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KSPM U M Y  Juara  II K o m p e tis i Pasar M o d a l17

T im  KSPM U M Y y a n g  b e rhas il m e n ja d i ju a ra  d u a  d a la m  

K o m p e tis i O n lin e T ra d in g  2 0 1 7 , k e m a rin .

YOGYAKARTA - Kelompok 
Studi Pasar Modal (KSPM) Uni: 
versitas Muhammadiyah Yog
yakarta (UMY) berhasil meraih 
juara dua Kompetisi Online 
Trading2017. Pada kompetisi 
pasar modal yang diadakan 16 
Januari-10 Februari 2017 di 
Jakarta ini tim UMY diwakili 
enam mahasiswa.

Mereka adalah Eko Wuka- 
gani Zurdona Prastyo selaku § 
Ketua KSPM UMY, Rudi D a 
Amrianto dan Fajar Kurnia- 
wan. Ketiganya adalah maha
siswa program pendidikan 
(Prodi) Ilmu Ekonomi ang
katan 2014. Selanjutnyayakni, 
Novian Bahar dari Prodi Ma
najemen angkatan 2014, Na- 
leridra dari D3 Akuntansi Te
rapan, dan Raihan Nadhir dari 
Prodi Ilmu Hubungan Inter
nasional angkatan2015.

“Alhamdulillah, kami ber
hasil meraih juara dua dengan 
mengalahkan 42 universitas 
se-Indonesia yang ikut serta 
tahun ini. Bagi kami, tim dari 
universitas penyelenggara 
yang paling berat karena Uni
versitas AKA Thamrin Jakarta 
merupakan universitas yang 
memiliki prodi khusus bagian 
analis bursa efek,” kata Rudi, 
kemarin.

Menurut Rudi, kompetisi

tahunan tersebut kali ini me
ngusung tema ‘LeamingBy Tra
ding To Encance tourSkUl’. Total 
ada 400 peserta yang bertan
ding; Kompetisi pundijaiankan 
denganaturan yang ditetapkan 
panitia penyelenggara. Kompe
tisi trading tersebut pun meng
gunakan aplikasi virtual yaing 
didukung oleh virtual engine 
tradingdari pihak sponsor.

“Kompetisi ini memiliki 
peraturan perdagangan yang 
harus ditaati oleh peserta. Se
mentara dalam melakukan 

. investasi maupun transaksi 
saham, peserta dituntut harus 
memahami kondisi pasar glo
bal. Setiap peserta diberi dana 
awal untuk virtual trading se
besar Rp200 juta dehgan sa

ham yang dapat ditransak
sikan hanya yang terdaftar di 
LQ45,” jelas Rudi.

Rudi menjelaskan, pada 
kumpetisrunlme tersebut, tiap 
peserta wajib melakukan tran
saksi minimal 20 kali selama 
periode kompetisi. Pemenang 
ditentukan dari jumlah profit 
terbanyak. “Dari Rp2O0 juta 
danaawal, siapayangprofitnya 
paling tinggi selama 1 bulan 
atau hanya 20 hari kerja, me
rekalah yang menjadi peme
nang,”kata Rudi.

Tim UMY pada akhir pe
riode kompetisi mendapatkan 
profit hampir Rp44 juta. Se
mentara gelar juara I diperoleh 
tim tuan rumah yakni, Uni
versitas AKA Thamrin dengan

profitRp45jutalebih.
Ketua KSPM UMY Eko 

mengatakan, kompetisi sema
cam itu menjadi salah satu 
langkah untuk membangun 
generasi muda yang cerdas dan 
bijak dalam berinvestasi. De
ngan adanya kompetisi terse
but sangat berguna untuk 
mendoronggenerasimudadan 
masyarakat umum agar dapat 
berkonstribusi di pasar modal.

“Permasalahan di Indone
sia saat ini untuk pasar modal 
ialah keikutsertaan masyara
kat kita sendiri. Dari total 250 
juta penduduk Indonesia, yang 
terjun di pasar modal hanya 
550.000 orang. Artinya, masih 
dibawahl%dari total populasi 
-kita. Ini tentu masih sangat 
sedikit, padahal dengan ikut 
serta di pasar modal, kita juga 
mendukung bursa efek Indo
nesia untuk menanam saham,” 
ujar Eko.

Menurut Eko, berinvestasi 
di pasar modal tidak berarti 
hanya mengonsumsi saja tapi 
juga bisa menabung atau me
miliki perusahaan dari saham 
yang dimiliki. Eko berharap 
keberhasilan timnya kali ini 
akan berlanjut di kompetisi se
lanjutnya ataupun kompetisi 
lainnya.
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