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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN  

Berdasarkan uraian dari hasil deskripsi penelitian dan pembahasan di atas dapat 

disimpulkan Bahwa : 

1. Satgas waspada investasi adalah suatu lembaga yang dimana memiliki fungsi 

sebagai forum koordinasi antar 13 lembaga untuk menanggulangi investasi ilegal 

di Indonesia. Yang dimana dalam pembentukannya Satgas tersebut dikarenakan 

sedang maraknya kasus penipuan yang berkedok penawaran investasi. Lalu dalam 

menjalankan fungsinya tersebut Satgas waspada investasi memiliki 2 tugas yaitu 

pencegahan dan penanganan. Dalam melakukan pencegahan, Satgas waspada 

investasi melakukan edukasi kepada masyarakat guna meningkatkan literasi 

keuangan sehingga masyarakat dapat menghindari praktik penipuan investasi 

ilegal. Lalu dalam melakukan penanganan, Satgas waspada investasi membuat 

email untuk pengaduan masyarakat apabila mengalami penipuan investasi ilegal. 

Selain itu, dalam melakukan penanganan satgas juga melakukan pemblokiran 

terhadap aplikasi, situs dan website yang menawarkan investasi ilegal. Setelah 

dilakukan pemblokiran satgas juga melakukan penyampaian daftar entitas ilegal 

melalui siaran pers agar masyarakat dapat menghindari entitas ilegal tersebut. 

Selain itu satgas juga melakukan kerjasama dalam penanganan dengan penyidik 

polri. 

2. Berdasarkan data yang didapat penulis untuk meninjau efektivitas satgas waspada 

investasi, dapat disebutkan bahwa Satgas waspada investasi sudah cukup efektif 

untuk menanggulangi investasi ilegal di Indonesia. Hal tersebut didasari bahwasa 

dari data penemuan entitas ilegal yang ditangani oleh satgas waspada investasi 

terlihat adanya penurunan angka dalam 3 tahun terakhir. Selain itu merujuk dari  

teori dari Soerjono Soekanto dan unsur penegakan hukum dari Lawrence M. 

Friedman dapat katakan bahwa Satgas waspada investasi telah memenuhi semua 

teori dan unsur tersebut. 
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B. SARAN 

Berdasarkan uraian diatas saran yang dapat diberikan oleh penulis dari 

permasalahan tersebut yaitu : 

1. Agar masyarakat sebelum memulai investasi harus mempelajari terkait 

instrumen investasi dan memiliki pengetahuan terkait praktik penipuan 

investasi ilegal. Tujuan dari hal tersebut dibutuhkan untuk 

meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan juga agar satgas 

waspada investasi dapat efektif dalam memberikan perlindungan 

kepada masyarakat. 

2. Agar satgas waspada investasi tetap konsisten dan tegas dalam 

memberikan pencegahan dan penanganan kepada masyarakat. Selain 

itu dalam memberikan edukasi selalu mengikuti perkembangan tren 

yang ada di masyarakat seperti digencarkannya edukasi terkait investasi 

ilegal menggunakan media sosial guna semakin cepat meningkatkan 

literasi keuangan masyarakat. 

 


