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------_=_NextPart_001_01CD1B7B.71E01ED9
Content-Type: text/plain;
 charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Yth. Bp. Dhika,

Terima Kasih atas informasi yang anda sampaikan kepada Satgas Waspada =
Investasi.

Mohon maaf atas keterlambatan dalam merespon email Saudara. Hal ini =
dikarenakan adanya gangguan teknis pada jaringan internet kami.

Dapat kami sampaikan bahwa VGMC ( Virgin Gold Minning Corporation) dan =
ECMC (East Cape Mining Corp) TIDAK mempunyai ijin usaha dari Bapepam dan =
LK, Bappebti, dan Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha di =
bidang pengerahan dana masyarakat maupun pengelolaan investasi. Anda =
dapat melihat daftar perusahaan yang memiliki izin pengelolaan investasi =
maupun penghimpunan dana masyarakat melalui website Bapepam-LK =
(www.bapepam.go.id), Bank Indonesia (www.bi.go.id), atau Bappebti =
(www.bappebti.go.id).

Untuk dapat terhindar dari produk investasi bodong, masyarakat =
diharapkan dapat mengenali karakteristik dari produk investasi bodong =
tersebut.
Dari segi bentuknya, produk investasi bodong umumnya berbentuk:
1)Fixed income products, yang menjanjikan keuntungan pasti
2)Simpanan, yang menyerupai produk perbankan (tabungan dan deposito)
3)Penyertaan modal investasi, yang menjanjikan penempatan investasi pada =
instrumen keuangan maupun sektor riil
4)Program investasi online melalui internet, yang menjanjikan =
pengembalian dana investasi secara rutin
5)Penempatan dana nasabah sebagai modal trading forex yang menjanjikan =
hasil pasti

Dari segi karakteristiknya, produk investasi ilegal umumnya memiliki =
karakteristik:
1)Imbal hasil yang ditawarkan sangat tinggi/tidak masuk akal
2)Adanya janji akan dijamin oleh pemerintah/bank
3)Menggunakan nama-nama perusahaan besar secara tidak sah untuk =
meyakinkan investor
4)Dana masyarakat tidak dicatat dalam rekening yang terpisah
5)Mengharuskan anggotanya merekrut anggota lain

Dari segi metode penjualan/penawarannya, produk investasi ilegal umumnya =
dijual dengan cara:
1)Menggunakan sistem menyerupai Multi Level Marketing (MLM)
2)Menggunakan kegiatan keagamaan untuk menarik nasabah
3)Menggunakan media internet/online
4)Bertindak seolah-olah sebagai agen, atau bekerjasama dengan perusahan =
yang telah mendapatkan izin usaha
5)Dijanjikan akan dikelola dan diinvestasikan melalui beberapa pialang =
berjangka dan atau perusahaan efek
6)Menghadirkan fublic figure dalam menawarkan produk dan sering diadakan =
acara seminar ataupun investor gathering
7)Menggunakan Badan Hukum Koperasi untuk menawarkan produk investasi =
kepada masyarakat yang bukan anggota koperasi
8)Menawarkan lowongan pekerjaan kepada lulusan baru dari perguruan =
tinggi untuk bekerja di perusahaan komoditi berjangka, setelah =



sebelumnya meminta sejumlah dana sebagai syarat bekerja di perusahaan =
tersebut.

Seringkali yang mengajak untuk ikut dalam program investasi bodong =
adalah kalangan terdekat seperti keluarga dan sahabat.  Sebaiknya tidak =
mudah percaya dan tetap mencari tahu bagaimana sebenarnya program =
investasi yang ditawarkan. Jadi, agar terhindar dari investasi bodong, =
perlu diingat hal-hal sebagai berikut:
1)Perlu ditekankan bahwa dalam berinvestasi berlaku pedoman: high return =
investment always be a high risk investment, investasi dengan  imbal =
hasil yang tinggi akan selalu berisiko tinggi
2)Jangan cepat percaya dengan imbal hasil yang sangat tinggi yang too =
good to be true, terlalu baik andai itu ada
3)Pastikan anda tahu kemana dana anda diinvestasikan
4)Jika kurang mengerti dengan program investasi yang ditawarkan, =
bertanyalah kepada pihak yang berwenang maupun kepada orang lain yang =
dianggap mengerti.

Kepada masyarakat diharapkan agar berhati-hati terhadap berbagai macam =
kegiatan pengelolaan investasi maupun penghimpunan dana masyarakat yang =
menggunakan berbagai media dan modus yang berbeda-beda. Berinvestasi =
melalui perusahaan pengelola investasi tanpa izin merupakan tanggung =
jawab penuh dari para pihak yang terlibat.

Cek website kami www.waspada-investasi.bapepam.go.id untuk informasi =
lebih lanjut mengenai tips berinvestasi dan modus kegiatan pengelolaan =
investasi dan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin.

Anda dapat melapor kepada pihak kepolisian setempat apabila merasa =
dirugikan oleh kedua pihak tersebut di atas.

Terima Kasih dan Terus Waspada

Sekretariat Satgas=20
Biro Pemeriksaan dan Penyidikan, Bapepam-LK
Jl Lapangan Banteng Timur No 1-4=20
Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Lt. 6
Telp. (021) 3857821 ext 5310
Fax (021) 3453591
Website : http://waspada-investasi.bapepam.go.id=20

-----Original Message-----
From: Dhika [mailto:___@gmail.com]
Sent: Mon 3/26/2012 6:37
To: Laporan; Sekretariat Satuan Tugas PDTMH; waspadainvestasi@yahoo.com
Subject: Penjelasan Mengenai VGMC dan ECMC
=20
Saat ini marak penawaran investasi berkedok emas dari Virgin Gold Mining
Corp (VGMC) dan East Cape Mining Corp (ECMC).
Saya melihat sekilas investasi ini adalah scam, money game, yang =
ujungnya
tidak jelas.
Untuk mempertegas dugaan saya ini, apakah bapepam lk bisa memberikan
penjelasan secara resmi mengenai 2 investasi ini? agar bisa saya
sebarluaskan ke saudara2 yang makin keras kepala buat diingatkan. =
Thanks.

link terkait vgmc:
http://www.vgmc.com/?lang=3DID
http://www.vgmc-indonesia.com/
http://www.kaskus.us/showthread.php?t=3D6490287

link terkait ecmc:
http://www.eastcapemc.com/home/index.html
http://www.ecmc-indo.com/
http://www.kaskus.us/showthread.php?t=3D9536383

Salam,
Adhika

------_=_NextPart_001_01CD1B7B.71E01ED9--


