
SPRING SMART 
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B 
elakangan ini OJK dan APRDI marak memberikan 

sosialisasi terkait investasi bodong. Apa itu investasi 

bodong? bagaimana ciri-ciri dan cara mengetahuinya? Berikut 

ini panduan yang harus investor ketahui sebelum berinvestasi 

agar terhindar dari penipuan berkedok investasi. . 

Investasi adalah upaya menanamkan modal atau dana dengan 

harapan bisa mendapatkan keuntungan (return) di masa 

mendatang. 

Namun, dalam kenyataannya ada banyak bentuk investasi yang 

d i t a w a r k a n  k e p a d a  k o n s u m e n  t i d a k  d a p a t 

dipertanggungjawabkan, terutama menyangkut pembagian 

keuntungan yang diberikan pada awal penawaran. Hal tersebut 

kerap menjadi strategi penjualan untuk menarik nasabah melakukan 

investasi. 

Bahkan, bukannya mendapatkan keuntungan, justru dana nasabah 

yang tersimpan juga ikut lenyap dan tidak jelas keberadaannya. 

Kondisi inilah yang kemudian memunculkan istilah Investasi Bodong di 

kalangan masyarakat. 

Bagaimana Cara Mengidentifikasi Investasi Bodong? 

 

Jangan tergiur pada keuntungan tinggi, memang tidak semua tawaran 

investasi yang menjanjikan keuntungan yang menarik bisa dikategorikan 

investasi bodong. Namun ada baiknya Anda waspada jika mendapat 

tawaran yang demikian. 

Kenali karakteristik utama penipuan investasi yakni return atau keuntungan 

yang ditawarkan sangat tinggi (bahkan seringkali tidak masuk akal) dan/

atau dalam jumlah yang dipastikan; 

Produk investasi ditawarkan dengan janji akan dijamin dengan instrumen 

tertentu, dijamin oleh pihak tertentu seperti pemerintah, bank dan lain-lain; 

Jadi, kendalikan diri Anda. Lakukan perhitungan secara sederhana untuk 

memperkirakan apakah tawaran tersebut masuk akal atau tidak. 

Apalagi jika tawaran investasi dengan embel-embel modal yang jumlahnya 

tidak terlalu besar tapi Anda dijanjikan keuntungan yang sangat besar dalam 

jangka waktu singkat.  

 

 

Lakukan pemeriksaan dokumen/nama perusahaan secara online. Setiap lembaga 

atau produk keuangan, terutama yang menghimpun dana masyarakat dan 

mengelola investasi harus mengantongi izin resmi dari instansi terkait dan 

berwenang dalam mengurus masalah ini, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 
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HALAMAN 1 

CARA EFEKTIF MENGHINDARI 
INVESTASI BODONG 

   1. Waspada Jika Mendapat Tawaran Keuntungan yang Luar Biasa 
 

2. Lakukan Pemeriksaan Perizinan Perusahaan Investasi 
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HALAMAN 2 

Ruang lingkup pengawasan OJK yaitu mengawasi Pelaku 

Usaha Jasa Keuangan di sektor Perbankan, Pasar Modal 

(perusahaan Efek dan perusahaan Manajer Investasi), dan 

Industri Keuangan Non-Bank/(IKNB) yang meliputi 

Perusahaan Asuransi, Lembaga Pembiayaan, Dana Pensiun, 

Lembaga keuangan Khusus dan Lembaga Keuangan Mikro 

yang terdaftar di OJK.  

Lakukan cek dan ricek secara online. Pastikan apakah 

lembaga yang menjual atau menawarkan produk investasi 

telah memperoleh izin usaha yang sesuai dengan bidang 

usahanya. 

Waspadalah jika perusahaan atau lembaga tersebut hanya 

memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) untuk 

menjalankan produk investasinya, karena SIUP bukan izin 

untuk melakukan penghimpunan dana dan pengelolaan 

investasi. 

Teliti Bentuk Investasinya Umumnya, di dalam berbagai 

produk investasi yang resmi itu semuanya jelas mulai dari 

mekanisme cara kerja, pembagian keuntungan, dan hal-hal 

lainnya. Sudah ada aturan yang jelas dan ada izin dari pihak 

OJK  

Bahkan sebagian besar perusahaan investasi legal memiliki 

standar operasi yang baku dalam menjalankan produknya. 

Namun sebaliknya, perusahaan atau lembaga yang 

memasarkan produk investasi bodong, terkadang tidak 

mempunyai standar baku tentang bagaimana menjalankan 

produk investasi tersebut, bahkan ada beberapa investasi 

bodong yang justru tidak memiliki produk dan cara 

penjualan yang resmi. 

Baca dengan seksama ketentuan yang berkaitan dengan 

produk. Waspada terhadap segala bentuk rayuan yang 

memaksa Anda untuk mengambil keputusan dengan segera 

atau terkesan memaksa.  

Pastikan Anda paham secara lengkap hak dan kewajiban, 

manfaat, biaya, dan risiko yang berkaitan dengan produk.  

Sebaiknya Anda pelajari secara teliti produk investasi yang 

akan diambil, termasuk mencari tahu latar belakang 

perusahaan yang menyelenggarakan investasi tersebut  

sebelum mengambil keputusan keikutsertaan Anda dalam 

investasi tersebut. 

Kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang produk 

investasi tersebut, bagaimana perusahaan atau lembaga 

tersebut menanamkan investasi para nasabahnya, instrumen 

apa yang digunakan perusahaan atau lembaga tersebut 

untuk menghasilkan keuntungan seperti yang dijanjikan. 

Jangan mudah percaya dari profil yang dikemas secara 

menarik dari sosial media (Facebook, Instagram, Telegram) 

atau Youtube. Anda harus waspada dan lakukan 

pengecekan melalui website resmi dan perizinan usaha serta 

produk investasi dari regulator terkait. 

Sebaiknya, Anda juga pahami siapa regulator yang 

mengawasi perusahaan yang menjual dan menawarkan 

produk investasi yang ditawarkan ke Anda. Hal ini penting 

guna untuk berjaga-jaga jika sesuatu terjadi di masa 

mendatang.  

Tidak semua produk investasi yang ditawarkan kepada 

masyarakat adalah investasi bodong, karena ada produk-

produk investasi yang memang secara nyata memberikan 

keuntungan bagi para nasabahnya. 

Kuncinya adalah kehati-hatian Anda. Sangat penting bagi 

investor melakukan penelusuran secara lengkap dan pastinya 

jangan mudah silau karena tawaran investasi dengan untung 

besar dalam waktu singkat. Jangan ragu untuk 

menghubungi OJK apabila ada keraguan atau bingung 

tentang tawaran investasi, atau melaporkan tawaran 

investasi yang meresahkan Anda.  

Selamat berinvestasi! 

 

3. Telitilah Bentuk dan Cara  Pemasaran Produk Investasi 
 

Tips Waspada dalam Berinvestasi  
 

Untuk mengecek dan bertanya seputar tawaran investasi, Anda bisa menghubungi: 

Otoritas Jasa Keuangan (Telp: 1500-655). 

Anda juga dapat melaporkan adanya dugaan investasi ilegal kepada Satgas Waspada Investasi OJK  dengan alamat di  

Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4. Jakarta 10710 atau laporan via email:  

waspadainvestasi@ojk.go.id dan bisa juga melalui telepon 157. 

mailto:waspadainvestasi@ojk.go.id


HALAMAN 3 
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INFORMASI PENTING 

Eastspring Investments Indonesia 

Eastspring Investments adalah  perusahaan manajer 

investasi bagian dari grup Prudential plc (UK) di Asia. 

Kami adalah salah satu dari perusahaan manajer     

investasi terbesar di Asia, beroperasi di 11 negara Asia 

dengan 3000 karyawan dan jumlah dana kelolaan lebih 

dari USD 248  miliar per 31 Desember 2020. Eastspring    

Investments Indonesia adalah Lembaga Manajer      

Investasi yang telah memiliki izin usaha, terdaftar dan 

diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini Eastspring 

Investments Indonesia adalah salah satu perusahaan 

manajer investasi terbesar di Indonesia dengan dana 

kelolaan lebih dari Rp 87,60 triliun per 31 Desember 

2020. Didukung oleh para profesional yang handal dan    

berpengalaman di bidang manajemen investasi dan 

reksa dana, Eastspring Investments Indonesia         

berkomitmen penuh menyediakan layanan keuangan 

berkualitas untuk memenuhi beragam kebutuhan    

investasi Anda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informasi lebih lanjut hubungi: 

PT Eastspring Investments Indonesia 

Prudential Tower Lantai 23 

 Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910 

Telepon: +(62 21) 2924 5555  

Fax: +(62 21) 2924 5566 

eastspring.co.id 

Disclaimer 

Dokumen ini hanya digunakan sebagai sumber informasi dan tidak diperbolehkan 

untuk diterbitkan, diedarkan, dicetak ulang, atau didistribusikan baik sebagian 

ataupun secara keseluruhan kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis 

dari PT Eastspring Investments Indonesia. Isi dari dokumen ini tidak boleh     

ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran atau permintaan untuk pembayaran, 

pembelian atau penjualan dari setiap jenis Efek yang disebutkan di dalam       

dokumen ini. Meskipun kami telah melakukan segala tindakan yang dibutuhkan 

untuk memastikan bahwa informasi yang ada dalam dokumen ini adalah tidak 

keliru ataupun tidak salah pada saat penerbitannya, kami tidak bisa menjamin 

keakuratan dan kelengkapan informasi dalam dokumen ini. Perubahan terhadap 

setiap pendapat dan perkiraan yang terdapat dalam dokumen ini dapat dilakukan 

kapanpun tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu. Para investor disarankan 

untuk meminta nasehat terlebih dahulu dari penasehat keuangannya sebelum 

berkomitmen melakukan investasi pada unit penyertaan dari setiap produk      

keuangan kami. PT Eastspring Investments Indonesia dan seluruh pihak terkait dan 

perusahaan terafiliasinya beserta seluruh direksi dan karyawannya, bisa      

mempunyai kepemilikan atas Efek yang disebutkan dalam dokumen ini dan bisa 

juga melakukan atau berencana untuk melakukan perdagangan dan pemberian 

jasa investasi kepada perusahaan-perusahaan yang Efeknya disebutkan dalam 

dokumen ini dan juga kepada pihak-pihak lainnya. Seluruh grafik dan gambar 

yang ditampilkan hanya digunakan untuk maksud ilustrasi. Kinerja masa lalu tidak 

bisa dijadikan sebagai indikasi untuk kinerja masa depan. Seluruh prediksi, 

perkiraan, atau ramalan pada kondisi ekonomi, pasar modal atau kecenderungan 

ekonomi yang terjadi pada pasar tidak bisa dijadikan sebagai indikasi untuk masa 

depan atau kemungkinan kinerja PT Eastspring Investments Indonesia atau setiap 

produk yang dikelola oleh PT Eastspring Investments Indonesia. Nilai dan setiap 

penghasilan yang dicatat sebagai imbal hasil dari investasi yang dilakukan, apabila 

ada, dapat mengalami penurunan ataupun kenaikan. Nilai dan setiap penghasilan 

yang dicatat sebagai imbal hasil dari investasi yang dilakukan, apabila ada, dapat 

mengalami penurunan ataupun kenaikan. Suatu investasi mengandung risiko   

investasi, termasuk kemungkinan hilangnya jumlah pokok investasi itu sendiri. PT 

Eastspring Investments Indonesia merupakan anak perusahaan yang dimiliki    

seluruhnya oleh Prudential plc yang berkedudukan di Inggris Raya sebagai 

pemegang saham teratas dalam struktur kepemilikan saham grup perusahaan. PT 

Eastspring Investments Indonesia dan Prudential plc UK tidak terafiliasi dalam   

bentuk apapun dengan Prudential Financial, Inc., yang memiliki kedudukan utama 

di Amerika Serikat. 

Konten dokumen ini tidak dapat digunakan setelah melewati 3 (tiga) bulan 

persetujuan publikasi.  

 

 

PT EASTSPRING INVESTMENTS INDONESIA ADALAH LEMBAGA MANAJER INVESTASI YANG TELAH MEMILIKI IZIN USAHA,  

TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK). 


