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Masyarakat awam mengang-
gap iknu berinvestasi hanya di-
pelajari ketika hrlan di kampus.
Padahal, rnelek investasi sejati-
nya wajib dipahami siapa pun
tanpa membedakan latarbela
kang pendidikan. Masyarakat
belum menyadari bahwa litensi
keuangan adalah kecakapan hi-
dup. Karena itu, penting bekali
kecakapan hidup yang satu ini
kepada anak sejak usia belia. Sa-

yangnya, kurikulum pendidikan
dasar dan menengah masih eng-
gan menyertakan pemahaman
tentang seluk-beluk keuangan
dengan beragam alasan.

Bijak Berinvestasi
Dalam literatur keuangan,

investasi merupakan kegiatan
menanamkan uanguntuk tuju-
an memperoleh keuntungan
pada masa depan, Rumus seder-
hanainvestasiadalahimbalhasil
tinggi risiko tinggi. Prinsip ini
harus dipahami setiap oraag
dalamberinvestasi. Artinya, ma-
syarakat seyogianya paham
bahwa mengharapkan imbal
hasil investasi tinggi harus siap
menerima kadar risiko tinggi
puJa. Bernrain saham misalnya
tergolong pada kategoritni-
Calon investor harus mengukur
tingkat kesiapan diri dalam me-
nanggpngrisikotinggi. Fluktua-
si harga saham bisa membuat
copot jantung bagt mereka yang
tidak siap menghadapi naik-
tumnnilaisahamyangdimiliki.

Formula berikutnya yaitu
imbal hasil sedang risiko se-
dang. InsEumen investasi mo-
del ini misalnya unit ftnl<. Inves-
tasi kolektif ini cenderung me-
nyebarkan risiko ke berbagai
instrumen seperti saham, de-
posito, dan obligasi pemerin-
tah. Prinsipiangan menaruh se-
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M
araknya korban inves-
tasi bodong membuat
gerah Otoritas Jasa

Keuangan (OJK). Banyak sekali
pengaduan masyarakat ke lem-
baga ini terkait tipu daya'per-
usahaan investasi aDal-abal.
Data.OJK menyebutkan pada
2014 saja ada 262 perusahaan
terindikasi melalq <an praltik
curang. Angka tersebut bahkaa
uaik menjadi 406 pada Tahun
Kera Api ini. Angka tersebut
tentulahsangatmengkhawatir-
kan. Bisa dibayangkan, berapa
banyak korban tertipu rayuan
perusahaan investasi bermasa-
lah tersebut.

Berjatuhannya korban in-
vestasi bodong mincerminlan
rendalnya literasi keuangan
masyarakat kita. Keinginan un-
tuk cepat kaya tanpa kerja keras
cenderung menjadi falsafah
hidup sebagian masyarakat. Si-
kap serakah yang mengharap-
kan untung besar dalam waktu
singkat selalu mmjadi sasaran
empuk bagi para penipu yang
membungkus aksi kejahatan-
nya dengan embel-embel inves-
tasi. Tawaran investasi dengan
imbal hasil menggiurkan acap-
kali &terima begitu sara tanpa
kalkulasi matang. Alih-alih
memperoleh keuntungan, ke-
rugian besar diderita masyara-
katgagap investasi.

mua telur dalam satu keranjang
mendasari strategi investasi
unitlinl< . lnstrumen demikian
cocok bagi mereka yang sang-
gup menerima risiko sedang.

Rumus teral<hir yaitu imbal
hasil rendah sebanding dengan
risikorendah. Rumus inipenting
bagi investor pemuJa. Manakala
kita hanya ingin berinvestasi
aman, menyimpan uang dalam
bentuk deposito, membeli emas
merupakan insbrumen investasi
berisiko rendah. Instrumen in-
vestasi seperti ini cocokbagi me-
reka yang masih mempertimb-
angkan pentingnya likuiditas.
Artinya, suatu saat diperlukan,
dapat dijual atau dilepas untuk
memperoleh uang segera.

SeJain itu, masyarakat awam
juga perlu memahami berbagai
prinsip investasi. Pertama, me-
mahami tuiuan investasi. Tuiu-
an investasi menjadi pentingse.
bagai dasar menentukan strate
gi investasi. I(edua, memahami
horizon waktu. Bila telah me-
nentukan horizon wattu, pilih-
lah instrumen sesuai horizon
waktu yang &ingink ar,. Ketiga,
mengenali karalter diri dajam
bednvestasi. Setiap orang me-
miliki karakter serrdiri dalam
berinvestasi. Bagi mereka yang
tidak berani menarggung risiko
tinggi, tentu tidak akan memilih
investasi saham dan pasar mata
uarlg (ftrex). Dua instrumen ter-
sebut berisiko tinggi. Keempat,
memahami beragam instrumen
investasi. Kenali dart cermati de-
ngan baik kelebihan dan keku-
rangan masing-masing. [ni pen-
ting agar terhindar dari tawaran
investasi yang tidak masuk akal.



lklim lnvestasi
Rendahnya literasi keuang-

an masyarakat memicu peluang
segelintir perusahaan mena-
warkan produk investasi bo-
dong. Tugas bersama pemerin-
tah dan masyarakat mewaspa-
dai tren canggihnya penawaran
investasi abal-abal tersebut. Pe-

merintah dan masyarakat ber-
tanggung jawab menciptakan
iklim investasi yang kondusif
sebagaiberikut:

Pertarna, edukasi literasi ke-
uarlgan. Saat ini pemerintah se-

dang menjalankan program li-
terasibacatulisdikalangan siswa
dan mahasiswa. Ini memang
penting, namun edukasi melek
keuangan juga perlu dibekali
bagi pelajar dan mahasiswa. Da-
Iamkesehariannya, mereka sela-

Iu nlengambil keputusal ekono-
miketikabertindak sebagaikon-
sumen, produsen, penabung,
dan investor. Bijak kelola ke-
uangan merupakan tujuan dari
literasikeuangar. BersamaOJK,
pihaksekolah dankampus mulai
menginduksi pengetahuan ke-
riangan individu dalam kuriku-
Ium. Saatyang sama, onng tua
berperan menumbuh kembang
kan melekkeuanganbagianakdi
lingkrngar keluarga.

I(edaa, optimalisasi satuan
tugas (satgas) pengawas inves-
tasi. Mengingat tingginya ang-
ka perusahaan investasi bo-
dong, saatnya OJK memper
kuat satgas khusus m e-monitor
irg aktivitas bisnis perusahaan
investasi bermasalah. Satgas
tersebut seyogianya melibat-
kan unsur lain semisal kepolisi-
an, kejaksaan, dan Pusat Pela
poran dan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK). Satgas juga

berperan mengedukasi masya
rakatagarterhindardariieratan
perusahaan investasi nakal.
Apa pun temuan satgas di la-
pangan perlu ditindaklaniuti
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segeta oleh para penegak hu-
kumdiTanahAir.

Ketrla,penegalonhukumse-
cara tegas. Betbagai ka$.8 inves-
'tasi bodong yang dilaporkar ke-
padapenegak hulam seringkali
lamban &tindaklaaiuti. Kalau-
pun ditindaklanjuti, tampalnrya
hanya pada kasus-kasus besar
yang menyita perhatian publik.
Akibatrya, masyarakat banyak
sering dirugikan karena laponn
mereka dibiarkan begitu saia.
Padahal sudah ada Undang-Un-
dang Tinclak Pidana Pencucian
Uang (TPPU) sebagai dasar un-
h:kmenjeratparapembururente
nakaL Penegakanhukumdimak-
sudkan agar ada efek jera bagi
parapelakukejahatan irvestasi.

Keempat, pemberian izin ha-
rus selektif. Kementerian Ke-
uangan bersama OJK seyogia-
nya selektif dan menerapkan
prinsip kehati-hatian dalam
pemberian izin bagi perusa-
haaninvestasi. Selainitu, fu ngsi
monitoring dan waluasi kineria
perusahaan yang telah mem-

ieroteh izin perlu diperketat.
Sanksi administrasi dan pidana
beratpunharus diterapkanbagi
perusahaan inyestasi yang me-
ietdlfian masyarakat.

Pada alhimya; pemerintah
dan masyaralat harus mencip-
takan iklim investasi yang kon-
dusif dan aman. Deregulasi
penghambat iklim investasi
memang diperlukan, namun
prinsip kehati-hatian juga ha-
rus dikedepankan. Jangan ha-
nya mengejar kenaikan "inuest-

ment grade" dt dunia interna-
sional, tetapi masihbanyakkor-
ban investasi bodong di Tanah
Air. Karenaitu, pemerintahber-
kewaiiban membentengi ma-
syarai<at agar ticlak gagdpaham
dalam berinvestasi. Semoga. O


