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PERAN ETIKA INVESTASI ISLAM DALAM MENCEGAH INVESTASI 

BODONG  

Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran etika investasi 

Islam dalam mencegah investasi bodong menurut para ahli agama, ahli investasi, 

dan penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif 

yang bersifat normatif-empiris. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara 

kepada ahli agama, ahli investasi dan penegak hukum serta sumber data sekunder 

penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur mengenai peran etika investasi Islam 

dalam mencegah investasi bodong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran 

etika investasi Islam dalam mencegah investasi bodong seperti menjauhi riba, 

gharar, maysir, menggunakan prinsip “Al-Ghunm bi Al-Ghurm” yang artinya 

keuntungan atau penghasilan yang diperoleh berimbang dengan kerugian yang 

ditanggung, serta menggunakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan investasi. 

Dalam penelitian ini memberikan saran perlu adanya edukasi bagi masyarakat 

terkait dengan investasi yang berhubungan dengan riba, ghara, maysir, serta 

kesetearaan antara resiko dan keuntungan dan perlunya prinsip kehati-hatian 

sebelum melakukan investasi agar tidak terjadi kasus  investasi bodong. 

Kata kunci : Peran etika, investasi islam, investasi bodong. 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to find out the role of Islamic investment ethics in 

preventing investment bodong according to religious experts, investment experts, 

and law enforcement. The research method used is qualitative research that is 

normative-empirical. Primary data sources obtained through interviews to religious 

experts, investment experts and law enforcement as well as secondary data sources 

of this research obtained from various literature on the role of Islamic investment 

ethics in preventing investment bodong. The results showed that the role of Islamic 

investment ethics in preventing investment bodong such as avoiding usury, gharar, 

maysir, using the principle of "Al-Ghunm bi Al-Ghurm" which means profit or 

income earned balanced with losses incurred, as well as using the principle of 

prudence in making investments. In this study, there is a need for education for the 

public related to investments related to usury, ghara, maysir, and the commonality 

between risk and profit and the need for prudential principles before making 

investments so that there is no case for bodong investment. 

Keywords: The role of ethics, Islamic investment, fraudulent investment. 
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1. PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan merupakan akibat dari globalisasi 

sistem keuangan. Pesatnya perkembangan informasi dan teknologi 

menyebabkan peningkatan industri keuangan yang dinamis dan sangat 

kompleks. Seiring dengan kompleksitas industri keuangan, mau tidak mau 

akan menimbulkan berbagai permasalahan, seperti menjamurnya badan-

badan komersial yang memfasilitasi kegiatan investasi masyarakat namun 

belum memperoleh persetujuan resmi dari otoritas yang berwenang. 

Investasi di bagi menjadi dua macam, yaitu investasi asing dan domestik. 

Investasi asing merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan luar 

negeri. Sementara itu investasi domestik merupakan investasi yang 

bersumber dari pembiayaan dalam negeri.(Takalamingan, Konoras, and 

Rumimpunu, 2021) 

Kegiatan-kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan banyak 

kita temukan dalam masyarakat. Namun tidak jarang juga dijumpai 

investasi-investasi illegal atau sering kita sebut sebagai investasi bodong 

yang berpraktek ditengah-tengah masyarakat. Beberapa faktor yang 

menyebabkan investasi bodong sangat diminati oleh masyarakat 

diantaranya masih rendahnya tingkat literasi masyarakat, masyarakat 

mudah tergiur dengan tawaran keuntungan besar tanpa harus repot-repot 

berusaha, kondisi ekonomi masyarakat yang terbilang sulit yang mendesak 

masyarakat untuk mencari pendapatan lain, banyak yang terjebak dengan 

investasi bodong karena melihat testimoni anggota yang lebih dulu 

bergabung tentu saja itu menggiurkan untuk menarik anggota 

baru.(Wiranuari, 2021)  

Satgas Waspada Investasi yang dibentuk Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) mencatat pada tahun 2015 terdapat 200 modus investasi bodong 

(tidak berizin) dan rawan penipuan. Sedangkan pada tahun 2016 terdapat 

lebih dari 400 modus investasi serupa. Data yang dirilis oleh Satgas 
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Waspada Investasi OJK pada pertengahan bulan Desember 2017 adalah 

terdapat 21 entitas yang diduga melakukan praktek bisnis dan investasi yang 

mencurigakan dengan janji return yang sangat tinggi. Temuan tersebut 

menunjukkan bahwa praktik kotor dalam bisnis dan investasi hidup dan 

mengancam masyarakat. Tentu masyarakat yang tidak melek investasi dan 

prinsip berinvestasi yang aman akan banyak yang tertipu oleh iming-iming 

return yang begitu tinggi.(Pardiansyah, 2017)  

Kasus investasi bodong banyak dilakukan oleh oknum perorangan, 

koperasi atau entitas tertentu demi mendapat keuntungan yang besar tanpa 

memedulikan norma-norma yang berlaku, baik norma positif dan maupun 

norma agama. Tentu ini sangat mengkhawatirkan di saat kondisi 

perekonomian sedang melemah, ditambah dengan kenyataan semakin 

banyaknya entitas yang mengatasnamakan investasi, namun kenyataanya 

penipuan masih banyak. 

2. METODE 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kepustakaan (Library 

Research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Studi kepustakaan 

adalah suatu studi yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data 

dengan bantuan berbagai material yang ada di perpustakaan seperti 

dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dan sebagainya. Studi 

kepustakaan dapat juga mempelajari tentang penelitian terdahulu yang 

serupa untuk mendapatkan landasan teori yang akan diteliti. Penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui tentang peran etika investasi Islam dalam 

mencegah investasi bodong. 

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan mencari 

informasi melalui buku, majalah, dokumen dari penelitian terdahulu serta 

melakukan wawancara kepada ahli agama, ahli investasi dan penegak untuk 

mengetahui tentang peran etika investasi Islam dalam mencegah investasi 

bodong. Untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam, peneliti 

melakukan wawancara secara langsung dan juga melalui Whatsapp 
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dikarenakan masih adanya pandemi covid-19. Adapun narasumber yang 

bersedia melakukan wawancara yaitu : 

Tabel 1. Data Responden 

No Nama Profesi 

1 Bambang Setiawan Ahli Agama 

2 Ismiyati Ahli Agama 

3 Khodir  Ahli Agama 

4 Narso Ahli Agama 

5 H. Sumardi Nurrohman Ahli Agama 

6 Harjono Ahli Agama 

7 Afdila Penegak Hukum 

8 Amirudin  Penegak Hukum 

9 Siti Alfia Ayu Rohmayanti Ahli dalam bidang 

ekonomi 

10 Abdul Qadir Jaelani Ahli dalam bidang 

investasi 

Sumber data : dimiliki dan diolah penulis 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Etika Investasi Islam Dalam Mencegah Investasi Bodong Menurut 

Para Ahli 

Peneliti telah melakukan wawancara terhadap para ahli agama, ahli 

investasi dan penegak hukum tentang peran etika investasi islam dalam 

mencegah investasi bodong dapat diringkas dalam tabel berikut : 

Tabel 2. Peran Etika Investasi Islam Dalam Mencegah Investasi Bodong Menurut 

Para Ahli 

No Pendapat 

Para Ahli 

Dekripsi Utama Penjelasan 

1 
Ahli 

Agama 

Investasi bodong sangat 

berhubungan dengan 

Dalam investasi bodong ada 

unsur menipu dan menjanjikan 
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paraktik riba, gharar, 

maysir 

keuntungan yang besar dan itu 

tidak jelas asalnya. 

Cara pencegahan Memberikan edukasi kepada 

masyarakat tentang investasi. 

2 
Ahli 

Investasi 

High Risk High Return Dimana seseorang dapat 

memperoleh imbal yang tinggi 

apabila mau menerima potensi 

kerugian yang tinggi juga. 

Investasi Islam di 

Indonesia 

Kurangnya pemahaman tentang 

investasi islam , padahal investasi 

akan banyak memberi manfaat 

bagi masyarakat.  

Cara pencegahan Memberikan edukasi secara 

meluas kepada masyarakat, 

mencari Lembaga atau tempat 

untuk berinvestasi dengan 

Lembaga hukum dan akad yang 

jelas. 

Investasi bodong Investasi bodong terjadi karena 

pelaku sudah memberikan 

penawaran investasi dengan 

keuntungan yang besar dalam 

waktu yang singkat. 

3 
Penegak 

Hukum 

Alasan banyaknya kasus 

investasi bodong 

Masyarakat tergiur dengan 

penawaran keuntungan yang 

sangat banyak dalam waktu yang 

singkat. 

Cara pencegahan Mengedepankan fungsi   

Bhabinkamtibmas atau 

pembinaan masyarakat agar 
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tidak tergiur untuk mengikuti 

investasi bodong.  

Sumber : Data Olahan (Wawancara 12 dan 29 April 2021) 

3.2 Pembahasan Peran Etika Investasi Islam Dalam Mencegah Investasi 

Bodong 

Kasus investasi bodong di Indonesia sangat banyak dan ada berbagai 

macam penyebabnya. Investasi bodong sendiri sangat berhubungan erat 

dengan riba, gharar dan maysir. Karena dalam investasi bodong terdapat 

unsur penipuan dan menjanjikan keuntungan yang sangat besar dalam 

waktu yang singkat. Padahal dalam Islam telah dijelaskan bahwa apabila 

melakukan sesuatu kegiatan baik itu jual beli, investasi maupun kegiatan 

lainnya tidak boleh ada unsur riba, gharar dan maysir.  

Dalam suatu kegiatan investasi ada prinsip “High Risk High Return” 

dimana seseorang dapat memperoleh imbal yang tinggi apabila mau 

menerima potensi kerugian yang tinggi juga. Dalam islam istilah lain dari 

“High Risk High Return” adalah “Al-Ghunm bi Al-Ghurm” yang artinya 

keuntungan atau penghasilan yang diperoleh berimbang dengan kerugian 

yang ditanggung.  

Upaya pencegahan agar tidak terjadi kasus investasi bodong yang 

dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu dengan menegakkan fungsi 

Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban 

Masyarakat). Fungsi Bhabinkamtibmas yaitu membimbing masyarakat 

agar memiliki kesadaran hukum, memberikan perlindungan, dan 

pelayanan kepada masyarakat bagi terwujudnya rasa aman dan tentram di 

lingkungan masyarakat. 

Etika investasi islam menjadi landasan dalam melakukan kegiatan 

investasi, sebab etika merupakan seperangkat nilai baik, buruk, benar salah 

dalam suatu kegiatan bisnis. Etika juga merupakan prinsip dan norma 

dimana para pelaku bisnis harus berkomitmen dalam bertransaksi, 
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berperilaku dan berelasi untuk mencapai bisnis yang diinginkan. Secara 

umum investasi dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keuangan 

saja namun, ada investor yang mempertimbangkan tentang aspek sosial 

dan agama. Oleh karena itu, etika investasi Islam dalam studi ini 

dinyatakan telah memiliki peran dalam mencegah adanya investasi 

bodong. 

4. PENUTUP 4.1 

Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan peneliti mengenai peran etika investasi 

islam dalam mencegah investasi bodong dapat ditarik kesimpulan yaitu 

para ahli agama menjelaskan bahwa investasi bodong itu dekat dengan 

riba, gharar, dan maysir. Menurut ahli investasi bahwa dalam investasi 

mempunyai prinsip “High Risk High Return” dimana seseorang dapat 

memperoleh imbal yang tinggi apabila mau menerima potensi kerugian 

yang tinggi juga. Sedangkan, menurut penegak hukum investasi bodong 

terjadi karena masyarakat tergiur dengan tawaran keuntungan yang 

sangat besar. Jadi, cara untuk mencegah agar tidak terjadi investasi 

bodong menurut ahli agama, ahli investasi dan penegak hukum yaitu 

dengan memberikan edukasi atau penyuluhan kepada masyarakat 

tentang investasi agar tidak terjadi kasus yang serupa. Dalam Islam 

dijelaskan bahwa segala sesuatu yang dijalankan harus sesuai dengan 

ilmu yang dimiliki. Peran etika investasi Islam dalam wujud 

menegakkan prinsip-prinsip ekonomi Syariah seperti menjauhi riba, 

gharar dan maysir, menggunakan prinsip “Al-Ghunm bi Al-Ghurm” 

serta menggunakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan 

investasi agar tidak terjadi kasus yang serupa. 

4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat menyarakan : 

1. Bagi masyarakat untuk meningkatkan dan memahami tentang resiko

dari investasi, serta tidak tergiur dengan tawaran keuntungan banyak 

yang diberikan dalam waktu yang singkat. 
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2. Bagi pemerintah setempat agar berupaya untuk melakukan

penyuluhan atau edukasi kepada masyarakat tentang investasi supaya 

terhindar dari kasus investasi bodong. 

DAFTAR PUSTAKA 

Pardiansyah, Elif. 2017. “Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan 

Teoritis Dan Empiris.” Economica: Jurnal Ekonomi Islam 8 (2): 340. 

https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1920. 

Takalamingan, fallahudin Tsauki, Abdurrahman Konoras, and Frietje Rumimpunu. 

2021. “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengawasan Dan 

Pencegahan Terhadap Pendirian Perusahaan Investasi Ilegal Di Tinjau Dari 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.” Lex Et Societatis IX (1): 29. 

Wiranuari, Andri. 2021. “4 Alasan Investasi Bodong Banyak Peminat.” 

Liputan6.Com, 2021. https://www.liputan6.com/saham/read/4493508/4-

alasan-investasi-bodong-banyak-peminat. 

Pardiansyah, Elif. 2017. “Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan 

Teoritis Dan Empiris.” Economica: Jurnal Ekonomi Islam 8 (2): 340. 

https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1920. 

Takalamingan, fallahudin Tsauki, Abdurrahman Konoras, and Frietje Rumimpunu. 

2021. “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengawasan Dan 

Pencegahan Terhadap Pendirian Perusahaan Investasi Ilegal Di Tinjau Dari 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.” Lex Et Societatis IX (1): 29. 

Wiranuari, Andri. 2021. “4 Alasan Investasi Bodong Banyak Peminat.” 

Liputan6.Com, 2021. https://www.liputan6.com/saham/read/4493508/4-

alasan-investasi-bodong-banyak-peminat. 


