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SURABAYA - Rumah 
Zakat melakukan Aksi 
Peduli bencana nasional 
mulai dari Longsor, ka-
bupaten Sumedang, Ban-
jir di Kalimantan Selatan, 
Kalimantan Barat, Su-
matera Barat, Kabupaten 
Jember Jawa Timur dan 
Gempa 6,2 SR Majene, 
Sulawesi Barat. Branch 
Manager Rumah Zakat 
Jawa Timur, Listanto 
mengatakan bahwa Pu-
luhan ribu orang ter-
paksa harus mengungsi, 
banyak yang kehilangan 
harta dan benda, serta 

tidak sedikit yang kehilangan anggota keluarga. “Di lokasi 
bencana mereka tengah berdoa berharap bantuan segera 
tiba, dalam kondisi seadanya tanpa harta, lapar dan da-
haga. Mereka bingung harus mencari makan kemana sebab 
tak ada yang berjualan di lokasi bencana,” ujarnya. 

Ia menambahkan saat ini Relawan Rumah Zakat telah 
terjun membantu para korban yang terkena bencana mulai 
dari banjir di beberapa daerah, gempa bumi di Majene bahkan 
membuka posko di pencarian pesawat Sriwijaya Air. “Relawan 
terus bergerak membantu, baik membantu evakuasi bahkan 
menyalurkan bantuan. Untuk itu, kini mereka tengah membu-
tuhkan bantuan dari kita. Mari kita peduli dengan membantu 
para korban yang terkena bencana” ajaknya.

“Sahabat semua, bagi yang ingin menyisihkan donasi untuk 
korban bencana Alam di seluruh Indonesia bisa disalurkan 
melalui Link Donasi: bit.ly/AksiSiagaBencana atau melalui 
transfer ke Mandiri 132000-481-9745 atau BNI Syariah 155-555-
5589 an. Yayasan Rumah Zakat Indonesia Konfirmasi transfer 
via WA 081330029898.” tambahnya. l Imm

Rumah Zakat 

Aksi Siaga Bencana 

SURABAYA - PT Pupuk In-
donesia (Persero) memastikan 
penyediaan pupuk bersubsidi 
sebanyak 9 juta ton tahun ini 
dapat terpenuhi. Pasalnya, stok 
pupuk yang dimiliki perseroan 
pada awal tahun, jauh lebih besar 
yakni mencapai 15,4 juta ton.

Direktur Utama Pupuk Indo-
nesia Achmad Bakir Pasaman 
mengatakan, volume stok pu-
puk awal tahun menunjukkan 
kemampuan perseroan yang 
kuat dalam menyediakan pu-
puk subsidi. “Petani penerima 
pupuk subsidi juga tidak ada 
yang berubah, stok pupuk yang 
ada saat ini menunjukkan ke-
mampuan Pupuk Indonesia 
menyiapkan pupuk bersubsidi,” 
kata Acmad dalam Rapat Dengar 
Pendapat bersama Komisi IV 

DPR, Senin (18/1).
Secara perinci, dari 15,4 juta 

ton stok pupuk, pupuk jenis urea 
tersedia 8,7 juta ton, NPK 3,8 juta 
ton SP36 sebanyak 961,6 ribu ton, 
ZA 933,9 ribu ton, serta organik 
Rp 965 ribu ton. Adapun, alokasi 
pupuk subsidi tahun 2021 seban-
yak 9,04 juta ton. Ini terdiri dari 
pupuk urea 4,16 juta ton, NPK 
sebesar 2,67 juta ton, SP36 640 
ribu ton, ZA 784 ribu ton, serta 
pupuk organik 770,8 ribu ton.

Achmad melanjutkan, dari 
persediaan yang ada, perseroan 
juga telah mengalokasikan pu-
puk sebanyak 4,45 juta ton untuk 
dijual tanpa subsidi sehingga 
total penjualan pupuk tahun 
ini diproyeksi mencapai 13,49 
juta ton. Dari proyeksi tersebut, 
Pupuk Indonesia masih memiliki 
1,97 juta ton pupuk yang akan 
menjadi stok cadangan.

Ia menuturkan, untuk menin-
gkatkan efektivitas penyaluran, 
kios penyalur yang berada di 
bawah pengelolaan Pupuk Indo-
nesia wajib menjadi Kios Pupuk 
Lengkap (KPL). Setiap KPL harus 

bisa menyalurkan pupuk dengan 
sistem Kartu Tani dan melakukan 
dashboard perbankan.

“Kios yang menjadi tanggung 
jawab kami ada 28.656 kios selu-
ruhnya sudah menjadi KPL. Dari 

jumlah itu, baru 12.477 kios yang 
bisa melayani Kartu Tani,” kata 
dia. l Imm

Stok Pupuk 15,4 Juta Ton
 Kuota 
Subsidi 
9 Juta Ton

SURABAYA - Meriahnya dunia in-
vestasi saham, agaknya tak berujung 
kisah indah karena mendapat profit. 
Justru dengan banyaknya investor retail 
yang terjun di lantai bursa, berbagai 
kasus juga ikut muncul. Mulai ban-
yaknya kasus influencer saham, sampai 
penipuan saham dengan akun bodong 
sampai modus membobol password 
maupun PIN. Menanggapi hal tersebut 
,  Gema Goeyardi, MM, CFI, CFII, MEII, 
IGI, CAT, CWAM, CFTe, MFTA, CSA, CEO 
Astronacci International  berpesan agar 
publik waspada.

 “Akan selalu ada oknum yang akan 
memancing di air keruh. Di satu sisi 
memanfaatkan ketidaktahuan publik, 
khususnya orang yang baru terjun di 
saham tapi tidak dilengkapi dengan 
ilmu. Nah di sini ada orang yang mungkin 
punya sedikit ilmu, tapi tidak dilengkapi 
moral, sehingga jadilah penipu di dunia 
saham,” paparnya. Munculnya kasus 
penipuan di dunia saham tentu semakin 
kreatif, dari yang halus sampai yang 
kasar. Padahal hal-hal tersebut tentu 
bertabrakan dengan Undang Undang No 
8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 

Adanya influencer saham contohnya 
sudah bisa dijerat dalam pasal 91 yang 
intinya melarang untuk menciptakan 
gambaran semu mengenai perdagangan, 
keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa 
Efek. Hal ini juga dikuatkan di pasal 92 
Setiap pihak, baik sendiri-sendiri mau-
pun bersama-sama dengan Pihak lain, 
dilarang melakukan 2 (dua) transaksi 
Efek atau lebih, baik langsung maupun 
tidak langsung, sehingga menyebabkan 

harga Efek di Bursa Efek tetap, naik, atau 
turun dengan tujuan mempengaruhi 
Pihak lain untuk membeli, menjual, atau 
menahan Efek.

 “Nah menggunakan public figure seba-
gai influencer saham tanpa keilmuan yang 
lengkap tanpa disadari itu adalah sebuah 
penipuan kepada public. Metoda ini pada 
kenyataanya para influencer melakukan 
promosi berupa promo terhadap saham 
tertentu tanpa ilmu analisa teknikal dan 
fundamental yang teruji secara empiris. 
Biasanya hal ini dilakukan pada saham yang 
harganya terus naik. Tujuan influencer sa-
ham ini akan mendorong public untuk beli, 
sehingga harga saham itu diharapkan naik 
padahal tidak berdasarkan fakta,” papar 
Gema Goeyardi 

 Dia juga menjelaskan bentuk penipuan-
nya memang sulit diawasi, khususnya oleh 
orang awam. Sejatinya pada saat public 
masuk (beli) di saham itu, influencer sa-
ham ini justru keluar market sell untuk 
mendapatkan keuntungan dengan harga 
yang tinggi. Ini tentu melakukan penipuan 
kepada public. Tak heran akibat aksi ini para 
influencer yang notabene selebritas seperti 
Raffi Ahmad, Ari Lasso kena semprit OJK 
sebagai pihak yang mengawasi transaksi 
keuangan di tanah air. 

Influencer Berulah, Masyarakat Buntung
Gema Goeyardi yang sudah 15 tahun 

bergelut di dunia market dan sebagai 
penemu metoda analisa Financial Astrol-
ogy dan Fibonacci menyebut, aksi yang 
kerap disebut pom-pom saham atau 
goreng saham sudah jelas meresahkan 
masyarakat. “Kalau masyarakat rugi dan 

duitnya hilang karena memilih saham 
yang salah tanpa analisa, ini tentu berba-
haya. Bahkan bila ada yang tidak terima 
influencer karena rugi itu bisa dituntut 
secara hukum,” imbuhnya. 

Tak heran, melalui channel youtube 
Astronacci International yang sudah 
diikuti 500 ribu lebih pelanggan mau-
pun komunitas A-CLUB Academy terus  
mengedukasi publik mengenai penting-
nya keamanan dunia investasi. 

Modus lainnya, Gema menyebut pelaku 
kerap masuk di media sosial, seperti IG, 
FB, WA maupun telegram tengah marak. 
Biasanya grup ini mencatut nama-nama pa-
kar investasi saham yang sudah berlisensi 
dari OJK maupun badan dari pemerintah. 
Lalu akan meminta agar calon korban 
menyetor uang tertentu sebagai dana titip 
uang untuk beli saham.

 “Ini sudah penipuan, karena men-
catut nama orang lain untuk penipuan, 
termasuk foto saya digunakan untuk 
menipu. Astronacci International sejak 
2009 tidak pernah meminta transfer ke 
rekening pribadi untuk beli saham ter-
tentu,” tegas Gema Goeyardi. Di A-CLUB 
Academy sebagai salah satu bagian dari 
Astronacci International, hanya mem-
berikan signal trading terhadap saham/
investasi yang direkomendasikan. 

“Para member A-CLUB  bertransaksi di 
Rekening Dana Nasabah (RDN) sendiri. 
Pun saat saya live di channel youtube 
Astronacci International untuk membeli 
saham, saya tidak pernah meminta orang 
untuk transfer ke rekening pribadi saya,” 
imbuh Gema yang berharap public berha-
ti-hati terhadap kasus ini.  l imm

Ini Modus dan Cara Jitu Mengatasinya
Maraknya PeniPuan di dunia SahaM

MALANG - Setelah tim Kerja MalangGleerrr.com mendapat 
kepercayaan dari Kementerian Keuangan untuk menjadi salah 
satu referensi “Modeling Pemulihan Ekonomi Nasional Berba-
sis UMKM & IKM”. Hari Senin (18/1) di Ruang Sidang Balaikota 
Malang tim MalangGleerrr.com melakukan penandatanganan 
MOU bersama Bank Jatim dengan disaksikan oleh Walikota 
Malang, H. Sutiaji beserta jajarannya.

Selama ini MalangGleerrr.com dinilai konsisten menjalankan 
Model Manajemen Berbasis Sociopreneur & Crowd Funding Eq-
uity sehingga bisa menjadi alternatif SOLUSI untuk memperkuat 
daya dukung berbagai Program Pemulihan Ekonomi Nasional 
(PEN) Berbasis UMKM & IKM. Selain itu, dengan berbagai Pro-
gram Kerja Inklusi Keuangan dan Permodalan, yang selama 
ini sudah dijalankan oleh Pemkot Malang yang bekerjasama 
dengan Bank Jatim, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) dan Tim Kerja MalangGleerrr.com.

Juga membuktikan keberhasilan Bapak Sutiaji dalam melaku-
kan Inklusi Keuangan dan Permodalan kepada para pelaku 
UMKM & IKM di Kota Malang. Termasuk didalamnya adalah 
Program OJIR yang terus digerakkan dan dikembangkan oleh 
Bapak Sutiaji (Walikota Malang). Oleh karena itu, Sutiaji juga 
menjadi kandidat Penerima Penghargaan Dalam Prestasi Inklusi 
Keuangan dan Permodalan, pada level Nasional. Dengan adanya 
Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diprioritas-
kan pada sektor UMKM & IKM, semakin membuktikan bahwa 
untuk bisa memulihkan kondisi nasional, akibat dampak dari 
pandemi Virus Covid-19 ini, memang harus dimulai dari bawah, 
dari akar rumput, yaitu dari sektor UMKM & IKM.

Merujuk pada hal tersebut, MOU tersebut bertujuan untuk 
menjalankan kerjasama dalam hal pembayaran pembelian 
yang menggunakan aplikasi MalangGleerrr melalui virtual ac-
count. Wali kota Sutiaji menyampaikan apresiasinya atas ker-
jasama tersebut dengan harapan memudahkan masyarakat 
untuk melakukan pembayaran secara cashless utamanya 
saat berbelanja secara online. “Fokusnya tetep dalam rangka 
menggerakkan UMKM yang ada di Kota Malang; namun 
disesuaikan dengan basis belanja online melalui aplikasi 
MalangGleerrr,” tandas Sutiaji. l dah

MalangGleerrr.com 

Perkuat Posisi UMKM 

dEdik/duta 

DISakSIkan Wali kota Malang, penendatangan Malangglerrr.com dengan Bank Jatim 
guna memperkuat uMkM kota Malang.

dok/duta 

Rumah Zakat melakukan aksi Peduli bencana 
nasional

Tips Aman Investasi Saham 
1. Jangan pernah percaya pada orang-orang yang 

tiba-tiba menghubungi dan mengaku-ngaku se-
bagai pegawai perusahaan investasi/sekuritas 

2. Lakukan panggilan ke call center resmi dan channel 
daring lainnya seperti email dan medsos resmi jika 
mengalami kendala atau masalah dalam melaku-
kan investasi online. Para penipu dunia investasi 
biasanya kerap menggunakan nomor di luar nomor 
resmi perusahaan sekuritas

3. Lindungi kerahasiaan identitas mencakup user-
name, password, secure PIN, dan data pribadi 
penting lainnya. 

4. Modus baru penipu melalui akun-akun medsos 
palsu. Adapun teknik penipuan yang dilakukan oleh 
oknum tidak bertanggungjawab melalui medsos 
adalah melalui akun medsos resmi Fan Page 
Facebook, Instagram, Twitter dan Telegram yang 
tidak terverifikasi atau tidak ada centang biru. 

5. Tak hanya berhenti di situ, modus penipuan pun 
memiliki wajah baru dengan menduplikasi akun-
akun resmi Instagram (IG) sekuritas yang sudah 
centang biru dengan akun-akun palsu yang secara 
tampilan dan isi sama persis. Mereka awalnya 
mem-follow akun-akun yang baru bergabung. 
Penipu bertindak seolah-olah ingin memberikan 
bantuan atau pertolongan dengan meminta data-
data pribadi, mulai nomor telepon, hingga meminta 
foto ATM yang ujung-ujungnya juga melakukan 
penipuan dengan meminta korban mentransfer 
sejumlah uang ke rekening.

6. Waspada dengan nomor rekening atas nama 
pribadi untuk rekening penampungan. Sebagian 
besar pelaku menggunakan nomor rekening atas 
nama pribadi yang tidak dikenal, bukan rekening 
perusahaan. 

7. Selalu melakukan cek dan ricek sebanyak mungkin 
sebelum mentransfer sejumlah uang, apalagi bila 
ditemukan seperti tanda di atas. 

Mengenal Ciri – Ciri Pom Poman Saham
1. Oknum selalu memberi ulasan atau analisa ber-

lebihan terhadap saham tertentu
2. Menganalisa saham hanya berdasarkan subyektif 

atau pandangan pribadinya tanpa mempedulikan 
apa yang sebenarnya terjadi pada saham tersebut/
tanpa edukasi yang benar

3. Sangat aktif, bahkan cenderung memaksa dalam 
membicarkan saham tersebut (dan biasanya) pada 
saat market buka. Hal ini biasanya untuk mem-
pengaruhi psikologi orang lain agar terpengaruh 
dengan Tindakan pom-pom tersebut

4. Apabila pom-poman-nya tidak sesuai ekspektasi, 
maka akan diam seribu Bahasa

5. Menyebarkan berita atau hal-hal yang terkait den-
gan saham tersebut dan hanya berita bagus-bagus 
saja

Modus Operandi Pom – Pom Saham VS Bandar 
Saham
Bandar Saham
1. Kekuasaan biasanya berasal dari 1 bandar besar
2. Dana merupakan milik atau dalam penguasaan 1 

orang tersebut
3. Mengeluarkan isu negatif agar dapat mengumpul-

kan saham dengan harga sangat murah
4. Jika dirasa cukup, bandar akan mulai melepas 

sahamnya sedikit agar tidak terjadi chaos harga 
yang justru merugikan

5. Setelah proses distribusi selesai, saham akan 
kembali ke harga sebenarnya

Pom-Pom Saham
1. Kekuasaan dari sekelompok dengan 1 aktor 

utama
2. Biasanya memiliki ijin dari bandar utama
3. Sumber dana berasal dari beberapa orang ada 

dalam konsorsium tersebut
4. Kinerja emiten bisa bagus/jelek api yang terpent-

ing ada berita bagus untuk melakukan pom-pom 
saham tersebut

5. Biasanya juga beroperasi pada saham dimana 
orang baru kenal saham tersebut, atau baru IPO. 

dok/duta 

Gema Goeyardi, MM, CFi, CFii, MEii, iGi, Cat, CWaM, CFte, MFta, CSa, CEo astronacci international

sopii/duta 

PuPuk : aktivitas Penataan Stok Pupuk Bersubsidi di Gudang Multi Guna Petrokimia Gresik


