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Olimpiade Pasar Modal Merupakan 

kegiatan acara GIBEI FAIR yang diadakn oleh 

Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Fakultas 

Ekonomi Universitas Andalas (GIBEI FEUA).

 

 Acara Ini fokus kepada pengembangan 

pengetahuan siswa/siswi tingkat SMA/SMK/MA  

sederajat tentang pasar modal dan analisis 

saham, serta pengimplementasiannya. Analisis 

saham dan emiten yang tepat, menentukan 

prospek investasi yang dipilih, dan penerimaan 

deviden yang diharapkan investor dimasa yang 

akan datang.

 

Jadi, kami mengundang siswa/siswi 

SMA/SMK/MA sederajat pada tanggal 7-8 April 

2018 di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas 

untuk menjadi delegasi sebagai perwakilan 

sekolah masing-masing pada acara Olimpiade 

Pasar Modal (OPM).
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KATA SAMBUTAN KEPALA 
KANTOR BURSA EFEK 

INDONESIA PERWAKILAN PADANG

 Puji syukur kita ucapkan kehadirat 
Tuhan Yang Maha Esa. 

Pertumbuhan ekonomi yang positif 

serta bonus demografi terus menjadi katalis 

positif terhadap kinerja emiten di Pasar Modal 

Indonesia. Ketika krisis keuangan menyerang 

mayoritas negara maju dan berkembang tahun 

2008, Emiten-emiten di Indonesia secara umum 

masih mampu bertumbuh posit if. Hal ini 

Menyebabkan kenaikan harga saham dalam 

jangka panjang. Tentunya yang menikmati hal ini 

adalah investor dari emiten tersebut. Namun 

sayangnya, masih kurang dari 1 juta orang 

Indonesia yang berinvestasi saham. Untuk itu, BEI 

bekerja sama dengan berbagai pihak mengkampanyekan Yuk Nabung Saham, sebuah 

kampanye mentransformasi masyarakat yang selama ini saving society menjadi investing 

society dengan cara menyisihkan penghasilan rutin, lalu dibelikan saham emiten 

berkinerja dan berpeluang bagus di masa depan. 

GIBEI FE Universitas Andalas (dahulu bernama Pojok BEJ FE UA) merupakan 

lembaga bentukan BEI dan Universitas Andalas, yang tujuan pendiriannya adalah kerjasama 

edukasi dan pemasyarakatan pasar modal di Provinsi Sumatera Barat. Sejak didirikan 19 

tahun lalu, GIBEI FEUA telah berperan positif membantu meningkatkan pertumbuhan jumlah 

investor. Per 31 Oktober 2017, jumlah investor Pasar Modal Indonesia ber-KTP Sumatera Barat 

mencapai 8.279 SID, naik 1.212 SID dari akhir tahun 2016. Bersama GIBEI FEUA dan GIBEI lain di 

Sumatera Barat, BEI secara aktif mengadakan berbagai program edukasi dan sosialisasi 

pasar modal. Salah satu event rutin tahunan yang diadakan GIBEI FEUA adalah GIBEI Fair. 

Sebuah rangkaian acara pameran,hiburan, seminar dan Games Kompetisi Pasar Modal.



Saya selaku Kepala Kantor BEI Perwakilan Padang, sangat mendukung 

pelaksanaan event ini. Diharapkan dengan semakin banyaknya event yang mengusung 

tema investasi di Pasar Modal Indonesia, dapat membuka wawasan masyarakat dan 

mahasiswa khususnya untuk ikut serta sebagai pionir dalam memajukan pasar modal 

Indonesia yang tentunya berimbas pada kemajuan perekonomian bangsa.

Terima kasih,

Early Saputra, SE

Kepala Kantor BEI Perwakilan Padang
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Dengan diadakannya Olimpiade Pasar Modal (OPM) diharapkan 

dapat meningkatkan pengetahuan siswa tentang pasar modal, sehingga 

dapat menumbuhkan minat siswa untuk melakukan investasi di pasar 

modal. Saya selaku Pembina GIBEI FEUA sangat mengapresiasi berbagai 

kegiatan yang telah diagendakan GIBEI dalam rangka memajukan pasar 

modal melalui pembelajaran bagi siswa/siswi SMA/SMK/MA sederajat. Hal 

ini dapat menjadi bekal bagi mereka dikemudian hari setelah lepas dari 

bangku sekolah. Saya berharap semoga acara GIBEI FAIR, khususnya 

Olimpiade Pasar Modal (OPM) dapat sukses dan memberikan manfaat 

bagi semua pihak.
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KATA SAMBUTAN 
PEMBINA GIBEI FEUA

Faku l tas  Ekonomi  Un ivers i tas 

Andalas  member ikan kesempatan 

kepada mahasiswa untuk menyalurkan 

kreatifitasnya melalui peran aktif pada 

k e g i a t a n  a t a u  p r o g r a m  y a n g 

dikembangkan oleh GIBEI terutama pada 

kegiatan GIBEI FAIR. Salah satu kegiatan 

yang ada di GIBEI FAIR adalah Olimpiade 

Pasar Modal (OPM) dengan tema “Be 

Young Investor as a Gold Generation Of 

Indonesia”.

Masyhuri Hamidi, SE., M.Si., Ph.D

Pembina GIBEI FEUA



OPM merupakan rangkaian kegiatan dari GIBEI FAIR sebagai salah 

satu program kerja Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Fakultas Ekonomi 

Universitas Andalas. Kegiatan OPM ini di tujukan kepada siswa/siswi tingkat 

SMA/SMK/MA se- Sumatera Barat, Riau, Jambi untuk mengikuti kompetisi 

yang berkaitan dengan investasi dan pasar modal Indonesia. Kami dari 

panitia mengadakan acara ini dengan tujuan untuk menigkatkan 

pemahaman siswa/siswi mengenai pasar modal dan mendorong 

siswa/siswi untuk berinvestasi dari usia dini.
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KATA SAMBUTAN 
KETUA PELAKSANA OPM

T u j u a n  i n i  d i p i c u  k a r e n a 

kecenderungan siswa/siswi  yang lebih 

memilih untuk mengkonsumsi dari pada 

ber inves tas i ,  se r ta  mas ih  m in imnya 

k e s a d a r a n  s i s w a / s i s w i  d a l a m 

mempersiapkan diri untuk menghadapi 

t a n t a n g a n  p e r e k o n o m i a n  d i m a s a 

mendatang. Oleh karena itu, saya selaku 

ketua panitia OPM GIBEI FAIR 2018 berharap 

semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa 

memberikan rahmat dan ridha Nya untuk 

kegiatan ini, Saya mengharapkan kepada 

siswa/siswi tingkat SMA/SMK/MA sederajat se- 

Sumatera Barat, Riau, Jambi untuk dapat 

berpartisipasi dalam kegiatan OPM dan 

semoga tujuan dari acar ini dapat tercapai 

nantinya.

Robendra

Ketua Pelaksana OPM 2018



Pebelajaran mengenai pasar modal dan investasi bukanlah 

pembelajaran inti yang diajarkan di sekolah, sementara faktor yang dapat 

meningkatkan perekonomian suatu negara adalah dengan cara 

berinvestasi. Sehingga perlu ditanamkan keinginan untuk berinvestasi 

sejak dini. Langkah awalnya adalah dengan memberikan pengetahuan 

mengenai pasar modal dan investasi itu sendiri secara lebih detail. 

Sehingga siswa/siswi SMA/SMK/MA sederajta memiliki pengetahuan yang 

lebih baik entang pasar modal dan lebih memahami betapa pentingnya 

investasi bagi suatu negara, memahami berbagi fluktuasi saham, dan siap 

untuk mendalami ilmu tentang pasar modal pada jenjang yang lebih 

tinggi.

Untuk meningkatkan pengetahuan siswa/siswi SMA/SMK/MA 

sederajat tentang pasar modal, maka Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia 

Fakultas Ekonomi Universitas Andalas bermaksud menyelenggarakan 

kegiatan Olimpiade Pasar Modal pada GIBEI FAIR 2018. Kegiatan ini 

bertemakan “Be Young Investor as a Gold Generation of Indonesia” 

dirancang untuk mendorong siswa/siswi SMA/SMK/MA sederajat agar 

lebih tertarik untuk mehamahami saham dan investasi di pasar modal, 

berkompetisi akademik di bidang pasar modal secara sehat dengan 

siswa/siswi dari sekolah lain, memotivasi siswa/siswi untuk belajar pasar 

modal dari brbagai literatur untuk membah wawasannya, mengenalkan 

beberapa keterampilan yang diharapkan dapat dikuasai oleh siswa/siswi 

sebagai pembelajar ekonomi di tingkat sekolah menengah atas.
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BE YOUNG INVESTOR AS A GOLD 
GENERATION OF INDONESIA



Day 1 ( 7 April 2018)
Registrasi
Acara Pembukaan
Babak Penyisihan
Pengumuman Peserta yang lolos ke 
babak semifinal

                Day 2 (8 April 2018)
Babak Semifinal

Babak Final
Pengumuman Juara

Penutupan GIBEI FAIR 2018
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KILAS AGENDA



a. Babak Penyisihan

     Tempat  : Gedung Seminar I Universitas Andalas

     Tanggal   : 7 April 2018

     Metode seleksi : Mengerjakan 100 soal Multiple Choice

    Peserta  : Semua anggota dari masing-masing tim

b. Babak Semifinal

     Tempat  : Gedung Seminar I Universitas Andalas

     Tanggal  :  8 April 2018

     Metode seleksi : Mengerjakan 10 soal isian, 10 soal 

mencocokan, dan 5 soal Essay

     Peserta   :  20 tim terbaik berdasarkan hasil babak 

semifinal
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TAHAP PERLOMBAAN



c. Babak Final

Tahap Pesentasi

    Tempat  : Auditorium Universitas Andalas

    Tanggal   : 8 April 2018

    Metode Seleksi : Presentasi

    Peserta   : 5 tim terbaik berdasarkan hasil babak 

semifinal

  Tahap Cerdas Cermat

    Tempat   : Gedung Seminar I Universitas Andalas

    Tanggal  : 8 April 2018

    Metode Seleksi : Cerdas Cermat

    Peserta  : 5 tim terbaik berdasarkan hasil babak 

semifinal
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1. Mendapatkan kesempatan luar biasa selama dan setelah acara 

dengan mempertemukan antar delegasi untuk saling berbagi 

pengetahuan serta pengalaman.

2. Kamu bisa mengasah kepercayaan diri dan keberanianmu dan 

mengembangkan potensi dan menumbuhkan kesadaran untuk 

berinvestasi.

3. Meningkatkan pemahaman mengenai pasar modal, bagaimana 

menjadi investor dan trader muda yang baik dan handal, 

mengerahui isu-isu terkini dan perkembangan pasar modal.

Dan Kesempatan untuk mendapatkan hadiah:
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WHAT YOU GET AS 
OPM'S DELEGATE?

TROPHY
CERTIFICATE
GOODY BAG

SNACK
LUNCH
SOUVENIR

UANG JUTAAN RUPIAH



PENDAFTARAN

Periode Pendaftaran dibuka pada tanggal 20 Januari s.d 31 

Maret 2018. Untuk Mendaftarkan diri beserta tim anda,ikuti 

prosedur berikut ini:

1. Pendaftaran dapat dilakukan secara online di 

http://gibei.fekon.unand.ac.id/event/gif.opm

2. Mengisi formulir pendaftran yang telah tersedia.

3. Setelah melakukan pendaftaran secara online, peserta 

dapat lansung melakukan pembayaran paling lambat tiga 

hari setelah pendaftaran.

PEMBAYARAN INSERT

Pendaftaran Olimpiade Pasar Modal ini terdiri dari 2 gelombang 

pendaftarn yaitu:

1. Gelombang Pertama 

Tanggal 20 Januari 2018-17 Februarii 2018

Insert Rp. 135.000

2. Gelombang Kedua

Tanggal 18 Februari-31 Mareti 2018

Insert Rp. 150.000

Pembayaran dapat dilakukan paling lambat tiga hari setelah 

pendaftaran online melalui rekening:

BANK BRI 1603-01-007001-50-5

Atas Nama Silvia Mega
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CARA MENJADI DELEGASI



KONFIRMASI PENDAFTARAN

Bagi yang telah melakukan pendaftaran online dan telah 

melakukan pembayaran, maka peserta wajib  mengkonfirmasi via 

sms ke: 085318188399 (FARAH ZAHRA) denga format sebagai 

berikut:

NAMA TIM_ASAL SEKOLAH_NAMA KETUA KELOMPOK_NAMA 

ANGGOTA KELOMPOK_NOMOR REKENING YANG DIGUNAKAN 

UNTUK MENTRANSFER

Nama tim yang telah terdaftar akan dipublikasi di 

http://.gibei.fekon.unand.ac.id/event/gif.opm maksimal H+2 

setelah peserta melakukan konfirmasi pendaftaran. Apabila 

nama tim belum tercantum,silakan melakukan konfirmasi dengan 

format: INFO_NAMA TIM_ASAL SEKOLAH_NAMA KETUA 

KELOMPOK_NAMA ANGGOTA KELOMPOK_NOMOR 

REKENING_BELUM TERVERIFIKASI
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Pendaftaran gelombang I   20 Januari-17 Februari 2018

Pendaftaran Gelombang II    18 Februari-31 Maret 2018

Pembayaran Registrasi 

Paling lambat 3 HARI setelah melakukan  pendaftaran online

Daftar Ulang      7 April 2018

Babak Penyisihan     7 April 2018

Babak Semifinal dan Final    8 April 2018
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TANGGAL-TANGGAL PENTING:



1. Olimpiade Pasar modal diperlombakan per tim. Satu tim terdiri dari 

dua orang tanpa membedakan jenis kelamin dan tingkatan kelas

2. Setiap tim harus berasal dari satu sekolah

3. Peserta adalah siswa/siswi SMA/SMK/MA sederajat se- Sumatera 

Barat, Riau, dan Jambi

4. Peserta Olimpiade Pasar Modal adalah tim yang sesuai dengan 

ketiga poin diatas dan telah terdaftar sebagi peserta Pasar Modal 

apabila sebelum, selama atau setelah pertandingan pianitia 

menentukan bahwa peserta tidak sesuai dengan yang 

didaftarkan maka tim tersebut akan didiskualifikasi dan dinyatakan 

gugur

5. Peserta wajib menggunakan seragam sekolah dan bersepatu

6. Peserta diwajibkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai, untuk 

registrasi dan mengurus hal-hal lain sebelum perlombaaan dimulai

7. Registrasi ulang akan dilaksanakan pada hari pertama 

pelaksanaan dan hari kedua (Khusus tim yang lolos ke babak 

semifinal)

8. Peserta diwajibkan membawa alat tulis dan keperluanya sendiri 

seperti bolpoin, pensil 2B, pengahapus dan papan ujian.

9. Peserta diperbolehkan membawa kalkulator ( scientific maksimum 

FX-3600) pada saat bertanding

10. Peserta tidak diperbolehkan untuk saling meminjam alat tulis 

karena akan membuat suasan lomba menjadi tidak kondusif
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PERATURAN UMUM
 PERLOMBAAN



11. Peserta tidak diperkenankan membawa buku atau catatan 

dalam bentuk apapun selam perlombaan

12. Peserta tidak diperkenanakan untuk meninggalkan ruangan 

selama perlombaan berlangsung tanpa izin panitia yang bertugas

13. Peserta tidak diperkenankan membawa alat komunikasi seperti    

handphone dan alat komunikasi lainnya saat pertandingan

14. Handphone dan alat komunikasi lainnya tersebut harus dititipkan 

kepada pembimbing masing-masing

15. Peserta wajib memakaI tanda peserta atau ID Card pada saat 

berada di area perlombaaan 

16. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu 

gugat

17. Apabila peserta melanggar segala ketentuan diatas maka panitia 

berhak mendiskualifikasi tim peserta yang bersangkutan baik 

sebelum lomba, selama, ataupun sesudah pertandingan

18. Peraturan yang belum tercantum akan disesuaikan dengan 

keadaan
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BABAK PENYISISHAN

1. Pada babak ini terdapat 100 butir soal multiple choice

2. Setiap anggota dari masing-masing tim akan di tempatkan dalam deretan 

kelompok yang berbeda dan akan mengerjakan soal yang sama secara individual 

dengan alokasi waktu 100 menit.

3. Setiap anggota dari masing-masing tim mendapatkan 1 lembar jawaban

4. Jawaban ditulis pada lembar jawaban dengan menggunakan pensil 2B.

5. Sistem penilaian pada babak ini adalah sebagai berikut:

Benar  +4

Salah  -1

Tidak menjawab   0

6. Tidak diperkenankan memberikan lebih dari satu jawabana,apabila terdapat lebih 

dari satu jawaban,maka jawaban dianggap salah (-1)

7. Nilai tim ditentukan dari akumulasi nilai dari masing-masing anggota tim.

8. Setelah nilai tim ditentukan maka akan diranking dari nilai tinggi ke rendah. 20 tim 

dengan nilai tertinggi akan lolos ke babak semifinal

9. Bila terdapat tim yang memiliki nilai yang sama maka akan dilihat dari jumlah 

jawaban yang benar yang lebih banyak. Misalnya, tim A memperoleh nilai 200 ( 

benar 60,salah 40), tim B memperoleh nlai 200 (benar 55,Kosong 25,salah 20), maka 

tim A  lolos karena jawaban benarnya lebih banyak.

10. Namun apabila terdapat nilai yang sama dengan proposi jumlah jawaban benar 

dan jawaban salah juga sama,maka aka diberikan satu pertanyaan uraian yang 

akan dinilai oleh juri independen. Jawaban yang benar atau salah ditentukan oleh 

Dewan Juri, bersifat  dan .MUTLAK TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT

BABAK SEMIFINAL

1. Babak semifinal diikuti oleh 20 tim terbaik dengan perolehan nilai tertinggi di babak 

penyisihan

2. Setiap tim akan mengerjakan 10 soal isian, 10 soal mencocokan, dan 5 soal essay.

3. Waktu untuk mengerjakan soal adalah 90 menit.

4. Sistem penilaian pada babak ini adalah sebagai berikut:

-soal Isian memiliki  bobot 3 per soal

- soal mencocokan memilik bobot 2 per soal

- soal Essay memiliki bobot 10 per soal
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PENJELASAN LOMBA DAN 
PERATURAN KHUSUS



5. Jawaban ditulis pada lembar jawaban dengan menggunakan pena

6. Setelah nilai tim ditentukan maka akan dirangking dari nilai tertinggi ke 

terendah. 5 tim dengan nilai tertinggi akan  lolos ke babak final.

7. Bila terdapat tim yang memiliki nilai yan sama maka akan dilihat dari jumlah 

nilai soal Essay. Misalnya tim A memperoleh nilai 80 (nilai essay 30),tim B 

memperoleh nilai 80 (nilai Essay 40), maka tim B yang lolos karena nilai Essaynya 

lebih tinggi.

8. Namun apabila terdapat nilai essay yang sama maka akan diberikan satu 

pertanyaan uraian yang akan dinilai oleh juri independen.

9. Penilain juri bersifat  dan .MUTLAK TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT

BABAK FINAL

1. Babak final diikuti oleh 5 tim terbaik dengan perolehan nilai tertinggi di babak 

semifinal.

2. Babak final terdapat dua sesi yaitu sesi presentasi dan sesi cerdas cermat.

PRESENTASI

� Tema presentasi “ ”. Dengan Investasi Dini, Masa depan Bergengsi

ketentuan 15 slide materi belum termasuk cover. Softcopy dari ppt dikirim 

paling lambaT tanggal 31 Maret 2018 ke email  opm.gibei@gmail.com

dengan nama f i le  NAMA T IM_ASAL SEKOLAH_NAMA KETUA 

KELOMPOK_NAMA ANGGOTA KELOMPOK_JUDUL PRESENTASI

� Alokasi untuk sesi presentasi ini adalah 20 menit per tim (sudah termasuk 

sesi tanya jawab). Dengan beberapa penilaian yaitu:

a. Penampilan Power Point  20%

b. Penyampaian Materi   50%

c. Sesi tanya jawab  30%

 CERDAS CERMAT

� Alokasi waktu untuk sesi cerdas cermat ini adalh 60 menit.

� Tahap cerdas cermat merupakan babak yang berbentuk adu cepat 

tepat yang dibagi menjadi 2 tahap:
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Tahap Bergilir

 a )   Set iap t im akan mendapatkan 3 pertanyaan waktu yang         

d iber i kan untuk  men jawab set iap per tanyaan adalh  1  men i t              

sejak pertanyaan selesai dibacakan

b)     Sistem penilaian pada babak bergilir,jawabn benar +100 dan jawaban             

salah 0.

      Tahap Rebutan

a) Setiap tim berhak memperbutkan 15 pertanyaan yang diberikan oleh 

panitia dengan menekan bel terlebih dahulu (yang cepat menekan bel 

akan diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan terlebih 

dahulu.

b) Waktu yang diberikan untuk menjawab etiap pertanyaan adalah 30 detik 

sejak pertanyaan selesai dibacakan,bila dalam waktu 30 detik tim tidak 

dapat menjawab maka pertanyaan akan dilempar kepada tim lain. Tim 

yang menekan bel dan tidak mampu menjawab akan dikenakan -50

c) Sistem pelemparan yaitu dengan membacakan soal lagi dan tim yang 

memencet bel terlebih dahulu selain tim pelempar berhak menjawab 

pertanyaan

d) Pelemparan pertanyaan hanya dilakukan satu kali.

e) Sistem penilaian pada babak rebutan benar +100 dan jawaban yang 

salah -50

f) Peserta boleh menjawab apabila telah ditunjuk oleh panitia 

pertandingan

g) Peserta boleh menjawab ketika pertanyaan belum selesai dibacakan 

dengan ketentua:

a. Pembacaan pertanyaan dihentikan

b. Peserta telah menekan bel terlebih dahulu dan di tunjuk oleh 

panitia perlombaan 

c. Pembacaan pertanyaan dilanjutkan apabila jawaban peserta 

pertama salah.

� Pertanyaan di setiap tahap maksimal dibacakan 2 kali.

� Skor kedua tahap dari semua sesi akan dijumlahkan dan dirangking dari 

njilai tertinggi ke nilai terendah.

� Jawaban yang benar atau salah ditentukan oleh Dewan Juri, bersifat 

MUTLAK TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT dan .
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a. Persyaratan registrasi Ulang

Babak Penyisihan

� Kartu Pelajar atau Surat Rekomendasi dari Kepala Sekolah

� Bukti Transfer atau Pembayaran Asli

Babak semifinal

� Kartu pelajar atau Surat Keterangan dari Kepala Sekolah

b. Bagi peserta yang lolos ke babak semifinal namun tidak hadir pada 

tanggal 8 April 2018, maka akan DIDISKUALIFIKASI

c. Penggantian personel tim harap dikonfirmasi ke panitia paling 

lambat seminggu sebelum pelaksanaan.

d. Tidak ada cash back bagi pembatalan pendaftaraan.
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SYARAT DAN KETENTUAN 
LOMBA



1. Undang-undang Pasar Modal No.08 Tahun 1995

� Pengertian istilah-istilah umum dalam Pasar modal

� Tugas dan wewenang pelaku pasar  modal

2. Pengetahuan umum pasar moda meliputi:

� Sejarah Pasar Modal

� Struktur Pasar Modal Indonesia

� Struktur Organisasi BEI

� Mekanisme Perdaganagan 

� Macam-Macam Indeks

� Produk-Produk Pasar Modal

� Pengetahuan Umum OJK

� Pasar Modal Syariah

NB : Materi pengetahuan pasar modal dapat dilihat di

www.idx.co.id www.ojk.co.id  dan   
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