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Beberapa katalis yang mempengaruhi industri
pertambangan
• Secara umum, harga komoditas dari berbagai hasil pertambangan
meningkat beberapa hari terakhir ini
• Nikel: Penggunaan nikel untuk keperluan perakitan mobil listrik
• Timah: Juga digunakan untuk pembuatan mobil listrik
• Batubara: Bangkitnya penggunaan batubara untuk keperluan
pembangkit tenaga listrik di China
• Minyak bumi: Pemangkasan supply minyak bumi mendorong harga
komoditas minyak bumi (crude oil)
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UU NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
Reformasi Positif di Indonesia dalam 40 Tahun terakhir di Bidang Investasi dan Perdagangan

UU Cipta Kerja merevisi UU terkait Investasi, dan menghapus
diskriminasi terhadap FDI dalam UU Sektoral, akan mendorong
Investasi, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan
mengurangi kemiskinan.
UU Cipta Kerja akan mampu meningkatkan perdagangan dengan membuat Impor Ekspor lebih mudah: menghapus lisensi
perijinan impor ekspor dan Registrasi Importir Eksportir akan mengurangi biaya dan ketidakpastian perdagangan. Contoh:
untuk mendapatkan Surat Rekomendasi saja untuk setiap lisensi impor, memerlukan biaya sekitar 6 sen untuk setiap dolar
impor [ World Bank, Juni 2020 ]
World Bank memberikan apresiasi atas Undang Undang Cipta Kerja sebagai upaya reformasi besar untuk menjadikan
Indonesia semakin kompetitif dengan menghapus pembatasan besar pada investasi dan memberi sinyal bahwa Indonesia
terbuka untuk investasi sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan memerangi kemiskinan [ World Bank, Okt 2020 ]

“The Indonesian parliament’s approval of the Omnibus Law on Job Creation on 5
October marks a significant enhancement of the business climate and a step forward for
labour market flexibility, which should, over time, improve the country’s international
competitiveness.
(Fitch Ratings, 14 Oct 2020)

“The passage of the bill is predominantly credit positive, as it will facilitate
both domestic and foreign investment, which could help to revive economic
growth to potential levels”
(Moodys , 8 Oct 2020)

Indeks JAKMINE

Sumber: Bloomberg

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI (LPI)
T U J U A N

P E M B E N T U K A N

1. Lembaga yang Kuat dengan Tata Kelola Terbaik, guna Mendapatkan
Kepercayaan Investor Global;
2. Mengintegrasikan kantong kantong investasi pemerintah yang selama ini
tersebar di banyak tempat;
3. Mengantisipasi kebutuhan pembiayaan infrastruktur terutama yang
dibiayai utang utang jangka pendek sehingga dapat digeser dengan
pembiayaan dari SWF dan berjangka panjang.

Karakteristik dan Keunggulan LPI
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Saat ini sudah ada beberapa negara yang menyampaikan ketertarikannya, antara
lain: Amerika Serikat, Jepang, Uni Emirat Arab, Saudi Araabia, dan Kanada.
Sumber: Pemerintah RI
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Disclaimer
Dokumen ini telah disiapkan untuk sirkulasi umum berdasarkan informasi yang diperoleh dari
sumber yang diyakini dapat diandalkan tetapi kami tidak membuat pernyataan mengenai
keakuratan atau kelengkapannya. PT Surya Fajar Sekuritas tidak menerima tanggung jawab apa pun
atas kerugian langsung atau konsekuensial yang timbul dari penggunaan dokumen ini atau
permintaan penawaran untuk membeli atau menjual sekuritas apa pun. PT Surya Fajar Sekuritas
dan direktur, pejabat, dan / atau karyawannya dapat memiliki posisi, dan dapat mempengaruhi
transaksi dalam sekuritas yang disebutkan di sini dari waktu ke waktu di pasar terbuka atau
sebaliknya, dan dapat menerima biaya perantara atau bertindak sebagai principal atau agen dalam
berurusan emiten-emiten ini. PT Surya Fajar Sekuritas juga dapat mencari bisnis perbankan investasi
dengan perusahaan-perusahaan yang tercakup dalam laporan penelitiannya. Investor harus
menyadari bahwa perusahaan dapat memiliki konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi
objektivitas laporan ini. Investor harus mempertimbangkan laporan ini hanya sebagai salah satu
faktor dalam membuat keputusan investasi mereka.
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