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UNPAK — Ratusan Mahasiswa/i Universitas Pakuan (Unpak) ikuti kegiatan Mandiri in Fest 
2022 dengan bingkai "Invest Now, Secure Tomorrow" yang digelar di Graha Pakuan 

Siliwangi (GPS), Lantai 1, Kamis, 29 September 2022.  

Kegiatan Mandiri in Fest 2022 ini adalah salah satu program yang digagas oleh PT Bank 
Mandiri (Persero) Tbk, pada pelaksnaannya terdapat sesi 'sharing knowledge' mengenai 

pengetahuan finansial dan investasi dengan mendatangkan sejumlah narasumber, di 
antaranya: Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unpak, Dr. Chaidir, M.M, Alumni 
FEB Unpak yang saat ini menjabat sebagai Priority Banking Manager Bank Mandiri, Zaki 

Munajat, dan Senior MOST Advisor Mandiri Sekuritas, Norman Yudha Andreswara.  

Selain workshop, terdapat sejumlah mahasiswa Unpak yang akan ikut serta dalam kegiatan 
'Trading Competition' antara mahasiswa di sejumlah kampus. Mahasiswa tersebut nantinya 

akan bersaing dengan sejumlah tim dari kampus-kampus lain lain. 

Wakil Kepala Wilayah Bank Mandiri Region V, Aland Rinny Patitty, mengatakan, pada 
puncaknya, akan diadakan kegiatan Investment Summit pada bulan Oktober mendatang, atau 



penganugerahaan terhadap pemenang Trading Competition. Para pemenang akan diberikan 
penghargaan. 

Kegiatan Trading Competition, setiap perguruan tinggi bisa mengusulkan sejumlah tim untuk 

ikut serta dalam kegiatan tersebut. Setiap tim terdiri dari tiga orang dan akan dilakukan 
sejumlah bekal dan pelatihan untuk mengembangkan dana investasi yang diberikan.  

Para peserta ini nantinya akan dilatih dalam mengembangkan dana investasi selama tiga 

minggu. Dengan waktu itu, jika terdapat tim yang berhasil mengembangkan dana investasi 
paling tinggi, peserta itu akan lolos sebagai pemenang.  

Turut hadir dan membuka kegiatan tersebut, Rektor Unpak, Pro. Dr. Ir. Didik Notosudjono, 

M.Sc., menanggapi perihal pengetahun seputar investasi yang diberikan kepada para 
mahasiswa. 

Menurutnya, hal itu hasil kerja sama dengan Bank Mandiri yang bisa diambil hikmah, 
seluruh mahasiswa bisa belajar secara aplikasi. Pada saat itulah proses 'link in match' terjadi. 

Bahkan ilmu-ilmu yang diperoleh bisa diterapkan di sejumlah bank lainnya.  

Untuk Trading Competition yang akan diikuti oleh mahasiswa, Rektor mengatakan itu 
merupakan salah satu kerja sama, bentuk implementasi yang memberikan kesempatan kepada 

mahasiswa untuk mengikuti kompetisi di dunia investasi, bahkan cakupannya hingga ke 
tingkat nasional. 

 



 

 


