


Bukan usaha yang memproduksi, mendistribusi atau menyediakan barang atau jasa 
yang merusak moral dan bersifat mudharat. 

Untuk menetapkan saham - saham yang akan masuk dalam penghitungan index 
syariah ini, dilakukan proses seleksi sebagai berikut: 

Memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan 
prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan, kecuali termasuk urutan 10 
kapitalisasi pasar terbesar. 
Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahun terakhir 
yang memiliki rasio kewajiban terhadap aktiva maksimaF90%. 
Memilih 60 saham dari susunan saham diatas berdasarkan urutan rata-rata 
Kapitalisasi Pasar terbesar selama satu tahun terakhir. 
Memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas, dilihat dari rata-rata 
nilai perdagangan reguler selama satu tahun terakhir. 

Keberadaan Pasar Modal Syariah melalui kinerja saham JII telah menjawab 
anggapan investor yang ragu untuk bermain dipasar modal, ha1 tersebut ditepis dengan 
dikeluarkannya Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 20DSN-MWnr12001 mengenai 
transaksi JII (Pasar Modal Syariah) 
Diantara ketentuan syariah yang harus dipatuhi dalam JII adalah : 

Pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi harus dilaksanakan menurut prinsip 
kehati-hatian (ihtiyat/prudential management), serta tidak diperbolehkan melakukan 
spekulasi yang didalamnya mengandung unsur gharar. 
Tindakan yang dimaksud meliputi; 

1. Najsy, yaitu melakukan penawaran palsu. 
2. Bai' A1 ma'dum, yaitu melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki 

(short selling). 
3. Insider trading, yaitu menyebarluaskan informasi yang menyesatkan atau 

memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi 
yang dilarang. 

4. Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat 
(nisbah) hutangnya lebih dominan dari modalnya. 

Terhadap perhitungan kuantitatif melalui return Index, serta pengukuran risk 
adjusred rettrrn index melalui Sharpe, Treynor dun Jensen index, terdapat pergerakan 
yang konsisten terhadap Kinerja Indeks Syariah (Jakarta Islamic Index) yang mampu 
bersaing dan berada pada posisi kedua setelah kinerja LQ-45. Namun lebih tinggi 
dibanding IHSG dan indeks lainnya yang keberadaan telah lama di Bursa Efek Jakarta. 
Hal ini menunjukan anggapan bahwa semula yang diduga bahwa pembatasan investasi 
pada saham-saham akan mengurangi kesempatan mencapai kinerja yang lebih baik, tetapi 
pandangan screening dun cleansing process justru menghasilkan kinerja baik juga perlu 
dipertimbangan sebagai salah satu bentuk investasi syariah. 
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