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Galeri Investasi BEIUMYRaih BEIAward
YOGYAKARTA - Galeri Investasi Bursa Efek 

Indonesia  Faku ltas Ekonom i U n ivers itas 
Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) kembali men
dapatkan penghargaan BEI Award. Galeri terse
but meraih penghargaan sebagai galeri investasi 
teraktif berdasarkan penambahan jumlah reke
ning efek.

Penghargaan itu diserahkan Direktur BEI Tito 
Sulistio dan diterima Kepala Galeri Investasi BEI 
UMY, Iskandar Bukhori SE SH MSi di gedung BEI 
Jakarta, pekan lalu.

Iskandar mengungkapkan galeri Investasi BEI 
merupakan sebuah sarana untuk memperke
nalkan pasar modal sejak dini kepada dunia 
akademisi. Galeri investasi berkonsep 3 in 1, 
merupakan kerja sama antara BEI, perguruan 
tinggi dan perusahaan sekuritas yang diharapkan 
tidak hanya memperkenalkan pasar modal dari 
sisi teori melainkan juga dengan praktiknya.

"Selain mendapat penghargaan di kategori 
penam bahan jum lah  reken ing e fek, G aleri

Investasi BEI UMY juga masuk nominasi dalam 
semua kategori yang dinilai teraktif berdasarkan 
nilai transaksi, teraktif dengan aktivitas edukasi 
dan pemerataan informasi dan teraktif berdasar
kan penam bahan jum lah  reken ing e fe k ,” 
paparnya.

Proses penjurian dilakukan BEI kepada 155 
galeri investasi yang ada di Indonesia. Penjurian 
tersebut dilakukan pada akhir 2016 dan penghar
gaan diberikan pada Januari 2017. Proses selek
si atau penjurian d ilakukan oleh Bursa Efek 
Indonesia.

Sebenarnya sampai tahun 2017 sudah terdapat 
240 galeri investasi namun untuk proses penjurian 
2016 merupakan hasil kompetisi dari 155 galeri 
investasi karena lainnya masih baru.

Tiga Kali
Iskandar menambahkan raihan ini sekaligus 

mempertahankan penghargaan yang diperoleh 
BEI UMY setelah pada dua tahun sebelumnya 
selalu mendapatkannya. Pada 2014 dari empat

nominasi, UMY m endapat dua award. Tahun 
2015 memperoleh dua nominasi dan dua-duanya 
mendapatkan penghargaan.

"Kemudian pada 2016 dari tiga nominasi dan 
satu di antaranya mendapat penghargaan. Total 
sudah lima Galeri Investasi BEI Award yang kami 
peroleh,” imbuhnya.

Penghargaan tersebut merupakan hasil dari 
kerja bersama antara Galeri Investasi BEI dengan 
Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis serta dukungan dari fakultas. 
Dengan anugerah award pada tahun ketiga, 
pihaknya berharap bisa mempertahankan presta
si tersebut pada tahun-tahun mendatang.

‘T ingka t kompetisi semakin ketat, dari 155 
galeri investasi tahun lalu sekarang menjadi 240 
galeri. Mudah-mudahan kami bisa tetap mening
katkan prestasi. Dari award ini, saya juga berha
rap ada peningkatan antusiasme dan literasi ten
tang investasi pasar modal di kalangan civitas 
akademika UMY,” tandasnya.(D19-45)


