
 

 

TRADING COMPETITION 

GIBEI FAIR 2017 

GIBEI FEUA 

 

Apa itu Trading Competition? 

 

 Trading Competition (Tradcom) adalah kompetisi trading (jual/beli 

saham) dimana panitia Tradcom akan bekerjasama dengan pihak sekuritas 

(Indo Premier Securities) di Sumatera Barat sebagai penyedia simulator. 

Tradcom akan diikuti oleh mahasiswa dari berbagai Universitas di Sumatera 

Barat serta umum. Tradcom ini dilaksanakan dengan membuat satu akun baru 

di sekuritas yang bekerjasama dengan Tradcom dengan modal awal yang 

ditentukan sendiri oleh peserta lomba Tradcom. Kompetisi ini akan 

dilaksanakan dengan 2 tahap. Tahap 1 peserta diberikan waktu trading selama 

26 hari (1 - 26 Februari 2017) peserta melakukan aktivitas trading sesuai 

dengan waktu yang ditentukan oleh Bursa Efek Indonesia (real time trading 

Bursa Efek Indonesia). Lima peserta yang mendapatkan capital gain terbesar 

diakhir masa penilaian akan diberikan waktu selama 7 hari (27 Februari - 5 

Maret 2017 ) untuk mempersiapkan presentasi analisis serta diundang untuk 

mempresentasikan analisis yang digunakan dalam berinvestasi pada saat 

Trading Competition 2017 . Tiga terbaik akan menjadi pemenang Trading 

Competition 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Konsep Acara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendaftaran Peserta 

25 November 2016 –  

25 Januari 2017 

 

 TradCom Tahap 1 

1  - 26 Februari 2017 

Pelatihan Peserta 

29 Januari 2017 

Pengumuman Finalist 

27 Februari 2017 

Konfirmasi Kehadiran 

Finalist 

28 Februari 2017 

Persiapan Presentasi 

Analisis 

27 Februari - 4 Maret 2017 

TradCom Tahap 2 

5 Maret 2017 

Pengiriman Aturan 

TradCom Tahap 1 

1 Desember 2016 

Penutupan dan Pengumuman Pemenang 

5 Maret 2017 



 

 

Tata Cara Pendaftaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Peserta melakukan 

pendaftaran secara online 

di website 

http://gibei.fekon.unand.ac.

id/  atau langsung ke office 

GIBEI FE UA 

Perpustakaan UNAND lt.3.  

 

2. Setelah mengisi formulir, 

peserta dapat membayarkan 

insert  Rp 25.000 langsung 

atau ke rekening  

BCA no.rek 8565075213 atas 

nama Antari Regita A 

MANDIRI no.rek 

111.000.7632744 atas nama 

Regio Agre 

3. Konfirmasi pembayaran Anda 

dengan mengirimkan bukti 

pembayaran via email ke 

tradingcom.gibei@gmail.com 

dengan subjek [nama lengkap 

anda_Tradcom 2017]. Kami 

akan mengirimkan formulir 

pembukaan akun ke email 

Anda masing-masing.  

4. Cetak dan isilah formulir 

sesuai petunjuk yang kami 

berikan, dan hubungi 

contact person untuk 

mendapatkan bantuan dan 

pengumpulan formulir 

serta persyaratan 

pembukaan akun.   

Segala pertanyaan dapat ditanyakan kepada panitia melalui: 

 a. Website  : http://gibei.fekon.unand.ac.id/ 

 b. Email  : tradingcom.gibei@gmail.com  

 c. HP  : 082383716615 / 082384164293 

d. Line  : rigasukma / mirna.kurnia15 

NB : Bagi peserta yang telah memiliki akun di IndoPremier 

Securities dapat menggunakan akun yang Anda miliki 

sebelumnya. Dengan mengirimkan Kode dan Nama Nasabah 

anda ke email tradingcom.gibei@gmail.com 

http://gibei.fekon.unand.ac.id/
http://gibei.fekon.unand.ac.id/
mailto:tradingcom.gibei@gmail.com
http://gibei.fekon.unand.ac.id/
mailto:tradingcom.gibei@gmail.com
mailto:tradingcom.gibei@gmail.com


 

 

Peraturan Trading Competition 2017 

Tahap 1 

 

a. Syarat 

 Peserta merupakan mahasiswa maupun kalangan umum non 

profesional. Peserta yang berasal dari kalangan profesional seperti manager 

investasi (MI) dan broker dilarang untuk ikut. 

 
b. Tata Cara Perlombaan 

1. Peserta membuat akun trading baru khusus pada Indo Premier Securities 

yang bekerjasama dengan event Trading Competition 2017, peserta yang 

sudah mempunyai akun pada Indo Premier Securities tidak perlu untuk 

membuat akun baru. 

 

2. Peserta akan mendapatkan username dan password untuk mengakses 

akun tersebut. 

 

3. Jagalah kerahasiaan password dan lakukan pengubahan password 

sebelum melakukan trading untuk pertama kalinya. 

 

4. Peserta dilarang melakukan kegiatan Short selling (menjual tanpa 

memiliki saham sebelumnya) 

 

5. Peserta hanya dapat melakukan trading pada jam bursa yaitu : 

 Senin-Kamis : 9.30 WIB – 12.00 WIB, 13.30 WIB - 16.00 WIB 

 Jumat  : 9.30 WIB – 11.30 WIB, 14.00 WIB – 16.00 WIB 

 

6. Transaksi akan terjadi apabila order telah match. Apabila buy maupun 

sell tidak match, transaksi tidak akan terjadi dan batal ketika bursa 

tutup. 

 

7. Pembatalan order hanya dapat dilakukan apabila transaksi belum terjadi 

atau belum match. 

 

8. Penilaian babak pertama dilihat dari capital gain yang diperoleh dan 

saham yang dimiliki pada akhir tahap pertama. Penilaian akan 



 

 

dilakukan oleh pihak sekuritas dan tim portofolio Trading Competition 

2017. 

 

9. Trading yang diterima oleh panitia hanyalah trading yang dilakukan 

peserta melalui cara-cara yang ditunjuk resmi oleh panitia. 

 

10. Lima peserta terbaik berkesempatan untuk melaju ke babak final 

Trading Competition 2017. Peserta yang belum berhasil lolos akan 

mendapatkan e-certificate yang dikirimkan via email sebagai bukti 

keikutsertaan dalam event Trading Competition 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tahap II 

 

a. Syarat 

1. Peserta yang dapat melaju ke tahap kedua adalah lima peserta yang 

mendapatkan capital gain tertinggi pada tahap pertama sesuai penilaian 

portofolio Trading Competition 2017. 

 

2. Peserta yang dinyatakan melaju ke tahap II adalah yang telah 

dikonfirmasi kehadirannya kepada panitia Trading Competition 2017. 

 

b. Tata Cara Perlombaan 

1. Pada babak final, kelima peserta akan mempresentasikan analisis yang 

dilakukan untuk memperoleh capital gain tertinggi pada babak pertama 

di hadapan dewan juri. 

 

2. Peserta dibolehkan menambahkan gambar atau grafik untuk membantu 

penjelasan analisis. 

 

3. Pemenang adalah tiga peserta terbaik berdasarkan hasil babak pertama 

dan penilaian dewan juri. Sistem penilaian akan menggunakan sistem 

pembobotan yaitu babak pertama sebesar 30% dan penilaian dewan juri 

sebesar 70%. 

 

4. Pemenang akan diumumkan pada tanggal 5 Maret 2017 dan 

mendapatkan hadiah berupa sertifikat serta uang tunai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SANKSI 

 

1. Peserta yang melanggar aturan dan tata cara di atas, maka secara otomatis 

peserta tersebut akan di diskualifikasi. 

 

2. Apabila ada ketidaksesuaian dalam mengisi data pendaftaran dan data 

faktual, maka panitia berhak mendiskualifikasi peserta tersebut dari 

Trading Competition 2017. 

 

3. Peserta yang tidak dapat dikonfirmasi oleh panitia atau menolak hadir pada 

babak final maka dianggap gugur dan tidak diperhitungkan ke dalam 

peserta yang terpilih untuk lanjut ke babak final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bekali Dirimu Sebelum Berinvestasi  

Dengan 

T.R.A.D.I.N.G. 

 

 

1. T- Teliti 
 Seorang investor sudah seharusnya memiliki sifat teliti terutama 

memilih emiten yang akan dipilihnya untuk berinvestasi. Investor harus 

mampu memilih sebuah emiten yang tidak saja memiliki dasar 

keuangan yang baik dan stabil namun juga harus mempertimbangkan 

berbagai aspek yang ada di sekitarnya sehingga keuntungan dapat 

maksimal baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

 

2. R- Rajin 
 Ekonomi selalu berkembang setiap saat. Oleh karena itu, 

seorang investor haruslah rajin dalam mendapatkan berbagai informasi 

mengenai kondisi ekonomi global setiap kondisi, setiap saat. Dengan 

berbagai amunisi informasi ini, investor akan lebih leluasa dalam 

membuat keputusannya baik untuk masa sekarang mau pun masa depan. 

 

3. A- Aktif 
 Seorang investor yang aktif dalam melakukan trading-trading 

yang ada pastilah menuai hasil yang lebih besar. Dengan terus 

melakukan trading secara aktif, investor akan mendapatkan keuntungan 

yang jauh lebih besar dan berbagai pengalaman berharga yang tidak 

dapat diajarkan orang lain pada kita. 

 

4. D- Diversifikasi 
 Adalah sebuah kesalahan untuk memakirkan seluruh dana 

investasi Anda pada satu emiten saja. Apa yang terjadi jika tiba-tiba saja 

perusahaan tersebut bangkrut? Anda akan kehilangan seluruh dana 

Anda! Karena itu, diversifikasi atau penganekaragaman produk 



 

 

investasi Anda adalah langkah bijak untuk mengurangi risiko. Think 

smart. 

 

5. I- Intuisi 
 Apakah pergerakan saham memiliki teori pasti? Tidak! Oleh 

karena itu, seorang investor harus mampu menganalisis dan memahami 

psikologi pasar dengan intuisinya. Yakinlah, seorang investor tidak 

cukup hanya bermodalkan setumpuk teori tentang pergerakan saham 

tanpa intuisi yang baik. Berpikirlah dan rasakanlah pergerakan saham 

dengan seluruh tubuh Anda! 

 

6. N- No Risk, No Fun! 
 Anda pasti mendengar kalau investasi itu memiliki risiko, 

bukan? Tentunya seorang investor paham risiko sebuah investasi. 

Karena itu, tiap investor memiliki pandangan mereka sendiri baik itu 

bertipe menjauhi risiko (konservatif) atau menyukai tantangan dan siap 

dengan risiko tinggi. Bagi para investor yang siap dengan risiko tinggi, 

mereka juga disuguhkan dengan hasil yang lebih tinggi pula. Karena itu 

No Risk, No Fun! 

 

7. G- Gain! 
Ketika Anda telah memahami berbagai prinsip yang ada di atas, Anda 

sudah siap untuk mendapatkan keuntungan dari naiknya saham Anda 

atau yang biasa disebut Gain. Kenapa tidak? Anda pantas 

mendapatkannya! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tanya Jawab Mengenai Investasi 

 

1. Investasi? Apa itu? 

Secara mudahnya, investasi adalah kegiatan untuk menanamkan 

modal (contohnya uang) kepada suatu perusahaan atau proyek untuk 

memperoleh keuntungan.  

 

2. Apa saja contoh investasi? 

Ada cukup banyak contoh investasi. Salah satunya adalah emas. 

Orang-orang cenderung membeli emas dengan harapan di masa depan 

harganya akan naik. Inilah salah satu contoh investasi di sekitar kita. 

Contoh lainnya adalah orang yang membeli tanah dengan harapan tanah 

tersebut nilainya akan naik seiring waktu. Contoh-contoh lainnya adalah 

saham atau surat kepemilikan perusahaan, reksadana, deposito, surat 

berharga negara, dan lain sebagainya. 

 

3. Kenapa harus berinvestasi? 

Apakah kamu tahu mengenai inflasi? Inflasi adalah naiknya 

harga barang secara umum yang terjadi secara terus menerus dalam 

rentang waktu tertentu. Kenapa inflasi terjadi? Ini karena nilai uang 

yang kita miliki semakin berkurang atau tidak lagi bernilai. Ilustrasinya, 

jika dulu 100 rupiah bisa membeli satu permen, sekarang kamu 

memerlukan 200 rupiah agar dapat membeli satu permen. Inilah yang 

dimaksud inflasi.  

Nilai uang yang terus berkurang membuat kamu harus memutar 

otak untuk menanggulanginya. Salah satunya adalah investasi! Dengan 

berinvestasi, uang kamu akan terus berkembang dan jika kamu dapat 

memilih instrumen investasi yang tepat, kamu bisa menganulir atau 

bahkan bisa membuat nilai uangmu jauh di atas tingkat inflasi tahunan! 

Itulah alasan kamu perlu berinvestasi sejak sekarang! 

 

4. Kalau menabung saja bagaimana? 

Menabung yang merupakan suatu tindakan yang menunda 

konsumsi agar dapat menikmati hasilnya di masa depan memang prinsip 

dasar yang sudah turun temurun di ajarkan dan tidak sepenuhnya salah. 

Untuk barang-barang yang memiliki harga rendah, menabung terasa 

sudah cukup. Namun, ketika kebutuhan yang Anda inginkan adalah 



 

 

barang mewah seperti mobil atau rumah, Anda akan mulai kembali 

berpikir soal inflasi yang sudah kita singgung di poin nomor tiga tadi.  

 

“Bagaimana saya dapat membeli mobil jika uang saya tiap tahun 

terus berkurang nilainya?” 

 

Inilah kenapa investasi lebih disarankan kepada Anda daripada 

menabung. Investasi akan melindungi nilai uang Anda sembari 

menabung. Lalu Anda tentu bertanya, apa guna tabungan? Anda perlu 

ingat jika investasi tidak berbentuk uang sehingga ketika Anda 

membutuhkan dana segar apalagi yang bersifat darurat, tabungan akan 

menjadi benteng terakhir Anda. 

 

5. Saya tertarik dengan investasi. Bisakah Anda menyarankan kepada 

saya investasi macam apa yang cocok untuk saya? 

Pertanyaan bagus! Seorang investor pemulai pastinya bingung 

dengan setumpuk pilihan yang ada pada mereka. Sebenarnya, ada 

banyak hal yang harus dipertimbangkan investor sebelum 

menginvestasikan uangnya pada instrumen investasi tertentu contohnya 

adalah jumlah dana yang ingin diinvestasikan, jangka investasi, 

toleransi terhadap risiko, dan sebagainya. Kami akan memberi 

gambaran umum mengenai berbagai instrumen investasi yang ada. 

 

a. Emas 

Merupakan instrumen investasi yang cukup terkenal di belahan 

dunia manapun. Sebagai logam mulia, harganya terus berubah 

dan salah satu instrumen favorit dalam menjaga nilai mata uang 

Anda. Hanya saja, harga per gramnya cukup mahal. Anda harus 

memiliki dana lebih untuk ini. Sangat cocok untuk investasi 

jangka panjang (sepuluh tahun atau lebih). 

 

b. Tanah 

Salah satu instrumen investasi lainnya yang diminati secara luas 

karena masyarakat percaya bahwa tanah yang terbatas dan terus 

meningkatnya kebutuhan akan tempat tinggal akan menjadi 

pemicu harga tanah yang akan terus naik dari waktu ke waktu. 

Namun, investasi di bidang tanah tidaklah murah karena 



 

 

biasanya harga tanah bisa mencapai puluhan bahkan ratusan juta. 

Investasi ini sangat cocok untuk investasi jangka panjang. 

 

c. Deposito 

Simpanan berjangka ini cukup diminati oleh masyarakat karena 

memberikan bunga yang lebih besar dari tabungan dan investasi 

yang harus dikeluarkan tidak terlalu besar. Lebih jauh, deposito 

termasuk investasi yang memiliki risiko rendah sehingga hasil 

yang akan diberikannya dalam jangka panjang tidak sebaik 

instrumen lainnya. Anda juga harus tahu jika bunga deposito 

umumnya di bawah tingkat inflasi. Investasi ini cocok untuk 

jangka pendek dan bagi Anda yang ingin keamanan dalam 

berinvestasi. 

 

d. Reksadana 

Merupakan suatu instrumen investasi yang mengumpulkan dana 

dari para investor yang kemudian dikelola oleh seorang manager 

investasi (MI) dan akan diolah ke dalam instrumen-instrumen 

investasi yang tersedia di pasar. Reksadana berkembang pesat 

karena kecilnya dana investasi yang diperlukan dan didukung 

manager investasi yang merupakan orang-orang profesional 

dalam bidang investasi. Reksadana memberikan rasa aman dan 

membuat investasi cukup diminati terutama mahasiswa. 

Reksadana menyediakan empat tipe yang berhubungan erat 

dengan jangka waktu investasi dan risiko yang bisa ditolerir 

investor. 

 

e. Saham 

Sebagai salah satu instrumen investasi, saham sudah lama 

berkembang di Indonesia. Saham merupakan lembaran kertas 

yang menunjukkan kepemilikan dari sebuah perusahaan. Kini 

lembaran-lembaran itu telah berubah menjadi bentuk digital dan 

diperdagangkan secara online dengan satuan lot. Sejak 6 Januari 

2014, 1 lot yang awalnya 500 lembar saham telah berubah 

menjadi 100 lembar saham membuat ketertarikan akan saham 

semakin tinggi terutama karena modal yang diperlukan untuk 

membeli 1 lot saham semakin murah.  

 



 

 

Hal ini perlu dicermati karena pergerakan harga saham selalu 

berubah setiap saat namun dalam jangka panjang, nilai saham 

akan terus naik. Inilah yang mendatangkan istilah trader untuk 

para investor yang berinvestasi dalam jangka pendek demi 

keuntungan yang besar sedangkan investor jangka panjang untuk 

mengamankan nilai uang mereka. Investor harus berhati-hati 

karena saham termasuk ke dalam kategori berisiko tinggi 

(karena pergerakan harganya yang begitu cepat) dan biasanya 

disarankan sebagai investasi jangka panjang karena 

keuntungannya lebih besar daripada emas dan deposito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Frequently Asked Question 

Pertanyaan yang Sering Ditanyakan 

 

1. Apakah calon peserta yang memiliki akun di IndoPremier Securities 

diharuskan membuat akun kembali ? 

Tidak, calon peserta yang sudah memiliki akun di IndoPremier Securities 

dapat memakai akun yang mereka miliki dengan mengirimkan Kode dan 

Nama Nasabah kepada pihak panitia Trading Competition 2017. 

 

2. Bagi pemula dalam melakukan trading dan memakai software adakah 

petunjuk yang diberikan ? 

Ada, kami akan melakukan pelatihan terhadap peserta pada tanggal 29 

Januari 2017 di Gedung perkuliahan UNAND. Peserta akan diajarkan 

bagaimana memulai transaksi dan memakai software yang disediakan oleh 

sekuritas, dan pelatihan ini tidak dikenakan biaya apapun. 

 

3. Apa saja yang dibutuhkan saat melakukan pendaftaran akun trading ? 

Peserta diwajibkan membawa : 

− 1 rangkap Fotocopy buku tabungan, 

− 1 rangkap Fotocopy KTP, 

− 1 rangkap Fotocopy KTP OrangTua (jika PNS/TNI/POLRI), 

− 2 buah Materai Rp. 6.000, 

 

4.    Apa peserta dapat mendaftar secara online ? Apakah ada tempat yang 

ditentukan untuk melakukan pendaftaran ? 

Calon Peserta bisa melakukan pendaftaran online di website 

http://gibei.fekon.unand.ac.id/  atau pendaftaran langsung di kantor GIBEI 

FE UNAND (Perpustakaan Univeritas Andalas Limau Manis lt. 3). 

 

5.  Bagaimana cara pembayaran pendaftaran Trading Competition 2017 ? 

http://gibei.fekon.unand.ac.id/


 

 

Calon peserta yang sudah melakukan pendaftaran di website 

http://gibei.fekon.unand.ac.id/  dapat melakukan pembayaran via rekening. 

BCA no.rek 8565075213 atas nama Antari Regita Apriyani 

MANDIRI no.rek 111.000.7632744 atas nama Regio Agre.  

Bagi peserta yang melakukan pendaftaran di office GIBEI FE UA dapat 

membayarkannya langsung di tempat. 

 

6.    Apakah peserta dapat melakukan pembatalan pendaftaran? 

Peserta yang telah mendaftarkan diri diperkenankan untuk membatalkan 

keikutsertaannya secara sepihak namun pembatalan ini tidak diikuti dengan 

pengembalian biaya pendaftaran yang telah dibayarkan. 

 

7. Apakah panitia menanggung biaya perjalanan tim yang lolos ke tahap 

II? 

Tidak, pihak panitia tidak menanggung biaya perjalanan tim yang lolos ke 

tahap II sehingga setiap tim harus menanggung sendiri biaya perjalanannya. 

Tetapi kami akan membantu peserta selama acara berlangsung. 

 

http://gibei.fekon.unand.ac.id/

