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Mekanisme Pasar Modal
Buku ini merupakan buku yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau panduan bagi praktisi bisnis seperti investor dan calon investor untuk berinvestasi di pasar modal. Ide penulisan buku ini berangkat dari melihat banyaknya praktisi bisnis yang belum memahami tentang hakekat dari berinvestasi. Pihak yang memiliki aset yang banyak, namun pemahaman akan investasi hanya sebatas besarnya keuntungan dan waktu untuk balik modal. Dalam buku ini penulis
mencoba menawarkan dan menuntun investor pemula untuk memahami beberapa konsep dasar investasi dan portofolio di pasar modal. Buku ini terdiri dari 9 (sembilan) bab yaitu: Investasi dan Pengambilan Keputusan Investasi, Return dan Risiko, Pasar Modal, Pemilihan Portofolio, Capital Asset Pricing Model (CAPM), Abritrage Pricing Theory (APT), Single Index Model (SIM), Model Markowitz, dan Evaluasi Kinerja Portofolio.
Pertanyaan yang timbul dan harus dijawab adalah apakah yang mendorong minat investor untuk membeli saham-saham pada awalnya, tanpa mengetahui apa yang akan terjadi kemudian atas saham-saham pilhan mereka. Terbukti 6 bulan kemudian saham-saham pilihan mereka mencetak gain terbesar selama semester I 2016. Tentunya sudah sangat populer sebagai investor atau calon investor bahwa dalam rangka memahami cara kerja saham-saham di pasar modal ada dua
pendekatan analisa yang bertujuan untuk memilih saham-saham unggulan baik untuk jangka pendek, menengah atau panjang. Analisa yang dimaksud diatas adalah analisa teknikal dan analisa fundamental. Buku ini akan menerapkan ke 2 analisa tersebut untuk ke 20 saham top gainer dan melihat mana yang paling realistis dalam pengambilan keputusan membeli pada periode sebelum Juni 2016. Hal penting yang harus dipahami seorang investor adalah musuh utama
kegagalan investasi adalah ketidak tahuan atau minim ilmu, akan tetapi setelah seorang investor cukup ilmu tentang saham, maka musuh berikutnya adalah diri sendiri. Analisa-analisa ini diterapkan pada periode sebelum harga saham-saham naik yaitu Juni 2015 – Januari 2016, Januari – Maret 2016 dimana investor akan melakukan pembelian lebih awal untuk memperoleh harga beli terendah dan untuk mencapai gain maksimal. Periode terakhir adalah Maret – Juni
2016, investor akan masuk pada saat-saat terakhir dimana harga beli sudah lebih tinggi dari periode sebelumnya.
Encyclopedia of economy, business, and management.
Berinvestasi di Pasar Modal tidaklah sesulit seperti yang sering disampaikan para ahli keuangan dan pasar modal. Melalui berbagai contoh aktual, penulis menunjukan bahwa individual investors memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh para professional investors. Dengan keunggulan yang dimilikinya ini, maka individual investors seharusnya dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik dibanding dengan so-called professional investors. Buku ini memang
terutama ditujukan untuk individual investors yang ingin merancang dan mengelola portfolionya sendiri. Benang merah dari catatan-catatan yang ada di buku ini, berlandaskan pemahaman bahwa dibalik lembaran saham itu ada kinerja sebuah perusahaan. Oleh karena itu, dalam jangka panjang, satu-satunya faktor yang akan menentukan harga saham sebuah perusahaan hanyalah kinerja perusahaan tersebut. Konstruksi pembentukan harga yang "terpaksa" terus menerus
terjadi di pasar setiap saatnya, menjadi magnit bagi lebih dari 80% pelaku pasar, termasuk para professionals, memungkinkan terjadinya disparitas antara PRICE (yang dibayarkan) dan VALUE (yang didapatkan) dari perusahaan yang sahamnya kita beli. Kemewahan waktu yang dimilili individual investors - yang tidak selalu dimilili professional investors - memungkinkan mereka untuk memusatkan perhatian kepada satu-satunya faktor yang akan menentukan harga
saham perusahaan, yaitu Kinerja Perusahaan. Apa yang terjadi setiap saatnya di pasar tidak akan menjadi perhatian utamanya. Buku ini disusun atas dasar pengalaman penulis melakukan stock-investing selama 30 tahun terakhir, baik di BEI maupun di major stock-exchanges lainnya. Buku dalam bentuk cetak, saat ini hanya bisa dibeli di counter SahamKu di Tokopedia. Ulasan dan testimonial pembaca juga dapat dilihat di counter SahamKu di Tokopedia.
Awang Faroek Ishak di Mata Para Sahabat Edisi 1 Cetakan 1
Indonesia economic outlook 2010
Mengenal dan Memahami Ruang Lingkup Pasar Modal Islam
mekanisme perdagangan saham, analisis sekuritas, dan strategi investasi di Bursa Efek Indonesia (BEI)
PANDUAN PRAKTIS INVESTASI DAN TRADING SAHAM SYARIAH UNTUK PEMULA
Rahasia Menggadakan Investasi sampai 7X lipat Top 20 Saham Semester I, 2016
Analysis on the international economic integration and monetary in East Asian countries, including Indonesia.
Inilah referensi utama yang membahas masa depan Pasar Modal. Syariah di Indonesia berdasar metode penelitian yang sudah teruji secara ilmiah. Buku ini menilik kebijakan regulator, sekaligus harapan masa depan setelah menganalisis realitas produk syariah di pasar modal Indonesia. Filosofi dan nilai dasar sistem pasar modal yang transparansi termasuk dalam analisis dan pembahasan buku ini. Rujukan penting ini tidak hanya memberikan wawasan baru tentang Pasar Modal Syariah dari sisi praktik dan mekanismenya, tetapi juga dari perspektif pengembangan kebijakannya regulasi
produk syariah di pasar modal Indonesia. Buku persembahan penerbit PrenadamediaGroup
Banyak orang ingin mempelajari hukum bisnis, tetapi urung melakukannya karena bahasa hukum yang rumit dan banyak mengandung bahasa asing (Belanda).Dalam buku ini, Penulis berusaha menguraikan beberapa aspek dan pengaturan hukum bisnis di Indonesia dengan bahasa yang relatif lebih sederhana sehingga mudah dipahami kendati oleh orang yang tidak pernah belajar ilmu hukum. Sasaran buku ini adalah berbagai kalangan baik mahasiswa, karyawan/pegawai, dan masyarakat umum yang ingin memahami hukum (bisnis) tanpa perlu belajar ilmu hukum di Fakultas Hukum.
Untuk memudahkan pemahaman, pada bab awal, buku ini membahas mengenai pengertian dan konsep hukum secara sekilas. Bab-bab selanjutnya, Penulis telah memilih beberapa tema yang sering dijumpai dalam setiap pembahasan mengenai hukum bisnis. Buku ini mulai disusun Penulis pada tahun 2012. Kemudian ketika melanjutkan pendidikan di Program Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Penulis mendapat kesempatan dengan fasilitas pustaka yang melimpah, sehingga dapat menyempurnakan isi buku dengan berbagai referensi. Harapan Penulis, buku ini akan
membuka cakrawala pembaca mengenai hukum yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Tidak ada gading yang tak retak. Oleh karena itu, masukan dan kritik dari segenap pembaca demi perbaikan isi buku ini sangat diharapkan Penulis. Akhirnya, selamat membaca. Terima kasih.
Penulisan buku “Pengantar Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio Pasar Modal Indonesia” dengan tujuan untuk membantu para mahasiswa dalam perkuliahan, dan yang sedang mencari referensi materi tentang pasar modal. Dalam buku ini disajikan materi pengenalan pasar modal mulai dari dasar-dasar investasi, jenis investasi, gambaran umum pasar modal, produk pasar modal, proses go public, proses transaksi, produk derivatif dan repo saham, reksadana, serta alat analisa yang digunakan dalam menentukan portofolio mulai dari analisa fundamental, teknikal analisis serta
pemahaman tentang psikologi pasar saham, juga tentang perilaku keuangan (behavioral finance) dalam lingkup pasar modal. Buku ini juga tidak lupa memberikan gambaran tentang manajemen pengelolaan portofolio pasar modal. Pembahasan tersebut disertai dengan contoh-contoh kasus agar memudahkan pembaca untuk memahami penjelasan dalam pokok bahasannya.
Mimbar kekaryaan ABRI.
Manajemen Keuangan Fundamental
suatu tinjauan relegi mengenai transaksi jual beli obligasi dan saham di bursa efek Indonesia
Membuka Cakrawala Ekonomi
Ekonomi & Akuntansi: Mengasah Kemampuan Ekonomi
Pasar Uang dan Pasar Modal
Buku Konsep Dasar Investasi dan Pasar Modal ini di gunakan bagi Mahasiswa S1 Manajemen dan S-1 Akuntansi, pendekatan penulisan lebih disederhanakan agar mahasiswa dapat memahami dengan mudah sebelum mengambil mata kuliah derivasi keuangan lainnya, selain itu buku ini juga meletakan pemahaman yang mendasar dalam memilih Investasi yang menguntungan
Buku ini terdiri dari beberapa bahasan, mulai dari bahasan tentang pasar keuangan, dilanjutkan pembahasan tentang seluk beluk pasar uang, seluk beluk tentang pasar modal hingga manajemen portofolio dan teknik analisis penilaian investasi. Dengan bahasan yang cukup lengkap tersebut, kehadiran buku ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi semua pihak yang memerlukannya. Secara lengkap buku ini membahas: Bab 1 Pasar Keuangan Bab 2 Pasar Uang Bab 3 Pasar Valuta Asing Bab 4 Pasar Perdana Bab 5 Pasar
Modal Bab 6 Saham Bab 7 Obligasi Bab 8 Index Harga Saham Bab 9 Kebijakan Dividen Bab 10 Manajemen Portofolio
Pasar Modal di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Beritanya banyak menghiasi media-media massa bahkan di televisi. Masyarakat mulai mengenal berbagai instrumen investasi seperti saham, obligasi, reksa dana. Belakangan muncul beberapa instrumen baru seperti kontrak berjangka indeks, kontrak opsi saham, obligasi ritel Indonesia ( ORI ) dan exchange traded fund ( ETF )
Saat ini materi pasar modal sudah diajarkan di tingkat SMA. Materi pasar modal dilombakan di berbagai ajang seperti cepat tepat dan berbagai lomba lainnya. Bahkan materi pasar modal sudah diujikan dalam forum Olimpiade Ekonomi Tingkat Nasional. Buku ini merupakan kumpulan tanya jawab seputr pasar modal dan berbagai aktivitas dalam perdagangan saham di Bursa Efek yang dikemas dan disusun secara bertahap dari pengenalan dasar tentang pasar modal, pengenalan instrumen saham dan obligasi, proses go public dan
pencatatan saham di Bursa Efek, mekanisme perdagangan saham di BEI, pengenalan indeks dan tata cara perhitungannya serta pengenalan terhadap reksa dana. Untuk menambah pemahaman disertakan pula kumpulan berbagai istilah penting di pasar modal Indonesia.
Investasi Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia
Teori, Analisis, dan Aplikasi dalam Melakukan Investasi
Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia
Ekonomi SMA/MA Kls XI (Diknas)
LIMITASI HAKIM GAGASAN REKONSTRUKSI KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA
peluang dan tantangan bagi Indonesia
Buku ini disusun sengaja untuk memenuhi keinginan‘investor pemula’ dalam investasi jangka pendek-panjang di pasar uang dan pasar modal. Juga sebagai supplement bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen keuangan, pasar modal dan manajemen investasi-portofolio. Dalam buku ini mencoba menjelaskan semua produk investasi terutama di aset keuangan (financial assets) dari mulai definisi investasi, tujuan investasi, risiko investasi, analisis
teknikal-fundamental dalam investasi. Mulai dari saham, obligasi, reksadana, SUN, sukuk, SBI, SBR, emas, dinar, dirham, deposito, dana pensiun. Pokoknya mulai dari konsep, produk, hingga perusahaan pialang, metode penentuan suku bunga oleh Perbankan, konsep time value of money (konvensional) hingga economic value of time (syariah). Lengkap ada di buku ini.
Stock and bond trading from an Islamic viewpoint, with reference to Indonesia.
Pengetahuan pasar modal menjadi topik penting yang harus dikuasai mahasiswa Indonesia dan para pelaku bisnis. Paling tidak ada dua alasan yang bisa mendasar statement tersebut. Pertama, kalangan kampus akhir-akhir ini sedang menggalakkan entrepreneurship. Namun, sering kali kewirausahaan ini dihadapkan pada permasalahan permodalan. Hal yang selalu dijumpai, lulusan perguruan tinggi yang sudah menguasai ilmu entrepreneurship sekalipun tidak berhasil
melahirkan usaha sendiri, akibat tidak tersedianya modal. Padahal, pasar modal bisa menyediakan modal yang diperlukan tersebut. Alasan kedua, tiga dekade terakhir dunia sering dilanda krisis ekonomi yang bersumber dari pasar modal. Pasar modal yang niat awalnya dibentuk untuk menyediakan modal bagi para pengusaha dan menyediakan alternatif penghasilan bagi para pemilik modal, telah menjadi ajang spekulasi, yang selalu berakhir dengan krisis ekonomi.
Dengan memahami mekanisme kerja pasar modal dan perilaku para investornya, maka para mahasiswa bisa memanfaatkan keberadaan pasar modal, bukan malah jadi korban. Kelak setelah lulus, para mahasiswa tidak terhambat oleh masalah permodalan lagi ketika hendak membangun usaha, dan juga mampu mengelola pasar modal agar bisa menyelamatkan negara dari krisis ekonomi. Buku ini menyajikan topik-topik yang memungkinkan mahasiswa memiliki pengetahuan yang cukup
dan keterampilan yang mumpuni untuk bisa menarik manfaat dari keberadaan pasar modal.
LIMITASI kekuasaan kehakiman di Indonesia memiliki landasan falsafah dan konstitusional yang kuat. Limitasi kekuasaan kehakiman bertujuan mewujudkan pemisahan dan pembagian kekuasaan agar tidak terjadi absolut power. Pada saat yang sama, limitasi kekuasaan kehakiman juga merupakan sarana mewujudkan hakim yang merdeka dalam menjalankan tugasnya. Di tengah menurunnya animo masyarakat menyelesaikan sengketa bisnis di Pengadilan Niaga, buku ini menawarkan
pendekatatan limitasi kekuasaan kehakiman untuk merekonstruksi peran Pengadilan Niaga yang lebih efektif dan ideal. Pengadilan Niaga sebagai sub sistem dalam kekuasaan kehakiman memiliki kompetensi yang berbeda sekaligus memiliki sejarah kehadiran yang berbeda. Dari perspektif limitasi kekuasaan kehakiman, hal tersebut merupakan energi yang harus dimaksimalkan untuk mencapai tujuan yang dibebankan oleh undang-undang kepadanya. Buku yang didasarkan
pada disertasi untuk meraih gelar doktor oleh penulisnya, mengusulkan perlunya perluasan kompetensi Pengadilan Niaga dan perlunya perundang-undangan khusus tentang Pengadilan Niaga dalam upaya melakukan rekonstruksi terhadap Pengadilan Niaga yang meliputi pembaruan visi dan misi serta reformasi kekuasaan kehakiman Pengadilan Niaga. *** Kata Mereka Tujuan utama dibentuknya Pengadilan Niaga ialah agar dapat menjadi sarana hukum bagi penyelesaian utangpiutang di antara para pihak yaitu debitor dan kreditor secara cepat, adil, terbuka, dan efektif, sehingga dapat meningkatkan penyelenggaraan kegiatan usaha dan kehidupan perekonomian. Seiring dengan cepatnya perubahan dalam dunia usaha dan bisnis, yang salah satunya digerakkan oleh teknologi, dengan hadirnya bisnis online yang menjadikan dunia seakan-akan tidak ada sekatnya, maka usulan dari penulis buku ini agar memaksimalkan fungsi Pengadilan Niaga
dengan dukungan kemampuan hakim yang sudah terserti_kasi merupakan terobosan yang sangat baik. Hal itu sekaligus menunjukkan kepada dunia usaha global bahwa hukum di Indonesia adaptif terhadap perubahan dan perkembangan teknologi. Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku hasil penelitian mendalam untuk disertasi penulis di Prodi Doktoral Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini
mere_eksikan berbagai persoalan kekuasaan kehakiman dalam domain yudisial, sejalan dengan perkembangan dan pembaruan hukum nasional Indonesia. Buku ini menjadi sangat menarik untuk dibaca di tengah lamban dan kurangnya tulisan yang berdimensi ilmiah. Sebagai seorang praktisi hakim, apa yang dikemukakan di mimbar akademis, terutama melalui penelitian disertasi, menjadi makin bernilai tinggi dan menarik untuk ruang diskursus ilmiah hukum. Sebab,
perspektif tersebut tidak hanya akan diuji oleh publik, tetapi juga diuji secara akademis yang selanjutnya akan membawa pengaruh di lingkungan keilmuan. Saya yakin buku ini dapat memberikan kontribusi besar bagi pembangunan hukum di Indonesia. Dr. Febrian, S.H., M.S. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya - Palembang
Dasar Dasar Investasi Bagi Pemula
Pengantar Pasar Modal dengan Pendekatan Statistika
CARA SIMPEL BERINVESTASI DI PASAR MODAL
Transaksi saham di pasar modal Indonesia
Panduan praktis merencanakan keuangan untuk investasi di pasar modal, pasar uang & valas

Buku ini hadir sebagai jawaban akan keterbutuhan tersedianya referensi kepasarmodalan yang lengkap, aktual, dan komprehensif. Buku ini memuat ulasan tentang Undang-Undang Pasar Modal serta sanksi dan prosedur bermain di pasar modal. Buku persambahan penerbit Prenada Media Group.
Buku ini merupakan buku keuangan dalam lingkup perusahaan korporat, perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang telah terdaftar pada suatu bursa saham (Terbuka atau Tbk.). Perusahaan korporat yang digunakan dalam contoh aplikasi dalam buku ini merupakan perusahaan yang dapat ditelaah datanya karena data tersedia secara lengkap. Keterbukaan pelaporan perusahaan korporat merupakan keharusan bagi
perusahaan yang telah terdaftar di pasar modal untuk menginformasikan data perusahaan kepada publik. Semua aksi korporasi yang dilakukan oleh perusahaan korporat diumumkan kepada masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan terhadap informasi perusahaan korporat tersebut. Penilaian akan kualitas perusahaan korporat didasarkan pada keakuratan data yang diinformasikan, baik untuk pihak internal maupun pihak
eksternal. Buku Manajemen Keuangan Korporat ini dibuat dengan menggabungkan antara dasar-dasar teori Manajemen euangan, riset Manajemen Keuangan, dan aplikasi dalam praktik Manajemen Keuangan dengan menggunakan data ril perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (IDX). Harapannya, buku ini memberi insight bagi para periset, investor, analis, dan pemerhati pasar modal sehingga secara fundamental
dapat diketahui wujud senyatanya perusahaan korporat tersebut. Wujud senyatanya perusahaan korporat akan dapat memberikan pertimbangan yang wajar dan tidak keliru (bias) mengenai perusahaan korporat tersebut. Buku ini memberikan teori, analisis, dan aplikasi dengan data riil. Sumber-sumber data dan informasi dengan memberikan link pada website yang diperlukan juga disertakan, sehingga dapat mempermudah bagi pembaca
untuk melakukan pembaharuan data (updated data).
Pasar modal Islam menjalankan fungsi intermediasi dengan menyediakan produk investasi berbasis Islam, yang menghubungkan antara pihak yang membutuhkan dana dengan pemilik dana. Efek atau sekuritas syariah yang diterbitkan akan ditawarkan kepada investor melalui mekanisme intermediasi di pasar modal Islam. Buku ini hadir untuk membantu para pembaca dalam mengenal dan memahami ruang lingkup pasar modal Islam di
Indonesia.
On capital market and stock exchange in the Indonesia Stock Exchange.
Bank & Lembaga Keuangan Syariah
Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia
Hukum Perikatan Islam Di Indonesia
Pasar modal dalam pandangan hukum Islam
ekonomi makro, demografi, ekonomi syariah
Dunia EKUIN dan PERBANKAN

Kegiatan investasi dapat dilakukan pada sejumlah asset, yaitu: asset real yang terdiri atas tanah, emas, mesin atau bangunan dan asset financial dalam bentuk deposito, saham, obligasi, option, warrant atau futures. Aset financial disebut sebagai klaim berbentuk surat berharga atas sejumlah asset-aset pihak penerbit surat berharga tersebut. Investor adalah orang yang melakukan investasi
dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup investor dalam bentuk untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa datang, mengurangi tekanan inflasi, dorongan untuk menghemat pajak dan lain-lainnya. Hal dasar dalam proses keputusan investasi adalah pemahaman hubungan antara return yang diharapkan dan risiko suatu investasi. Adanya pengetahuan terhadap analisis return yang
diharapkan dapat meminimalisir risiko merupakan strategi yang sangat diperlukan dalam investasi saham. Pengetahuan analisis merupakan modal utama seorang investor untuk siap melakukan investasi, untuk itu seorang investor dan yang baru belajar investasi perlu alat analisis. Buku Pengantar Pasar Modal dengan Pendekatan Statistika ini diterbitkan oleh penerbit deepublish dan tersedia juga
versi cetaknya.
Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. Pasar Modal berperan penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal merupakan salah satu sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana perusahaan untuk mendapatkan
dana dari masyarakat pemodal (investor) dan sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. Pada titik inilah perlunya pemahaman mengenai Hukum Pasar Modal sebagai antisipasi dari kemungkinan penyalahgunaan proses transaksi pasar modal yang dihasilkan. Buku ini diharapkan dapat memberikan dasar-dasar pemahaman akan
Hukum Pasar Modal di Indonesia bagi upaya melindungi para investor yang berkecimpung dalam pasar modal di Indonesia. Buku ini disusun dengan bahasa yang mudah dipahami disertai contoh contoh yang diuraikan secara jelas, sehingga diharapkan pembaca akan lebih terbantu dalam proses Pasar Modal di Indonesia. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
These two highly-respected authors have revised this best-selling book to include more current, modern subject matter and events while maintaining those features that have contributed to its great success. It continues to use stories, graphs, and equations and a unified, logical organization to make economic concepts easy-to-understand and relevant to all readers. Users of this book see
the connection between growth, trade, comparative advantage, and the production possibilities frontier. When readers understand how a simple competitive market system works, they are ready to focus on problems of real-world markets.Currency data has been updated, with coverage of deflation, the effects of the war with Iraq and the war on terrorism, and the wars'impact on the national
deficit. A comprehensive overview introducing economics begins the book; subsequent topics include: foundations of microeconomics: consumers and firms; market imperfection and the role of government; concepts and problems in macroeconomics; the goods and money markets; macroeconomic analysis; and the world economy.An excellent desk reference for economists; this book will serve any
business owner, as an understanding of basic economics will prove helpful in all ventures.
UUPM No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan bahwa Pasar Modal mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi masyarakat. UUPM menegaskan dibutuhkannya landasan hukum untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal dan melindungi kepentingan masyarakat pemodal
dari praktik yang merugikan, salah satunya adalah Perdagangan Efek Berdasarkan IOD (Informasi Orang Dalam) atau Insider Trading. Insider Trading merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana dalam mayoritas rezim Pasar Modal. Indonesia pun menganut paradigma demikian. UUPM menentukan Insider Trading merupakan tindak pidana. Penanganan kasus Insider Trading yang tuntas
diharapkan menambah keyakinan investor untuk tidak ragu berinvestasi di Pasar Modal. Pengaturan Insider Trading bertujuan untuk menciptakan kepercayaan investor. Penegakan Hukum dan ketentuan mengenai Insider Trading mengimplikasikan pengenaan sanksi sebagai bentuk Penegakan Hukum sebagaimana diatur dalam UUPM.
Pasar modal
Lembaga Keuangan Islam
Principles of Economics
ANALISIS INVESTASI DAN MANAJEMEN PORTOFOLIO PASAR MODAL INDONESIA
Integrasi keuangan dan moneter di Asia Timur
Hukum Bisnis Indonesia
Dalam buku ini dibahas secra lengkap tentang berbagai lembaga keuangan syariah, khususnya yang terdapat di Indonesia berikut sejarah, landasan hukum, dan perbedaannya dengan lembaga sejenis dalam sistem keuangan konvensional. Di antara lembaga yang menjadi pusat pembahasan dalam buku ini adalah: Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Lembaga Zakat dan Wakaf, Dana Pensiun, BMT, Leasing, dan Modal Ventura Islam. --- Buku persembahan penerbit
Prenadamedia Kencana
Buku ini secara khusus membahas Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, terutama yang berkembang di Indonesia. Di dalam buku ini disajikan konsep dan praktik Bank Syariah, Pasar Uang Syariah, Pasar Modal Syariah, Reksadana Syariah, Pasar Uang Syariah, Asuransi Syariah, Dana Pensiun Syariah, Perusahaan Modal Ventura Syariah, Lembaga Pembiayaan Syariah yang terdiri dari Perusahaan Sewa Guna Usaha, Perusahaan Anjak Piutang, Perusahaan Kartu Plastik, dan
Perusahaan Pembiayaan Konsumen. Ada pula Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang terdiri dari Pegadaian Syariah, Lembaga Pengelola Zakat, Lembaga Pengelola Wakaf, dan Koperasi Syariah atau BMT. Dalam buku edisi kedua ini berbagai hal telah dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan yang telah terjadi. Buku Persembahan Penerbit PrenadaMedia -KencanaBuku ini berisi materi studi Hukum Perikatan Islam Di Indonesia. Terdiri dari 15 ab, diawali dengan telaah teori iltizam, akad sampai dengan anatomi perancangan akad yang biasa dilakukan dalam praktik Lembaga Keuangan Syariah.
“Jadi, faktor leadership Pak Awang cukup kuat, dan dukungan masyarakat juga cukup kuat. Dipastikan, dia akan berhasil membangun daerahnya dengan baik, termasuk membangun Kalimantan Timur.” Richard Gozney CMG (Dubes Kerajaan Inggris untuk Indonesia) “Sebenarnya, yang paling penting, entah itu negara, pemerintah atau korporasi, tergantung orang nomor satunya. Karena orang tersebut yang harus mempunyai visi, pandangan dan leadership. Nah, saya mengamati,
ternyata Awang Faroek punya visi yang sangat jelas, yang menunjukkan dia pantas disebut seorang CEO. Sebab, dia memiliki pola pikir yang sama dengan CEO.” Tanri Abeng, MBA (Ketua Allen Abeng Institute) “Beliau itu figur yang sangat baik untuk menjadi seorang pemimpin karena memiliki tiga syarat: bibit, bebet dan bobot. Bibit-nya, beliau seorang bangsawan (blue blood). Sementara bebet-nya, diartikan dengan bakatnya yang besar untuk tampil sebagai
pemimpin, termasuk penampilannya yang elegan. Bobot-nya, diartikan pendidikannya yang tinggi, penugasan serta pengalamannya yang luas. Jadi, di dalam dirinya terjadi korelasi antara leader is born dan leader is made.” Jend. Pol.(Purn) Rusdihardjo (Mantan Kapolri) “Pak Awang merupakan figur yang sebenarnya sangat cocok dipertimbangkan menjadi top leader di Kalimantan Timur. Saya yakin, kepemimpinan beliau, bukan hanya akan memberikan kesejukan bagi
daerah tersebut, tetapi juga akan membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya.” Drs. J.P. Solossa, M.Si. (Gubernur Papua) "Saya rasa, yang paling tepat untuk saat ini, gubernur sebaiknya berasal dari para bupati, terutama bupati yang sukses membangun daerahnya. Saya melihat, Pak Awang adalah salah satu dari sekian banyak bupati yang sukses membangun daerahnya. Sehingga dia pantas untuk mencalonkan diri menjadi gubernur.” Dr. Andi A. Mallarangeng (Pakar
Politik/Pengamat Otda)
Indikasi, Pembuktian, dan Penegakan Hukum
Solusi Investasi Di Bursa Saham Indonesia
Awang Faroek Ishak di Mata Para Sahabat Edisi 1 Cetakan 2
perspektif hukum ekonomi Islam
Menjadi Jutawan Dalam 6 bulan Di Pasar Modal 2016
Hukum Pasar Modal Di Indonesia
Pasar modalmekanisme perdagangan saham, analisis sekuritas, dan strategi investasi di Bursa Efek Indonesia (BEI)
Buku ini ditulis untuk memenuhi kebutuhan bahan ajar dalam perkuliahan Manajemen Keuangan pada jenjang sarjana, yang lebih mengedepankan aspek kemudahan bagi penggunanya terutama mahasiswa maupun staf pengajar, dalam memahami konsep-konsep fundamental manajemen keuangan secara integratif. Buku ini disusun berdasarkan pengalaman panjang penulis sebagai pengampu matakuliah Manajemen Keuangan pada program sarjana maupun pascasarjana. Motivasi penulis menulis buku ini adalah semata didorong dengan keinginan kuat untuk
menghadirkan literatur manajemen keuangan yang benar-benar membantu mempermudah pemahaman mahasiswa terhadap substansi materi matakuliah Manajemen Keuangan dan membangun efektifitas kemandirian belajar mereka pada perkuliahan Manajemen Keuangan.
Buku ini merupakan penjelasan peran dari investasi syariah untuk menunjang pembangunan ekonomi negara Indonesia. Industri keuangan syariah adalah salah satu bagian dari bangunan ekonomi syariah. Sama halnya dengan ekonomi konvensional, bangunan ekonomi syariah juga mengenal aspek makro maupun mikro ekonomi. Namun, yang lebih penting dari itu adalah bagaimana masyarakat dapat berperilaku ekonomi secara syariah seperti dalam hal perilaku konsumsi, giving behavior (kedermawanan), dan sebagainya. Perilaku bisnis dari para pengusaha
Muslim pun termasuk dalam sasaran gerakan ekonomi syariah di Indonesia. Walau terlihat agak lambat, namun sisi non-keuangan dalam kegiatan ekonomi ini juga semakin berkembang. Secara sederhana, perkembangan itu dikelompokkan menjadi perkembangan industri keuangan syariah dan perkembangan ekonomi syariah non keuangan. Industri keuangan syariah relatif dapat dilihat dan diukur perkembangannya melalui data-data keuangan yang ada, sedangkan yang non keuangan perlu penelitian yang lebih dalam untuk mengetahuinya. Kondisi tersebut
mendorong pemerintah meningkatkan investasi portofolio yang berdasarkan prinsip syariah, untuk mendapatkan peluang dana dari investor Timur Tengah (muslim) dan masyarakat muslim di dalam negeri yang memiliki komitmen tinggi terhadap penerapan-penerapan syariah Islam. Hal ini juga ditandai dengan pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (syariah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam sistem hukum nasional. Hal ini juga tidak terlepad dari pemikiran bahwa setiap investasi akan memberikan kontribusi yang besar untuk
pertumbuhan ekonomi, karena investasi akan mendorong aktivitas perekonomian. Kegiatan investasi akan menyerap dana-dana menganggur yang dimiliki oleh masyarakat maupun perseroan, sehingga tersalur ke aktivitas yang lebih produktif.
Stock and bond trading in Indonesian stock market with references to Islamic economic law.
Tanya Jawab Pasar Modal untuk SMA
Pengetahuan Pasar Modal Untuk Konteks Indonesia
KONSEP DASAR INVESTASI DAN PASAR MODAL
Dalam Perkembangan
Insider Trading
Istilah Pasar Modal A - Z

Buku ini kami susun untuk membantu menambah literasi masyarakat yang ingin terjun ke dalam investasi pasar modal, sebuah kolam investasi yang di dalamnya berputar uang mencapai hingga 9 Trilyun per hari, sebuah perputaran uang yang sangat besar. Jumlah investor Indonesia per Mei 2019 menurut Bursa Efek Indonesia sebanyak 1,9 juta. Jika dibandingkan jumlah penduduk Indonesia pada 2019 menurut Bappenas yang sebanyak 267 juta jiwa,
dengan usia produktif 183 juta jiwa, masih sangat kecil jumlah investor pasar modal di Indonesia.
Ensiklopedi ekonomi, bisnis & manajemen: P-Z
Pasar Modal Syariah
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