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IOSCO Meluncurkan World Investor Week 2018 untuk Mempromosikan Edukasi dan 

Perlindungan bagi Investor 

 

Pada tanggal 1 Oktober 2018 International Organization of Securities Commissions (IOSCO) 

melaksanakan World Investor Week (WIW) yang kedua kali, menyusul keberhasilan pada tahun lalu 

yang mengajak lebih dari 1.000 organisasi keuangan untuk memamerkan inisiatif mereka dalam 

mempromosikan edukasi dan perlindungan bagi investor di seluruh dunia.  

 

Jepang, negara yang pertama sekali memperkenalkan pasar keuangan, melaksanakan upacara 

peresmian WIW di kantor Badan Jasa Keuangan di Tokyo. 

 

Mulai dari tanggal 1 hingga 7 Oktober 2018 , perusahaan sekuritas, bursa efek, organisasi 

internasional, asosiasi investor dan pemangku kepentingan lainnya di lebih dari 80 negara akan 

melaksanakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para investor akan 

pentingnya edukasi dan perlindungan di negara mereka masing-masing. Berbagai kegiatan akan 

dilaksanakan mulai dari kampanye edukasi keuangan, games, dan kegiatan lainnya yang akan diisi di 

sepanjang sisa tahun ini.  

 

Selain menyoroti pentingnya edukasi dan perlindungan bagi investor, tujuan utama WIW adalah untuk 

mendorong kesempatan belajar bagi investor, khususnya terkait inovasi teknologi yang sangat cepat 

dan semakin berhubungan dengan pasar keuangan. Tentunya pada tahun ini WIW tidak hanya 

mempromosikan tentang dasar-dasar dalam berinvestasi, namun juga memastikan investor ritel 

memahami risiko terkait penawaran saldo awal, crypto-assets, dan investasi online lainnya.  
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Di Brazil, pada minggu ini para peserta menggunakan sesi live di sosial media untuk menjelaskan 

dasar-dasar investasi  yang baik bagi kaum muda. Prancis meluncurkan kampanye melalui radio 

dengan menyampaikan pesan kunci WIW untuk berinvestasi dengan bijak. Amerika Serikat 

melaksanakan edukasi investasi kepada para pensiunan. Di Rumania, para pelajar melaksanakan debat 

yang membahas tentang isu-isu keuangan di forum publik. Hongkong melaksanakan seminar investasi 

yang berjudul “Changing Landscape, Changing Risks”. Mahasiswa Pakistan melaksanakan kompetisi 

tentang perdagangan saham antar universitas. Di Kazakhstan, dilaksanakan roadshow literasi yang 

berfokus pada obligasi syariah. Sedangkan Zambia melaksanakan program-program kepedulian di 

sekolah, kampus, kantor, publik, untuk meramaikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh lebih 

dari 80 negara di minggu ini.  

 

Organisasi-organisasi internasional juga turut ambil bagian dalam WIW, yang ditandai dengan 

dukungan yang disampaikan oleh Presiden G20 Argentina. Financial Planning Standards Board 

(FPSB) yang beranggotakan 26 anggota yang mewakili 175.000 perencana keuangan bersertifikat akan 

merayakan World Finacial Planning Day atau hari perencanaan keuangan dunia pada 3 Oktober untuk 

meramaikan kegiatan WIW. Kegiatan-kegiatan FPSB seperti manajemen utang, kepemilikan rumah, 

pensiun, dan perencanaan investasi, berfokus pada promosi literasi keuangan dan untuk mendorong 

konsumen agar lebih bertanggungjawab atas keuangan mereka.  

 

International Forum For Investor Education (IFIE) juga menawarkan kegiatan-kegiatan untuk 

mendukung WIW dalam meningkatkan eksistensi secara global maupun regional. IFIE Americas 

Caribbean Working Group, mewakili 16 yuridiksi di seluruh Karibia, telah meluncurkan video yang 

bertemakan Voices of the Caribbean: Empowering the Caribbean toward Financial Independence and 

Resilience atau dengan kata lain pemberdayaan Karibia menuju Kemerdekaan dan Ketahanan 

Keuangan. 

 

Ashley Alder, Ketua Dewan IOSCO Board sekaligus Chief Executive Officer dari Hong Kong 

Securities and Futures Commission mengatakan, “Skala global dari WIW serta kolaborasi yang baik 

antar anggota IOSCO dan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan ini, menunjukkan 

komitmen kuat IOSCO dalam edukasi dan perlindungan investor”.  

 

Paul Andrews, Sekretaris Jenderal IOSCO mengatakan, “IOSCO menyambut baik pelaksanaan WIW 

yang kedua kalinya ini sebagai bukti bahwa acara tahunan ini mencapai momentum yang dibutuhkan 
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untuk melindungi investor dan mempersiapkan mereka dalam menghadapi tantangan pasar modal yang 

semakin tersinkronisasi dengan dunia digital.” 

 

Situs kampanye www.worldinvestorweek.org memberikan rincian tentang berbagai pihak yang 

berpartisipasi dalam mendukung upaya ini.  

 

CATATAN PENULIS 

Tentang IOSCO 

1. IOSCO merupakan forum kebijakan internasional terkemuka bagi regulator bidang pasar modal 

yang telah diakui sebagai pengatur standar dalam regulasi sekuritas. Keanggotaan IOSCO 

mengatur lebih dari 95% pasar sekuritas dunia di lebih dari 115 juridiksi dan terus berkembang. 

2. Dewan IOSCO merupakan badan yang mengatur organisasi International Organization of 

Securities Commissions (IOSCO), dan terdiri dari 34 regulator sekuritas. Ashley Alder, Chief 

Executive Officer dari Securities and Futures Commission (SFC) Hong Kong, merupakan Ketua 

Dewan IOSCO. Anggota-anggota Dewan IOSCO Board terdiri dari otoritas pengatur sekuritas 

Argentina, Australia, Belgia, Brazil, China, Mesir, Prancis, Jerman, Hong Kong, India, Indonesia, 

Irlandia, Italia, Jepang, Kenya, Korea, Kuwait, Malaysia, Mexico, Belanda (pengamat), Ontario, 

Pakistan, Panama, Portugal, Quebec, Singapura, Afrika Selatan, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, 

Uni Emirat Arab,Inggris, dan Amerika Serikat. Pengamat lainnya adalah Ketua European 

Securities and Markets Authority (ESMA) dan Ketua Komite Konsultatif Anggota Afiliasi IOSCO. 

3. Komite Growth and Emerging Markets (GEM)  merupakan komite terbesar dalam IOSCO, 

mewakili hampir 80% dari keanggotaan IOSCO, termasuk 11 anggota G20. Komite GEM diketuai 

oleh Ranjit Ajit Singh, Ketua Komisi Sekuritas Malaysia sekaligus Wakil Ketua Dewan IOSCO. 

Komite ini membawa anggota-anggota yang berasal dari pasar berkembang bersama-sama 

mengkomunikasikan pandangan dan memfasilitasi kontribusi mereka di IOSCO. Strategi yang 

menjadi prioritas Komite GEM ialah penilaian risiko dan kerentanan, kebijakan dan 

pengembangan yang mempengaruhi pasar di negara berkembang.  

4. Dewan IOSCO menyetujui pembentukan Committee on Retail Investors (Committee 8) pada Juni 

2013. Tugas utama dari komite ini adalah membuat kebijakan tentang edukasi investor ritel dan 

literasi keuangan. Tugas lainnya adalah memberikan saran kepada Dewan IOSCO tentang 

perlindungan investor ritel dan melaksanakan arahan perlindungan investor dari Dewan IOSCO. 

Commitee 8 diketuai oleh  José Alexandre Vasco, Direktur Office of Investor Protection and 

Assistance of the Securities and Exchange Commission of Brazil (CVM). Anggota Commitee 8 

merupakan otoritas pengatur sekuritas Argentina, Australia, Belgia, Brazil, China, Prancis, Jerman, 

Hong Kong, India, Indonesia, Israel, Italia, Jepang, Jersey, Korea, Luxembourg, Malaysia, Mexico, 

Belanda, Nigeria, Ontario, Portugal, Quebec, Rumania, Rusia, Arab Saudi, Singapura, Afrika 

Selatan, Spanyol, Sri Lanka, Swedia, China Taipei, Thailand, Turki, Inggris, dan Amerika Serikat.  

http://www.worldinvestorweek.org/
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5. Tujuan pembentukan IOSCO adalah: 

• Bekerja sama dalam mengembangkan, menerapkan, dan mempromosikan kepatuhan 

terhadap regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum yang diakui secara internasional 

untuk melindungi investor, menjaga kondisi pasar yang adil, efisien dan tranparan, dan dapat 

mengatasu risiko sistemik; 

• Meningkatkan perlindungan investor dan kepercayaan investor terhadap integritas pasar 

sekuritas, melalui penguatan pertukaran informasi dan kerjasama dalam penegakan terhadap 

pelanggaran serta dalam pengawasan dan perantara pasar 

• Bertukar informasi di tingkat global dan regional untuk membantu pengembangan pasar, 

memperkuat infrastruktur pasar dan menerapkan regulasi yang tepat.  

MEDIA ENQUIRIES 

Carlta Vitzthum       + 34 91 787 0419 

Outside office hours      + 34 697 449 639 

Email:         carlta@iosco.org  

Website:        www.iosco.org  

Follow IOSCO on Twitter here  

 

WIW Working Group 

Email:       worldinvestorweek@iosco.org 

Website:       www.worldinvestorweek.org 

Follow WIW on Twitter here 

 

 

NOTE: This media release is a translation of the original English-language version and its content has 

not been verified by the IOSCO General Secretariat. For the original, please see: 
http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS513.pdf  
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