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Abstrak— Kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul “Pelatihan investasi portofolio syariah sebagai usaha sampingan bagi
alumni jurusan tata niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe” ini bertujuan untuk meningkatkan kecakapannya para alumni
mahasiswa Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe. Dengan adanya fasilitas internet dan perangkat handphone android
banyak peluang usaha dapat ditekuni oleh para alumni. Dengan menginvestasikan modal yang cukup minim, para alumni dapat
memilih segmentasi investasi portofolio produk syariah seperti reksa dana syariah, trading saham syariah, pembelian sukuk, obligasi
ritel Indonesia (ORI), dan pembiayaan syariah. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode
ceramah dan peragaan (simulasi trading saham). Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2019 di Jurusan Tata
Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe. Mitra sangat tertarik menabung saham setelah menyaksikan penjelasan analisis teknikal dan
analisis fundamental saham. Mitra menyaksikan langsung pergerakan saham dan analisis grafik terhadap saham-saham unggulan.
Kegiatan Ipteks bagi Masyarakat ini sangat membantu alumni jurusan Tata Niaga dalam menciptakan sumber mata pencaharian
baru.
Kata kunci— Investasi, saham, produk, syariah, online.
Abstract— The community service activity titled "Sharia (syariah) portfolio investment training as a side effort for the alumni of the
Lhokseumawe State Polytechnic trade administration program" aims to improve the skills of the alumni of the Lhokseumawe State
Polytechnic Commerce Administration Department. With the internet facilities and android mobile devices, many business
opportunities can be pursued by alumni. By investing minimal capital, the alumni can choose investment portfolio segmentation of
sharia (syariah) products such as sharia (syariah) mutual funds, sharia (syariah) stock trading, Indonesian retail bonds (ORI), and
sharia financing. The method of implementing community service activities uses the lecture and demonstration method (stock trading
simulation). The dedication activity was carried out on August 26, 2019 at the Department of Commerce in the Politeknik Negeri
Lhokseumawe. Partners are very interested in saving shares after witnessing the explanation of technical analysis and fundamental
analysis of shares. Partners directly witness the movement of shares and chart analysis of leading stocks. The Science and Technology
activities for the Community are very helpful for alumni in the Department of Commerce in creating new sources of livelihood.
Keywords— Investment, stocks, products, sharia, online.

I. PENDAHULUAN
Investasi merupakan pengeluaran yang berhubungan
dengan akumulasi suatu bentuk aktiva untuk membeli
peralatan-peralatan produksi dengan harapan memperoleh
keuntungan di masa yang akan datang. Investasi juga sering
disebut dengan istilah penanaman modal atau pembentukan
modal. Banyak investasi lain yang menarik, tetapi investasi
pada portofolio saham jauh lebih menantang (hight risk and
hight return).
Berbeda halnya dengan investasi portofolio saham dimana
penerimaan uangnya baru dapat digunakan 2 hari kemudian
setelah penjualan saham dilakukan. Untuk menggeluti jenis
investasi ini jangan pernah menggunakan uang belanja harian
atau uang tabungan. Membeli saham betul-betul
menggunakan uang yang dianggap tidak terpakai dalam waktu
jangka pendek.
Saham merupakan penyertaan berupa investasi untuk aset
perusahaan. Pembelian saham sama dengan membeli aset
perusahaan. Oleh karena membeli aset perusahaan (emiten),
maka saham dianggap tidak haram. Hal ini sesuai dengfatwa
MUI Nomor 80 yang menyatakan bahwa investasi saham
tidaklah haram. Begitupun, para investor juga harus pintar
memilih emiten mana saja yang operasional perusahaannya
benar-benar sesuai syariat Islam.
Dalam penanaman modal berbasis syariah, investornya
tetap memiliki risiko kerugian sama dengan investasi jenis
lainnya.Tetapi karena berbasis syariah, risikonya lebih minim
dan para investor yang beragama Islam akan cenderung lebih

nyaman untuk menggunakan sistem tersebut. Beberapa
produk investasi portofolio syariah yang menarik adalah
deposito syariah, saham syariah, pasar modal syariah, obligasi
syariah, reksadana syariah, dan asuransi syariah.
Seiring perkembangan teknologi dan internet aplikasi
saham saat ini sudah sangat lengkap. Aplikasi jual beli saham
saat ini sudah semakin canggih. Banyak aplikasi telah
menyediakan tanda-tanda (signal) saham akan turun dan
harga saham akan naik. Aplikasinya bisa didownload di
playstore dalam versi android dan laptop. Biasanya versi
labptop fiturnya lebih lengkap. Dengan menu yang
disediakan, pengguna bisa merencanakan membeli atau
menjual saham ke depan pada tanggal tertentu sesuai dengan
harga yang diinginkan.
Walaupun bursa efek Indonesia dan perusahaan scuritas
telah memudahkan investor dan calon investor untuk memulai
transaksi, namun masih banyak juga masyarakat belum
mengetahui dan mencoba berinvestasi di dalam pasar modal.
Padahal syaratnya sangat mudah. Masyarakat cukup
menyetorkan dana Rp.100.000, mendaftar (melengkapi
dokumen adminsitrasi), dan mendownload aplikasi saham
secara gratis, maka user sudah dapat melakukan transaksi
saham.
Masyarakat selama ini tidak menyadari bahwa mereka
hanyalah dijadikan sebagai target market perusahaan. Setiap
hari selalu mengkonsumsi produk-produk yang ditawarkan.
Secara tidak langsung masyarakat merupakan penyumbang
utama perolehan laba perusahaan. Banyak masyarakat tidak
menyadari bahwa selain mengkonsumsi produk yang
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disugugkan, sebenarnya mereka juga dapat memiliki
perusahaan tersebut. Pada saat pembagian deviden perusahaan
tentu mereka juga mendapat pembagian dari keuntungan
perusahaan tersebut.
Jurusan Tata Niaga merupakan jurusan kelima dari enam
jurusan di Politeknik NegeriLhokseumawe. Jurusan Tata
Niaga didirikan sejak tahun 1998 dan sampai saat ini sudah
menghasilkan ribuan alumni. Banyak alumni yang telah
bekerja, namun banyak juga alumni masih mencari pekerjaan
terutama alumni-alumni yang baru menyelesaikan studi.
Kedekatan emosional antara alumni dengan kampus sangat
dekat. Oleh karena itu lumrah jika staf pengajar ikut
memperhatikan
perkembangan
mahasiswa
walaupun
mahasiswa tersebut telah menjadi alumni.
Salah satu bentuk empati yang diberikan adalah dengan
mengadakan pelatihan investasi portofolio syariah sebagai
usaha sampingan bagi alumni Jurusan Tata Niaga Politeknik
Negeri Lhokseumawe. Pelatihan ini murah dan mudah. Tidak
memerlukan investasi yang besar, namun manfaatnya sangat
siginifikan sebagai suatu usaha sampingan para alumni.
Diharapkan dengan adanya pelatihan ini, para alumni lebih
mandiri dalam mengisi peluang bisnis.
II. METODOLOGI PELAKSANAAN
Sasaran kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah para
alumni jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe.
Jumlah peserta lebih kurang 12 orang alumni program studi
Akuntansi jurusan Tata Niaga. Instruktur akan menyebarkan
informasi pelatihan dan menerima peserta melalui
pendafataran melalui media sosial. Tempat pelaksanaan
kegiatan berada di laboratorium akuntansi manual jurusan
Tata Niaga Lantai I Politeknik Negeri Lhokseumawe
Metode pelaksanaan pelatihan ini dapat dijabarkan secara
sistematis berikut ini:
a. Tahap Persiapan
Tahap persiapan dimulai dengan koordinasi tim,
pengurusan administrasi kontrak dengan Pusat Penelitian
dan pengabdian masyarakat (P3M) Politeknik Negeri
Lhokseumawe.
b. Tahap Pelaksanaan
Pada tahap pelaksanaan dimulai dengan koordinasi dengan
mitra binaan yakni alumni mahasiswa jurusan Tata Niaga.
Selanjutnya melaksanakan kegiatan dengan pendekatan /
metode yang telah dipersiapkan. Metode pelatihan yang
digunakan dalam kegiatan ini adalah:
1. Metode ceramah atau orasi
2. Metode demonstrasi
3. Metode praktek langsung.
Setiap kegiatan harus dilakukan evaluasi. Instruktur akan
mengkaji kualitas pelaksanaan pelatihan bersama dengan
koordinator pengabdian masyarakat yang telah ditunjuk oleh
unit P3M Politeknik Negeri Lhokseumawe.
Kegiatan dimulai dengan pengenalan portofolio produkproduk investasi syariah dan konvensional selain produk
perbankan. Selanjutnya pengenalan bursa efek indonesia,
investasi, dan pemilihan jenis investasi (trading atau investasi
jangka panjang), reksa dana, obligasi, sukuk, dan obligasi ritel
Indonesia (ORI). Terakhir, pengenalan teknis analisa grafik
teknikal dan keputusan jual dan beli saham.
Selama kegiatan berlangsung diharapkan peserta
pelatihan dapat hadir tepat waktu saat mengikuti kegiatan
pelatihan dan mematuhi segala aturan yang berlaku. Kegiatan
ini memerlukan koordinasi dan kerja sama antara institusi

Politeknik Negeri Lhokseumawe dengan alumni Jurusan
Tata Niaga yang menjadi khalayak sasaran.
III. HASIL DAN PELAKSANAAN
Indonesia memiliki tanah yang sangat subur untuk
ditanami tanam tanaman yang dapat memberikan penghasilan
yang melimpah bagi para petaninya, syaratnya seseorang
harus memiliki lahan, modal, pengetahuan, serta kegigihan
dalam bercocok tanam. Bagi yang memiliki modal terbatas
tentu menjadi kendala serius untuk memiliki lahan, apalagi
bagi mereka yang tidak punya waktu karena disibukkan
dengan berbagai aktivitas lain, maka di era digital yang serba
online ini terdapat lahan digital untukmemberi kemudahan
bagi mereka yang kekurangan modal dan waktu dengan
memanfaatkan kebun saham yang dikemas dalam bentuk
digital.
Saham merupakan surat berharga yang mewakili
kepemilikan seseorang atau lembaga atas bagian
perusahaan atau bisnis tertentu atas sejumlah dana yang
telah diinvestasikan. Memiliki saham sama artinya
dengan memiliki aset perusahaan (emiten). Dana yang
diperoleh dari para pemegang saham (investor) akan
digunakan untuk modal kerja perusahaan. Jika
perusahaan nantinya memperoleh laba, tentu laba
tersebut dengan persentase tertenu dapat dinikmati pula
oleh emiten yang telah menyertakan dananya. Diantara
emiten dengan investor terdapat pialang skuritas yang
menjembatani. Pihak-pihak tersebut berada dibawah
naungan Bursa Efek Indonesia dibawah pengawasan
ketat Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
A. Kegiatan Pelatihan Saham Syariah
Kegiatan pelatihan portofolio saham syariah ini
dilaksanakan di ruang laboratorium akuntansi manual lantai I
jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe.
Pelatihan tersebut dilaksanakan tanggal 26 Agustus 2019.
Sebanyak 15 orang mahasiswa hadir mengikuti pelatihan.
Selain empat orang instruktur yang memberi penguatan
kepada mitra, ikut juga diundang nara sumber lain dari
eksternal. Instruktur saham tersebut telah memiliki lisensi
wiferal yaitu Bapak Wildan dari Lhokseumawe.
Beberapa materi yang dipaparkan adalah jenis investasi
jangka penjang dan investasi jangka pendek (tading saham).
Selain itu juga diperkenalkan jenis-jenis saham syariah,
kekuatan modal kerja saham syariah, dan indeks saham
syariah. Beberapa orang instruktur merupakan investor saham
sehingga dengan leluasa dapat memperlihatkan display
pergerakan saham secara online. Pelatihan ini semakin
menarik manakala melibatkan mitra untuk berpartisipasi
dalam menilai grafik saham yang ditunjukan. Partisipasi
seperti ini tentunya setelah dilakukan tuntunan tentang cara
membaca grafik saham.
B. Cara Memahami Teknikal Analisis (TA)
Untuk memudahkan dalam menganalisa grafik suatu saham,
paling kurang perlu diambil lima jenis indikator dasar untuk
dianalisa:
1. Moving Average (MA) tujuannya untuk melihat harga
rata-rata pada periode tertentu yang bisa ditentukan sendiri.
Contoh grafik trend harga sekarang berbanding harga ratarata 26 minggu yang lalu. Cara bacanya: Jika garis merah
sudah masuk ke bawah cande dan garis biru memotong ke
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2. atas maka harga akan naik artinya sudah saatnya beli dan
demikian juga sebaliknya.
3. Stochastic tujuannya juga untuk menentukan kapan
saatnya beli dan kapan saatnya jual. Perhatikan kalau
sudah melewati batas atas maka saatnya jual dan kalau
berada di bawah batas bawah menandakan saatnya beli
4. Parabolic Sar kegunaan indikator parabolic sar ini sangat
sederhana, yaitu ketika muncul titik – titik dibawah grafik
menunjukkan signal beli dan jika titik-titik muncul di atas
grafik menunjukan signal jual
5. Bollinger Band kegunannya untuk membaca Support
(batas bawah) dan Resistance (batas atas), yaitu dimana
harga yang cenderung bergerak bolak-balik diantara batas
atas dan batas bawah. Selain itu juga berguna untuk
melihat trend pergerakan harga dan kenaikan yang
signifikan dengan ditandai ketika kedua garis Bollinger
Band semakin menyempit membentuk seperti pipa.
6. Fractal Indikator. Kegunaannya untuk mendeteksi puncak
dan lembah suatu grafik harga. Puncak dan lembah ini
ditunjukkan dengan adanya panah ke atas (sell fractal) dan
ke bawah (buy fractal). Fractal baru muncul bila telah
terbentuk lima buah bar, dimana bar yang di tengah
membentuk puncak atau lembah.
Berkebun saham sangat sederhana, namun belum tentu
selalu memetik panen saham. Semuanya tergantung pada
faktor rajin mempelajari, disiplin, bersyukur, dan sabar. Tidak
ada usaha secepat kilat langsung bisa kaya (instan), maka
teruslah berusaha untuk memetik keberhasilan dalam
berkebun saham.

Investornya tentu telah memiliki aset melimpah. Kenyataan
tidak demikian, berinvestasi pada sektor saham syariah jauh
lebih menarik dan menantang bila berinveatasi pada sektor
ritel, properti, atau perbankan. Dengan ketersediaan jaringan
internet yang kuat, mudah, dan luas, saat ini masyarakat dapat
melakukan analisis saham dan bertransaksi dimanapun berada.
Banyak orang mengikuti perkembangan berita, gaya hidup,
dan informasi seni melalui media sosial. Ditengarai bahwa
cara seperti itu tidaklah produktif dan menguntungkan.
Menghabiskan waktu dan energi terbuang hanya dengan
mengikuti hal-hal yang kurang bermanfaat. Sebaliknya
dengan mengikuti perkembangan investasi secara online, sah,
dan dilindungi, maka user dengan mudahnya dapat
menciptakan sumber mata pencaharian baru. Produk
consumer good yang selama ini dijual bebas, kini tidak lagi
menjadi penikmat dan target pasar ke perusahaan. Dengan
memiliki saham, produknya diperoleh, laba usahanya pun juga
dapat dirasakan. Investasi saham syariah kini dapat
meningkatkan pendapatan usaha sampingan alumni jurusan
Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe.

IV. KESIMPULAN
Kesimpulan Berinvestasi pada pasar modal syariah masih
dianggap asing oleh mitra. Selama ini informasi investasi
saham hanya diperuntukkan bagi kalangan menengah keatas.
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