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Gubernur Sumatera Barat Mengajak ASN Berinvestasi Saham
Kamis, 25 Agustus 2016 09:06 WIB
Auditorium Gubernuran Padang, Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia Propinsi Sumatra Barat
(KORPRI SUMBAR) -

Gubernur Sumatera Barat Mengajak ASN Berinvestasi Saham
Padang,23 Agustus 2016.
Bertempat di Auditorium Gubernuran Jalan Sudirman Padang, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno
mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk
berinvestasi saham. Dalam sebuah acara Sosialisasi Pasar Modal bagi SKPD Provinsi Sumatera
Barat dengan Tag Yuk Nabung Saham bersama perwakilan Bursa Efek Indonesia Cabang
Padang, Gubernur menegaskan pentingnya untuk berinvestasi saham agar kita bisa menjadi motor
penggerak pembangunan dan sekaligus juga menjadi pemain dengan keuntungan pasti, setidaknya jika
menjadi penabung dan pemegang saham akan memberikan keuntungan minimal 4 5 % per bulannya,
jika setahun bisa mencapai 48 60%, bandingkan dengan menabung di bank dan itupun baru jika dalam
kondisi menjadi pemain pasif. Jika menjadi pemain aktif, kita bisa berinteraksi dengan perusahaan
sekuritas yang akan membimbing kita untuk bermain saham dan menanamkannya pada
perusahaan-perusahaan yang berpotensi untuk memberikan keuntungan.
Acara sosialisasi pada 23 Agustus 2016 yang dimulai sore pukul 16.30 WIB ini dihadiri oleh Asisten, Staf
Ahli dan Ka SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini terselenggara atas kerjasama
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) Perwakilan Padang. Selain itu
turut hadir perwakilan perusahaan sekuritas yang bernaung dibawah Bursa Efek Indonesia (BEI)
Perwakilan Padang.
Sementara kepala Perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) Cabang Padang Reza Sadat Shahmeini
menjelaskan bahwa keuntungan menabung saham ini pada dasarnya adalah untuk memberikan
penyadaran baru kepada masyarakat bahwa dalam persaingan global, capital atau modal sebuah
perusahaan bisa menjadi milik orang (Negara) lain walaupun perusahaan tersebut berada di wilayah
Negara kita, dengan demikian ketika modal dari orang lain maka keuntungannya juga akan menjadi milik
orang lain. Potensi modal dan keuntungan inilah yang ingin disampaikan kepada Aparatur Sipil Negara
(ASN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, bahwa dengan kita menanam saham di
perusahaan-perusahaan milik bangsa kita sendiri, maka akan menjadikan kita menjadi pemilik, pemegang
saham dan sekaligus menjadi penguat bagi perusahaan kita sendiri, dan yang lebih penting adalah margin
keuntungannya akan menjadi milik kita.
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Acara sosialisasi ini cukup menarik dan sebahagian besar peserta sangat antusias untuk mengenali lebih
mendalam dan berkeinginan untuk menjadi penabung saham.
Menabung saham janganlah risih,
silahkan menabung jika berkenan,
Cukup sekian dan terima kasih,
Mari berpartisipasi untuk pembangunan
Yuk Mari Menabung Saham

