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BAGIAN I  

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pandemic Covid-19 memberikan perubahan pada perekonomian Indonesia. 

Generasi muda turut berperan dalam melakukan perubahan yang berdampak bagi 

peningkatan perekonomian Indonesia. Investasi bagi generasi milenial sebagai 

investor pemula turut berkontribusi bagi Perekonomian Negara, untuk itu generasi 

muda perlu dikenal dan mengenai pentingnya berinvestasi sejak dini untuk 

mempersiapkan masa depan. Kesadaran tersebut menuju pada paradigma yang positif 

untuk memulai investasi di kalangan kaum muda, tidak terkecuali di kalangan 

mahasiswa. Kaum milenial lahir di masa dengan kemudahan akses dalam segala 

aspek, mulai dari pelayanan reservasi destinasi wisata, berbelanja, membeli makanan, 

sampai dengan lembaga keuangan. Hal ini menyebabkan sebagian besar milenial 

memiliki tingkat konsumsi yang tergolong tinggi. Dengan menggunakan penghasilan 

bulanannya, kaum milenial lebih tertarik untuk menggunakan pendapatan yang 

dimiliki untuk pengalaman dan lupa untuk menyisihkan sebagian pendapatan yang 

dimiliki untuk investasi, dana darurat ataupun asset. Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Wharton Pension Research Council, milenial harus menyisihkan 40% 

dari penghasilannya untuk masa depan. Agar dapat menikmati standar hidup di masa 

pensiun yang layak. Padahal saat ini rata-rata milenial hanya menyisihkan kurang dari 

10% penghasilannya untuk masa depan. Jika kebiasaan yang dimiliki oleh kaum 

milenial ini tetap dilakukan, maka sebagian besar milenial terancam tidak bisa 

memiliki asset apapun. Tentu hal ini sangatlah mengkhawatirkan bagi 

keberlangsungan masa depan para milenial itu sendiri. 

Investasi saham merupakan salah satu bentuk investasi yang paling banyak 

diminati oleh masyarakat. Saham sebagai surat yang menunjukkan kepemilikan suatu 

perusahaan, sangat diminati karena merupakan salah satu instrumen investasi yang 

memiliki imbal hasil yang besar dalam jangka waktu yang relatif singkat. 

Sekuritas/broker/pialang adalah perusahaan yang aktivitas utamanya adalah 

melakukan jual beli efek yang tercatat di bursa saham dan memiliki izin dan 

wewenang untuk melakukan transaksi tersebut.  
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Semakin majunya perkembangan keuangan dan pesatnya pertumbuhan teknologi, 

semakin membantu masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan 

memberikan alternatif-alternatif yang menarik bagi masyarakat yang memiliki 

kelebihan dana untuk menginvestasikan dananya dengan harapa memperoleh 

keuntungan. Tidak hanya investor, bagi perusahaan dengan majunya perkembangan 

keuangan dan teknologi ini dan bervariasinya market market yang dapat digunakan 

untuk mencari modal seperti pasar modal, pasar uang. Karena adanya pasar tersebut 

ini sangat menguntungkan bagi perusahaan juga karena akan dengan mudah 

mendapatkan modal yang relatif besar tanpa harus melewati persyaratan yang rumit 

seperti ketika meminjam dana melalui bank karena harus melewati proses 

administrasi, adanya agunan dll. Dengan banyaknya perusahaan yang mengeluarkan 

sekuritas guna memperoleh modal ini membuat investor memperoleh kesempatan 

yang besar guna meneginvestasikan dananya ke sekuritas ini, namun hal ini akan 

menjadi bahaya dan beresiko yang cukup besar apabila investor tidak prudent dalam 

melakukan investasi. 

Oleh karena itu kita harus prudent dalam melakukan investasi agar dapat 

melakukan investasi di sekuritas yang tepat di perusahaan, perbankan atau lembaga 

keuangan yang mengeluarkan sekuritas agar terhindar atau meminimalisir terjadinya 

kehilangan dana yang kita investasikan dan agar dana yang kita investasikan dapat 

menghasilkan return yang maksimal. Maka kita perlu mengetahui dan memahami 

analisis sekuritas agar dapat menganalisis sekuritas yang akan kita investasikan bagi 

investor dan bagi perusahaan dengan adanya analisis sekuritas ini dapat mengetahui 

apakah sekuritasnya dapat menghasilkan return atau keuntungan yang maksimal atau 

tidak dan apakah menguntungkan atau malah merugikan. 

Melalui kegiatan ini maka maka diharapkan pembelajaran mata kuliah 

investasi dan pasar modal demikian perlu didesain kembali untuk menyesuaikan 

dengan berkembangnya bisnis saat ini. Diperlukan berbagai kegiatan akademik 

lainnya yang dapat berkontribusi dalam menambah kompetensi lulusan. Termasuk 

didalamnya tema-tema terkait pasar modal khususnya portofolio saham. Diperlukan 

berbagai kegiatan akademik lainnya yang dapat berkontribusi dalam menambah 

kompetensi lulusan. Sehubungan dengan itu, maka Fakultas Ekonomi Universitas 

Pendidikan Ganesha menyelenggarakan kuliah umum dengan tema Sekolah Pasar 

Modal Galeri Investasi Undiksha”. Pengajar Sekolah Pasar Modal adalah pelaku-

pelaku Pasar Modal yang sudah bergelut di dunia pasar modal bertahun-tahun dan 
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merupakan ahli dibidangnya. Dengan adanya Sekolah Pasar Modal, diharapkan dapat 

menjadi salah satu sarana untuk mengenalkan dunia pasar modal ke masyarakat umum 

yang masih buta mengenai pasar modal serta menjadi sarana Informasi dan Edukasi 

yang benar serta meningkatkan awareness kepada semua kalangan baik pelaku, 

pengamat, dan khalayak umum. 

 

1.2 Tujuan Kegiatan 

Berpijak pada latar belakang rasionalisasi kegiatan tersebut, maka tujuan kegiatan 

Sekolah Pasar Modal Galeri Investasi Undiksha adalah Generasi muda yang dikenal 

sebagai kaum milenial saat ini telah menyadari mengenai pentingnya berinvestasi 

sejak dini untuk mempersiapkan masa depan. Kesadaran tersebut menuju pada 

paradigma yang positif untuk memulai investasi di kalangan kaum muda, tidak 

terkecuali di kalangan mahasiswa 

 

1.3 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Kegiatan ini dilaksanakan pada: 

Hari, Tanggal  : Kamis, 1 Juli 2021  

Waktu   : Pukul 09.00 Wita sampai dengan selesai 

Tempat   : Online Via Zoom dan luring (R.C3.01 dan R.C3.02 FE)  

 



5 

 

  
 

BAGIAN II 

PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

Untuk mendukung minat mahasiswa dalam berinvestasi maka Fakultas Ekonomi 

Universitas Pendidikan Ganesha meyelenggarakan kegiatan webinar di pertengahan tahun 

2021 dengan tema “ngobrolin investasi generasi milenial” pada hari Kamis 1 Juli 2021. 

Webinar yang dilaksanakan secara virtual ini menghadirkan narasumber dari kalangan 

praktisi yaitu dari Bursa Efek Indonesia perwakilan Bali (Danang Purbo Raharjo, SE.I) 

dan dari MNC Sekuritas (Made Cahyani Prastuti, S.E), adapun Sambutan diberikan oleh 

Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi Undiksha (Dr.Dra.Ni Made Suci. M.Si). 

Kegiatan webinar ini diikuti oleh 500 peserta yang berasal dari kalangan 

mahasiswa. Kegiatan terbagi menjadi 3 sesi yaitu pembukaan, pemaparan materi oleh 

narasumber dan Diskusi yang diakhiri dengan acara penutupan. Kegiatan diskusi dipandu 

oleh moderator yang juga merupakan akademisi Undiksha (Ni Nyoman Yuliantini, SE., 

MM). Kegiatan diskusi diikuti dengan sangat antusias oleh peserta webinar dengan 

menjaring beberapa partisipan dan salah satu hal yang sangat menarik dari webinar 

tersebut yaitu pemberian door prize menarik dari BEI dan MNC sekuritas yang 

dimenangkan oleh 12 orang mahsiswa FE Undiksha. 

Pemaparan dari Narasumber diharapkan mampu membangkitkan minat mahsiswa 

dan masyarakat dalam berinvestasi, sehingga mahasiswa tidak hanya mengenal teori 

berinvestasi namun mampu mengenal lebih dekat dari segi tataran praktik. Mahasiswa 

melalui mata kuliah manajemen keuangan juga sebelumnya mendapatkan berbagai teori 

mengenai pengelolaan keuangan dengan menanamkan penghasilan–penghasilan yang 

didapatkan di instrumen investasi. Umumnya generasi milenial belum memahami dengan 

baik mengenai investasi ditengah beragamnya instrumen investasi yang tentu saja 

memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. 

Webinar ini bertujuan untuk mendekatkan mahasiswa mengenai investasi dan pasar 

modal. Kekhawatiran untuk menanamkan uang kita di pasar modal mampu diminimalisir 

sebab investasi mampu menawarkan pula instrumen yang aman. Bahkan, pemerintah 

sendiri mendorong masyarakatnya untuk ikut berinvestasi terutama di saat perekonomian 

yang terjadi saat ini, sehingga salah satu indikator iklim bisnis yang sehat dari sebuah 

Negara dapat dilihat dari kondisi pasar modalnya. Ketika pasar modalnya terbilang cukup 

baik, maka akan semakin mendorong investor–investor asing untuk menanamkan 

modalnya di negara kita. 
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Narasumber dari BEI perwakilan Bali (Danang Purbo Raharjo, SE.I) 

menyampaikan pula paparannya bahwa kegiatan investasi ini harus di set dari muda, 

dengan modal 100.00 rupiah generasi muda sudah dapat melakukan investasi. Sedangkan 

hasil pemaparan dari narasumber kedua dari MNC sekuritas (Made Cahyani Prastuti, S.E) 

yaitu tentang rekomendasi investasi yang bisa dibeli oleh mahasiswa dengan modal yang 

kecil. Maka dengan pengenalan investasi tepatlah kiranya muncul pertanyaan besar yaitu 

“Begin with the End in Mind, How to Start an Investment?” Melalui investasi saham, 

dikenal pula dengan high risk high return. Maksudnya, profit yang dihasilkan dari 

berinvestasi saham sangat tinggi, meskipun memiliki risiko yang tinggi pula. Kita dapat 

meminimalisir risiko tersebut dengan cara menginvestasikan uang kita di saham–saham 

yang tergolong bluechip (saham perusahaan dengan kinerja terbaik di bursa saham). 

Dalam memilih saham – saham bluechip pun, kita harus memperhatikan fundamental 

perusahaan serta prospeknya untuk beberapa tahun ke depan, memberikan dividen secara 

rutin atau tidak, dan sebagainya. 
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Tangkapan Layar 1 

 

Tangkapan Layar 2 

 

Pada saat awal kegiatan dimulai, acara Rotasi dipandu oleh Host yang bernama 

Ayu Wulan. Kemudian, selanjutnya Host memberikan pengarahan mengenai peraturan 

selama mengikuti acara, dan memperkenalkan moderator yang selanjutnya akan memandu 
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acara tersebut. Adapun susunan acara pada kegiatan ini adalah sambutan dari ibu wakil 

dekan 1 FE Undiksha, menyanyikan Lagu Indonesia Raya, doa, laporan kegiatan, 

kemudian pemaparan dari 2 pemateri, sesi tanya jawab dan yang terakhir adalah 

pengumuman peserta yang memperoleh dorprize. Moderator dalam acara Rotasi tersebut 

merupakan dosen dari prodi S1 Manajemen yang bernama Ni Nyoman Yulianthini.  

Tangkapan Layar 3 

 

Pada hasil tangkapan layar 3 ini merupakan pembicara pertama pada Rotasi yang 

bernama Bapak Danang Purbo Rahorjo. Pada kesempatan tersebut, bapak Danang 

memberikan para perserta materi mengenai investasi sedari muda dengan modal Rp. 

100.000. Tidak lupa bapak Danang juga memberikan tips cara melakukan investasi, 

simulasi pada saat akan melakukan simulasi serta motivasi bagi peserta yang hadir untuk 

melakukan investasi sejak dini. Pada tangkapan layar ke 4 dan ke 5 merupakan beberapa 

hasil tangkapan layar materi yang diberikan oleh bapak Danang.  
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Tangkapan layar 4 

 

Tangkapan layar 5 
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Tangkapan layar 6 

 

Pada gambar tangkapan layar 6 merupakan pemapaparn materi dari pembicara 2 dalam 

webinar Rotasi ini. Narasumber kedua ini bernama Made Cahyani Prastuti, S.E yang 

membawakan materi mengenai bagaimana cara awal melakukan investasi. Setelah 

pemaparan materi dari kedua narasumber, acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Para 

peserta sangat antusias bertanya kepada kedua narasumber terlihat dari pertanyaan yang 

masuk melalui kolom chat yang tersedia. Sesi tanya jawab pun diselingi dengan 

pertanyaan kuis yang diberikan kepada para peserta pada kolom komentar. 
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Tangkapan layar 7 

 

Tangkapan layar 8  

 

Pada tangkapan layar 7 dan 8 merupakan tampilan pada saat kedua narasumber menjawab 

pertanyaan dari peserta webinar.  
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Tangkapan layar 9  

 

Tangkapan layar 10 

 



13 

 

  
 

Pada tangkapan layar ke 9 dan 10 merupakan piagam yang diberikan pihak penyelenggara 

kepada kedua narasumber pada webinar Rotasi.  
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BAGIAN III 

PENUTUP 

 

 

 

Mahasiswa mengikuti Kegiatan dengan tertib dan baik. Mahasiswa sangat antusias 

mengikuti acara sampai dengan selesai. Mereka mendapatkan ilmu dan praktik yang 

sangat berharga dalam hal investasi dan pasar modal. Dimana, Pasar modal (saham dan 

turunannya) menjadi alternatif lain portofolio investasi karena dinilai relatif lebih 

menguntungkan daripada produk investasi lain seperti reksadana, emas, atau 

deposito/tabungan berjangka. Sehingga, Sekolah pasar modal dalam perkembangannya 

selanjutnya bertujuan: 

• Memberikan edukasi yang benar tentang investasi; 

• Memberikan edukasi tentang investasi saham; 

• Memberikan informasi tentang mekanisme untuk menjadi investor saham; 

• Memberikan edukasi tentang teori pemilihan saham untuk diinvestasikan; 

• Meningkatkan awareness bahwa investasi saham itu mudah dan terjangkau; 

• Memberikan informasi tentang lembaga-lembaga di pasar modal yang memberi 

fasilitas dan perlindungan kepada investor. 


