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Jakarta, 17 Oktober 2012 – Perkembangan dunia pasar modal saat ini terbilang cukup pesat. Hal ini 
berdampak langsung terhadap tingginya kebutuhan akan akses informasi yang lebih untuk masyarakat 
serta para calon investor, contohnya mahasiswa. Akses informasi yang kian marak dan mudah diakses 
membuat pasar modal Indonesia menjadi semakin menarik untuk diikuti serta membuka pemahaman 
lebih jauh bagi masyarakat.  
 
BINUS UNIVERSITY sebagai salah satu perguruan tinggi di Indonesia berkeinginan untuk memberikan 
kesempatan bagi dunia pendidikan untuk bisa mempelajari dunia investasi serta menjadi investor yang 
cerdas. Hal ini dapat terlihat dengan adanya jurusan Finance dengan peminatan Pasar Modal di Bridging 
Campus BINUS UNIVERSITY @ Alam Sutera. Melihat perkembangan dunia pasar modal yang semakin 
pesat, Program Accounting & Finance BINUS UNIVERSITY bekerjasama dengan Bursa Efek Indonesia 
(BEI) dan CIMB Securities membuka “Pojok Bursa.”  
 
“Dengan adanya kerjasama ini, kami berharap terdapat sinergi yang baik antara dunia praktik serta 
dunia akademik. Mahasiswa memiliki suatu wadah yang dapat mengembangkan minat serta bakatnya 
dibidang keuangan serta investasi,” ujar Gatot Soepriyanto, SE, Ak., M.Buss. (Acc), Head of Accounting 
& Finance Program BINUS UNIVERSITY.  
 
Pembangunan Pojok Bursa 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. Pojok Bursa bukan merupakan hal yang baru dalam dunia pendidikan. 
Hampir semua fakultas ekonomi dengan peminatan finance atau pasar modal memiliki pojok bursa.  
 
Dengan adanya Pojok Bursa ini mahasiswa diharapkan langsung dapat menerapkan ilmu yang mereka 
dapat di dunia perkuliahan seperti melakukan praktik perdagangan saham serta bursa berjangka baik 
secara simulasi ataupun menggunakan real account, mendapatkan data statistik pergerakan harga 
saham dan surat berharga lainnya secara real time serta menerapkan analisis teknikal maupun 
fundamental untuk memperoleh keputusan investasi yang optimal.  
 
”Dengan adanya pojok bursa ini mahasiswa Accounting dan Finance dapat memanfaatkan fasilitas yang 
diberikan pojok bursa untuk menggali lebih dalam ilmu mengenai pasar modal,” ujar Gatot.  
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