
Tim KSPM UMYJuara H Kompetisi Pasar Modal
YOGYAKARTA - Kelompok Studi Pasar 

Modal Universitas Muhammadiyah Yog
yakarta (KSPM UMY) mampu bersaing de
ngan 42 universitas se-Indonesia dalam ajang 
Kompetisi Online Trading 2017. Pada kom
petisi nasional yang digelar Himpunan 
Mahasiswa Analis Efek Universitas MH 
Thamrin Jakarta tersebut, Tim UMY meraih 
juara kedua.

Peserta tergabung dalam tim yaitu Eko 
Wukagani Zurdona Prastyo (Ketua KSPM 
UMY), Rudi D Amrianto, Fajar Kumiawan 
yang ketiganya dari Prodi Ilmu Ekonomi 
angkatan 2014, Novian Bahar dari 
Manajemen angkatan 2014, Nalendra dari D- 
3 Akuntansi Terapan serta Raihan Nadhir dari 
Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2015.

"Kami berhasil meraih juara dua di kan
dang macan mengingat Universitas Thamrin 
Jakarta merupakan kampus yang memiliki 
prodi khusus bagian analis bursa efek. Jadi 
mahasiswa di sana dituntut menjadi spesial
isasi analis efek pasar modal yang menjadi 
persyaratan wajib lulus ujian standar profesi 
pasar modal, ” papar Eko.

Wajar kalau ada kompetisi-kompetisi pasar 
modal, mereka yang selalu mendapatkan

juara. Rata-rata kampus Thamrin selalu 
masuk 10 besar. Pada kompetisi tahunan 
mengusung tema "Leaming By Trading To 
Encance Your Skill” dan diikuti 400 peserta 
tersebut, terdapat peraturan perdagangan 
yang harus ditaati. Dalam melakukan inves
tasi maupun transaksi saham harus mema
hami kondisi pasar global.
Aplikasi Virtual

Pada kompetisi trading, mereka menggu
nakan aplikasi virtual didukung oleh virtual 
engine trading dari pihak sponsor. Setiap 
peserta diberi dana awal untuk virtual trading 
sebesar Rp 200juta dengan saham yang dapat 
ditransaksikan hanya saham terdaftar di LQ 
45.

Tantangannya, pernah yang naik hanya dua 
saham sedangkan 43 sahamnya lainnya 
turun.

Rudi menambahkan peserta wajib melaku
kan transaksi minimal 20 kali selama periode 
kompetisi. Pemenang ditentukan dengan 
jumlah profit terbanyak. Nah, dari Rp 200juta 
dana untuk virtual trading tersebut yang prof
itnya paling tinggi selama sebulan yang men
jadi pemenang.

“’Di akhir periode kompetisi, totalnya

menyentuh angka 243.814.300. Jadi kami 
mendapatkan profit hampir Rp 44 juta. 
Sementara juara I mendapatkan profit Rp 
45.679.200 sedangkan juara III Rp 
31.788.900, keduanya dari Universitas 
Thamrin, ” j elasny a.

Dalam setahun KSPM telah mengikuti tiga 
kali kompetisi pasar modal. Pada kompetisi itu, 
mereka berhasil meraih prestasi. Tim akan 
makin sepiangal berpartisipasi pada kompetisi 
serupa di tingkat nasional maupun intemasio- 
nal.(D19-45)

SMM ok

FOTO BERSAMA: Mahasiswa UMY yang berprestasi di pertandingan pasar modal 
berfoto bersama usai mengikuti kompetisi di berbagai tingkatan, bam-baru ini. (45)
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