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P
ertama, Erick menye-
butkan, hilirisasi sum-
ber daya alam (SDA), 
yang bisa memiliki nilai 
tambah. Contohnya, 

pengolahan nikel menjadi bahan 
baku baterai mobil listrik.

“Indonesia memiliki dua kekua-
tan yang luar biasa, yaitu SDA dan 
pasar yang besar. Tetapi, selama 
ini, Indonesia tidak menyadari bah-
wa semua harus diindustrialisasi, 
agar menjadi mesin pertumbuhan 
ekonomi, bukan hanya menjadi ba-
han mentah (raw material),” kata 
Erick Thohir dalam acara Satu 
Festival yang digelar Microsoft In-
donesia dan PT Pos Indonesia, di 
Pos Bloc Jakarta, Kamis (10/11).

Kedua, Erick menyatakan, ke-
tahanan pangan. Saat ini, 75% 
wilayah Indonesia adalah laut yang 
sebetulnya bisa dioptimalkan untuk 
menjaga ketahanan pangan. Itu 
artinya, potensi keamanan pangan 
dunia ada di Indonesia. Tetapi, saat 
ini, industrialisasi pangan kelautan 
baru 5%. Hal ini merupakan potensi 
yang luar biasa, karena rantai pasok 
makanan global sedang terganggu. 

Ketiga, dia menerangkan, 
ekonomi digital. Kontribusi ekono-
mi digital Indonesia diproyeksikan 

menjadi Rp 4.531 triliun tahun 
2030.  Saat ini, ekonomi digital In-
donesia terbesar di Asia Tenggara.

“Tetapi, ini baru sekadar data. 
Kalau kita tidur, ya hanya tidur. 
Potensinya lewat begitu saja bila 
tidak dioptimalkan. Makanya, saya 
menantang BUMN untuk bangun 
dari tidur. Di era digital ini, kita harus 
mengambil peran, bukan hanya 

menjadi penonton,” tegas Erick.
Keempat, dia menyatakan, in-

dustri kreatif. Industri ini punya 
potensi besar untuk terus dikem-
bangkan dan membuat Indonesia 
semakin kuat. “Ini juga bisa kita 
dorong, apalagi Indonesia merupa-
kan salah satu negara yang paling 
kaya akan budaya,” kata Erick.

Senada, Chief Economist Citi In-

donesia Helmi Arman optimistis, 
perekonomian nasional memiliki 
bantalan yang memadai, sehingga 
akan kuat menghadapi ketidak-
pastian di tingkat global pada 
2023. Bantalan ini didapatkan 
dari masih besarnya porsi ekspor 
komoditas mentah Indonesia, 
seperti batu bara, sawit, dan karet.

Kemudian, dia menerangkan, In-
donesia memiliki momentum untuk 
memaksimalkan potensi ekspor ko-
moditas batu bara ke negara-negara 
Eropa, karena adanya pengetatan 
suplai gas di benua itu akibat konflik 
geopolitik Rusia dan Ukraina. 

“ Eropa sedang terjadi pengeta-
tan suplai gas, sehingga banyak 
negara akan beralih dari gas ke 
batu bara,” kata Helmi. 

Selain itu, dia menyatakan, 
ada bantalan dari sisi ekspor 
industri manufaktur, yang sepan-
jang tiga tahun terakhir tumbuh 
signifikan, seiring peningkatan 
kapasitas produksi logam dasar.

Helmi memperkirakan pere-
konomian Amerika Serikat (AS) 
mengalami resesi pada semester 
II-2023, pascaterus-menerus 
dilakukan pengetatan moneter 
di negara itu sepanjang tahun 
ini. Dia memperkirakan The Fed 
menaikan suku bunga acuan atau 
Federal Funds Rate (FFR) men-
jadi 5,5% Mei 2023. (ac)

Oleh Prisma Ardianto
JAKARTA, ID - Pertum-

buhan ekonomi kuartal III- 
2022 dinilai berkualitas. Hal 
ini dipicu meningkatnya 
peran investasi terhadap 
ekonomi domestik.

“Satu hal yang harus saya 
garisbawahi, pertumbuhan 
ekonomi tidak hanya meng-
andalkan peran konsumsi 
rumah tangga. Biasanya, 
konsumsi rumah tangga 
berkisar 57-58%, sekarang 
konsumsi kontribusinya ting-
gal 51-52%, sedangkan peran 
investasi naik jadi 28,55%,” 
ucap Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi 
Penanaman Modal (BKPM) 
Bahlil Lahadalia dalam kon-
ferensi pers secara virtual, 
Kamis (10/11).

Mengutip data Badan 
Pusat Statistik (BPS), per-
tumbuhan ekonomi kuartal 
III-2022 mencapai 5,72%. Jika 
dilihat menurut sisi penge-
luaran pada kuartal III-2022, 
sektor konsumsi rumah 
tangga tetap tumbuh 5,39%, 
meskipun melambat diban-
dingkan kuartal II- 2022 
sebesar 5,51%. Konsumsi 
rumah tangga berkontribusi 
hingga 50,38% terhadap per-
tumbuhan ekonomi kuartal 
III-2022, sedangkan kontri-
busi pembentukan modal 
tetap bruto (PMTB) atau 
investasi mencapai 28,55%. 

PMTB tumbuh 4,96% 
pada kuartal III-2022. Selan-
jutnya, ekspor berkontribu-
si 26,23% ke pertumbuhan 
ekonomi kuartal III-2022, 
dengan pertumbuhan 
21,64%. Adapun impor tum-
buh 22,98% pada kuartal 
III-2022, didorong oleh 
peningkatan impor barang 
modal dan bahan baku 
untuk kegiatan produksi.

“Impor ini ada terkait de-
ngan peralatan mesin untuk 
membangun industri dan 
bahan baku. Kebetulan ini 
penanganannya ada di kami, 

terkait dengan master list. 
Jadi, pergerakan terhadap 
industri-industri yang terjadi 
dalam negeri dalam posisi 
on the track,” kata dia.

Bahlil mengatakan, 
pemerintah terus menggen-
jot hiliriasi dan industrialisa-
si agar bisa meningkatkan 
nilai tambah dari produk 
ekspor Indonesia. Hilirisasi 
juga akan berdampak pada 
peningkatan penerimaan 
negara dan penciptaan 
lapangan pekerjaan.

Pemerintah menargetkan 
realisasi investasi pada 2022 
mencapai Rp 1.200 triliun. 
Selama Januari-September 
2022, realisasi investasi men-
capai Rp 892,4 triliun atau 
74,4% dari target dan tumbuh 
35,3% dibandingkan periode 
sama tahun lalu. 

Berdasarkan data 
Kementerian Investasi/
BKPM, investasi di luar 
Jawa mencapai Rp 472,1 
triliun (52,9%) dan Jawa 
Rp 420,3 triliun (47,1%). 
“Hal yang menarik adalah 
pertumbuhan ekonomi 
kita ini sudah merata, tidak 
hanya didorong oleh sektor 
di Jawa, tetapi sudah di luar 
Jawa. Ini salah satu indicator 
pertumbuhan ekonomi yang 
berkualitas,” kata Bahlil.

Jangan Terbuai
Selanjutnya, Bahlil 

mengatakan, agar semua 
pihak jangan terbuai dengan 

kondisi pertumbuhan 
ekonomi kuartal III-2022 
yang mencapai 5,72%. Sebab, 
basis pertumbuhan ekonomi 
kuartal III-2022 rendah, jika 
melihat kondisi 2021. Meski-
pun optimistis, pemerintah 
tetap harus mewaspadai 
kondisi ekonomi global yang 
bisa berdampak ke pereko-
nomian dalam negeri.

“Kuartal III-2021, pertum-
buhan ekonomi 3,51%, tidak 
sampai 4%. Berbeda dengan 
baseline kuartal II-2021 yang 
sebesar 7,07%,” ucap Bahlil. 

Dia mengatakan, kuartal 
III dan IV-2022, terjadi gejolak 
perekonomian global mulai 
dari dampak perang Rusia-
Ukraina hingga kenaikan 
suku bunga acuan bank sen-
tral Amerika Serikat. Artinya, 
kondisi perekonomian di 2023 
diperkirakan tidak berjalan 
sebaik 2022, karena akan ada 
sejumlah negara yang men-
galami resesi. Saat ini, sudah 
16 negara menjadi pasien 
Dana Moneter Internasional 
(International Monetary 
Fund/IMF) dan 28 negara 
yang antri jadi pasien IMF.

“Ekonomi 2023 akan baik 
kalau ada jaminan stabilitas 
politik, keamanan, dan 
kebijakan. Saya selalu opti-
mistis, tetapi optimis yang 
realistis, jangan sampai kita 
optimistis di kondisi yang 
sesungguhnya tidak mampu 
kita wujudkan dengan baik,” 
tandas Bahlil. (ark)

JAKARTA, ID - Presi-
densi G20 Indonesia 
merupakan momentum 
untuk meningkatkan minat 
investasi di Indonesia. Hal 
ini terjadi seiring peran 
kepemimpinan Indonesia 
sebagai pengambil kepu-
tusan di tingkat global.

“Kami dari Kementerian 
Investasi/BKPM (Badan 
Koordinasi Penanaman 
Modal) akan menjadikan 
G20 sebagai momentum 
strategis dan terukur dalam 
meyakinkan investor untuk 
tetap survive dan percaya 
kepada Indonesia,” ucap 
Menteri Investasi/Kepala 
BKPM Bahlil Lahadalia 
dalam konferensi pers se-
cara virtual, Kamis (10/11).

Dia menuturkan, inves-
tasi asing langsung (foreign 
direct investment /FDI) 
terus meningkat. Pada saat 
yang sama, realisasi pena-
naman modal dalam negeri 
(PMDN) juga tumbuh 
setiap tahun. Hal ini tidak 
terlepas dari faktor keper-
cayaan investor terhadap 
Indonesia. 

Berdasarkan data 
Kementerian Investasi/
BKPM, hingga kuartal 
III-2022, realisasi investasi 
mencapai Rp 307,8 triliun, 
yang terdiri atas PMDN 
Rp 138,9 triliun (45,1%) dan 
penanaman modal asing 
(PMA) Rp 168,9 triliun 
(54,9%).

“Presiden Jokowi mem-
impin Indonesia dalam 
posisi yang on the track 

dalam konteks mengenda-
likan pandemi, pemulihan 
ekonomi, sekaligus mampu 
melakukan cara di luar 
kelaziman untuk memba-
ngun ekosistem dan sta-
bilitas ekonomi, khususnya 
terkait hilirisasi,” tandas 
Bahlil.

Pemerintah, kata dia, 
akan fokus untuk terus 
mendorong transformasi 
ekonomi lewat hilirisasi. 
Hilirisasi tidak hanya 
terkait nikel tetapi juga 
komoditas andalan ekspor 
lain. Hilirisasi nikel menjadi 
contoh tentang pentingnya 
dampak hilirisasi ke nilai 
tambah ekspor. Sebelum 
dilakukan hilirisasi nikel, 
ekspor nikel mencapai US$ 
3,3 miliar di 2017. Setelah, 
pemerintah mulai melaku-
kan hilirisasi, nilai ekspor 
nikel mencapai US$ 20,9 
miliar di 2021.

“Tahun 2022, ekspor 
nikel diprediksi berkisar 
US$-30 miliar,” kata Bahlil.

Secara terpisah, Ketua 
Komite Analis Kebijakan 
Ekonomi Asosiasi Pengusa-
ha Indonesia (Apindo) Ajib 
Hamdani mengatakan, bila 
KTT G20 berjalan dengan 
lancer, akan meningkatkan 
kepercayaan masyarakat 
internasional untuk inves-
tasi di Indonesia. Apalagi, 
Indonesia memiliki pasar 
domestic besar, lantaran 
jumlah penduduk mencapai 
276,4 juta orang. 

“Jika Indonesia bisa 
menunjukkan sebagai tuan 
rumah KTT G20 berjalan 
lancar, tingkat kepercayaan 
internasional kepada In-
donesia naik. Harapannya, 
akhir 2022, target investasi 
Rp 1.200 triliun bisa ter-
capai, bahkan bisa lebih,” 
ucap Ajib.

Dia menyebut, ada 
beberapa sektor potensial 
yang bisa menarik minat 
investor asing menanam-
kan modal di Indonesia, 
seperti manufaktur, 
termasuk pengolahan nilai 
tambah atas komoditas 
unggulan seperti tambang, 
pertanian, dan energi. “Se-
mua sektor sudah dibedah 
dan tergantung preferensi 
investor masuk di sektor 
yang mana,” imbuh Ajib.

Sebelumnya, Menteri 
Koordinator Bidang 
Perekonomian Airlangga 
Hartarto mengatakan, 
dengan penyelenggaraan 
KTT G20 akan membuat 
perekonomian Indonesia 
secara nasional baik. (ark)

JAKARTA, ID - Pemerintah 
mulai melirik peluang perluasan 
hilirisasi ke gas dan pangan. Hal 
ini dilakukan untuk mengantisipasi 
terjadinya konflik perang Rusia-
Ukraina yang berakibat pada krisis 
di sektor energi dan pangan.

Menteri Investasi/Kepala Badan 
Koordinasi Penanaman Modal 
(BKPM) Bahlil Lahadalia men-
gatakan, Presiden Joko Widodo 
sudah menginstruksikan kemente-
rian/lembaga terkait membuat 
masterplan terhadap perencanaan 
hilirisasi sumber daya alam (SDA) 
kita terutama gas.

“Presiden sudah mulai 

mengarahkan kita untuk mulai 
melakukan ekspansi hilirisasi 
salah satunya adalah gas,” ucap 
Bahlil dalam konferensi pers 
secara virtual, Kamis (10/11).

Kementerian Koordinator Bi-
dang Kemaritiman dan Investasi, 
Kementerian Investasi/Badan 
Koordinasi Penanaman Modal 
(BKPM), serta Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral 
(ESDM) sedang mengkaji dan 
menyusun langkah dalam hilirisa-
si di sektor gas. Kementerian In-
vestasi/BKPM akan mendukung 
pembangunan pabrik pupuk dan 
fasilitas produksi blue ammonia 

di Papua Barat yang merupakan 
salah satu sumber gas bumi.

“Kita akan mendorong proyek 
blue ammonia dengan Kemente-
rian ESDM dan memaksimalkan 
pembangunan pabrik pupuk 
di Papua Barat. Kenapa Papua 
Barat? Karena asal gasnya dari 
Papua. Jadi blue ammonia di 
Bintuni, dan pabrik pupuknya di 
Fakfak,” tutur Bahlil.

Dia mengatakan, pemerin-
tah juga tengah mendukung 
pembangunan pabrik metanol 
di Bojonegoro, Jawa Timur. 
Saat ini sudah ada investor 
dalam proyek tersebut. “Di 

sana investornya sudah ada, 
dari Amerika, bukan dari Asia,” 
imbuh Bahlil.

Pemerintah juga sedang 
mempersiapkan diri untuk 
melakukan hilirisasi pangan. 
Dia menilai, dalam pelaksanaan 
hilisasi gas tidak membutuhkan 
investasi dalam nilai besar, 
namun memiliki potensi pasar 
yang besar. “Kami lagi dorong, 
mulai dari mana hilirisasinya, 
apakah perikanan atau pangan 
yang umum. Kami sudah me-
nuju ke sana karena investasi-
nya tidak besar tapi marketnya 
besar,” ujarnya. (ark)

JAKARTA, ID - Kementerian Ketena-
gakerjaan Indonesia bersama Kemente-
rian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi 
Austria menjalin kerja sama pelatihan 
berbasis kerja. Kerja sama ini ditandai 
dengan penandatanganan nota kesepaha-
man (memorandum of understanding/
MoU) antara Menteri Ketenagakerjaan 
Ida Fauziyah dan Menteri Federal 
Tenaga Kerja dan Ekonomi Austria 
Martin Köcher.

“MoU ini merupakan payung bagi 
pengembangan kerja sama bidang 
ketenagakerjaan yang meliputi pelatihan 
vokasi, penyelenggaraan pemagangan 
di Austria, dan inisiasi kerangka kerja 
penempatan pekerja migran terampil dan 
profesional Indonesia ke Austria,” ucap 
Ida Fauziyah, Kamis (10/11).

Dalam pelaksanaannya, dia mengata-
kan, program pemagangan akan dilaku-
kan dengan mengirim sejumlah peserta 
magang setiap tahunnya dari Indonesia 
ke Austria. Adapun jabatan pemagangan 
mencakup sektor teknologi informasi, 
hospitality (hotel/restoran), pertuka-
ngan, pengelasan, kelistrikan, mesin 
industri, garmen dan pakaian, bisnis dan 
manajemen, industri kreatif, pengolahan, 
dan pertanian.

Ida Fauziyah mengatakan, kerja sama 
pengembangan sumber daya manusia 
(SDM) Indonesia dengan Austria ini me-
lengkapi sejumlah kerja sama ketenagak-
erjaan antara Indonesia dan Austria yang 
telah terjalin selama ini. Sebelumnya, 
Indonesia dan Austria juga telah menjalin 
kerja sama program Development Mari-

time Vocational Training Center atau BLK 
Maritim yang diselenggarakan di tiga 
lokasi, yaitu Balai Besar Pelatihan Vokasi 
dan Produktivitas (BBPVP) Medan, 
BBPVP Serang, dan BBPVP Makassar.

“Program BLK Maritim ini bertujuan 
untuk mendukung program prioritas 
Presiden Republik Indonesia melalui 
penyiapan sumber daya manusia yang 
kompeten di bidang kemaritiman yang 
diharapkan dapat mencetak tenaga kerja 
terampil yang akan bekerja di pelabuhan, 
galangan kapal, dan perhotelan,” kata Ida.

Selain pengembangan SDM, dalam 
kesempatan ini, Menaker menyatakan, 
Indonesia tengah menjajaki kerja sama 
perluasan kesempatan kerja di Austria. 
Peluang perluasan kesempatan kerja 
di Austria ini sangat terbuka lebar bagi 

Indonesia mengingat saat ini Austria 
sedang menghadapi aging population. 
Dengan demikian, membutuhkan 
banyak tenaga kerja muda dan produktif 
dalam membantu memenuhi kebutuhan 
operasional negaranya.

“Saya harap pertemuan ini dapat men-
jadi momentum baru bagi Pemerintah 
Indonesia dan Pemerintah Austria untuk 
mengembangkan kerja sama dan saling 
menguntungkan di bidang perluasan 
kesempatan kerja, melalui penempatan 
tenaga kerja atau pekerja migran ter-
ampil Indonesia di Austria,” tandas Ida.

Sementara itu, Martin Köcher menyam-
paikan apresiasi kepada Pemerintah 
Indonesia yang terus memperkuat kerja 
sama dengan Austria di berbagai bidang, 
termasuk di bidang ketenagakerjaan. (ark)

Antara

OJK Selenggarakan The 4th Indonesia Fintech Summit
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyampaikan paparan pada pertemuan The 4th Indonesia Fintech Summit yang 
diprakarasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BI, AFTECH, dan AFPI di Bali, Kamis (10/11/2022). OJK bersama pemerintah dan pelaku industri finansial 
teknologi berkomitmen terus mendukung peran industri fintech dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung stabilitas 
keuangan nasional serta memberikan perlindungan optimal kepada masyarakat pengguna layanan fintech serta ekosistemnya.

JAKARTA, ID - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meyakini, 
Indonesia akan kuat menghadapi berbagai ancaman global, sepertii krisis pangan 

dan energi akibat perang Rusia-Ukraina serta pandemi Covid-19 yang belum 
berakhir. Ada empat faktor penting yang membuat Indonesia lebih kuat.

PENGUMUMAN RENCANA PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI REKSA DANA 
BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF  REKSA DANA 

BATAVIA CAMPURAN UTAMA (“BATAVIA CAMPURAN UTAMA”)
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen selaku Manajer Investasi BATAVIA CAMPURAN UTAMA (“Manajer 
Investasi”) dengan ini mengumumkan rencana pembubaran dan likuidasi BATAVIA CAMPURAN UTAMA. 
Berkaitan dengan rencana tersebut di atas, dengan ini Manajer Investasi menyampaikan hal-hal sebagai 
berikut:
1. Manajer Investasi dan PT Bank Mega Tbk selaku Bank Kustodian (”Bank Kustodian”) telah sepakat untuk 

melakukan pembubaran BATAVIA CAMPURAN UTAMA, sebagaimana termaktub dalam Kesepakatan 
Pembubaran BATAVIA CAMPURAN UTAMA tertanggal 11 November 2022. 

2. Pada tanggal 11 November  2022, Manajer Investasi telah memberitahukan rencana pembubaran dan 
likuidasi BATAVIA CAMPURAN UTAMA kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Direksi PT Batavia 
Prosperindo Aset Manajemen Nomor 297/DIR-BPAM/PD/XI/2022 tanggal 11 November 2022.

3. Pada tanggal 11 November 2022, Manajer Investasi melalui surat Nomor 298/DIR-BPAM/PD/XI/2022 
tanggal 11 November 2022 telah menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai 
Aktiva Bersih BATAVIA CAMPURAN UTAMA terhitung sejak tanggal 11 November 2022.

4. Pembubaran dan dimulainya proses likuidasi akan dilakukan dengan ditandatanganinya akta pembubaran 
BATAVIA CAMPURAN UTAMA di hadapan notaris.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dapat diketahui oleh publik.
Jakarta, 11 November 2022
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