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JAKARTA, ID – Beritasatu Media Holdings (BSMH) akan menggelar konferensi akbar Investor 
Daily Summit (IDS) pada 11-12 Oktober 2022 di Jakarta Convention Center. 
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Executive Chairman Berita-
satu Media Holdings Eng-
gartiasto Lukita menegas-
kan, acara ini ber tujuan 

mendorong optimisme masyarakat 
dalam menyambut tahun 2023 yang 
disebut-sebut penuh ketidakpas-
tian.

Meski berada di situasi penuh 
ketidakpastian akibat gejolak geo-
politik internasional, Enggar me-
mandang, masyarakat patut ber-
syukur atas capaian Indonesia men-
jadi negara terbaik dalam pengenda-
lian inflasi. Demikian pula dengan 
nilai tukar atau depresiasi rupiah 
yang cukup signifikan, tetapi jauh 
le bih baik dibandingkan negara lain.

“Kalau kita terlalu berada pada 
ketidakpastian, ragu, dan sebagai-
nya, tetapi di satu sisi kita perlu hati-
hati dan harus berbuat. Pak Presiden 
juga menyampaikan agar kita tetap 
optimistis pada setiap capaian ini, 
sehingga kita bisa beranjak lebih lan-
jut,” tegas Enggar pada konferensi 

pers IDS 2022 di Gedung Patra Jasa 
Jakarta, Senin (3/10/2022).

IDS tahun ini berskala interna-
sional yang akan dibuka oleh Pre-
siden joko Widodo sekaligus dihadiri 
tujuh menteri dan pejabat setingkat 
menteri, ser ta lebih dari 50 pem-
bicara yang terdiri dari pembicara-
pembicara internasional, pimpinan 
badan usaha milik negara (BUMN), 
dan swasta.

Direktur Utama BSMH Rio Abdur-
rahman menuturkan, Investor Daily 
Conference ini adalah yang kedua 
kali diselenggarakan. Konferensi 
pertama telah digelar tahun lalu se-
cara daring. Sedangkan konferensi 
tahun ini menjadi IDS pertama yang 
diselenggarakan dalam bentuk ak-
tivitas luring.

“Acara ini diisi pembicara inter-
nasional yang akan memberikan 
perspektif ekonomi global karena 
baru saja kita sama-sama melewati 
ketegangan dunia, antara Ukraina 
dan Rusia dan dampaknya terhadap 
ekonomi. Juga ada pembicara dari 
menteri kabinet dan setara menteri 
juga pada CEO perusahaan yang 

akan bicara tentang ekonomi Indone-
sia pasca Covid-19 serta merespons 
ketegangan geopolit ik inter na-
sional,” papar Rio pada kesempatan 
yang sama.

Dibuka secara resmi oleh Presiden 
Joko Widodo, Investor Daily Summit 
2022 mengusung tema Optimism in 
Uncertainty atau Optimisme dalam 
Ketidakpastian. IDS 2022 memung-
kinkan para pemangku kepentingan 
untuk duduk bersama dan bertukar 
pikiran mengenai langkah-langkah 
Indonesia ke depan, di kala ketidak-
pastian ekonomi global.

“Tema besar yang kali ini kami 
bangun adalah optimism in uncer-
tainty akibat dua faktor besar dari 
geopolitik dan pasca-Covid, ini perlu 
memberikan gambaran, perspektif 
terhadap dunia usaha khususnya 
di Indonesia untuk terus tumbuh, 
bergerak, memberikan optimisme 
dan menjadikan itu sebagai sebuah 
kekuatan ketahanan ekonomi kita,” 
tegas dia.

Ada tiga pilar utama yang akan 
menjadi fokus pada tahun ini. Per-
tama, isu digital tentang bagaimana 

Indonesia memanfaatkan teknologi 
untuk transformasi dan berkontri-
busi terhadap pertumbuhan alter-
natif. Kedua, isu sumber daya (re-
sources) yang fokus kepada hilirisasi 
produk-produk komoditas sehingga 
dapat memaksimalkan nilai tambah. 
Ketiga, isu layanan (services) tentang 
potensi sektor jasa menjadi tulang 
punggung ekonomi Indonesia ke 
depannya.

Investor Daily Summit 2022, antara 
lain bertujuan menampilkan peluang-
peluang investasi di 
Indonesia sebagai 
e k o n o m i  d e n g a n 
pertumbuhan terce-
pat di kawasan Asia-
Pasi f ik dan pasar 
t e r b e s a r  d i  A s i a 
Tenggara .  Kemu-
dian, mematangkan 
kerangka regulasi, 
iklim sosial-politik, 
wawasan sektoral, 
dan kepemimpinan 
pemikiran para pe-
mangku kepentingan 
di Indonesia. (C02)

GIANYAR, ID – Bank Indonesia (BI) mencatat, tren transaksi 
quick response code Indonesian standard (QRIS) hingga Agustus 
2022 meningkat, baik dari sisi volume maupun merchant yang terin-
tegrasi dengan standar ini.

Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Fitria 
Irmi Triswati mengatakan, volume transaksi QRIS selama 1-22 
Agustus 2022 mencapai 91,73 juta atau senilai Rp 9,66 triliun, naik 
18,4% secara tahunan dan 13% secara bulanan.  Per 23 September 
2022, sebanyak 21.395.593 merchant telah terintegrasi dengan 
QRIS. Jumlah ini meningkat 2,45% dibandingkan 23 Agustus 2022 
sebanyak 20.882.442 merchant dari 87 penyelenggaran jasa pemba-
yaran (PJP). Lebih lanjut, Fitria menjelaskan jumlah pengguna baru 
QRIS sampai Agustus tumbuh 14,6% secara bulanan. 

"Sampai Agustus, jumlah pengguna baru QRIS telah mencapai 
12 juta pengguna baru, bertambah 1,55 juta," ucap kata dia dalam 
pelatihan BI bersama media, di Ubud, Gianyar, Bali, pekan lalu. 

Menurut dia, penambahan ini sejalan dengan diadakannya 
kegiatan PQN 2022 yang mempromosikan penggunaan QRIS di 
masyarakat. Berdasarkan sebarannya, penambahan pengguna 
terbesar di kawasan Jawa dan Sumatera.

"Perinciannya, total pengguna baru QRIS 2022 mencapai 12,17 
juta, dengan rincian di Jawa sebesar 8,1 juta, Sumatera 2,4 juta, 
Silampua 592.583, Kalimantan 614.038, Bali Nusa Tenggara (Bali 
Nusra) 403.418," imbuh dia. (try)

JAKARTA, ID – Presiden Joko 
Widodo (Jokowi) mengajak se-
luruh elemen bangsa menjaga 
ke kompakan, bersinergi, dan 
me miliki perasaan sama meng-
hadapi krisis pangan, energi, dan 
krisis yang kini terjadi di berbagai 
belahan dunia.  

Kepala Negara bersyukur di 
tengah kemelut itu,   Indonesia 
berhasil mencetak pertumbuh-
an 5,44% pada   kuartal II- 2022. 
Presiden meyakini,  kuartal III 
tahun ini, ekonomi nasional akan 
tumbuh hingga  6%.

“Kuncinya, kita semua harus 
kompak. Kita semuanya harus 
bersinergi. Kisemuanya harus 
memiliki perasaan yang sama, 
karena yang kita hadapi adalah 

sebuah tantangan yang tidak 
mudah,” kata Kepala Negara pada 
peluncuran Gerakan Kemitraan 

Inklusif untuk UMKM Naik Kelas 
di Gedung  Smesco Jakarta, Senin 
(3/10).

Dia mengungkapkan, kekompa-
kan itu dapat diwujudkan melalui 
pembentukan Indonesia  incorpo-
rated. Dalam skemen ini, yang be-
sar, menengah, dan kecil bekerja 
sama, berkolaborasi bersama me-
nyelesaikan persoalan-persoalan 
yang ada di lapangan secara 
konkret dan nyata.

“Saya melihat beberapa contoh 
yang sudah ditunjukkan. Artinya, 
jika Jakarta, provinsi, kabupaten/
kota, sampai ke desa semuanya 
bekerja sama, akan jadi kekuatan 
besar,” ujar Presiden Jokowi.

Dia menyebutkan, kekompakan 
juga pernah terjadi saat pemerin-

tah bersama pengusaha dan ele-
men masyarakat lainnya  menye-
lesaikan pandemi Covid-19 di 
Indonesia.

“Semuanya saya lihat bekerja 
sama. Pemerintah, swasta, dari 
pusat sampai ke desa, semuanya 
bekerja sama. Alhamdulillah, 
kita bisa menyelesaikan. Ini juga 
sama harus kompak betul,” kata 
Presiden Jokowi.

Hadir pada kesempatan itu, 
Menko Perekonomian Airlangga 
Hartarto, Menkumham Yasonna 
Laoly, Menteri Koperasi & UKM 
Teten Masduki,  Sekretaris Kabi-
net Pramono Anung, dan Ketua 
Umum Kamar Dagang dan In-
dustri (Kadin) Indonesia Arsjad 
Rasjid. (nov)

JAKARTA, ID - Badan Pusat 
Statistik (BPS) mencatat, jumlah 
kunjungan wisatawan mancane-
gara (wisman) pada Agustus 
2022 mencapai 510 ribu, melonjak 
tajam, sebesar 28.727,46% diban-
dingkan Agustus 2021. Sementara 
itu, jika dibandingkan Juli 2022, 
terdapat peningkatan 6,98%.

Kepala BPS Margo Yuwono 
mengatakan, pada Agustus 2021, 
pandemic Covid-19 masih berke-
camuk hebat di Indonesia. Alhasil, 
jumlah wisman masih terbatas. 
Namun, Agustus 2022, kondisi 
pandemi Covid-19 mulai mereda.

“Sejalan dengan membaiknya 
mobilitas, karena kondisi pandemi 
semakin baik, perkembangan jum-
lah wisman dari waktu ke waktu 
semakin meningkat,” ucap Margo 
dalam telekonferensi pers di kan-
tor BPS, Senin (3/10).

Kunjungan wisman pada Agus-
tus 2022 yang menggunakan 

mo da angkutan udara sebanyak 
422,5 ribu, moda angkutan laut 
82,41 ribu kunjungan, dan moda 
angkutan darat 5.332 kunjungan.

Dia mengatakan, bila dilihat 
berdasarkan negara asal wisman, 
maka jumlah wisman terbanyak 
berasal dari Australia yakni 84,1 
ribu kunjungan atau 16,5% dari 
total kunjungan wisman pada 
Agustus 2022. Kedua, Singapura 
sebanyak 62,5 ribu kunjungan 
atau 12,3% dari total kunjungan 
pada Agustus 2022. Ketiga, Malay-
sia sebanyak 46,8 ribu kunjungan 
atau 9,2%, dari total kunjungan. 
“Kalau kita lihat pertumbuhan 
untuk 3 negara yang terbesar di 
Agustus itu terjadi penurunan 
0,58% dibandingkan Juli 2022,” 
kata Margo.

Bila dilihat secara kumulatif 
dari Januari hingga Agustus 2022, 
jumlah kunjungan wisman ke 
Indonesia melalui pintu masuk 

uta ma mencapai 1,73 juta kunjung-
an, naik 2.028,65% dibandingkan 
dengan jumlah kunjungan wisman 
pada periode yang sama 2021.

Margo mengatakan, secara 
kumulatif terjadi peningkatan 
jumlah kunjungan wisman secara 
signifikan. Hal ini tidak terlepas 
dari kondisi pelonggaran pem-
batasan mobilitas dan pulihnya 
sektor kesehatan. 

“Jadi harapan ke depan tentu 
saja, sekali lagi jumlah wisman 
terus meningkat dan bisa pulih 
seperti sebelum pandemi, di mana 
kita hampir mencapai 8 juta,” kata 
Margo.

Sementara itu, tingkat penghu-
nian kamar (TPK) hotel klasifikasi 
bintang di Indonesia pada Agustus 
2022 mencapai 47,38%, naik 22,31 
poin dibandingkan dengan TPK 
Agustus 2021. Jika dibandingkan 
dengan bulan sebelumnya, TPK 
Agustus 2022 justru mengalami 

penurunan sebesar 2,39 poin. TPK 
hotel klasifikasi non bintang pada 
Agustus 2022 tercatat sebesar 
23,69%, naik 6,87 poin dibanding-
kan dengan TPK Agustus 2021, 
namun turun 1 poin dibandingkan 
dengan bulan sebelumnya.

“Di Agustus TPK kita mencapai 
47,38% itu lebih rendah dibanding 
Juli 2022 karena Juli masih ada 
liburan sehingga Agustus relatif 
lebih rendah dibandingkan Juli,” 
kata Margo.

Rata-rata lama menginap tamu 
asing dan Indonesia pada hotel 
klasifikasi bintang selama Agus-
tus 2022 yakni tercatat sebesar 
1,66 hari, naik 0,06 poin diban-
dingkan Agustus 2021 dan 0,05 
poin dibandingkan dengan bulan 
sebelumnya. 

“Ini juga penting untuk menge-
tahui bagaimana dampak pariwisa-
ta kepada sektor di hilir terutama 
kepada hotel,” kata Margo. (ark)

JAKARTA, ID – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mempre-
diksi tren kenaikan suku bunga oleh bank sentral di berbagai ne-
gara masih terjadi hingga 2023. Hal ini untuk merespons lonjakan 
inflasi. 

Plt Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan 
Fiskal (BKF) Kemenkeu Abdurrahman mengatakan, tekanan 
inflasi yang sangat tinggi disebabkan terganggunya suplai rantai 
pasok yang diperparah oleh ketegangan geopolitik Ukraina dan 
Rusia. Alhasil, turut meningkatkan harga energi dan pangan.

Kenaikan inflasi ini, kata dia, dialami oleh semua negara, termas-
uk Indonesia. Hal ini tercermin pada laju inflasi September 2022 
sebesar 1,17% secara bulanan (month-to-month/mtm), sedangkan 
inflasi tahunan 5,95%.

"Dengan lonjakan inflasi yang berkepanjangan, kenaikan suku 
bunga ini diperkirakan terus berlanjut di 2023," kata dia, Senin (3/10).

Abdurohman mengatakan, respons pengetatan kebijakan 
moneter di berbagai negara telah menyebabkan likuiditas global 
menyempit. Dia mencontohkan, bank sentral Amerika Serikat, The 
Fed, telah menaikkan tingkat suku bunga hingga 300 basis poin 
(bps) sejak awal 2022 untuk mengatasi laju inflasi.

Langkah serupa juga dilakukan oleh banyak negara baik G20 
maupun negara berkembang lainnya. Inggris dan Eropa masing-
masing telah menaikkan bunga sebesar 200 bps dan 125 bps  
sepanjang 2022.

Meski demikian, dia tak menampik, kebijakan moneter di sejum-
lah negara sebagai respons atas tingginya tekanan inflasi menim-
bulkan gejolak di pasar keuangan. Imbasnya, muncul potensi krisis 
utang dunia, energi, dan pangan global.

"Kenaikan suku bunga telah memicu aliran modal keluar di 
sejumlah negara berkembang," ujar dia. 

Berikutnya, dia mengatakan, indeks saham global juga men-
galami koreksi cukup tajam, terutama di beberapa negara emerging 
markets, seperti di Afrika Selatan, Brasil, dan juga di Tiongkok. 
Bahkan, nilai tukar di banyak negara juga mengalami depresiasi 
atau tekanan cukup hebat akibat penguatan dolar. (try)

Joko Widodo


