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PERESMIAN NAMA SIRKUIT 
MANDALIKA

Wakil Menteri BUMN I Pahala 
Nugraha Mansury (kedua kanan) 
bersama Dirut Pertamina Nicke 
Widyawati (kiri), Dirut ITDC 
 Abdulbar M Mansoer (kanan) 
dan Gubernur Nusa Tenggara 
Barat (NTB) Zulkieflimansyah 
(kedua kiri) berbincang pada 
acara Penandatangan PKS 
 Sponsorship dan Peluncuran 
Nama Resmi Sirkuit Mandalika 
di Kementerian BUMN,  Jakarta, 
Kamis (7/10). Sirkuit di Desa Kuta, 
Lombok Tengah, Nusa  Tenggara 
Barat (NTB) tersebut resmi 
bernama  Pertamina Mandalika 
International Street Circuit.

IDN/ANTARA 

sudah mencapai US$10,86 
miliar. Saat ini Indonesia telah 
menjadi pusat produksi besi 
baja, dia mengklaim Indonesia 
podusen stainless steel nomor 
dua di dunia.

“Tidak bisa saya bayangkan 
sama saya sejak jadi Kepala 
BKPM kita ini sudah jadi 
powerhouse di bidang besi 
baja. Sekarang kita penghasil 
besi baja stainless steel nomor 
dua di dunia,” kata Lutfi  dalam 
Indonesia Knowledge Forum 
2021, Kamis (7/10).

Baja banyak diekspor ke  
RRT yang juga membanjiri 
pasar lokal dengan barang 
impor. Pertumbuhan ekspor 
di Januari-Agustus naik pesat. 
“Meski kita diganggu pajak 

tambahan karena dianggap 
antidumping daripada besi 
baja kita ke Tiongkok, tapi 
pertumbuhan di Januari-Agus-
tus kemarin 92% tumbuhnya 
dibanding tahun lalu,”  kata 
Lutfi .

Ia menambahkan, yang 
juga banyak bertumbuhnya 
adalah sektor industri otomo-
tif. Indonesia saat ini menjadi 
pusat produksi mobil. Meski 
tahun lalu turun 20% produk-
sinya, di tahun ini sudah naik 
50% daripada tahun lalu.

“Pertumbuhan otomotif  
kita, sekarang kita jadi center 
production mobil. Kita sudah 
evolusi dari barang setengah 
jadi menjadi penjual barang 
industri dan teknologi tinggi,” 

ungkap Lutfi .
Lutfi  pun yakin Indo-

nesia mampu mengejar 
defi sit perdagangan dengan 
RRT. Dia mengatakan sejak 
tahun 2004, neraca da-
gang Indonesia-RRT selalu 
defisit. Dengan produk-
produk hilirisasi unggulan 
Indonesia dia meyakini 
defi sit perdagangan dengan 
Tiongkok bisa dikejar di 
tahun 2023 atau 2024.

“Dalam tahun 2023 
atau 2024, perdagangan 
yang selama ini selalu defi sit 
akan mendapatkan keseim-
bangan baru. Karena kita 
bangunkan industrialisasi 
dan hulu industri tambang 
kita,” kata Lutfi . ● pan

Mendag  Optimis Indonesia Bisa Kejar 
Defi sit Dagang dengan Tiongkok
Muhammad  Lutfi  mengatakan, yang 
juga banyak bertumbuhnya adalah  sektor 
 industri otomotif. Indonesia saat ini  menjadi 
pusat produksi mobil. Meski  tahun lalu 
 turun 20% produksinya, di tahun ini sudah 
naik 50% daripada tahun lalu.

JAKARTA (IM) - Neraca 
perdagangan Indonesia den-
gan  RRT kerap defi sit selama 
bertahun-tahun. Namun, Men-
teri Perdagangan Muhammad 
Lutfi yakin di tahun 2023 
Indonesia bisa mengejar ket-
ertinggalan tersebut.

Lutfi  mengatakan, Indo-
nesia sudah berada di jalan 

menuju industrialisasi, komo-
ditas ekspor yang jadi andalan 
sudah bergeser ke barang jadi 
bukan lagi barang mentah. Hal 
ini bisa jadi modal mengejar 
defi sit dagang dengan RRT.

Dicontohkan Lutfi , salah 
satu komoditasnya adalah 
baja stainless steel. Ekspor 
stainless steel di tahun 2020 

 JAKARTA (IM) - Menteri 
Perindustrian Agus Gumiwang 
Kartasasmita optimistis pertum-
buhan industri pada tahun 2022 
akan mampu menyentuh di angka 
5-5,5 persen apabila tidak terjadi 
gelombang besar kasus Covid-19 
di tanah air. Oleh karena itu, 
berbagai program dan kebijakan 
strategis yang mendukung laju kin-
erja sektor industri terus digulirkan 
guna menciptakan iklim usaha yang 
kondusif.

“Untuk tahun ini targetnya 
(pertumbuhan industri) sebesar 
4,5-5 persen, sedangkan tahun 
depan 5-5,5 persen,” kata  Agus di 
Jakarta, Kamis (7/10).

Seperti diketahui,  pada triwu-
lan II tahun 2021, sektor industri 
manufaktur berhasil mencatatkan 
pertumbuhan positif  sebesar 
6,91%, meskipun di tengah tekan-
an dampak pandemi Covid-19. 
“Tentunya kita berharap laporan 
triwulan III Tahun 2021 yang akan 
dirilis awal bulan Oktober 2021 ini 
akan terus menumbuhkan opti-
misme bagi kita untuk menjalankan 
pembangunan di sektor industri 
manufaktur,” terangnya.

Agus menegaskan, pihaknya 
tetap fokus menjalankan program 
dan kebijakan unggulan yang dapat 
menopang performa sektor indus-
tri. Misalnya, pelaksanaan program 
substitusi impor 35 persen pada 
tahun 2022. Upaya strategis ini 
untuk mengurangi ketergantungan 
terhadap produk impor sekaligus 
mendorong penguatan struktur in-
dustri manufaktur di dalam negeri.

“Strategi ini ditempuh guna 
merangsang pertumbuhan in-
vestasi di sektor industri substi-
tusi impor dan peningkatan utili-

tas industri domestik. Kebijakan 
tersebut akan didukung dengan 
optimalisasi program Peningkatan 
Penggunaan Produk Dalam Negeri 
(P3DN),” ujarnya.

Agus menyampaikan, ber-
dasarkan peta jalan Making Indo-
nesia 4.0, awalnya terdapat lima 
sektor yang menjadi prioritas 
pengembangan dalam kesiapan 
memasuki era industri 4.0. Namun, 
di tengah pandemi Covid-19, 
Kemenperin menambahkan dua 
sektor lagi untuk menopang per-
ekonomian nasional.

“Ketujuh sektor potensial itu 
adalah industri makanan dan minu-
man, tekstil dan pakaian, otomotif, 
elektronik, kimia, alat kesehatan, 
serta farmasi,” sebutnya.

Aspirasi besarnya, dari kinerja 
tujuh sektor tersebut, Indonesia 
bisa menjadi bagian dari 10 negara 
yang memiliki perekonomian ter-
kuat di dunia pada tahun 2030. 
“Target yang ditetapkan itu ma-
sih realistis untuk diwujudkan,” 
tegasnya.

Agus menambahkan, capa-
ian substitusi impor hingga saat 
ini pada sejumlah direktorat yang 
membawahi sektor-sektor prioritas 
tersebut masih berada pada jalur 
yang benar untuk mencapai target.

“Kami terus memantau dan 
mengevaluasi capaian substitusi 
impor ini, karena semua sektor 
sudah diberikan targetnya mas-
ing-masing. Kemudian, mencari 
solusi atas beberapa kendala yang 
dihadapi. Apabila, program ini 
bisa tercapai sesuai target secara 
kuantitatif, kami optimis target 
pertumbuhan industri sebesar 
5-5,5 persen pada tahun depan bisa 
terwujud,” ujarnya. ● dro

Pemerintah Proyeksikan  Industri 
Tumbuh 5,5 Persen di Tahun 2022

TARGET PEREMAJAAN SAWIT INDONESIA
Warga berada di perkebunan kelapa sawit 
 Leuwidamar, Lebak, Banten, Kamis (7/10). 
Pemerintah menargetkan Program Peremajaan 
Sawit Rakyat (PSR) dari tahun 2020-2022 dapat 
terealisasi sebesar 540 ribu hektar yang tersebar 
di berbagai wilayah di Indonesia.

IDN/ANTARA 

Kantor pemasaran Summarecon Mutiara. 

Prosesi penandatanganan kerjasama secara virtual.

Summarecon Mutiara Makassar Gandeng Sumitomo Forestry 
Kembangkan Hunian Eksklusif Bertaraf Internasional

MAKASSAR (IM) - PT 
Summarecon Agung Tbk. 
melalui anak perusahaan-
nya, PT Sinergi Mutiara Ce-
merlang, melakukan penan-
datanganan kerjasama secara 
virtual dengan PT Sumitomo 
Forestry Indonesia (anak 
perusahaan dari Sumitomo 
Forestry Co., Ltd),  Rabu 
(29/9) lalu. 

Melalui kerjasama ini, 
Direktur PT Summarecon 
Agung, Tbk Sharif  Benyamin 
dan President Director PT 
Sumitomo Forestry Indone-
sia Eiji Harima menandatan-

gani akta pendirian perusa-
haan yang akan menangani 
proyek dari joint venture 
ini yaitu PT Sinergi Mentari 
Fajar, pada Rabu (6/10), 
Sumitomo Forestry Interior 
Design Showroom. 

Sebelumnya, seremoni 
penandatanganan kerjasa-
ma dilakukan oleh Atsushi 
Kawamura selaku Director 
Sumitomo Forestry Co., 
Ltd, Masanori Sano selaku 
Managing Director of  Sum-
itomo Forestry (Singapore) 
Ltd, Eiji Harima selaku 
President Director of  PT. 

Sumitomo Forestry Indone-
sia, Herman Nagaria selaku 
Direktur PT Summarecon 
Agung Tbk., Sharif  Benya-
min selaku Direktur PT. 
Summarecon Agung Tbk 
dan Kiplongang Akemah 
selalu Direktur PT. Sinergi 
Mutiara Cemerlang. 

“Melihat kemajuan Kota 
Makassar sebagai gerbang 
Indonesia bagian timur yang 
memiliki posisi strategis, 
pertumbuhan ekonomi yang 
variatif, daya tarik wisata 
dan dukungan infrastruktur 
yang terus dikembangkan 
serta kebutuhan hunian ma-
syarakat Makassar menengah 
atas akan hunian eksklusif  
menjadikan pertimbangan 
utama bagi Summarecon dan 
Sumitomo Forestry Indone-
sia Ltd. memutuskan untuk 
mengembangkan hunian 
bertaraf  internasional,” kata 
Direktur PT Summarecon 
Agung, Tbk Sharif  Benya-
min, dalam siaran tertulisnya, 
Kamis (7/10). 

Tidak hanya memiliki 
standar internasional, nanti-
nya hunian yang dikembang-

kan juga akan berfokus pada 
hunian ramah lingkungan 
mengingat pengalaman dari 
Sumitomo Forestry Co., Ltd. 
yang bergerak dalam bidang 
pemanfaatan kayu sebagai 
sumber daya alam yang terba-
rukan dan ramah lingkungan. 

Melalui kerjasama ini di-
harapkan nanti akan semakin 
menegaskan kawasan SMM 
sebagai salah satu kota ter-
baru berwawasan lingkungan 
di Kota Makassar. 

Bentuk kerjasama an-
tara Summarecon dengan 
Sumitomo Forestry Co., Ltd 
merupakan kerjasama kedua, 
setelah sebelumnya sukses 
mengembangkan klaster 
Morizen di Summarecon 
Bekasi. 

Ini juga menjadi salah 
satu langkah Sumitomo 
Forestry Co., Ltd. dalam 
memperkuat basis usaha 
mereka di bidang properti 
terutama di Asia setelah ber-
hasil mengembangkan usaha 
bisnisnya di Amerika Serikat 
dan Australia. 

Kemitraan berbentuk 
Joint Venture Company ini 

akan dimiliki 51% oleh PT. 
Sinergi Mutiara Cemerlang 
dan 49% oleh pihak PT. Sum-
itomo Forestry Indonesia. 

Diharapkan dalam waktu 
dekat, hunian mewah dengan 
teknologi dan arsitektur Je-
pang akan segera hadir dan 
menyapa warga Makassar. 

Summarecon Mutiara 
Makassar merupakan proyek 
joint venture antara Sum-
marecon bekerjasama den-
gan pengembang terpecaya 
di Makassar, Mutiara Group. 

SMM telah meluncurkan 
empat klaster dan meny-
erahterimakan dua klaster. 

Jade dan Beryl Residence 
diserahterimakan mulai No-
vember 2020 lalu, sedangkan 
Crystal Residence dan The 
Topaz Residence akan dis-
erahterimakan di tahun 2022 
dan 2023. 

Untuk segi fasilitas ka-
wasan, telah beroperasi gerai 
McDonald’s dan Janji Jiwa X 
yang terletak di area kuliner 
Rainbow Food City, serta 
akan hadir fasilitas pendidi-
kan Al Azhar Summarecon 
Mutiara Makassar. ● kris

Blok Cepu Sumbang Rp249 Triliun ke Negara
JAKARTA  (IM) - SKK 

Migas mencatat Blok Cepu 
telah mencapai 500 juta barel 
minyak dan memberikan 
Rp249 triliun penerimaan 
negara. 

Produksi blok yang dike-
lola Kontraktor Kontrak Kerja 
Sama (KKKS) ExxonMo-
bil Cepu Ltd itu melebihi 
target awal sebesar 450 juta 
barel minyak dan memberikan 
penerimaan negara sebesar 
empat kali lipat dibandingkan 
nilai investasinya.

“Sejak 2008, dengan total 
investasi sekitar Rp57 triliun, 
Wilayah Kerja Cepu telah 
memproduksi 500 juta barel 
minyak mentah dan berkon-
tribusi lebih dari Rp249 tril-
iun bagi pendapatan negara 
dalam bentuk minyak mentah 
dan pajak,” ujar Kepala SKK 
Migas Dwi Soetjipto, Kamis 
(7/10).

Berdasarkan kajian teknis 
yang dilakukan SKK Migas, 
cadangan Lapangan Banyu 
Urip juga meningkat menjadi 
940 juta barel minyak yang 
artinya meningkat lebih dari 
dua kali lipat dari rencana 
pengembangan awal sebesar 
450 juta barel minyak. 

Peningkatan ini memberi-
kan manfaat besar bagi peneri-
maan negara yang optimal 
serta memiliki efek berganda 
bagi perekonomian lokal.

Ket ika  awa l  rencana 
pengembangan Lapangan 
Banyu Urip, tingkat periode 
plateau diperkirakan berlang-
sung sekitar dua tahun den-
gan tingkat produksi rata-rata 
tahunan sebesar 165.000 barel 
minyak per hari (BOPD).

“Sejak full facility dimulai 
pada Januari 2016, puncak 
produksi dapat dicapai selama 
lebih kurang 5 tahun di angka 

185.000 hingga 225.000 
BOPD, termasuk tambahan 
10.000 BOPD dari lapangan 
Kedung Keris sejak Desem-
ber 2019,”  kata Dwi.

Lebih lanjut dia me-
nyampaikan Lapangan 
Banyu Urip berada di pun-
cak produksi selama lima 
tahun, lebih lama tiga ta-
hun dari yang diantisipasi 
semula.

Saat ini, lapangan terse-
but mengalami penurunan 
reservoir secara alami kare-
na karakter reservoir alami 
yang berlaku umum di selu-
ruh dunia. 

Namun demikian, Dwi 
mengatakan pihaknya terus 
berupaya bersama Exx-
onmobil untuk menjaga 
tingkat penurunan produksi 
yang terjadi di Blok Cepu.

Koordinasi aktif  itu demi 
menjaga tingkat produksi 

Blok Cepu yang merupakan 
salah satu tulang punggung 
dalam upaya mencapai produksi 
nasional 1 juta barel minyak per 
hari pada 2030.

Fasilitas Blok Cepu diban-
gun oleh lima konsorsium yang 
dipimpin oleh perusahaan-
perusahaan Indonesia, serta ter-
dapat lebih dari 460 perusahaan 
nasional dan lokal juga turut ber-
partisipasi dalam mendukung 
pengembangan dan operasi di 
lapangan migas tersebut.

SKK Migas - Exxonmobil 
juga merealisasikan program 
pengembangan masyarakat se-
nilai lebih kurang Rp327 miliar 
sejak mulai pengembangan 
Blok Cepu.

Te r d a p a t  l e b i h  d a r i 
200.000 masyarakat Indone-
sia telah mendapatkan man-
faat dari program itu yang 
mencakup bidang kesehatan, 
pendidikan, dan pembangu-

nan ekonomi yang selaras 
dengan tujuan pemerintah 
dalam meningkatkan kes-
ejahteraan masyarakat.

President ExxonMobil 
Indonesia Irtiza Sayyed 
mengatakan keberhasilan 
pengelolaan Blok Cepu 
merupakan hasil kemitraan 
yang baik antara Kement-
erian ESDM, SKK Migas, 
ExxonMobil Cepu Limited, 
dan para mitra yakni PT 
Pertamina EP Cepu dan 
BKS PI Blok Cepu.

“Pencapaian ini meru-
pakan bukti dari kemam-
puan kami dalam membuat 
desain proyek kelas dunia 
dengan operasi yang aman 
dan kredibel, pengelolaan 
reservoir yang sangat baik, 
serta manajemen operasi 
yang andal oleh tenaga kerja 
Indonesia berkelas dunia,” 
kata Irtiza. ● dot
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