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ABSTRAK
Seminar pengabdian masyarakat yang bertemakan “Meraih Masa Depan Dengan Beriventasi di Pasar
Modal” merupakan salah satu gerakan cinta pasar modal. Mahasiswa melalui Kelompok Studi Pasar
Modal (KSPM) dapat menginventasikan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan
dan resiko masing-masing instrument. Tujuan dari diadakannya pengabdian ini adalah memberikan
motivasi untuk masa depan cemerlang melalui peran pasar modal bersama KSPM-FE UST karena
mahasiswa perlu untuk mempersiapkan diri setelah lulus. Masalah yang terjadi adalah terbatasnya
kesempatan bagi mahasiswa untuk memperoleh informasi investasi saham juga mendorong diadakannya
motivasi dan dorongan berinvestasi saham melalui sinergi kegiatan pengabdian tim abdimas bersama
KSPM. Metode Pelaksanaan melalui daring media Zoom meeting karena melihat perilaku digital
masyakarat dalam berinteraksi, bersocial media serta bertransaksi keuangan seperti investasi saham.
Metode penyampaian diselenggarakan menggunakan bentuk seminar penyuluhan peran pasar modal dan
motivasi investasi dengan metode ceramah, presentasi, diskusi dan kuis pertanyaan. Hasil yang
didapatkan adalah peningkatan investasi pembelian nabung saham bagi masyarakat dan mahasiswa di
Yogyakarta. Luaran yang dihasilkan adalah Brosur dan Poster Motivasi Investasi Saham. Manfaat adalah
peningkatan pemahaman strategi investasi saham bagi masa depan dan terjalinnya komunikasi antar
anggota KSPM.
Kata Kunci : Investasi Saham, KSPM, Pasar Modal

ABSTRACT
The Community services conference conduct theme “Reach for The Future by Investing in Capital
Market” as an action loving capital market. Students through the Capital Market Study Group (KSPM)
can invest their funds according to the profit and risk characteristics of each instrument. The purpose of
holding this service is to provide motivation for a bright future through the role of the capital market
with KSPM-FE UST because students need to prepare themselves after graduation. The problem that
occurs is that the limited opportunities for students to obtain information on stock investment also
encourage motivation and encouragement to invest in stocks through the synergy of service activities of
the abdimas team with KSPM. The implementation method is through online media Zoom meetings
because they see the digital behavior of the community in interacting, social media and financial
transactions such as stock investment. The delivery method is carried out using a seminar on the role of
the capital market and investment motivation with lectures, presentations, discussions and quiz
questions. The results obtained are an increase in investment in purchasing and saving shares for the
community and students in Yogyakarta. The resulting outputs are Stock Investment Motivation Brochures
and Posters. Benefits include increasing understanding of stock investment strategies for the future and
establishing communication between KSPM members.
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PENDAHULUAN
Kegiatan pengabdian didorong adanya keinginan untuk maju dan tumbuh melalui
investasi saham untuk masa depan yang lebih baik. Kegiatan pengabdian merupakan sinergi
antara Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) dengan tim dosen Fakultas Ekonomi Universitas
Sarjanawiyata Tamansiswa. Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) merupakan perkumpulan
studi investasi pasar modal khususnya saham. KSPM FE-UST memiliki komitmen untuk
mengenalkan investasi saham kepada pemuda-pemudi baik dilingkungan kampus maupun
diluar kampus. KSPM memiliki beberapa mitra Pembina yang senantiasa menyebarkan virus
Gemar Investasi dengan tagline “Yuk Nabung Saham” kepada para pemuda khususnya
dilingkungan civitas akademika dan masyarakat sekitar. Kegiatan Investasi saham merupakan
investasi aset yang berjangka waktu pendek, menengah dan panjang sehingga sesuai untuk
investasi para pemuda. Investasi saham sangat penting diikuti oleh para pemuda-pemudi di
Indonesia karena mampu memberikan manfaat yang positif bagi generasi bangsa. Investasi
saham mendorong sikap pemuda menjadi lebih bijak dalam mengelola uang sehingga
pendapatan tidak hanya untuk dikonsumsi namun juga untuk manfaat dan hasil kedepannya
melalui investasi.
Manajemen investasi merupakan bagian dari manajemen keuangan dan terkait erat dengan
manajemen portofolio dan pasar modal. Manajemen portofolio merupakan sebuah pengelolaan
terhadap sekumpulan aset-aset keuangan yang berhubungan dengan sekuritas dan surat berharga
seperti saham. Manajemen portofolio terdiri dari menilai risiko dan return yang menjadi dasar
keputusan investasi pada aset atau produk portofolio. Istilah Portofolio merujuk pada investasi
aset berharga yang merupakan daftar sekumpulan aset maupun surat berharga seperti saham.
Tujuan manajemen portofolio adalah untuk mengelola sekumpulan aset berharga agar
mendapatkan keuntungan dimasa mendatang. Aset-aset berharga merujuk pada investasi di
pasar modal seperti saham. Pengenalan pasar modal merupakan sikap persuasif untuk menabung
saham di pasar modal. Hermuningsih (2019) menyampaikan bahwa investor dapat ikut serta
saat IPO penerbitan saham perdana pada pasar primer di pasar modal dan investor ritel membeli
saham pada pasar sekunder melalui perusahaan sekuritas.
Dalam investasi baik saham dan lainnya berkaitan dengan risiko dan return yang artinya
hubungan sebab akibat dalam pengambilan keputusan investasi. Semakin besar return yang akan
diperoleh maka risiko yang dihadapi juga semakin besar. Mengelola Risiko dan return dalam
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berinvestasi dapat mencapai portofolio saham yang optimal (Tandelilin, 2008). Nabung saham
di pasar modal juga memerlukan sejumlah trik dan strategi agar mendapatkan saham yang
menghasilkan return maksimal dengan risiko tertentu atau return tertentu dan risiko minimum.
Berlianta (2005) menyampaikan The Average Discount Everything yang menerangkan bahwa
pergerakan harga saham tercermin pada indeks pasar atau average rata-rata pasar. Berdasarkan
teori tersebut maka nabung saham dan trading saham memiliki konsep yang jelas sehingga aman
untuk berinvestasi dan ikut serta nabung saham di pasar modal. Dalam seminar online pasar
modal melalui kegiatan abdimas ini memberikan informasi serta pengenalan dan strategi trading
maupun nabung saham bagi pemula serta peran pasar modal bagi investor.
Kegiatan pengabdian seminar pasar modal yang dilaksanakan melalui zoom meeting
sangat penting karena dapat memberikan dampak manfaat bagi peserta untuk mengenal pasar
modal lebih luas. Jajuk Herawati et al (2020) menyampaikan bahwa program pengabdian
melalui pelatihan dapat meningkatkan pemahaman dan ketrampilan peserta. Gerakan pasar
modal melalui gerakan dari saving society menjadi investment society (Muhamad Yusuf, 2019).
Kegiatan edukasi pasar modal sharing diskusi secara online juga dilakukan oleh Singgar (2020)
bahwa beli saham saat harga naik serta volume naik dan harga turun dan volume turun untuk
memudahkan peserta memahami pasar modal.
Para peserta pengabdian adalah Para Pemuda-pemudi civitas akademika Fakultas
Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Anggota KSPM FE-UST, Anggota Galeri
Investasi FE-UST. Peserta tertarik pada pasar modal karena memiliki antusias terhadap masa
depan dengan berinvestasi maupun trading saham. Selain itu, para peserta juga memiliki minat
yang tinggi dalam pasar modal karena mereka telah bergabung pada komunitas kelompok studi
pasar modal sehingga mereka dapat memperdalam wawasan tentang pasar modal. Peserta diajak
untuk mengenal pasar modal khususnya nabung saham. Nabung saham berfungsi untuk
memberikan pengalaman praktek jual-beli saham maupun berinvestasi saham di pasar modal.
Dengan demikian, mengenal dan belajar pasar modal sejak usia muda lebih baik daripada
menunda keikutsertaan dalam pasar modal.
Identifikasi permasalahan bagi Mitra antara lain terbatasnya kesadaran pentingnya peran
galeri investasi Pasar Modal di Perguruan Tinggi kepada mahasiswa dan Terbatasnya motivasi
untuk berinvestasi bagi mahasiswa dan masyakarat umum. Dari permasalahan diatas maka tim
pengusul pengabdian akan mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk
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manfaat galeri investasi bursa efek Indonesia bagi mahasiswa. Kegiatan ini akan memaparkan
edukasi apa dan bagaimana manfaat dan motivasi investasi pasar modal di kalangan mahasiswa.
Manfaat yang diperoleh adalah Bagi Peserta Kegiatan seminar online motivasi saham
dapat mendorong para pemuda civitas akademika untuk bertransaksi di galeri investasi
khususnya Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa dan Seminar investasi
dapat mengembangkan semangat dan motivasi investasi. Bagi Dosen Pamong adalah Sebagai
tugas mengembangkan dan mempublikasikan keilmuan khususnya investasi saham. Bagi
KSPM adalah Dapat menambah partner dan kolega dalam pengembangan KSPM dan Dapat
menambah jaringan transaksi investasi saham.
Hasil adanya seminar online motivasi investasi saham adalah mengupgrade semangat
berinvestasi khususnya saham bagi para peserta sehingga dapat mengembangkan transaksi
investasi bagi para pemuda. Luaran yang dihasilkan adalah booklet motivasi investasi saham
serta sertifikat peserta.
METODE PELAKSANAAN
1. Program Pembelajaran
Para peserta dikumpulkan kemudian dibuka dengan diawali dengan prolog tujuan
pengabdian. Selanjutnya tim mulai melakukan pembelajaran melalui pemberian materi
sebagai berikut :
a. Materi pengenalan galeri investasi
b. Materi perlunya motivasi untuk berinvestasi
2. Program sharing diskusi dan tanya-jawab
Proses lanjut dari pengenalan yaitu diskusi dan tanya jawab mengenai berinvestasi saham.
Peserta menyampaikan pertanyaan tentang pasar modal atau menyampaikan pengalaman dan
kesulitan trading saham.
3. Program Kuis Pertanyaan
Kuis pertanyaan sebagai Doorprize kehadiran peserta dan mengetahui tingkat pemahaman
peserta. Tim pengabdian memberikan pertanyaan untuk uji pemahaman peserta pengabdian.
4. Program Evaluasi hasil kegiatan
Evaluasi kegiatan dilakukan oleh tim pengabdian melalui pemberian kuesioner sesudah
pemberian materi pengabdian. Evaluasi bertujuan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan
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pengabdian penyampaian materi serta saran dari para peserta untuk tim pengabdian serta
tindak lanjut setelah acara pengabdian.
5. Ketersediaan Sarana & Prasarana
a. Alat Dan Bahan : Zoom Meeting & Ms.Powerpoint
b. Metode Penyampaian : Presentasi, Ceramah, Tanya-jawab & Penyuluhan.
Tabel 1. Metode Pengabdian
No
1

2

3

Jenis Program
Pengabdian
Terbatasnya
Kesadaran Peran
Galeri Investasi di
Perguruan Tinggi
bagi Investor
Kurangnya strategi
Motivasi Investasi
Saham investor

Kuis Pemahaman
Investasi Saham (3
Pertanyaan)

Solusi

Metode

Target Hasil

Penyuluhan peran
Galeri Investasi di
Perguruan Tinggi

Ceramah
&
Diskusi

Mengupgrade
pemahaman &
semangat
investasi saham

Ceramah
& Diskusi

Kuis pertanyaan
untuk dijawab
peserta

Question
& Answer

Luaran

Peningkatan
1. Sertifikat
Pemahaman
abdimas
Manfaat
2. Brosur &
Galeri
Poster
Investasi.
Motivasi
Peningkatan
investasi
Motivasi
investasi
Saham melalui
pemahaman
strategi saham.
Peserta
Stimulus
Berhasil
berhasil
Menjawab
menjawab

Tabel 2. Alat Dan Bahan
No
1
2

3

Materi Program
Pengabdian
Peran Galeri Investasi di
Perguruan Tinggi
Pemahaman Motivasi
Investasi Saham
Kuis Pemahaman
Investasi Saham (2
Pertanyaan)

Alat
Video Pasar Modal
Ms.Powerpoint

Zoom Meeting Kuis
pertanyaan untuk
dijawab peserta

Peserta
Ceramah &
Diskusi
Ceramah &
Diskusi
Question &
Answer

Luaran
1.Sertifikat
peserta abdimas
2.Brosur &
Poster Motivasi
investasi
Sertifikat
Doorprize

HASIL DAN PEMBAHASAN
Seminar Pasar Modal dan Pengabdian masyarakat diikuti oleh sejumlah peserta dari
mahasiswa dan kelompok studi pasar modal (KSPM) sejumlah 36 peserta dari Universitas
Sarjanawiyata Tamansiswa dan tamu undangan. Acara juga dihadiri oleh Para dosen Pembina
KSPM diantaranya Bapak Agus Dwi Cahya, S.Pd., M.M, Ibu Bernadeta Dian Septi Maharani,
S.E., M.M., Bapak Adi Adia Prabowo, S.E., M.Sc., AK., CA., serta narasumber tamu undangan
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dari sekuritas sekaligus ketua KSPM FE-UST tahun 2017/2018 Sdri.Ari Singgar Cahyani, S.E.,
AK.

Gambar 1. MC Seminar online
Tabel 3 menjelaskan rincian hasil program pengabdian yang disampaikan oleh ketua
pengabdian, Ibu Dr. Sri Hermuningsih, M.M., CFP., dengan materi peran galeri investasi di
Perguruan Tinggi, sedangkan program pengabdian kedua disampaikan oleh Pristin Prima Sari,
S.E., M.M., dengan topic motivasi berinvestasi saham yang juga membahas tips dan kemudahan
investasi dan nabung saham. Sebagai penutup acara Narasumber ketiga adalah narasumber tamu
undangan dari sekuritas trading saham adalah Ibu Ari Singgar Cahyani, S.E., AK. Acara juga
dilanjutkan dengan kuis keaktifan peserta terkait dengan pasar modal.
Tabel 3. Hasil Program Pengabdian
No
Jenis Program Pengabdian
1 Peran Galeri Investasi di Perguruan
Tinggi
(Dr.Sri Hermuningsih,MM,CFP)
2 Pemahaman Motivasi Investasi Saham
(Pristin Prima Sari, SE,MM)

Hasil
Peserta memahami
peran Galeri Investasi
di Perguruan Tinggi
Peserta dapat
mengupgrade
pemahaman &
semangat investasi
saham

Luaran
1. Sertifikat abdimas
2. Brosur & Poster
Motivasi investasi
saham
3. Publikasi Jurnal
Abdimas
4. Publikasi Video
dimedia massa
(youtube)

1. Program Peran Galeri Investasi
Materi peran galeri investasi di perguruan tinggi disampaikan oleh Dr. Sri
Hermuningsih, M.M., CFP. Dr. Sri Hermuningsih telah berperan dalam galeri investasi di
Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa sehingga telah memiliki
pengalaman terkait pasar modal dan pengalaman membina mahasiswa sebagai investor
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nabung saham. Peran Galeri Investasi Galeri investasi membawa peran penting dalam dunia
akademisi sebagai sasaran galeri investasi yaitu untuk menjangkau kalangan berpendidikan
agar lebih mengenal dan memahami dunia pasar modal sehingga perguruan tinggi dapat
mencetak masyarakat akademisi yang paham akan teori juga praktiknya.

Gambar 2. Materi Peran Galeri Investasi
Di Galeri Investasi BEI UST ini memiliki fungsi sebagai wadah di mana mahasiswa
dapat mengenal lebih dalam mengenai bursa serta transaksi efek. Selain itu memberikan
pemahaman kepada mahasiswa serta masyarakat mengenai investasi sehingga calon investor
dapat berinvestasi dalam saham maupun surat berharga lainnya dengan cerdas.
Dengan adanya Galeri Investasi BEI UST mahasiswa 1) dapat menerapkan ilmu yang
mereka peroleh di perkuliahan dapat melakukan praktik perdagangan saham baik secara
simulasi ataupun menggunakan real account, 2) Mendapatkan data statistik pergerakan
harga saham dan surat berharga lainnya secara real time, 3) Menerapkan analisis teknikal
maupun fundamental untuk memperoleh keputusan investasi yang optimal, 4) Mendapatkan
data harga saham maupun laporan keuangan untuk keperluan penelitian, skripsi, tesis
maupun disertasi.
Galeri Investasi BEI FE UST telah berpengalaman 1) Mendapat penghargaan Galeri
Investasi Terbaik untuk Kategori aktivitas transaksi dari jumlah rekening efek 2013 dari 107
GI BEI di Indonesia, 2) Menjadi nominasi untuk Kategori Aktivitas Nilai Transaksi Dari
Nilai Rata-Rata Transaksi Per Bulan, 3) First Asia Capital Sekuritas mendapat penghargaan
kategori Pialang teraktif se-Indonesia.
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2. Program Motivasi Investasi Saham
Motivasi berinvestasi saham disampaikan oleh Pristin Prima Sari, S.E., M.M. Ibu
Pristin Prima Sari memiliki keikutsertaan dalam pasar modal dan sering diskusi bersama
KSPM Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa serta para alumni.
Motivasi investasi Saham antara lain sebagai berikut : 1) Strategi Mudah karena ada Teknik
analisis saham antara lain. Analisis teknikal dan Fundamental. Analisis teknikal berkaitan
dengan pergerakan harga saham, sedangkan analisis fundamental berkaitan dengan kondisi
keuangan perusahaan. 2) Strategi Murah karena Harga Saham Terjangkau. Para Pemula
dapat memilih saham dengan harga yang murah. Harga saham yang murah dan terjangkau
sangat cocok untuk para pemuda-pemudi serta mahasiswa. Dengan uang 100.000 maka
mereka dapat nabung saham dengan fundamental saham yang cukup baik. 3) Strategi Cepat
karena Nabung saham menggunakan Trading Online dapat memudahkan investor untuk jualbeli saham. Trading online menggunakan Aplikasi FAST dari sekuritas FAC.

Gambar 3. Brosur Strategi Investasi
Tips Investasi Saham antara lain 1) Jangan Menunggu Untuk Berinvestasi Tapi
Lakukan Investasi dari sekarang. 2) Knowing What Are You Doing artinya investorharus
mengenal dan mengerti apa yang dilakukan saat jual-beli saham. 3) Jangan Terlalu Cepat
Ambil Keputusan. Gunakan Momentum antara lain Beli saat murah dan Jual saat Mahal
maka Beli = Bid Tertinggi artinya Cepat Terbeli serta Jual = Ask Terendah artinya Cepat
Terjual. 4) Kenali Risk & Return artinya investor harus mengenal price to earning ratio
saham serta pergerakan indeks hara saham gabungan (IHSG) agar mengenali tingkat risiko
8
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masing-masing saham. 5) Cari saham harga dibawah 100K & Fundamental bagus. Investor
dapat memulai dengan modal yang tidak terlalu banyak sehingga dapat membaca pergerakan
saham di pasar modal. 6) Pilihlah jangka waktu Pendek / Menengah / Panjang. Pilihan jangka
waktu investasi memudahkan dalam mengendalikan dan memilih tipe saham. 7) Gunakan
Metode Fundamental & Teknikal. Memilih Fundamental artinya melihat Kondisi keuangan
serta Teknikal artinya membaca pergerakan Harga saham.
3. Program Kuis Online
Program kuis bertujuan untuk mengetahui pemahaman peserta dengan respon tercepat.
Program kuis dipandu oleh moderator adalah Sdri.Tyas. Jumlah kuis terdiri dari tiga soal
pemahaman pasar modal. Program ini diikuti oleh peserta dari UST dan dari luar.
Tabel 4. Keaktifan Kuis
No
1

2

3

Pertanyaan
Apakah analisis Fundamental itu?
a.Histori Harga Saham
b. Kondisi Keuangan Perusahaan
c. Analisis Candle Stick
Bagaimana Peran OJK Dalam Pasar Modal?
a. Anggota Bursa
b. Sekuritas
c. Badan Pengawas
Saat kita beli saham sebaiknya kita pilih ?
a. Posisi Bid Terendah
b. Posisi Ask Tertinggi
c. Posisi Withdraw

Keaktifan Peserta
Syauqil Aidil Rahman (UMY)

Thoriq Abdillah Mutiara (UST)

Indah Nur Isnaini (UST)

4. Dokumentasi Pelaksanaan

Gambar 4. Peserta Zoom

Gambar 5. Foto Dr.Sri Hermuningsih
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Gambar 6. Foto Peserta
KESIMPULAN
Seminar pengabdian bertemakan pasar modal dan motivasi investasi mampu
menumbuhkan kesadaran pentingnya ikut serta mahasiswa dalam pasar modal. Seminar dan
pengabdian ini mendorong semangat 36 peserta untuk nabung saham dan peningkatan
pemahaman strategi perbedaan investasi saham maupun nabung saham.
REKOMENDASI
1. Bagi Mahasiswa

Mahasiswa dapat investor pasar modal dan ikut bergabung pada kelompok studi pasar
modal (KSPM) untuk memperoleh informasi dan edukasi mendalam terkait pasar modal di
universitas. Mahasiswa dapat sejak dini mengelola investasi melalui pasar modal dan tagline
nabung saham.
2. Bagi Civitas Akademika
Pelatihan Pasar Modal baik online maupun luring sangat penting untuk meningkatkan
kesadaran nabung saham di pasar modal. Penelitian pasar modal dan edukasi pasar modal
dapat mendukung kesadaran berinvestasi dan nabung saham di pasar modal.
UCAPAN TERIMAKASIH
Tim Pengabdian mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala LP3M Universitas
Sarjanawiyata Tamansiswa yang telah menerima proposal pengabdian kepada masyarakat,
Kepala Galeri Investasi FE-UST, Dosen Pembina KSPM FE-UST serta Ketua KSPM FE-UST.
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