
KSPM UMY Sukses dalam Online Trading 2017
Yogyakarta seperti tidak pernah 

kekeringan akan mahasiswa ber
prestasi. Satu lagi komunitas maha
siswa yang disebut Kelompok Studi 
Pasat Modal Universitas Muham
madiyah Yogyakarta (KSPM UMY), 
berhasil mengalahkan 42 universitas 
se-Indonesia dalam ajang Kompetisi 
Online Trading 2017.

Tim UMY berhasil meraih juara 2 
dalam kompetisi yang diadakan oleh 
Himpunan Mahasiswa Analis Efek 
Universitas AKA Thamrin Jakarta 
tersebut. “Alhamdulillah, kami ber
hasil meraih juara dua di kandang 
macannya sendiri, mengingat Uni
versitas AKA Thamrin Jakarta ini 
merupakan universitas yang memi
liki prodi khusus bagian analis bursa

efek,” tutur Rudi D Amrianto, salah 
seorang mahasiswa peserta UMY.

“Mahasiswa dituntut menjadi 
spesialisasi analis efek pasar modal, 
yang menjadi persyaratan wajib 
lulus ujian standar profesi pasar 
modal. Sehingga, jika ada kompetisi- 
kompetisi pasar modal, mereka yang 
selalu mendapatkan juara. Rata-rata 
AKA Thamrin pada kompetisi ini 
mendapatkan 10 besar. Ini menjadi 
tantangan tersendiri bagi kami,”' 
tambah Rudi.

Kompetisi tahunan yang men
gusung tema Learning By Trading 
To Encance Your Skill dan diikuti 
sebanyak 400 peserta tersebut, ter
dapat peraturan perdagangan yang 
harus ditaati oleh peserta. Sementara

dalam melakukan investasi maupun 
transaksi saham harus memahami 
kondisi pasar global.

“Pada kompetisi trading ini 
menggunakan aplikasi virtual yang 
didukung oleh virtual engine trading 
dari pihak sponsor. Setiap peserta 
diberi dana awal untuk virtual trad
ing sebesar 200 juta dengan saham 
yang dapat ditransaksikan hanya 
saham yang terdaftar di LQ 45. Tan
tangannya, pernah yang naik hanya 
2 saham, sedangkan 43 sahamnya 

. turun,” paparnya.
Rudi menjelaskan, kompetisi 

Online yang berlangsung pada 16 
Januari hingga 10 Februari 2017 
tersebut, peserta wajib melakukan 
transaksi minimal 20 kali selama

Mahasiswa yang tergabung dalam KSPM UMY berhasil menyabet Juara 
II dalam Kompetisi Online Trading 2017 yang diadakan oleh Himpunan 
Mahasiswa Analis Efek Universitas AKA Thamrin Jakarta.

periode kompetisi. Sementara pe
menang ditentukan dengan jumlah 
profit terbanyak. “Dari 200 juta dana 
untuk virtual trading ini siapa yang 
profitnya paling tinggi selama 1 bu
lan, maka merekalah yang menjacii

pemenang,” terang Rudi lagi.
Rudi menceritakan, timnya di 

akhir periode kompetisi, berhasil 
menyentuh angka 243.814.300. 
Artinya, mereka mendapatkan profit 
hampir 44 juta. Sementara juara I

mendapatkan profit 45.679.200; se
dangkan juara III 31.788.900, “Ked
uanya (juara I dan III) berasal dari 
Universitas AKA Thamrin. Insya 
Allah pada 10 Maret nanti kami ke 
Jakarta untuk menerima penghar
gaan,” ujarnya.

Sementara itu menurut Eko 
Wukagani Zurdona Prastyo selaku 
ketua KSPM UMY, keberhasilan 
Tim UMY tidak luput dari Iskandar 
Bukhari selaku dosen sekaligus pem
bimbing. Eko berharap keberhasilan 
tidak berhenti di kompetisi tersebut, 
“Semoga ke depannya kami bisa ikut 
berpartisipasi pada kompetisi yang 
serupa dan mampu mengharumkan 
nama kampus sendiri,” harapnya.
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