
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

Olimpiade Pasar Modal merupakan rangkaian 

kegiatan acara GIBEI FAIR yang diadakan oleh Galeri 

Investasi Bursa Efek Indonesia Fakultas Ekonomi 

Universitas Andalas (GIBEI FEUA). 

Acara ini fokus kepada pengembangan 

pengetahuan siswa 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 dividen yang diharapkan diterima investor dimasa 

depan. 

Jadi, kami mengundang siswa/siswi 

SMA/SMK/MA sederajat pada tanggal 4-5 Maret 2017 di 

Fakultas Ekonomi Universitas Andalas untuk menjadi 

delegasi sebagai perwakilan sekolah masing-masing 

pada acara Olimpiade Pasar Modal (OPM). 

OLIMPIADE PASAR 

MODAL  

(OPM) 
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Mengingat masih 
sangat rendahnya pengetahuan 
masyarakat tentang pasar 
modal, masih sedikitnya investor 
dalam negeri dan masih 
dikuasainya pasar modal kita 
oleh pihak asing menimbulkan 
kekhawatiran semakin tidak 
stabilnya perekonomian kita. 
Sehingga muncul wacana, 
bahwa negara Indonesia punya 
kesempatan yang besar untuk 
menjadi pemilik perusahaan-
perusahaan besar di dalam 
negeri, dan dapat mulai 
berinvestasi di pasar modal 
sedini mungkin.  
 

Oleh karena itu, GIBEI FE UA mengadakan acara yang bernama 
GIBEI FAIR, Olimpiade Pasar Modal yang merupakan rangkaian kegiatan 
acara GIBEI FAIR diharapkan dapat membangkitkan semangat masyarakat 
khususnya yang ingin berinvestasi dan bertransaksi menikmati kekayaan 
bangsa sendiri. Hal ini juga dipermudah dengan keputusan penurunan 
jumlah lot saham, yang kita ketahui satu lot saham terdiri dari lima ratus 
lembar, kini satu lotnya menjadi seratus lembar. Saya selaku kepala KP PT 
BEI Padang, sangat mendukung untuk terlaksananya event ini. Diharapkan 
dengan semakin banyaknya event yang mengusung tema investasi pasar 
modal dapat membuka wawasan masyarakat umumnya, dan siswa/siswi 
khususnya untuk ikut serta sebagai pionir dalam memajukan pasar modal 
Indonesia yang tentunya berimbas pada kemajuan perekonomian bangsa. 
 

KATA SAMBUTAN 

KEPALA KP PT BEI 

PADANG 
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Fakultas Ekonomi 

Universitas Andalas 
memberikan kesempatan 
kepada mahasiswa untuk 
menyalurkan kreatifitasnya 
melalui peran aktif pada 
kegiatan atau program yang 
dikembangkan oleh GIBEI 
terutama pada kegiatan GIBEI 
FAIR. Salah satu kegiatan yang 
ada di GIBEI FAIR adalah 
Olimpiade Pasar Modal (OPM) 
dengan tema “Smart Choice to 
be Young Investor”. 

 
 
 
 
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 FE UA 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 di kemudian 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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OPM merupakan rangkaian 
kegiatan dari GIBEI FAIR sebagai 
salah satu program kerja Galeri 
Investasi Bursa Efek Indonesia 
Fakultas Ekonomi Universitas 
Andalas. Kegiatan OPM ini ditujukan 
kepada siswa/siswi tingkat 
SMA/SMK/MA sederajat se-
Sumatera Barat, Riau, dan Jambi 
untuk mengikuti kompetisi yang 
berkaitan dengan investasi dan 
pasar modal di Indonesia. Kami dari 
panitia mengadakan acara ini 
dengan tujuan untuk meningkatkan 
pemahaman siswa/siswi mengenai 
pasar modal dan mendorong 
siswa/siswi untuk berinvestasi dari 
usia dini.  

 
Tujuan ini dipicu karena melihat kecendrungan siswa/siswi yang 

lebih memilih untuk mengkonsumsi dari pada berinvestasi, serta masih 
minimnya kesadaran siswa/siswi dalam mempersiapkan diri untuk 
menghadapi tantangan perekonomian dimasa mendatang. Oleh karena 
itu, saya selaku ketua panitia OPM GIBEI FAIR 2017 berharap semoga 
Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan ridho Nya 
untuk kegiatan ini. Saya mengharapkan kepada seluruh siswa/siswi tingkat 
SMA/SMK/MA sederajat se-Sumatera Barat, Riau, dan Jambi untuk dapat 
berpartisipasi pada kegiatan OPM dan semoga tujuan dari acara ini dapat 
tercapai nantinya.  

 

KATA SAMBUTAN 
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Pembelajaran mengenai pasar modal dan investasi 

bukanlah pembelajaran inti yang di ajarkan di sekolah, sementara 
faktor utama yang dapat meningkatkan perekonomian suatu negara 
salah satunya adalah investasi. 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 sederajat memiliki pengetahuan yang lebih baik 
tentang pasar modal dan lebih memahami betapa pentingnya 
investasi bagi suatu negara, memahami berbagai 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 2017. Kegiatan ini bertemakan “Smart Choice to be  
Young Investor” dirancang untuk mendorong siswa/siswi 
SMA/SMK/MA sederajat agar lebih tertarik untuk memahami 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 berbagai 
literatur untuk menambah wawasannya, mengenalkan beberapa 
keterampilan yang diharapkan dapat dikuasai oleh siswa/siswi 
sebagai pembelajar ekonomi di tingkat sekolah menengah atas. 

 
 
 

SMART CHOICE TO BE 

YOUNG INVESTOR 
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Day 1 (4 Maret 2017) 
Registrasi 
Acara Pembukaan 
Babak Penyisihan 
Pengumuman Peserta yang Lolos ke 

Babak Semifinal 
 
 
 

Day 2 (5 Maret 2017) 
Babak Semifinal 

Babak Final 
Pengumuman Juara 

Penutupan GIBEI FAIR 2017 
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a. Babak Penyisihan 

Tempat : Auditorium 

Tanggal : 4 Maret 2017 

Metode Seleksi : Mengerjakan 100 soal 

multiple choice 

Peserta : Semua anggota dari masing-

masing tim  

 

b. Babak Semifinal 

Tempat : Auditorium 

Tanggal : 5 Maret 2017 

Metode Seleksi : Mengerjakan 10 soal isian, 10 

soal mencocokkan, dan 5 

soal essay 

Peserta : 20 tim terbaik berdasarkan 

hasil babak penyisihan 

 

 

 

 

 

 

 

TAHAP PERLOMBAAN 
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c. Babak Final 

Tahap Presentasi 

Tempat : Auditorium 

Tanggal : 5 Maret 2017 

Metode Seleksi : Presentasi 

Peserta : 5 tim terbaik berdasarkan 

hasil babak semifinal 

 

Tahap Cerdas Cermat 

Tempat : Auditorium 

Tanggal : 5 Maret 2017 

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 dalam mengembangkan potensi dan 
menumbuhkan kesadaran untuk berinvestasi. 

3. Meningkatkan pemahaman serta menambah 
informasi mengenai pasar modal, bagaimana 
menjadi investor dan trader muda yang baik atau 
handal, mengetahui isu-isu terkini dan 
perkembangan pasar modal. 

 
 

Dan kesempatan untuk mendapatkan hadiah: 
 
 
 
 
 
 

 
 

WHAT YOU GET AS 

OPM’S DELEGATE? 
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Trophy Snack 

Sertifikat Lunch 

Goody Bag Souvenir 

Salempang 

Uang tunai jutaan rupiah 

 



 
 
 
 
 
 
 

PENDAFTARAN 
Periode pendaftaran dibuka pada tanggal 23 Januari s.d 
24 Februari 2017. Untuk mendaftarkan diri beserta tim 
anda, ikuti prosedur berikut ini : 

1. Pendaftaran dapat dilakukan secara online di 
www.gibei.fekon.unand.ac.id/event/gif/opm 

2. Mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia. 

3. Setelah melakukan pendaftaran secara online, 
peserta dapat langsung melakukan pembayaran 
paling lambat tiga hari setelah pendaftaran. 

 
PEMBAYARAN INSERT 

Pendaftaran Olimpiade Pasar Modal ini, terdiri dari 2 
gelombang pendaftaran, yaitu:  

1. Gelombang Pertama  
Tanggal 23 Januari-10 Februari 2017  
Insert Rp 135.000,00 

2. Gelombang Kedua  
Tanggal 13 Februari-24 Februari 2017  
Insert Rp 150.000,00  

Pembayaran dapat dilakukan paling lambat tiga hari 
setelah pendaftaran online melalui rekening: 
 Bank BRI   724101005429531  

Atas Nama   Dinda Tria Lestari 
 
 

CARA MENJADI 

DELEGASI 
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KONFIRMASI PENDAFTARAN 
Bagi yang telah melakukan pendaftaran online dan telah 
melakukan pembayaran, maka peserta wajib 
mengkonfirmasi via sms ke 085271831606 (LAZHORA 
WENATRI) dengan 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 dipublikasikan di 
www.gibei.fekon.unand.ac.id/event/gif/opm maksimal 
H+2 setelah peserta melakukan konfirmasi pendaftaran. 
Apabila nama tim belum tercantum, silahkan melakukan 
konfirmasi ulang dengan format :  

INFO_NAMA TIM_ASAL SEKOLAH_NAMA KETUA 
KELOMPOK_NAMA ANGGOTA KELOMPOK_NOMOR 

REKENING_BELUM TERVERIFIKASI 
 

TANGGAL-TANGGAL PENTING 
Pendaftaran gelombang I 23 Januari-10 Februari 2017 
Pendaftaran gelombang II 13 Februari-24 Februari 2017 
Pembayaran registrasi Paling lambat 3 HARI setelah 

melakukan pendaftaran online. 
Daftar ulang 4 Maret 2017 
Babak penyisihan 4 Maret 2017 
Babak semifinal dan final 5 Maret 2017 
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1. Olimpiade Pasar Modal diperlombakan per tim. 

Satu tim terdiri dari 2 (dua) orang tanpa 

membedakan jenis kelamin dan tingkatan kelas. 

2. Setiap tim harus berasal dari satu sekolah. 

3. Peserta adalah siswa-siswi SMA/SMK sederajat 

se-Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. 

4. Peserta Olimpiade Pasar Modal adalah tim yang 

sesuai dengan ketiga poin diatas dan telah 

terdaftar sebagai peserta Olimpiade Pasar Modal. 

Apabila sebelum, selama, atau setelah 

pertandingan, panitia 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 perlombaan dimulai. 

7. Registrasi ulang akan dilaksanakan pada hari 

pertama pelaksanaan dan hari kedua (khusus tim 

yang lolos ke babak semifinal). 

PERATURAN UMUM 

PERLOMBAAN 
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8. Peserta diwajibkan membawa alat tulis dan 

keperluannya sendiri, seperti bolpoin, pensil 2B, 

penghapus, 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 

suasana lomba menjadi tidak kondusif. 

11. Peserta tidak diperkenankan membawa buku atau 

catatan dalam bentuk apapun selama 

perlombaan. 

12. Peserta tidak diperkenankan untuk meninggalkan 

ruangan selama perlombaan berlangsung tanpa 

izin panitia yang bertugas. 

13. Peserta TIDAK diperkenankan membawa 

handphone dan alat komunikasi lainnya saat 

pertandingan. 

14. Handphone dan alat komunikasi lainnya tersebut 

dapat dititipkan kepada pembimbing masing-

masing. 

15. Peserta wajib memakai tanda peserta atau ID 
Card pada saat berada di area perlombaan. 

16. Keputusan dewan juri bersifat MUTLAK dan 

TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT. 

17. Apabila peserta melanggar segala ketentuan di 

atas, maka panitia berhak mendiskualifikasi tim 

peserta yang bersangkutan, baik sebelum, 

selama, maupun setelah perlombaan. 

18. Peraturan yang belum tercantum akan ditentukan 

kemudian. 
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BABAK PENYISIHAN 

1. Pada babak ini terdapat 100 butir soal multiple 

choise. 

2. Setiap anggota dari masing-masing tim akan 

ditempatkan 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. Waktu untuk mengerjakan soal adalah 100 menit. 

6. Sistem penilaian pada babak ini adalah sebagai 

berikut : 

Benar    +4 

Salah             -1 

Tidak menjawab   0 

7. Tidak diperkenankan memberikan lebih dari satu 

jawaban, apabila terdapat lebih dari satu jawaban, 

maka jawaban dianggap  salah (-1). 

PENJELASAN 

PERLOMBAAN DAN 

PERATURAN KHUSUS 
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8. Nilai tim ditentukan dari akumulasi nilai dari 

masing-masing anggota tim. 

9. Setelah nilai tim ditentukan maka akan diranking 

dari nilai tertinggi ke terendah. 20 tim dengan 

nilai tertinggi akan lolos ke babak semifinal. 

10. Bila terdapat tim yang memiliki nilai yang sama 

maka akan dilihat dari jumlah jawaban benar yang 

lebih banyak. Misalnya, tim A memperoleh nilai 

200 (benar 60, salah 40), tim B memperoleh nilai 

200 ( benar 55, salah 20, kosong 25), maka tim A 

lolos karena jawaban benarnya lebih banyak. 

11. Namun apabila terdapat nilai yang sama dengan 

proporsi jumlah jawaban benar dan jawaban salah 

juga sama, maka akan diberikan 1 pertanyaan 

uraian yang akan dinilai oleh juri independen. 

Jawaban yang benar atau salah ditentukan oleh 

Dewan Juri, bersifat MUTLAK dan TIDAK DAPAT 

DIGANGGU GUGAT. 

 

BABAK SEMIFINAL 

1. Babak semifinal diikuti oleh 20 tim dengan 

perolehan nilai tertinggi di babak penyisihan.  

2. Setiap Tim akan mengerjakan 10 soal isian, 10 

soal mencocokkan, 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 
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-Soal Mencocokkan memiliki bobot 2 per soal 

-Soal Essay memiliki bobot 10 per soal 

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 yang 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 lolos karena nilai essay-nya lebih 

tinggi. 

8. Namun apabila terdapat nilai essay yang sama, 

maka akan diberikan 1 pertanyaan uraian yang 

akan dinilai oleh juri independen.  

9. Penilaian bersifat MUTLAK dan TIDAK DAPAT 

DIGANGGU GUGAT. 

 

 

BABAK FINAL  

1. Babak final diikuti oleh 5 tim dengan perolehan 

nilai tertinggi di babak semifinal.  

2. Babak final terdapat dua sesi yaitu sesi presentasi 

dan sesi cerdas cermat. 
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PRESENTASI 

 Tema presentasi adalah Pandangan Generasi 

Muda terhadap Program “Yuk Nabung 

Saham”. Dengan ketentuan 15 slide materi 

belum termasuk cover. Softcopy dari ppt 

dikirimkan paling lambat tanggal 28 Februari 

2017 ke email opm.gibei@gmail.com dengan 

nama file NAMA TIM_ASAL SEKOLAH_NAMA 

KETUA KELOMPOK_NAMA ANGGOTA 

KELOMPOK_JUDUL PRESENTASI. 

 Power point tersebut merupakan penambahan 

nilai yang akan diakumulasikan dengan nilai 

pada babak penyisihan. Peserta yang lolos ke 

babak final akan mempresentasikan power 

point tersebut.  

 Alokasi untuk sesi presentasi ini adalah 20  

menit per tim (sudah termasuk sesi tanya 

jawa). Dengan beberapa penilaian yaitu: 

a. Penamilan power point   20% 

b. Penyampaian materi  50% 

c. Sesi tanya jawab    30% 

 

CERDAS CERMAT 

 Alokasi waktu untuk sesi cerdas cermat ini 

adalah 60 menit. 
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 Tahap cerdas cermat merupakan babak yang 

berbentuk adu cepat tepat yang dibagi 

menjadi 2 tahap yaitu :  

  

 Tahap bergilir 

a. Setiap tim akan mendapatkan 3 pertanyaan. 

Waktu yang diberikan untuk menjawab 

setiap pertanyaan adalah 1 menit sejak 

pertanyaan selesai di bacakan. 

b. Sistem penilaian pada babak bergilir, 

jawaban benar +100 dan jawaban salah 0. 

 

 

Tahap rebutan 

a. Setiap tim berhak memperebutkan 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 

setiap 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 
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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, 

jawaban 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 ketentuan : 

a. Pembacaan pertanyaan dihentikan 

b. Peserta menekan bel terlebih dahulu dan 

telah ditunjuk 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 diranking dari nilai tertinggi 

ke nilai terendah. 

 Jawaban yang benar atau salah ditentukan 

oleh Dewan Juri, bersifat MUTLAK dan 

TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT. 

 

20 



 
 
 
 
 
 
 

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 5 Maret 2017, maka 

akan DIDISKUALIFIKASI. 

c. Penggantian personel tim harap dikonfirmasi ke 

panitia paling lambat seminggu sebelum 

pelaksanaan. 

d. Tidak ada cash back bagi pembatalan 

pendaftaran. 

 

 
 
 

SYARAT DAN 

KETENTUAN LOMBA 
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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 modal meliputi : 

  Sejarah pasar modal 
  Struktur pasar modal Indonesia 
  Struktur organisasi BEI 
  Mekanisme perdagangan 
  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 dan www.ojk.co.id  

 
 
 
 
 

MATERI YANG 

DILOMBAKAN 

 

22 

http://www.idx.co.id/
http://www.ojk.co.id/


 


