahan, contohnya 

saja saat ini sudah banyak aplikasi online yang menyediakan berbagai 

kebutuhan, dari makanan, pakaian, alattransportasi, dan lain sebagainya.  

 

Saat ini dengan kemajuan teknologi yang ada uang bisa dalam 

geggaman hanya dalam hitungan menit melalui ponsel yang tidak pernah 

jauh dari genggaman. Bagaimna cara kita untuk mendapatkan uang 

melalui ponsel? Baik diphintraco sekuritas sudah ada aplikasi online trading 

yang praktis dan mudah dalam pengaplikasianya. 

 

Berikut adalah tutorial salah satu Aplikasi Sekutiras yang ada di 

Indonesia (Phintraco Sekuritas) yaituaplikasi online trading dari profits 

anywhere : 

5.1. Login Profits Anywhere  

Profits Anywhere adalah aplikasi PROFITS yang dapat digunakan 

melalui Handphone atau Laptop dengan menggunakan website. 

Cara penggunaannya, yaitu :  

1. Buka browser lalu masukkan trade.profits.co.id ke alamat Website 

2. Download di Playstore “Profits Anywhere” 

3. Setelah Berhasil Diunduh masukkan Username dan Password yang 

dikrimkan oleh Profits dialamat Emailnya 

4. Jika sudah, klik Log in / Sign In 

 

 
1 

2 
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BERMINAT BELAJAR LEBIH BANYAK LAGI?? 

Silahkan Kunjungi Website Kami :  

http://maucuan.com/ 

Serta pastikan anda tetap tergabung di media sosial kami untuk 

mendapatkan info-info terupdate : 

Facebook : 

doddyekaputrafans 

Instagram : 

doddyekaputrafans 

uliveacademy 

Youtube : 

Doddy Eka Putra 

 

http://maucuan.com/
Rectangle

FreeText
doddyekaputraofficial

Rectangle

FreeText
doddyekaputraofficial
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TENTANG  

PENULIS 

 

H. Doddy Eka Putra, S.T, WPPE  

Founder dan CEO U-Live Academy  

Penulis Buku Revolusi Saham Syari’ah  

 

 

 

Ulive Academy adalah 

sekolah investasi syari’ah yang 

didirikan oleh Coach Doddy Eka 

Putra, S.T. telah membantu lebih 

dari 25000 orang semenjak 2016, 

berdasarkan ilmu dan 

pengalaman beliau dalam dunia 

saham sejak 2004.  

Kepakaran beliau adalah 

membantu anda atau pasangan 

anda yang merasa tersiksa dengan 

beban hutang yang semakin 

menjerat leher anda, dan juga 

membantu anda dan pasangan 

anda yang merasa kesulitan 

dengan beban hidup yang 

semakin berat sementara 

kebutuhan keluarga makin tinggi.  

Untuk segera keluar dari 

keterjepitan beban financial 

menuju kebebasan financial 

sehingga anda dan pasangan 

dapat hidup bahagia– 

 

 

kaya & sukses dunia–akhirat 

bersama orang – orang yang anda 

cintai dan sayangi. 

Masalahnya saat ini banyak 

orang yang mengalami kesulitan 

financialdan mengalamikesulitan 

mengembangkanbisnisdan juga 

banyak orang yang saat ini ter-tipu 

dengan macam – macam bentuk 

investasi bodong yang membuat 

uang mereka yang berpuluh –

puluh tahun mereka simpan dan 
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berusaha untuk dikembangkan 

ternyata mengalami kehilangan 

begitu saja saat mereka tidak ada 

ilmu dan tidak tahu harus bertanya 

kemana. Proses yang beliau lalui 

selama lebih 14 tahun dengan 

jatuh bangun dan guling–guling 

sehingga beliau pernah 

mengalami kebangkrutan lebih 

dari 2 milyaran dan akhirnya 

dengan ilmu–mentor–system 

strategi & tindakan yang luar biasa, 

akhirnya dengan izin ALLAH SWT. 

beliau kembali mempu mencapai 

1 milyar pertama dalam waktu 15 

bulan dan seterusnya asset beliau 

berkembang secara bertahap 

sampai dengan sekarang.  

Naah.. ilmu dan 

pengalaman inilah yang akan 

beliau share kan kepada mereka 

yang memang serius dan mau 

dengan sungguh–sungguh untuk 

membantu diri dan keluarga 

sendiri. 

Coach doddy akan 

membimbing mereka yang mau 

dibantu secara step by step 

mulaidari nol putul sehingga 

mencapai 1 milyar pertama anda. 

beliau juga akan membantu anda 

bagaimana mengembangkan 

asset yang ALLAH SWT. titipkan 

kepada anda untuk dikelola lebih 

besar lagi sehingga sedemikian 

rupa asset tersebut akan bekerja 

untuk anda dan keluarga anda 

secara otomatis. semua ilmu dan 

pengalaman ini akan di bagikan 

oleh coach doddy melalui wadah 

u-live academy yang dikelola 

secara profesional. 

Doddy Eka Putra ST, Sebagai 

CEO dan Founder U-Live 

Academy, menjadi mentor 

investasi Saham Syari’ah nomor 1 di 

Indonesia, Bagaimana Bukti Sukses 

Cuan Alumni Kelas program Saham 

Syari’ah U-Live Academy dengan 

mayoritas dari nol putul dan apa 

kata mereka.  
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APA KATA  MEREKA  TENTANG 

U-LIVE ACADEMY 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alhamdulillah Cuan 213,08% Dalam 

16 Hari  

Berangkat bukan dari Background 

“Keluarga Kaya atau Pendidikan 

Tinggi” tetapi memiliki keinginan tinggi 

untuk merubah hidup, seorang Sales 

keliling dari Lumajang, memberanikan 

diri terjun ke Dunia Saham Syari’ah. 

Usahanya pun tidak sia-sia karena 

percobaan pertamanya 

mendapatkan hasil 14% dan di 16 hari 

kerja selanjutnya berhasil 

mendapatkan 213,08%.  

Bpk. Zainan Arifin – Sales   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alhamdulillah 9 Hari Cuan 51,6%  

Jika kita ingin bahagia secara 

Duniawi maka yang dibutuhkan 

adalah kebebasan secara Finansial. 

Belajar saham Syari’ah adalah salah 

satu solusi yang bisa dilakukan jika 

seseorang merasa Incomenya masih 

kurang, dan hasilnya dalam 9 menit 

saya mendapatkan 10% bahkan 

dalam 9 hari setelahnya saya 

mendapat 51,6%.  

Bpk. Eko Nugroho Y – Guru  
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1,5 Jam Saja Alhamdulillah Cuan 

7%  

Seorang anak yang baik pasti ingin 

memberikan suatu hal yang 

menakjubkan bagi kedua orang 

tuanya. Saya memiliki keinginan untuk 

bisa memberangkatkan kedua orang 

tua ke Baitullah dengan usaha sendiri. 

Dengan belajar saham Syari’ah saya 

berhasil mendapatkan keuntungan 

pertamanya di 3 saham berbeda 

dengan keuntungan sejumlah 7% 

dalam 1,5 jam.  

Mbak Amalia Putri E – Karyawan   

 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sudah Cuan 9,2% Dalam 10 Hari  

Bpk. Didit Berasal Dari Surabaya – 

Sidoarjo Pernah Mengalami Rugi 

Cukup Besar Hingga Kehilangan 

Asetnya,  Akhirnya Beliau Memilih 

Untuk Belajar Dunia Saham Syari’ah 

Bersama Coach Doddy Eka Putra 

Momen Ini Merupakan Baru Pertama 

Kali Berbisnis Saham Meskipun Masih 

Kaku, Tapi Sudah Untung 9,2% Dalam 

10 Hari.  

Bpk. Didit – Wirausaha   
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Cuan 7,8% Dalam 3 Hari  

Bpk. Sam'un Berasal  Dari 

Indramayu Beliau Teman Bapak 

Karwin  Nol Putul Investasi Saham 

Berkali2 Mengikuti Kelas Coach Doddy 

Eka Putra Untuk Selalu Menambah 

Dan Mengupgrade Ilmu Usia Bukan 

Penghambat Untuk Mengupgrade 

Ilmu Bersama Coach Doddy 

Alhamdulillah Untung 7,8% Dalam 3 

Hari.  

Bpk. Sam'un – Pensiunan Pegawai 

Negeri Sipil 

  

  

  

  

 

 

 

 

Cuan Berantakan 400% Dalam      9 

Hari 

Barakallah Berbisnis di Saham 

adalah Bisnis yang paling 

menguntungkan  

 

dibandingkan dengan Bisnis lainnya. 

Walaupun saya awalnya sangat 

skeptic tentang saham tapi 

Alhamdulillah setelah belajar dengan 

Coach Doddy akhirnya semuanya 

jelas bahwa tidak ada kata haram di 

Saham Syari’ah, bahkan saya berhasil 

mendapatkan keuntungan sebesar 

400% dalam 9 Hari  

Bpk. Prima Efendi – Pengusaha 

property  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alhamdulillah Cuan 3.6% Terima 

Kasih Coach Doddy  
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Beliau Orangnya Haus Akan Ilmu 

Banyak Di Luar Sana Orang Bilang 

Saham Itu Haram. Maka Saya Ingin 

Membuktikan Sendiri Dan Hadir Dalam 

Kelas Coach Doddy Ternyata Wacana 

Itu Terpecahkan.. Saham Syari’ah Itu 

Halal Dan Barokah Upgrade Ilmu Baru, 

Belajar Tanpa Batas Saya Awalnya Nol 

Putul Tentang Saham Namun Setelah 

Belajar.  

 

 

Dan Live Trading Alhamdulillah Jadi 

Untung 3.6% Terima Kasih Coach 

Doddy.. Cuan Yuks...  

Bapak Amir Fahad – Dokter Bedah  

  

 

 

 

 

 

 

 

Alhamdulillah Dari Nol Putul Jadi 

Untung Hingga 7-8% 

Dalam 1 Hari Dan Total 300 Juta 

Dalam 3 Bulan  Awalnya Befikir Kalau 

Saham Itu Haram Dan Resikonya 

Tinggi, Banyak Yang Bilang Jangan 

Ikut – ikutan Saham Nanti Rugi Namun 

Setelah Bertemu Dengan Coach 

Doddy Akhirnya Paham Berbisnis 

Saham Seperti Nyopir Mobil. Kalau Gk 

Tau Ilmunya Ya Bahaya Dan Kini Mulai 

Menekuni Berbisnis Saham Dan 

Alhamdulillah Dari Nol Putul Jadi 

Untung  Hingga 7-8% Dalam 1 Hari, 

dan total sekarang 300 Juta / 3 bulan  

Bapak Heri Susanto – Supliyer Fried 

Chicken  

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alhamdulillah Sudah Cuan Tiap 

Minggunya 15%  

Keinganannya Mendapatkan 

Pasive Income Dari Investasi Saham 

Syari’ah Dan Pastinya Ingin Financial 

Fredom, Time Fredom Dan Choice 

Fredom. Keinginan Terus Mengasah 

Ilmu Tanpa Mengenal Waktu Dan Usia 

Mnjadikan Dorongan Positif Dan 

Akhirnya Terbukti Dengan Ilmu Resiko 

Bisa Di Minimalisir Karena Sejatinya 

Resiko Akan Selalu Ada Saat Kita 
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Melakkan Sesuatu Apalagi Sesuatu 

Yang Belum Perna Kita Lakukan.. Alias 

Awam.   

Bapak Nadjib Seorang Dokter Dan 

Pemilik Rumah Sakit 
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REPORT CUAN 

 
Peserta kelas kami, selama ada usaha ada keinginan, ada ilmu dan 

tentunya adanya mentor sebagai pembimbing anda, maka anda bisa 

menjadi investor-investor Indonesia yang sukses. Usia, GAPTEK, bahkan Nol 

Putu lpun tidak menjadi alasan karena investasi saham adalah hal yang 

mudah dan menyenangkan dengan adanya ilmu yang benar dalam 

bidang investasi. 

 

CUAN 

CUAN 
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CUAN 
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PROFILE U-LIVE ACADEMY  

 

ULIVE Academy adalah sekolah 

investasi syari’ah yang didirikan 

oleh Coach Doddy Eka Putra ST, 

untuk membantu dan 

membimbing para calon investor 

atau trader yang memiliki 

keinginan untuk berinvestasi / 

Trading di bursa saham syari’ah 

Indonesia, mulai dari nol putul 

sampai menjadi milyader tanpa 

takut rugi / loss secara aman, legal, 

mudah, serta halal dan barokah.   

 

MISI KAMI ADALAH  

“MEMBANTU MENYELESAIKAN 

MASALAH PENGUSAHA DAN 

INVESTOR DENGAN BERORIENTASI 

KEPADA HASIL DAN SOLUSI 

TERPERCAYA”  

 

VISI KAMI ADALAH  

“MENJADI LEMBAGA EDUKASI 

DIGITAL BAGI PENGUSAHA DAN 

INVESTOR DENGAN 1 JUTA 

PELANGGAN PADA TAHUN 2025 –  

ULIVEACADEMY.COM” 

  

WEBSITE KAMI 

www.uliveacademy.id   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALAMAT KANTOR  

Pakuwon Tower Floor 18 – 07  

Jl. Embong Malang No. 21 – 31, 

Kedungdoro, Kec. Tegalsari, Kota 

Surabaya, Jawa Timur 60261 
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PROGRAM KELAS ONLINE U-LIVE ACADEMY 

KLINIK INVESTASI 

 

 

Apa Yang Akan Anda Dipelajari 

Selama 3 Jam? 

Berikut yang akan anda pelajari 

dalam kelas workshop revolusi 

saham 

Syari’ah 

1) Apa itu saham? Saham Syari’ah? 

Beda Trading & Invest? 

2) Berapa Modal Minimal dalam 

Saham? 

3) Saham Apa Saja yang Bisa Dibeli 

& Mengenali 400+ Perusahaan  

Syari’ah yg terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (IDX) 

4) Bagaimana Step by Step 

Memahami Dunia Investasi 

Saham Syari’ah dari NOL PUTUL 

5) Bagaimana Memulai dari 

Trading Yang AMAN, MUDAH, 

LEGAL dan HALAL itu? 

6) Mengetahui dengan Jelas  

Perbedaan Investasi Forex, 

Index, Future, Option, Binary 

Option, Saham Reguler & Saham 

Syari’ah. 

 

  

7) Mengetahui dengan Jelas 

Kenapa Ada Orang Yang RUGI 

di Saham dan Kenapa Ada 

Yang CUAN?  

8) Bagaimana Cara Menghindari 

Resiko Rugi/Loss? 

9) Bagaimana Membuka Akun 

Saham Syari’ah GRATIS Dengan 

Mudah di Sekuritas yang Telah 

terdaftar di OJK? 

10) Bagaimana Mendatangkan 

Cuan Melalui Pasar Modal 

Saham Syari’ah dari HP yang 

ada ditangan Anda. Mau? 

 

Siapa Saja Yang Wajib Hadir Dalam 

Kelas Kami? 

1) Anda yang NOL PUTUL Tentang 

Saham 

2) Anda yang TIDAK TAHU APA-APA 

Tentang Saham  
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3) Anda Yang Masih 

BEKERJA/PEGAWAI 

4) Anda Yang KERJA SENDIRI Atau 

WIRAUSAHAWAN 

5) Anda Yang Menjadi IBU RUMAH 

TANGGA 

6) Anda Yang Status PELAJAR / 

MAHASISWA 

7) Anda Yang Akan MPP / 

PENSIUNAN  

8) Anda Yang Ingin MELIPATKAN 

Tabungan Untuk Hari Tua  

9) Anda Yang Sudah LULUS Ingin 

Punya Pasif Income 

10) Untuk Anda Yang Sudah 

BABAK BELUR DI TRADING 

INDEX, FOREX, OPTIONS, 

FUTURE & GOLD. 

11) Untuk Anda Yang Ngomong 

Saham itu SUSAH dan 

BERESIKO  

12) Untuk Anda Mengatakan 

SAHAM Itu HARAM  

13) Untuk Anda Yang Ngomong 

NGGAK ADA WAKTU 

14) Untuk Anda Yang Sudah 

Terjebak INVESTASI BODONG 

15)  Untuk Anda Yang Berfikir 

Investasi Saham Hanya Untuk 

ORANG KAYA saja  

16) Untuk Anda Yang Mau Belajar 

Naik Level Menjadi SMART 

INVESTOR dan SMART TRADER 

17) Untuk Anda Yang 

Menginginkan KEBEBASAN 

KEUANGAN dan WAKTU  

  

BERMINAT BELAJAR GRATIS LEBIH 

BANYAK LAGI???  

Silahkan Kunjungi Website Kami :  

http://maucuan.com/ 

Serta pastikan anda tetap 

tergabung di media sosial kami 

untuk mendapatkan info-info 

terupdate : 

Facebook : 

doddyekaputrafans 

Instagram : 

doddyekaputrafans 

uliveacademy 

Youtube : 

Doddy Eka Putra 

 

 

http://maucuan.com/
Rectangle
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doddyekaputraofficial
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Mereka sudah membuktikan bahwa Usia, Nol Putul, dan Gaptek bukan masalah 

karena Coach Doddy akan membimbing anda dari hal yang paling 

mendasar,dan secara intensif .  

 


