
 
Saham 

Saham (stock) merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling popular. Saham dapat 
didefinisikan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau 
perseroan terbatas. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas 
tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan 
ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut.  

Satuan pembelian saham = 1 Lot (100 lembar) 

Keuntungan Saham: 

1. Mendapatkan Capital Gain (keuntungan dari kenaikan harga saham) 
2. Mendapatkan Dividen (Pembagian keuntungan perusahaan) 

Risiko Saham 

1. Capital Loss (penurunan harga saham) 
2. Risiko Likuidasi (jika perusahaan bangkrut) 

Dengan membeli saham perusahaan, maka kita menjadi pemilik perusahaan tersebut 
(sumber: http://yuknabungsaham.idx.co.id/mulai-nabung-saham )  
 
Yuk Nabung Saham adalah salah satu produk Sinarmas Sekuritas, dimana nasabah menabung dalam 
bentuk saham. Saham yang diikutsertakan dalam program ini merupakan saham-saham LQ45. Sehingga 
memberikan pilihan yang lebih tepat untuk pengumpulan asset atau menabung saham. 
  
 Saham-saham yang berada dalam daftar Yuk Nabung Saham adalah : 
 

NO Kode Saham NO Kode Saham 

1 PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. (BBNI) 8 PT. Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) 

2 PT. Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) 9 PT. Mitra Adi Perkasa (MAPI) 

3 PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF) 10 PT. Surya Citra Media (SCMA) 

4 PT. United Tractors Tbk. (UNTR) 11 PT. Bank Central Asia (BBCA) 

5 PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. (TLKM) 12 PT. Gudang Garam (GGRM) 

6 PT. Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP) 13 PT. Bank Pembangunan Negara Persero (BBTN) 

7 PT. Tambang Batu Bara Batu Aasam (PTBA) 14 PT. Adaro Energy Tbk (ADRO) 

 
Kami merekomendasikan beberapa saham tersebut dengan melihat kinerja keuangan yang sehat dan 
kuat, prospek yang baik dan resiko turunnya harga (downside risk) yang lebih kecil dibandingkan saham-
saham lainnya untuk investasi dengan jangka menengah hingga panjang. Dalam hal ini nasabah bisa juga 
memilih saham lain selain saham yang telah kami rekomendasikan diatas. 

http://yuknabungsaham.idx.co.id/mulai-nabung-saham


Untuk nasabah yang mengikuti program Yuk Nabung Saham ini, maka secara rutin nasabah diwajibkan 
membeli salah satu saham pilihan yang ada dalam di dalam program ini dengan pembelian minimum 
program tabungan saham adalah 1 lot (100 lembar) per bulan dengan jangka waktu program selama 1 
tahun atau 12x pembelian, dimana pembelian saham akan dilakukan sesuai dengan tanggal yang telah di 
tentukan oleh nasabah setiap bulan-nya dan dibelikan oleh PT. Sinarmas Sekuritas. Untuk penjualan dapat 
dilakukan setiap saat. 
 
Fee untuk program Yuk Nabung Saham adalah fee transaksi sebesar (Fee beli 0.15% dan Fee Jual 0.25%),  
Contohnya : 
 

Saham / Harga 
Saham 

Jumlah Lot Jumlah Pembelian Fee Beli (0.15%) Total Pembelian 

BBNI (6,300) 1 (100 Lembar) Rp. 630.000 Rp.945 Rp.630,945 

BSDE (1,900) 1 (100 Lembar) Rp.190,000 Rp.285 Rp.190,285 

INDF (8,200) 1 (100 Lembar) Rp.820,000 Rp.1,230 Rp.821,230 

*angka pembelian diatas digunakan hanya untuk perhitungan fee beli program YNS 
 
Setelah melakukan pemilihan saham maka calon nasabah diharuskan transfer dana paling lambat satu 
hari sebelum tanggal pembelian yang telah ditentukan. 
Dan Jika dana tidak mencukupi pada tanggal pembelian atau dana diterima setelah tanggal pembelian 
yang telah ditentukan, maka dana akan disimpan di dalam Rekening RDN dan pembelian saham akan 
dilakukan pada bulan berikutnya. 
 
Untuk menjadi nasabah Sinarmas Sekuritas, terlebih dahulu nasabah diwajibkan membuka Rekening Efek 
di PT. Sinarmas Sekuritas  yang terdiri dari           : 
1.      Formulir Pembukaan Rekening (FPR) Individu dan Rekening Dana Nasabah (RDN) 
2.      Surat Pernyataan YNS (diisi apabila nasabah ingin mengikuti program Yuk Nabung Saham) 
  
Mohon melampirkan  : 
 

1. Melampirkan Fotocopy KTP terbaru (Tidak Expired dan jelas/tidak buram) 
2. Melampirkan Fotocopy NPWP terbaru (Tidak Expired dan jelas/tidak buram) 
3. Jika tidak mempunya NPWP dapat mengisi surat pernyataan tidak memiliki NPWP (Surat 

disediakan oleh PT. Sinarmas Sekuritas) 
4. Jika memakai NPWP pasangan mohon melampirkan NPWP pasangan + KTP Suami + Kartu 

Keluarga (KK) 
 
Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Helpdesk kami di :  
No Telp : (021) 50507000 Ext. 146, 555,152  
Email :  helpdesk@sinarmassekuritas.co.id  
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