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BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

 

A. Penyajian Data 

1. Sejarah Galeri Investasi Syariah UIN Antasari Banjarmasin 

Di UIN Antasari Banjarmasin, GIS UIN Antasari Banjarmasin 

berdiri pada tanggal 27 Januari 2016. Awalnya merupakan program yang di 

usul oleh program studi Ekonomi Syariah UIN Antasari Banjarmasin 

kemudian GIS UIN Antasari Banjarmasin bekerjasama dengan Phintraco 

Sekuritas yang bertanggung jawab untuk membuatkan rekening saham 

syariah.  Pendirian ini sebagai sarana meningkatkan pembelajaran tentang 

pasar modal dan dapat melakukan prakteknya. Dengan adanya GIS akan 

memudahkan penyampaikan informasi produk dan pengenalan investasi 

lebih jauh sehingga dapat mempengaruhi calon investor untuk berinvestasi 

saham. Serta GIS menjadi pendukung utama bagi pengelola untuk dapat 

mempromosikan dan meningkatkan jumlah investasi dan jumlah para calon 

investor dalam berinvestasi di pasar modal syariah. Selain itu, tujuan GIS 

adalah untuk menambah investor pada pasar modal syariah, memperluas 

literasi tentang pasar  modal syariah dan wadah untuk belajar baik secara 

teoritik ataupun praktik. Dalam waktu yang terhitung masih sangat muda 

GIS UIN Antasari Banjarmasin dapat menghasilkan jumlah investor yang 

cukup banyak mulai dari kalangan mahasiswa, dosen hingga karyawan. 
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2. Profil 

Nama   : Galeri Investasi Syariah UIN Antasari Banjarmasin 

Alamat : Jl. Ahmad Yani Km 4,5 Kota Banjarmasin, 

Kalimantan Selatan 

Telepon Kantor : (0511) 3265783 

Jenis Galeri Investasi : Kampus 

Tipe Galeri Investasi : Syariah 

 

3. Program 

a. Sekolah Pasar Modal Syariah  (SPMS) 

Sekolah pasar modal adalah kegiatan yang diadakan untuk 

memberikan edukasi kepada mahasiswa tentang pasar modal maupun cara 

berinvestasi. Narasumber dari SPM ini biasanya langsung dari Bursa Efek 

Indonesia. SPMS ini memiliki 2 level yang pertama level 1 yaitu 

narasumbernya langsung dari sekuritas sedangkan level 2 narasumbernya 

dari Bursa Efek Indonesia. Sasaran dari SPMS ini merupakan orang yang 

belum paham atau mengetahui mengenai investasi. Tujuan utama dari 

program ini adalah memahami oasar modal tidak sekedar dari konseptual 

atau sebatas teoritik saja tetapi tahu secara praktik dan operasional yang 

telah terjadi.  

b. Forum Calon Investor (FCI) 

Forum calon investor adalah kegiatan untuk calon investor yang 

sudah mengikuti SPMS sebelumnya. Di FCI ini akan diberitahukan syarat 
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untuk menjadi investor dengan membuka rekening minimal Rp.100.000 dengan 

menyertakan KTP sebagai bukti. 

c. Kelas Investor Saham Syariah (KISS) 

Kelas Investor Saham syariah adalah kegiatan untuk memberikan 

edukasi kepada investor pemula untuk bertansaksi jual beli saham dan 

menganalisis fundamental. Kegiatan ini termasuk membahas analisis 

fundamental maupun analisis teknikal. Tujuan dari program ini adalah 

untuk investor lebih paham lagi dan tidak asal-asalan dalam bertransaksi 

saham, setidaknya investor dapat mengetahui alasan kenapa harus beli 

saham atau jual saham tertentu. 

4. Struktur 

Struktur dari GIS UIN Antasari Banjarmasin terdiri dari Direktur 

yaitu Bapak Muhammad Noval, S.E.I.,M.Si dan sekretaris direktur Ibu 

Annisa Mahfuzah, SEI. MH dan tim teknis yaitu Kelompok Studi Pasar 

Modal (KSPM). 

Direktur 

Muhammad Noval, S.E.I, SE.,M.Si 

 

Sekretaris Direktur 

Annisa Mahfuzah, SEI. MH 

 

Tim Teknis 

Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) 
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5. Job Description/Deskripsi Tugas 

Berdasarkan struktur dari GIS UIN Antasari Banjarmasin, maka 

dapat diketahui bahwa Job Description adalah sebagai berikut : 

1. Direktur GIS UIN Antasari Banjarmasin 

a. Memberikan penilaian kinerja terhadap pengurus Galeri investasi 

syariah dan tim teknis 

b. Memberikan wewenang dan tindakan untuk dan atas nama Galeri 

Investasi syariah UIN Antasari Banjarmasin 

c. Menentukan dan wewenag mengambil kebijakan umum 

2. Sekretaris direktur GIS UIN Antasari Banjarmasin 

a. Membantu direktur dalam penyusunanan rencana, pengendalian dan 

mengevaluasi pelaksanaan. 

b. Melakukan pencatatan administrasi. 

3. Tim teknis 

a. Melakukan dan bertanggung jawab dalam semua tugas yang 

diberikan 

b. Menjalankan program kerja 

6. Data investor Galeri Investasi Syariah BEI UIN Antasari Banjarmasin 

Data investor di GIS UIN Antasari Banjarmasin dari mulai 

berdirinya yaitu pada tahun 2016 masih sangat sedikit, kemudian setiap 

tahun ketahun jumlah investor saham syariah selalu mengalami kenaikan. 

Ditambah lagi sebelum adanya masa pandemi covid-19 dan pelaksanaan 

perkuliahan secara tatap muka. 
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Tabel 4. 1 Data Investor di GIS UIN Antasari Banjarmasin 

 

Sumber : Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) 

 

7. Deskripsi Data 

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan penulis 

dengan cara wawancara langsung ke enam (6) informan. Informan tersebut 

terdiri dari direktur GIS, tim teknis (KSPM) dan investor saham syariah 

yang ada di GIS UIN Antasari Banjarmasin. Dari wawancara tersebut, 

penulis mendapatkan data terkait Peran Galeri Investasi Syariah BEI UIN 

Antasari Banjarmasin Dalam Meningkatkan Jumlah Investor Saham 

Syariah Di Masa Pandemi Covid-19. Maka diperoleh informasi dari 

informan adalah sebagai berikut : 

1) Nama   : Tara Amalia Diandra 

Umur   : 21 Tahun 

Alamat   : Jalan Pramuka, Komplek Purnama  

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Lama Berinvestasi  : 2 tahun 

NO TAHUN JUMLAH INVESTOR 

1. 2016 30 Investor 

2. 2017 35 Investor 

3. 2018 63 Investor 

4. 2019 95 Investor 

5. 2020 90 Investor 

6. 2021 80 Investor 
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Tara merupakan salah satu investor di GIS UIN Antasari 

Banjarmasin yang telah berinvestasi kurang lebih 2 tahun lamanya. Tara 

merupakan ketua umum Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) periode 

2022-2023. Awalnya Tara berinvestasi karena ajakan dari teman yang sudah 

dulu berinvestasi kemudian ia datang ke galeri untuk membuka rekening 

efek. Tara sudah cukup lama berinvetasi tetapi ia jarang melakukan 

transaksi pada sebelum covid-19. Ketika adanya covid-19 ia mulai lagi 

belajar berinvestasi dengan berkonsultasi dan mengikuti program-program 

yang ada di GIS UIN Antasari Banjarmasin. 

Ketika ditanya mengenai peran GIS UIN Antasari Banjarmasin, ia 

mengatakan “GIS memiliki peran penting karena mereka memberikan 

ruang untuk kita belajar lebih dalam lagi mengenai investasi melalui 

program-program yang telah mereka adakan”. Ketika masa pandemi, GIS 

memang lumayan sulit untuk beradaptasi karena biasanya mencari investor 

secara langsung dengan membagikan brosur atau membuka pendaftaran 

tepat di depan galeri sedangkan ketika pandemi covid-19 terjadi, mencari 

investor saham syariah dengan mengandalkan sosial media yang ada. 

Pada masa pandemi jumlah investor di GIS UIN Antasari 

Banjarmasin mengalami penurunan. Karena, GIS lumayan sulit beradaptasi 

dikarenakan biasanya semua kegiatan dilakukan secara offline sedangkan 

pada masa pandemi kegiatan dan mencari investor pun full online. 

Walaupun jumlah investor menurun, tetapi investor lebih banyak 

melakukan transaksi dan bisa lebih sering mengawasi saham. 
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2) Nama   : Janatul Adni 

Umur   : 21 Tahun 

Alamat   : Banjar Indah 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Lama Berinvestasi  : 2 tahun 

Adni merupakan mahasiswa FEBI jurusan Perbankan Syariah, Adni 

sudah dua tahun berinvestasi saham. Pertama kali Adni mengikuti seminar 

pasar modal yang di adakan oleh GIS UIN Antasari Banjarmasin kemudian 

dari mengikuti kegiatan tersebut Adni tertarik membuka rekening efek. 

Setelah membuka rekening, ia mulai belajar dan memilih produk apa yang 

cocok untuk dirinya. 

Adni merupakan bendahara umum dari kelompok studi pasar modal, 

ia menjelaskan mencari investor di masa pandemi ini memang cukup sulit, 

ucapnya. KSPM sendiri mencari investor pada masa pandemi dengan 

mengadakan kegiatan-kegiatan dan  kami melakukan pendekatan persuasif 

kepada mahasiswa ataupun umum supaya berminat melakukan investasi di 

GIS UIN Antasari Banjarmasin.  

“Mencari investor di masa pandemi memang susah-susah gampang 

karena minat berinvestasi orang menurun. Oleh karena itu, kami melakukan 

program-program seperti SPMS, FCI, dan KISS. Bahkan saat kegiatan 

KISS, untuk menjadi investor syaratnya hanya KTP, tetapi mendapatkan 

promo yaitu tidak ada uang untuk membuat rekening efek”. Ucapnya. 

Menurut Adni perkembangan saham syariah pada masa pandemi 

mengalami kenaikan transaksi. 
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3) Nama   : Muhammad Dandi 

Umur   : 21 Tahun 

Alamat   : Sutoyo 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Lama Berinvestasi  : 2 tahun 

Muhammad Dandi merupakan mahasiswa UIN Antasari 

Banjarmasin. Dandi kira-kira sudah melakukan investasi kurang lebih 2 

tahun lamanya. Menurut dia, saham syariah dan saham konvensional yang 

membedakannya adalah prinsip syariahnya. Awalnya, ia mengikuti seminar 

pasar modal kemudian mendapatkan doorprize berupa dana untuk membuka 

rekening efek.  

Ketika ditanya bagaimana peran GIS UIN Antasari Banjarmasin 

dalam meningkatkan jumlah investor. Ia menjawab “biasanya mereka 

setelah adanya seminar pasar modal, mereka akan menjelaskan lagi dan 

mengajak untuk belajar lebih jauh lagi mengenai berinvestasi”. GIS UIN 

Antasari itu sendiri, biasanya mereka menyebarkan brosur, tetapi ketika 

memasuki masa pandemi mereka melakukannya dengan membagikan 

pamflet-pamflet di sosial medianya masing-masing. Perkembangan saham 

syariah pada masa pandemi tumbuh dengan konsisten. Saham syariah 

memiliki kemampuan yang kuat dalam menghadapi krisis ekonomi jika 

dilihat dari perspektif pengelolaan serta resiko.  
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4) Nama   : Nurmalita 

Umur   : 21 Tahun 

Alamat   : Pekapuran Raya 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Lama Berinvestasi  : 3 tahun 

Nurmalita adalah seorang mahasiswi yang telah berinvestasi 3 tahun 

lamanya, sampai saat ini ia masih aktif dalam bertransaksi. Nurmalita 

merupakan wakil ketua umum dari kelompok studi pasar modal. Sebelum 

membuka rekening efek, ia sudah tertarik karena mendengar dari salah satu 

dosen yang menjelaskan mengenai investasi itu sendiri. Kemudian dari 

situlah ia bertanya kepada dosen tersebut, dan dosen tersebut mengarahkan 

ke GIS UIN Antasari Banjarmasin. 

GIS melakukan pendekatan persuasif kepada calon-calon investor 

yang kiranya telah tertarik untuk berinvestasi dan membuka rekening efek. 

Pendekatan persuasif itu sendiri biasanya dilakukan mereka dengan 

menghubungi teman-teman yang telah mereka kenal dan mulai mengajak 

satu demi satu orang. Nurmalita menjelaskan untuk kedepannya GIS akan 

me lokal-lokal kuliah untuk mencari investor, tidak hanya di fakultas 

ekonomi dan bisnis islam saja tetapi masih diusahakan untuk bisa ke semua 

fakultas yang ada di UIN Antasari Banjarmasin. Pada saat masa pandemi, 

investor dapat menggunakan saham syariah sebagai alternatif investasi yang 

menguntungkan, namun perlu memilih saham-saham syariah yang liquid 

dan berkapitalisasi besar. 
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5) Nama   : Aisyah Nur Hayati 

Umur   : 21 Tahun 

Alamat   : Jln Bina Brata  

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Lama Berinvestasi  : 3 tahun 

Aisyah merupakan seorang mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin 

jurusan ekonomi syariah, berawal dari keluarganya yang sudah lebih dulu 

terjun kedunia investasi, Aisyah menjelaskan “awal-awal aku mau 

berinvestasi dikarenakan keluargaku sudah melakukannya dan 

mendapatkan untung yang cukup banyak”. Dari situlah Aisyah mulai belajar 

dan sampai saat ini ia terdaftar di GIS UIN Antasari Banjarmasin sebagai 

investor walaupun ia belum banyak mengetahui pemilihan saham yang 

seperti apa yang harusnya ia pilih. 

Ketika ia ditanya bagaimana peran GIS dalam meningkatkan jumlah 

investor, ia menjawab “peran GIS sebagai media informasi”. Secara umum 

transaksi dari saham syariah justru mengalami kenaikan pada masa 

pandemi. Sekarang ini, memang membuat harga saham pada umumnya 

mengalami penurunan tetapi saham syariah lebih stabil meskipun dalam 

kondisi ekonomi yang kurang stabil. Ucap Aisyah ketika ditanya mengenai 

perkembangan saham syariah. 

 

 

 



50 
 

 
 

6) Nama   : Muhammad Noval, S.E.I, SE., M.Si 

Umur   : 32 tahun 

Alamat : Jln Bina Brata manunggal 2 gang 

VIII 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Lama Berinvestasi  : 6 tahun 

Muhammad Noval merupakan direktur dari GIS UIN Antasari 

Banjarmasin, beliau juga merupakan dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam. Beliau sudah cukup lama terjun dalam dunia investasi dan langsung 

di amanahi sebagai direktur pada tahun 2016. 

Peran GIS dalam meningkatkan jumlah investor pada masa pandemi 

ini dengan berbagai cara salah satunya adalah menyebarluaskan info-info 

mengenai pasar modal di akun sosial media GIS maupun investor-investor. 

GIS memiliki strategi intuk meningkatkan investor saham syariah yaitu 

dengan strategi konsentrasi, strategi perluasan pasar dan strategi 

pengembangan produk. Peran GIS sebagai edukasi dan pemahaman tentang 

pasar modal syariah, selain itu GIS sebagai media dan informasi tentang 

pasar modal syariah. Di dalam kampus sendiri, untuk kedepannya GIS akan 

mulai menemui petinggi-petinggi kampus per fakultas untuk membicarakan 

dan bisa menambah dari jumlah investor yang ada. Karena saat ini, 

kebanyakan investor berasal dari fakultas ekonomi dan bisnis islam. Maka 

dari itu, kami akan mengajak dekan-dekan fakultas lain untuk bisa mengajak 

mahasiswanya berinvestasi di GIS UIN Antasari Banjarmasin. 
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Dapat dikatakan bahwa perekonomian Indonesia saat pandemi 

sedang mengalami perlambatan ekonomi yang berimbas pada pertumbuhan 

pasar modal syariah. Pada masa pandemi, harga saham terjun bebas karena 

kepanikan dari investor kemudian mereka menjual semua sahamnya. 

Tetapi, saham syariah memiliki kemampuan yang kuat dalam menghadapi 

krisis ekonomi dari persfektif pengelolaan serta resiko. 

Tabel 4. 2  Peran Galeri Investasi Syariah BEI UIN Antasari Banjarmasin 

Dalam Meningkatkan Jumlah Investor Saham Syariah 

Informan Cara meningkatkan 

jumlah investor 

Perkembangan Saham 

Syariah 

Informan ke-1 Dengan membagikan 

brosur 

Investor lebih banyak 

melakukan transaksi dan 

bisa lebih sering 

mengawasi saham 

Informan ke-2 Melakukan 

pendekatan persuasif 

Perkembangan saham 

syariah pada masa 

pandemi mengalami 

kenaikan transaksi. 

 

Informan ke-3 Mengadakan seminar 

dan menyebarkan 

pamflet di sosial 

media 

Perkembangan saham 

syariah pada masa 

pandemi tumbuh dengan 

konsisten. 
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Informan ke-4 Melakukan 

pendekatan persuasif 

(kelokal-lokal yang 

ada di UIN Antasari 

Banjarmasin) 

Saham syariah bisa 

sebagai alternatif investasi 

yang menguntungkan pada 

masa pandemi. 

Informan ke-5 Sebagai media 

informasi 

Saham syariah mengalami 

kenaikan pada masa 

pandemi, saham syariah 

lebih stabil meskipun 

dalam kondisi ekonomi 

yang kurang stabil. 

Informan ke-6 Sebagai edukasi dan 

pemahaman tentang 

pasar modal syariah, 

selain itu GIS sebagai 

media dan informasi 

tentang pasar modal 

syariah. 

Saham syariah memiliki 

kemampuan yang 

kuatdalam menghadapi 

krisis ekonomi dari 

perspektif pengelolaan 

serta resiko. 
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B. Analisis Data 

Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah menganalisis 

data. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan 

mewawancarai beberapa informan. Oleh karena itu, penulis akan 

menjelaskan hasil penelitian. 

1. Peran Galeri Investasi Syariah BEI UIN Antasari Banjarmasin 

Dalam Meningkatkan Jumlah Investor Saham Syariah Di Masa 

Pandemi Covid-19. 

Peranan berasal dari kata “peran”.  Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang 

dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Peran biasanya banyak 

diucapkan dan dikaitkan dengan kedudukan atau posisi seseorang. Istilah 

“peran” dalam kamus besar bahasa indonesia mempunyai arti pemain 

sandiwara atau film, tukang lawak, perangkat tingkat yang diharapkan 

dimiliki oleh orang yang berkedudukan di peserta didik (departemen 

pendidikan nasional, kamus besar bahasa indonesia, 2005). 

Teori peran merupakan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu selain 

dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih digunakan dalam 

sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga ilmu tersebut, peran diambil dari 

dunia teater. Teori peranan (role theory)  mengemukakan bahwa peranan 

adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi 

tertentu. 

Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari 

pihak dan kewajiban atau disebut juga dengan subjektif. Peran dimaknai 
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sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan 

orang.  

1. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut : 

a. Peranan  meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. 

b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

c. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting 

bagi struktur sosial masyarakat. 

Masalah peranan tergambar dalam firman Allah SWT yaitu Q.S. Al-

Baqarah/2:119 yang berbunyi : 

نَِذْيًرا   بَِشْيًرا بِاْلَحق ِ  اَْرَسْلٰنكَ  اِنَّا   َل  وَّ اْلَجِحْيمِ  اَْصٰحبِ  َعنْ  تُْسـَٔلُ  وَّ  

Artinya : “sungguh kami telah mengutusmu (Muhammad) dengan 

kebenaran, sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan 

engkau tidak akan di minta (pertanggungjawaban) tentang penghuni-

penghuni neraka). 

Galeri Investasi syariah Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai sarana 

dalam penyebarluasan informasi dan sosialisasi tentang pasar modal di 

lingkungan akademika, juga diharapkan mampu meningkatkan 

pengetahuan dan memberikan motivasi kepada civitas betapa pentingnya 

melakukan investasi. Dengan adanya GIS, dapat memudahkan 

penyampaikan informasi produk dan pengenalan investasi lebih jauh lagi 

sehingga dapat mempengaruhi calon investor untuk berinvestasi saham. 
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Menurut KBBI  investor adalah penanam uang atau modal. Investor 

merupakan orang yang menanamkan uangnya dalam usaha dengan tujuan 

mendapatkan keuntungan. Investor adalah orang yang melakukan investasi. 

Umumnya sebutan investor lebih ditujukan kepada individu atau lembaga 

yang menanam modal disuatu perusahaan atau bisnis. 

Tujuan utama investor berinvestasi adalah untuk mendapatkan 

keuntungan. Keuntungan bisa disebut juga dengan return menjadi salah satu 

faktor yang memberi pengaruh terhadap minat sesorang berinvestasi. 

Tujuan individu dalam berinvstasi berbeda-beda, dikarenakan hal tersebut 

telah disesuaikan dengan kebutuhan setiap investor (abdalloh, 

2018).Investor syariah dapat melakukan transaksi jual beli saham syariah 

kapan saja dengan rentang waktu yang singkat. Istilah investor syariah 

merujuk kepada yang melakukan transaksi saham syariah dengan periode 

waktu lama atau preferensi waktunya adalah jangka panjang (Abdalloh, 

2018, hal. 173) 

Tabel 4. 3 Investor Syariah vs Investor Non Syariah 

 Investor Syariah Investor Non 

Syariah 

Persyaratan umum 

menjadi investor 

KTP, Tabungan bank 

syariah, NPWP 

KTP, Tabungan bank 

apa saja, NPWP 

Pembukaan 

Rekening 

AB-SOTS Semua AB 
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Rekening Efek & 

RDN 

Rekening efek 

syariah RDN di bank 

syariah 

Rekening efek RDN 

di bank konvensional 

Objek Transaksi Efek syariah Semua jenis efek 

Analisis Investasi Fundamental dan 

teknikal 

Fundamental dan 

teknikal 

Margin Trading Tidak boleh Boleh 

Short Selling Tidak boleh Boleh 

Sistem perdagangan 

BEI 

JATS Next G JATS Next G 

Sistem perdagangan 

online 

SOTS Semua bisa 

Jadwal 

perdagangan 

Mengikuti jadwal 

perdagangan reguler 

BEI 

Mengikuti jadwal 

perdagangan reguler 

BEI 

Risiko investasi Risiko pasar, risiko 

likuiditas, risiko 

investasi syariah 

Risiko pasar, risiko 

likuiditas 

Risiko Transaksi Risiko gangguan 

proses transaksi 

risiko gagal bayar 

Risiko gangguan 

proses transaksi 

risiko gagal bayar 
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Dari hasil penelitian, Galeri Investasi Syariah BEI UIN Antasari 

Banjarmasin mempunyai peran dalam meningkatkan jumlah investor 

saham syariah dengan melakukan pendekatan persuasif, 

menyebarluaskan informasi melalui sosial media  dan sosialisasi kepada 

semua fakultas yang ada di UIN Antasari Banjarmasin. Selain itu, GIS 

juga memiliki strategi untuk meningkatkan jumlah investor saham 

syariah di masa pandemi covid-19, yaitu dengan strategi konsentrasi, 

strategi perluasan pasar dan strategi pengembangan produk. GIS UIN 

Antasari Banjarmasin juga sebagai edukasi dan pemahaman tentang 

pasar modal juga sebagai media informasi tentang pasar modal. Berikut 

ini dijelaskan cara GIS UIN Antasari Banjarmasin dalam meningkatkan 

jumlah investor saham syariah di masa pandemi covid-19 adalah sebagai 

berikut : 

1. Melakukan pendekatan persuasif 

Pendekatan persuasif merupakan pendekatan dengan 

komunikasi khusus, yang tujuannya untuk mempengaruhi sikap, 

pendapat, dan non verbal. Tujuannya adalah untuk 

mempengaruhi. Pendekatan persuasif biasanya dilakukan oleh 

tim teknis yaitu KSPM kepada calon-calon investor supaya lebih 

tertarik melakukan investasi baik itu kepada teman atau orang-

orang yang belum dikenal. Biasanya cara ini akan dilakukan 

ketika para calon investor mengikuti kegiatan SPM kemudian 

akan diajak lagi untuk bisa mengikuti program kerja yaitu KISS. 

Cara ini merupakan cara yang paling efektif untuk meningkatkan 
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jumlah investor saham syariah apalagi di masa pandemi covid-

19. Karena, minat dari mahasiswa untuk melakukan investasi 

sudah mulai mengurang, mereka sudah merasa nyaman akan 

rebahan, dll padalah investasi sangat penting untuk di masa yang 

akan datang. Maka dari itulah, tim teknis melakukan cara ini 

untuk bisa mempertahankan jumlah investor saham syariah 

ataupun meningkatkan investor saham syariah. 

2. Menyebarluaskan informasi melalui sosial media  

Sosial media sangat berperan dalam menyebarluaskan 

informasi. Sosial media diperuntukkan sebagai wadah bagi 

penggunanya agar dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, 

dan bertukar informasi. Media sosial memiliki kareteristik pesan 

yang disampaikan bersifat umum dan ditujukan untuk banyak 

orang. GIS UIN Antasari Banjarmasin dalam meningkatkan 

jumlah investor di masa pandemi covid-19 salah satunya dengan 

menyebarluaskan program-program yang akan diadakan di akun 

sosial media organisasi ataupun akun sosial media milik pribadi. 

Selama pandemi, GIS sangat memanfaatkan sosial media 

sebagai jalan pintas untuk tetap bertahan di masa pandemi covid-

19. Awalnya GIS UIN Antasari belum bisa untuk beradaptasi di 

masa pandemi covid-19, dengan berjalannya waktu dan 

mengharuskan seluruh kegiatan diadakan online maka dari itu 

GIS mulai beradaptasi dan memanfaatkan sosial media untuk 

terus meningkatkan jumlah investor saham syariah. Kendala dari 
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cara ini adalah orang hanya melihat saja tetapi jarang untuk lebih 

berminat untuk berinvestasi. 

3. Sosialisasi kepada semua fakultas di UIN Antasari Banjarmasin 

GIS merencanakan akan mengadakan sosialisasi kepada 

fakultas yang ada di UIN Antasari Banjarmasin yaitu dengan 

mengadakan pertemuan dengan dekan-dekan fakultas di UIN 

Antasari Banjarmasin dikarenakan kebanyakan investor saat ini 

berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam saja. Dengan 

adanya pertemuan tersebut, GIS akan meminta izin untuk 

mengadakan sosialisasi ke lokal-lokal yang ada dan 

memperkenalkan program-program yang ada di GIS UIN 

Antasari Banjarmasin untuk menjadi seorang investor. Cara ini 

diharapkan untuk bisa lebih meningkatkan jumlah investor 

saham syariah apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. 

Menurut teori dimensi peran GIS UIN Antasari Banjarmasin 

berperan sebagai strategi. Adapun strategi-strategi khusus yang dilakukan 

GIS UIN Antasari Banjarmasin dalam meningkatkan jumlah investor saham 

syariah antara lain sebagai berikut : 

1. Strategi konsentrasi 

Strategi konsentrasi mengarahkan kepada sumber daya dan 

dana yang dimiliki oleh GIS UIN Antasari Banjarmasin. Strategi 

ini diawali dengan sasaran calon investor yang sama sekali 

awam dengan dunia pasar modal. Kemudian, strategi ini 

dilakukan dalam bentuk edukasi yaitu dengan mengadakan 
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program-program untuk menarik investor. Strategi ini tetap 

menjadi konsentrasi dalam meningkatkan jumlah investor saham 

syariah karena untuk menyampaikan dan mengedukasi, disisi 

lain berpotensi untuk membuka dan memiliki rekening saham. 

Strategi tersebut secara tidak langsung berperan banyak dalam 

proses pertumbuhan investor saham syariah. strategi 

konsentrasi, yakni dengan melakukan sosialisasi dan edukasi 

secara konseptual dan praktik. 

2. Strategi perluasan pasar 

Dalam rangka memperluas pasar, GIS UIN Antasari 

Banjarmasin melakukan gerakan penyebaran informasi, tidak 

hanya di UIN Antasari Banjarmasin saja tetapi juga di wilayah 

Banjarmasin. Strategi ini sangat diperlukan SDM yang cukup 

banyak karena dampak jangka panjangnya mampu menyiapkan 

kader-kader ke pasar modalan. Ketika pandemi, strategi ini 

dilakukan dengan arah digitalisasi, online atau virtual. Langkah 

tersebut, karena percepatan dan efesiensi dalam operasional para 

pelaku pasar modal. 

3. Strategi pengembangan produk 

Tujuan utama dari strategi ini adalah strategi yang berusaha 

untuk melakukan perubahan produk secara subtansial. Melalui 

pengembangan produk, strategi ini cenderung mengikuti 

perkembangan selera konsumen. Salah satunya adalah mode 

lama yang kurang efisien yaitu proses pembuatan rekening harus 
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tatap muka di GIS UIN Antasari Banjarmasin. Sedangkan untuk 

sekarang pembukaan rekening saham dilakukan secara online. 

Pembukaan rekening saham merupakan alternatif dan langkah 

untuk terus meningkatkan investor saham syariah. 

Dari penelitian dan fakta lapangan yang terjadi menunjukkan bahwa 

peran GIS UIN Antasari Banjarmasin sangat penting untuk meningkatkan 

jumlah investor saham syariah di masa pandemi covid-19. GIS UIN 

Antasari Banjarmasin memanfaatkan sosial media yang ada untuk 

menunjang dan mendukung semua kegiatan yang telah dilakukan untuk 

terus bisa meningkatkan jumlah investor saham syariah. Setelah masuknya 

covid-19 kegiatan-kegiatan yang biasa dijalankan guna mencari investor 

mulai terbatasi dan bahkan sempat terhenti dalam kurun waktu hampir 1 

tahun. Hal ini disebabkan karena berhentinya operasi tatap muka di 

perkuliahan yang mengakibatkan terhambatnya jalan kegiatan 

kemahasiswaan. 

Namun pada akhir tahun 2021 hingga awal 2022 GIS UIN Antasari 

mulai bangkit dengan mengambil jalan pintas online dalam melakukan 

kegiatan Sekolah Pasar Modal (SPM) dan kegiatan GIS lainnya yang 

dijalankan oleh KSPM UIN Antasari. Kegiatan yang dijalankan secara 

online tentunya berbeda dengan offline.  Mulai dari system yang berubah, 

jumlah target yang menurun, hingga keaktifat investor yang berkurang. 

GIS UIN Antasari Banjarmasin melakukan beberapa cara untuk 

meningkatkan jumlah investor saham syariah adalah dengan cara 

melakukan program-program kerja seperti SPM, FCI dan KISS. Dengan 
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adanya program tersebut, membuat calon investor bisa lebih leluasa untuk 

belajar dan memahami tentang berinvestasi di pasar modal syariah. 

Narasumber dari kegiatan tersebut pun biasanya langsung dari sekuritas atau 

bursa efek Indonesia. 

Berdasarkan hasil penelitian, GIS UIN antasari Banjarmasin sangat 

berperan  dalam meningkatkan jumlah investor saham syariah di masa 

pandemi covid-19. Meningkatkan jumlah investor saham syariah di GIS 

UIN Antasari Banjarmasin ada 3 cara yang dilakukan yaitu 

menyebarluaskan informasi melalui sosial media, melakukan pendekatan 

persuasif dan sosialisasi kepada semua fakultas yang ada di UIN Antasari 

Banjarmasin. Dengan adanya cara tersebut dapat meningkatkan jumlah 

investor saham syariah dan bisa direalisasikan untuk menunjang dan 

meningkatkan jumlah investor saham syariah. GIS juga melakukan strategi 

dalam meningkatkan jumlah investor saham syariah yaitu strategi 

konsentrasi, strategi perluasan pasar dan strategi pengembangan prodeuk. 

Peran dari GIS UIN Antasari Banjarmasin adalah sebagai edukasi dan 

pemahaman tentang pasar modal dan sebagai media juga informasi tentang 

pasar modal. Peran tersebut sangat menunjang untuk meningkatkan jumlah 

investor saham syariah di masa pandemi covid-19 seperti sekarang ini. 
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2. Perkembangan investasi saham syariah di masa pandemi covid-19 

di GIS UIN Antasari Banjarmasin. 

Perkembangan pasar modal tidak lepas dari pihak-pihak yang 

berkepentingan. Artinya, kedua belah pihak saling membutuhkan dan 

menguntungkan baik investor maupun perusahaan (emiten) (ikit, 2019, hal. 

140). Bagi sebagian perusahaan, pasar modal merupakan sarana mencari 

sumber pendanaan untuk pengembngan dari usahanya (Diantoro, 2010). 

Pasar modal memiliki peran penting bagai perekonomian suatu negara 

karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana 

bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk 

mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor).  

Pasar modal syariah memiliki dua peran penting yaitu sebagai 

sumber pendanaan bagi perusahaan untuk pengembangan usahanya melalui 

penerbitan efek syariah dan sebagai sarana investasi efek syariah bagi 

investor. Pasar modal syariah bersifat universal, dapat dimanfaatkan oleh 

siapapun tanpa melihat latarbelakang suku, agama, dan ras tertentu. 

(www.ojk.go.id). Prinsip islam di pasar modal diartikan sebagai prinsip-

prinsip yang menjadi variabel atau syarat utama terbentuknya pasar modal 

yang sesuai dengan syariah (abdalloh, 2018, hal. 20). 

Seberapa besar peranan pasar modal pada suatu negara dapat dilihat 

dari 5 aspek (aspek mikro) berikut ini : (sunariyah) 

1. Sebagai fasilitas melakukan interaksi antara pembeli dan penjual untuk 

menentukan harga saham atau surat berharga yang diperjualbelikan. 
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2. Pasar modal memberikan kesempatan kepada para investor untuk 

memperoleh hasil (return) yang diharapkan. 

3. Memberikan kesempatan kepada investor untuk menjual kembali saham 

yang dimilikinya atau surst berharga lainnya. 

4. Menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

perkembangan suatu perekonomian. 

5. Mengurangi biaya informasi dan transaksi surat berharga. 

Menurut Bursa Efek Jakarta(BEJ), saham syariah adalah efek yang 

memiliki bentuk saham dan tidak melanggar prinsip syariat di pasar modal 

(ramadani, 2021, hal. 1). Saham syariah merupakan efek berbentuk saham yang 

tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Saham merupakan bukti 

kepemilikan atas suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT) 

(HUSNAN, 2010, hal. 275). 

Pada awal masa pandemi covid-19, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) mengalami penurunan. Menurut data 

yang bersumber dari Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2020, persentase 

penurunan indeks harga saham syariah relatif lebih kecil dari pada indeks saham 

konvensional. Saham syariah lebih baik dalam menghadapi krisis resesi ekonomi 

dibandingkan dengan saham konvensional dikarenakan saham syariah lebih baik 

dalam sisi pengelolaan dan lebih stabil dalam menghadapi resiko. 

Di UIN Antasari Banjarmasin, perkembangan investasi saham syariah pada 

masa pandemi mengalami pertumbuhan yang konsisten. Karena kebanyakan 

investor lebih mengontrol perkembangan saham. Perkembangan saham secara 

umum menunjukkan kinerja yang meningkat signifikan selama periode pandemi. 
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Saham syariah bisa bertahan walaupun ekonomi sedang anjlok dikarenakan saham 

syariah memiliki kekuatan transaksi sehingga tetap stabil dan instrumen syariah 

lebih less volatile. Bahkan pada masa pandemi covid-19, investor lebih banyak 

melakukan transaksi dan bisa lebih sering mengawasi saham. Walaupun jumlah 

investor kurang meningkat ketika masa pandemi tetapi perkembangan saham di 

GIS UIN Antasari Banjarmasin lebih baik dari pada sebelum masa pandemi covid-

19. 

Dapat disimpulkan bahwa perkembangan investasi saham syariah di GIS 

UIN Antasari Banjarmasin selama masa pandemi mengalami kenaikan karena 

kebanyakan investor lebih mengontrol perkembangan saham, jika dilihat dari  

persfektif pengelolaan serta resiko peningkatan karena mempunyai kekuatan 

transaksi yang lebih loss volatile. 

 

 

 


