
Partisipasi masyarakat terhadap investasi kian meningkat dan 

penawaran investasi bermasalah alias bodong masih terus marak.

Sejak awal 2013 hingga 2014 OJK telah menerima 2.772 

pengaduan masyarakat terkait kasus investasi "bodong" maupun 

sengketa industri keuangan.

Adanya Skema Ponzy (Ponzy Scheme) atau skema piramida yaitu penipuan yang 

didasarkan pada perekrutan sejumlah investor dimana promotor awal  (orang-orang di 

puncak piramida) merekrut investor  dan nantinya investor yang direkrut juga akan 

membawa banyak investor lain yang mungkin atau tidak menjual produk.

Skema ponzy akan 

runtuh ketika tidak 

berhasil menarik 

investor baru

Tips Menghindari Investasi BodongData kasus investasi bodong di Indonesia

Semakin besar keuntungan yang
diimingi, semakin besar resiko
kerugian yang akan anda alami.

Sebelum berinvestasi di 
perusahaan yang menawarkan 
investasi, cari tahu informasi 
mengenai perusahaan, 
karyawan, dan produknya.

Minta salinan tertulis 
rencana pemasaran dan 
penjualan dari perusahaan.

Hindari promotor yang tidak 
dapat menjelaskan rencana 
bisnis perusahaan.

Cari tahu apakah ada 
permintaan untuk produk 
sejenis di pasaran.

Meyakinkan
beberapa orang untuk 

menginvestasikan uang 
dalam bisnisnya.

Menunjuk keberhasilan sejarah 
investasi, meyakinkan investor untuk 

menempatkan uang mereka dalam 
sistem. Biasanya, sebagian besar 

investor sebelumnya kembali.

Setelah waktu yang ditentukan, 
mengembalikan uang kepada 

investor bersama dengan 
tingkat bunga tertentu atau 

pengembalian.

Jumlah Kerugian (minimal)

Contoh beberapa kasus Investasi Bodong (2013-2014)
dan dana yang berhasil dikumpulkan

Jumlah pengaduan oleh masyarakat
terkait kasus investasi "bodong"

total dana nasabah yang tersangkut di berbagai investasi 
bodong ataupun investasi yang masuk kategori mencurigakan 
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Mengulangi langkah 1-3 beberapa 
kali. Saat salah satu siklus 

mematahkan pola, alih-alih uang 
investasi dikembalikan sesuai 

janji, malah melarikan diri dengan 
uang dan memulai bisnis baru.
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