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Pemerintah Terus Upayakan Pemulihan Ekonomi,
namun Tetap Waspada Terhadap Covid-19
“Kita dalam mengelola perekonomian 
juga harus terus mengupayakan adanya 
pemulihan dan adanya rebound karena 
perekonomian bisa dan harus mulai 
kembali lagi bergerak. Ekonomi Indo-
nesia dengan berbagai langkah yang 
dilakukan oleh pemerintah telah berha-
sil mencapai melebihi pre-crisis level,” 
ujar Sri Mulyani.

JAKARTA (IM) - Pandemi 
Covid-19 mempengaruhi per-
ekonomian secara luar biasa. 
Tahun lalu seluruh dunia meng-
hadapi penurunan ekonomi 
dan menyebabkan kontraksi 
yang sangat dalam karena ham-
pir semua negara melakukan 
pembatasan mobilitas secara 
ketat. Bahkan banyak negara 
yang menerapkan lockdown 
yang memberikan konsekue-

nsi pada perekonomian yang 
langsung merosot sangat tajam.

“Dunia pada tahun lalu 
mengalami kontraksi minus 
3,2% dari sisi pertumbuhan 
ekonominya. Akibat Covid-19 
yang kemudian disertai pem-
batasan mobilitas lalu mencip-
takan kemerosotan ekonomi,” 
kata Menteri Keuangan, Sri 
Mulyani Indrawati dalam acara 
Seminar Nasional ISEI Tahun 

JAKARTA (IM) - Ke-
menterian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat atau 
PUPR melalui Direktorat Jen-
deral Pembiayaan Infrastruk-
tur Pekerjaan Umum dan 
Perumahan  mengungkapkan, 
penyaluran dana Fasilitas Li-
kuiditas Pembiayaan Peruma-
han (FLPP) bakal dilakukan 
sepenuhnya oleh Badan Pen-
gelola Tabungan Perumahan 
Rakyat (BP Tapera).

“Di tahun 2022 nanti BP 
Tapera sudah beroperasi untuk 
ASN, namun dana FLPP tidak 
lagi disalurkan oleh PPDPP 
Kementerian PUPR tetapi ta-
hun ini akan dialihkan kepada 
BP Tapera,” ujar Dirjen Pem-
biayaan Infrastruktur Herry 
Trisaputra Zuna dalam Rapat 
Dengar Pendapat dengan 
Komisi V DPR RI di Jakarta, 
Selasa (31/8). 

Herry menjelaskan, den-
gan demikian sepenuhnya 
penyaluran FLPP dilaksanakan 
oleh BP Tapera. Kementerian 
PUPR berencana akan menga-
lokasikan bantuan pembiayaan 
perumahan pada tahun depan 
sebesar Rp28,2 triliun untuk 
200.000 unit rumah.

Adapun untuk dana FLPP 
dari total anggaran bantuan 
tersebut dialokasikan sebesar 
Rp23 triliun untuk 200.000 
unit rumah subsidi. “Namun 
penyalurannya nanti pada 
tahun depan akan dilakukan 

oleh BP Tapera,” kata Herry.
Badan Pengelola Tabun-

gan Perumahan Rakyat (BP 
Tapera) sebelumnya mengung-
kapkan pengalihan program 
dana Fasilitas Likuiditas Pem-
biayaan Perumahan (FLPP) 
dari Pusat Pengelolaan Dana 
Pembiayaan Perumahan (PP-
DPP) Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat 
atau PUPR sedang dalam 
proses dan penyiapan.

Deputi Komisioner Bi-
dang Hukum dan Administrasi 
BP Tapera, Nostra Tarigan 
mengatakan,  kalau merujuk 
pada PP No.25 Tahun 2020 
memang jelas dieksplisitkan 
dalam regulasi tersebut bahwa 
pada tahun 2021 FLPP akan 
dialihkan ke BP Tapera.

Dengan demikian, lanjut 
Nostra, BP Tapera akan me-
manfaatkan sistem dan aplikasi 
yang sudah dibangun oleh 
PPDPP Kementerian PUPR.

Berdasarkan Undang-Un-
dang Nomor 4 Tahun 2016 
tentang Tabungan Perumahan 
Rakyat yang selanjutnya ditu-
angkan pada Peraturan Presiden 
Nomor 25 Tahun 2020 tentang 
Penyelenggaraan Tabungan 
Perumahan Rakyat, maka pada 
tahun 2022 mendatang penge-
lolaan FLPP yang sebelumnya 
dikelola oleh Badan Layanan 
Umum (BLU) PPDPP Kemen-
terian PUPR akan dialihkan ke 
BP Tapera.  hen

BP Tapera Bakal Ambil Alih
Penyaluran FLPP

JAKARTA (IM) - PT 
Wijaya Karya (Persero) Tbk. 
(WIKA) membukukan laba 
bersih sebesar Rp136,10 miliar 
pada Semester I-2021. An-
gka tersebut juga didukung 
oleh penjualan sebesar Rp6,77 
triliun.

Direktur Utama Perse-
roan, Agung Budi Waskito 
menjelaskan, kontribusi terbe-
sar penjualan WIKA didapat 
dari sektor infrastruktur dan 
gedung, kemudian diikuti se-
cara berturut-turut oleh sektor 
energy & industrial plant dan 
sektor industri.

Ia mengungkapkan,  ke-
uangan perseroan saat ini juga 
berada pada kondisi baik. Hal 
ini ditunjukkan dengan kas 
setara kas periode Juni 2021 
yang meningkat dibandingkan 
periode yang sama tahun lalu. 
Selain itu, rasio gross gear-
ing dan net gearing WIKA 
masing-masing hanya sebesar 
1,58 kali dan 1,13 kali.

Menurutnya,  catatan ter-
sebut menunjukkan kondisi 
keuangan  perseroan yang 
sangat sehat. Agung pun me-
nilai WIKA masih memiliki 
ruang cukup untuk berpar-

tisipasi pada proyek-proyek 
infrastruktur strategis yang 
menjadi fokus pembangunan 
pemerintah.

Hingga Juli 2021, WIKA 
tercatat memperoleh kontrak 
baru sebesar Rp11,96 triliun. 
Angka ini naik sebesar 168% 
dibandingkan periode yang sama 
tahun lalu. Sehingga WIKA 
berhasil menambah order book 
menjadi Rp78,57 triliun.

“Catatan ini  semakin 
mem bangun keyakinan kami 
untuk dapat terus bertahan 
melalui pandemi ini dan kem-
bali bangkit menghasilkan 
kinerja terbaiknya,” ujar Agung 
dalam keterangan tertulis, Se-
lasa (31/8/2021).

S e p a n j a n g  S e m e s t e r 
I-2021, pihaknya menunjuk-
kan komitmen yang kuat dari 
sisi operasi dengan mengejar 
penyelesaian sejumlah proyek. 
Adapun proyek yang dimak-
sud antara lain, Bendungan 
Kuningan, Bendungan Bendo 
serta Jalan Tol Serang - Panim-
bang Seksi I. Menurut Agung, 
proyek-proyek tersebut di-
jadwalkan untuk selesai dan 
diresmikan pada semester 
II-2021.  dot

WIKA Raih Laba Bersih 
Rp136,10 Miliar

JAKARTA (IM) - Industri 
elektronika merupakan salah 
satu sektor yang mendapat 
prioritas pengembangan sesuai 
peta jalan Making Indonesia 
4.0. Guna meningkatkan daya 
saing industri elektronika di 
tanah air, diperlukan langkah 
strategis dalam upaya memacu 
kemampuan produksi kom-
ponen yang bernilai tambah 
tinggi.

“Pemerintah bertekad 
menciptakan iklim usaha yang 
kondusif, termasuk mendorong 
Indonesia sebagai negara tujuan 
investasi untuk membangun 
industri semikonduktor,” kata 
Menteri Perindustrian Agus 
Gumiwang Kartasasmita pada 
acara webinar internasional ten-
tang Peluang Industri Indonesia 
terkait Isu Global Chip Short-
age, Selasa (31/8).

Seperti dikutip dari laman 
Kemenperin, Agus mengemu-
kakan, perang dagang Amerika 
Serikat dan  RRT hingga ter-
jadinya pandemi Covid-19 
memberikan dampak besar 
pada rantai pasokan chip untuk 
memenuhi berbagai kebutuhan 
produksi seperti otomotif, ba-
rang elektronik, dan perangkat 
telekomunikasi. “Tentunya, 

Indonesia harus memikirkan 
cara-cara yang optimal untuk 
pengamanan industri nasi-
onal,” tegasnya.

Oleh karena itu, strate-
gi pembangunan industri 
semikonduktor perlu dilaku-
kan dengan berbagai opsi. 
Sebab, pengembangan sektor 
tersebut membutuhkan waktu 
dengan jumlah investasi yang 
cukup besar. Bahkan juga 
dibutuhkan tenaga kerja den-
gan keahlian tinggi dan proses 
manufaktur dengan kualitas 
kontrol yang ketat.

“Tantangan itu memberi-
kan peluang baru bagi in-
dustri dan startup investor 
Indonesia untuk melakukan 
kontrak manufacturing chip 
yang sedang tumbuh di berb-
agai negara, terutama Amerika 
Serikat, Jepang, RRT, Korea 
Selatan dan sejumlah negara 
di Eropa,” papar Agus.

Menurutnya, penerbitan 
Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja mampu memberikan 
peluang kemudahan berbisnis, 
termasuk untuk pengemban-
gan industri semikonduktor 
dalam memproduki chip di 
dalam negeri.  dro

Penuhi Kebutuhan Chip, Pemerintah
Pacu Investasi Industri Semikonduktor

KENAIKAN HARGA LAPTOP SELAMA PPKM
Seorang pria melihat laptop yang dijual di salah satu pusat perbelanjaan 
di Manado, Sulawesi Utara, Selasa (31/8). Sejumlah pedagang men-
gatakan harga laptop mengalami peningkatan satu hingga dua juta 
rupiah dari harga normalnya, karena dipengaruhi tingginya permintaan 
tapi pasokan berkurang karena faktor produksi yang terhambat dari 
negara asalnya yang juga terdampak pandemi COVID-19.
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Thailand dan Singapura bah-
kan dengan berbagai upaya 
mereka GDP pada kuartal 
kedua mereka tahun ini 
belum bisa melewati kondisi 
precovid level,” ujarnya.

Lebih jauh  ia menyebut 
langkah pemulihan semua 
hal yang bisa dicapai baik 
dalam penanganan Cov-
id maupun dari sisi kebi-
jakan yang dilakukan oleh 
pemerintah, tentu menjadi 
bekal yang baik untuk terus 
melakukan perbaikan dan 
penyempurnaan kebijakan 
ke depan. Ekonomi In-
donesia pada semester I 
sudah masuk di dalam zona 
tren positif, sudah mele-
wati masa resesi. Namun  
ia mengingatkan bahwa ini 
masih sangat ditentukan 
oleh kemampuan Indone-
sia dalam mengendalikan 
Covid. Seperti yang terlihat 
munculnya varian baru bisa 
menyebabkan momentum 
pemulihan menjadi terdis-
rupsi.  hen

2021, yang diselenggarakan 
secara daring,  Selasa (31/8), 
seperti dilansir dari laman Ke-
menkeu.

Ia mengungkapkan, perda-
gangan internasional mengala-
mi kemerosotan karena semua 
negara melakukan pembatasan 
atau bahkan lockdown. Pertum-
buhan perdagangan dunia yang 
biasanya mencapai dua digit, 
tahun lalu mengalami kontraksi 
hingga minus 8,3 persen.

Sri Mulyani menyebut, pada 
2021 diharapkan akan terjadi 
rebound dan recovery,. Meski-
pun demikian,  ia mengingatkan 
bahwa ini bukan merupakan 
jaminan. Semua negara dengan 
berbagai upaya stimulus mau-
pun countercyclical policy-nya 
akan dihadapkan pada keti-
dakpastian. Selain munculnya 
varian baru, juga efektivitas 
dari countercyclical policy-
nya juga sangat ditentukan 
oleh bagaimana perekonomian 
negara tersebut.

“Kita dalam mengelola 
perekonomian juga harus terus 

mengupayakan adanya pemuli-
han dan adanya rebound karena 
perekonomian bisa dan harus 
mulai kembali lagi bergerak. 
Ekonomi Indonesia dengan 
berbagai langkah yang dilaku-
kan oleh pemerintah telah 
berhasil mencapai melebihi 
pre-crisis level,” ujarnya.

Ia lalu menyebut, kalau 
sebelum pandemi, GDP rill 
Indonesia pada kuartal kedua 
tahun 2019 adalah Rp2.735 
triliun, sementara itu pada 
kuartal kedua tahun tahun 2021 
ini sudah mencapai Rp2.773 
triliun. Angka ini adalah angka 
yang lebih tinggi bahkan dari 
sebelum krisis.

Covid telah membuat per-
ekonomian Indonesia mengal-
ami kemerosotan pada kuartal 
kedua tahun 2020 lalu, hingga 
GDP riil mengalami kontraksi 
dan nilainya menjadi Rp2.590 
triliun. “Apakah dengan kon-
traksi suatu ekonomi akan di-
jamin untuk rebound? Ternyata 
tidak. Kita lihat negara-negara 
sekitar kita, Malaysia Filipina 

PGN Genjot Jargas Pakai Pipa Produksi Lokal
produksi Pipa PE ini dapat 
membantu program Pemer-
intah, dan dengan hadirnya 
Pabrik Pipa PE menjadi se-
mangat baru. Semoga kede-
pannya PGASOL dapat terus 
termotivasi untuk menghasil-
kan karya-karya lainnya,” ujar 
Direktur Utama PGN, M. 
Haryo Yunianto.

 Ia mengatakan, produk 
pipa PE karya PGAS Solu-
tion pun telah dipakai pem-
bangunan jargas di sejumlah 
wilayah. Jadi dapat mendukung 
program pembangunan jargas 
tahun-tahun mendatang.

 Termasuk mendukung 
komitmen Holding Migas 
Pertamina dalam meningkat-
kan TKDN secara bertahap 
sampai mencapai target 50 
persen pada tahun 2026.

Direktur Utama PGAS 
Solution. Erwin Simanjun-
tak menambahkan, Produk 
Pipa PE milik PGAS Solution 
telah mensupport program 
Kementerian ESDM. Kita 
juga sudah mensupply untuk 
pembangunan jargas ESDM 
di Kabupaten Wajo, Banggai 
sepanjang 9 kilometer dan 
Program Jargas di PGN Area 
Jakarta dan Tangerang sejum-
lah 11.794 SR.

S o l f i p e  j u g a  s u d a h 
mendapatkan sertifikat dari 
LEMIGAS yang proses pen-
gujiannya telah menggunakan 

standard ISO 4437, Stan-
dard Pengujian Kualitas 
Pipa Polyethylene, sehingga 
dapat dipastikan bahwa 
semua pipa telah sesuai 
standar dan sudah aman.

PT PGAS Solution me-
miliki Pabrik Pipa PE yang 
berlokasi di Klari, Kar-
awang Timur, Jawa Barat 
dengan luas area 3800 m2. 
Pabrik ini dapat memenuhi 
kebutuhan pipa PE di PGN 
Group dan pihak lain. 
Hadirnya pabrik Pipa PE 
dapat menjadi solusi untuk 
menekan biaya pembe-
lian material dan memberi 
penghematan secara lang-
sung terhadap pembiayaan 
proyek jargas.

Pabrik Pipa PE PGAS 
Solution mulai produksi pada 
tahun 2021 dan merupakan 
Pabrik Pipa PE pertama 
di Pertamina Group. Ino-
vasi dan pencapaian dari PT 
PGAS Solution ini mam-
pu meningkatkan Tingkat 
Komponen Dalam Negeri 
(TKDN) dan efi siensi biaya 
pembangunan.

“Ke depannya tidak me-
nutup kemungkinan PGAS 
Solution akan berekspan-
si dalam pengembangan 
bisnis lain dan bersinergi 
dengan Pertamina,” kata 
Komisaris Utama PGN, 
Archandra Tahar.  pan

JAKARTA (IM) - Sub-
holding Gas PT Perusahaan 
Gas Negara Tbk. (PGN) me-
lalui Anak Perusahaannya PT 
PGAS Solution, mendukung 
penuh komitmen pemerin-
tah dalam mengoptimalkan 
pemerataan pemanfaatan gas 
bumi di Indonesia melalui 
penyediaan pipa Polyethylene 
(PE) untuk pembangunan jar-
ingan gas rumah tangga.

Jajaran manajemen PT 
Perusahaan Gas Negara Tbk 
meninjau pabrik Pipa PE PT 
PGAS Solution yang berop-
erasi 24 jam untuk menjamin 
ketersediaan kebutuhan pipa 
dan memproduksi pipa dengan 
merek Solfi pe, Selasa (31/8).

Solfipe terdiri dari dua 
tipe yaitu MDPE-80 (Medium 
Density Polyethylene) untuk 
jaringan gas dan HDPE-100 
(High Density Polyethylene) 
merupakan jenis pipa yang bi-
asa digunakan untuk pipa gas, 
namun kedepannya bisa untuk 
subduct dan pipa air.

 Solfi pe untuk Pipa Gas 
MDPE-80 sudah memiliki nilai 
Tingkat Komponen Dalam 
Negeri (TKDN) diatas 25%, 
sedangkan untuk Pipa HDPE-
100 memiliki nilai TKDN 
diatas 48%.

“Pabrik ini adalah hasil 
karya teman-teman PGAS 
Solution yang ada dalam Di-
visi Manufaktur. Harapannya 
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POTENSI WISATAPOTENSI WISATA
EDUKASI KAPAL PERANGEDUKASI KAPAL PERANG

Menparekraf Sandiaga Uno Menparekraf Sandiaga Uno 
(tengah) dan Wakasal Laksdya (tengah) dan Wakasal Laksdya 
TNI Ahmadi Heri Purwono (kiri) TNI Ahmadi Heri Purwono (kiri) 
mendapat penjelasan dari Pan-mendapat penjelasan dari Pan-
gkolinlamil Laksma TNI Erwin gkolinlamil Laksma TNI Erwin 
S Aldedharma terkait wisata S Aldedharma terkait wisata 
edukasi kapal perang di Mako edukasi kapal perang di Mako 
Kolinlamil, Tanjung Priok, Ja-Kolinlamil, Tanjung Priok, Ja-
karta Utara, Selasa (31/8). Ke-karta Utara, Selasa (31/8). Ke-
menparekraf mempromosikan menparekraf mempromosikan 
Kolinlamil sebagai salah satu Kolinlamil sebagai salah satu 
tujuan wisata edukasi yang ada tujuan wisata edukasi yang ada 
di DKI Jakarta.di DKI Jakarta.

RENCANA UJI COBA
PEMBUKAAN 1.000 RESTORAN

Pekerja merapikan meja makan di restoran The 
Aceh Connection, Bendungan Hilir, Jakarta, 
Selasa (31/8). Pemerintah melakukan sejumlah 
penyesuaian dalam Pemberlakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali 
selama sepekan ke depan atau tepatnya dari 
31 Agustus hingga 6 September 2021, dengan 
mengizinkan 1.000 restoran di ruang tertutup 
beroperasi di beberapa kota.
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