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PEMBERANGKATAN KAPAL TOL LAUT PT PELNI
Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut PT Pelni Yahya Kuncoro (kanan) berbincang dengan Direktur Lalu Lintas 
dan Angkutan Laut Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Mugen Suprihatin Sartoto (kiri) saat Pelepasan 
Voyage Perdana Kapal Pelni Tahun 2022 di Dermaga Jamrud Selatan, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jawa Timur, 
Senin (3/1). PT Pelni memberangkatkan dua kapal tol laut yaitu KM Logistik Nusantara 3 dan KM Kendhaga Nusantara 11 
untuk melayani masyarakat yang membutuhkan angkutan logistik murah dari program Tol Laut. 

ini (Senin) 7,4 juta investor 
utama. Investor retail yang 
banyak dari anak-anak muda, 
milenial. Dan kita harapkan ini 
akan terus membesar dan akan 
memberikan dorongan kepada 
pertumbuhan ekonomi negara 
kita,” kata Jokowi, seperti 
dilansir dari laman Kemenko 
Perekonomian, Senin (3/1).

Selanjutnya, Menteri Koor-
dinator Bidang Perekonomian 
Airlangga Hartarto yang hadir  
menyampaikan bahwa Program 
Pemulihan Ekonomi Nasioal 
(PEN) akan dilanjutkan di tahun 
2022. Program PEN akan dido-
rong untuk front loading dan 
akan membantu mengamankan 
trajectory pemulihan ekonomi 
nasional.

Terkait Presidensi G20, 
Indonesia juga berkesempatan 
menampilkan keberhasilan 
reformasi struktural di tengah 
pandemi, antara lain Undang-
Undang Cipta Kerja dan In-
donesia Investment Author-
ity (Sovereign Wealth Fund) 
sehingga akan meningkatkan 
confidence investor global. 
Keuangan berkelanjutan dan 

arsitektur keuangan internasi-
onal juga telah menjadi bagian 
dari agenda prioritas yang akan 
memberikan kontribusi positif  
terhadap sektor keuangan, ter-
masuk pasar modal Indonesia.

Disamping Presidensi G20 
yang akan bergulir sepanjang 
tahun 2022, Perjanjian Re-
gional Comprehensive Eco-
nomic Partnership (RCEP) 
yang ditargetkan selesai dirati-
fi kasi pada kuartal I tahun 2022 
juga menjadi hal yang semakin 
penting di tengah guncangan 
ekonomi global yang diaki-
batkan perang dagang dan 
pandemi Covid-19.

Saat ini, sudah ada 7 negara 
ASEAN (Brunei, Kamboja, 
Laos, Thailand, Singapura, 
Vietnam dan Myanmar) dan 
5 negara mitra ASEAN (RRT, 
Jepang, Australia, Selandia 
Baru dan Korea Selatan) yang 
telah merampungkan ratifi kasi. 
Ratifi kasi oleh Pemerintah In-
donesia menjadi syarat utama 
pemanfaatan Perjanjian RCEP 
di Indonesia.

RCEP memiliki  arti yang 
signifi kan bagi ekonomi Indo-

nesia. Sebesar 72% aliran 
investasi asing yang masuk 
ke Indonesia berasal dari 
negara anggota RCEP. Me-
lalui RCEP, Indonesia juga 
akan mendapatkan akses 
pasar tambahan dari RRT, 
Korea dan Jepang untuk 
produk-produk di sektor 
perkebunan, pertanian, oto-
motif, elektronik, kimia, 
makanan, minuman, mesin 
dan kehutanan. “Berlakunya 
RCEP, perdagangan ter-
besar di regional terbesar, 
diharapkan memberikan 
dukungan terhadap pasar 
modal,”  kata Airlangga.

Turut hadir dalam kes-
empatan itu Menteri Keuan-
gan Sri Mulyani, Menteri 
Investasi/Kepala BKPM 
Bahlil Lahadalia, Sekretaris 
Kabinet Pramono Anung, 
Ketua Dewan Komisioner 
Otoritas Jasa Keuangan 
Wimboh Santoso, Guber-
nur Bank Indonesia Perry 
Warjiyo, serta Kepala Ke-
polisian Republik Indo-
nesia Jenderal Listyo Sigit 
Prabowo. ● dro

Airlangga Harap RCEP 
Beri Dukungan bagi Pasar Modal 
RCEP memiliki  arti yang signifi kan bagi 
ekonomi Indonesia. Sebesar 72% aliran 
investasi asing yang masuk ke Indonesia 
berasal dari negara anggota RCEP.

JAKARTA (IM) - Respon 
cepat dalam memitigasi risiko 
varian delta Covid-19 dan terus 
membaiknya fundamental eko-
nomi nasional di tahun 2021 
telah berdampak positif  ter-
hadap pasar modal Indonesia 
yang ditutup pada level 6.581 
pada 30 Desember 2021.

Hal tersebut juga didukung 
arus modal asing yang masuk 
ke pasar saham Indonesia seni-
lai USD2,7 miliar (ytd) per 30 
Desember 2021 yang mendo-
rong perbaikan indeks saham 
pada periode akhir tahun 2021.

Atas pencapaian ini, pada 

Pembukaan Perdagangan 
Bursa Efek Indonesia, Senin 
(3/1), Presiden Joko Widodo  
mengatakan patut bersyukur 
bahwa di bursa sekarang ada 
kenaikan IHSG di 2021 dan 
return 10,1%.

“Ini angka yang lumayan 
tinggi dan kalau dibandingkan 
dengan Filipina, Malaysia dan 
Singapura, kita paling atas, ini 
juga patut kita syukuri. Dan 
jumlah orang yang masuk ke 
bursa, investor pasar modal, ini 
juga naik sangat tinggi. Tahun 
2017 disampaikan Ketua OJK 
sebanyak 1,1 juta, dan hari 

JAKARTA (IM) - Akti-
vitas sektor industri manu-
faktur di tanah air masih cu-
kup menggeliat hingga tutup 
tahun 2021, sejalan dengan 
meningkatnya produksi dan 
permintaan pasar ekspor. 
Hal ini tercemin dari capaian 
Purchasing Managers’ Index 
(PMI) Manufaktur Indonesia 
pada bulan Desember sebesar 
53,5 atau masih di atas level 
ekspansif  (50), berdasarkan 
hasil survei IHS Markit.

“Kami mengapresiasi ke-
percayaan para pelaku indus-
tri manufaktur yang masih 
tinggi. Bahkan, mereka tetap 
optimistis pada tahun ini seir-
ing dengan tekad pemerintah 
dalam menjalankan berbagai 
kebijakan strategis untuk men-
ciptakan iklim usaha yang 
kondusif,” kata Menteri Per-
industrian Agus Gumiwang 
Kartasasmita di Jakarta, seperti 
dilansir dari laman Kemen-
perin, Senin (3/1).

Agus mengatakan, pihaknya 
tetap fokus memacu hilirisasi 
industri untuk meningkatkan 
nilai tambah sumber daya alam 
di dalam negeri. Upaya ini dinilai 
telah memberikan kontribusi be-
sar bagi perekonomian nasional, 
di antaranya pembukaan lapan-
gan kerja dan penerimaan devisa 
dari ekspor, yang berujung pada 
kesejahteraan masyarakat.

“Sesuai yang disampaikan 
Bapak Presiden Joko Widodo, 
ekonomi nasional mulai pulih 
dan kuat kembali. Hal ini di-
tandai dengan neraca dagang 
kita yang surplus USD34,4 
miliar, dan kondisi surplus 
tersebut dapat dipertahankan 
selama 19 bulan. Ekspor kita 
juga naik secara y-on-y hingga 
49,7 persen,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, selama 
ini sektor industri manufaktur 
konsisten memberikan kon-
tribusi paling besar terhadap 
capaian nilai ekspor nasion-
al. Pada Januari-November 
2021, nilai ekspor dari in-
dustri manufaktur mencapai 
USD160 miliar atau berkon-
tribusi sebesar 76,51 persen 
dari total ekspor nasional. 
Angka ini telah melampaui 
capaian ekspor manufaktur 
sepanjang tahun 2020 sebesar 
Rp131 miliar, dan bahkan 
lebih tinggi dari capaian ekspor 
tahun 2019.

PMI Manufaktur Indo-
nesia pada Desember 2021 
melampaui PMI Manufaktur 
negara-negara ASEAN seperti 
Thailand (50,6), Filipina (51,8), 
Vietnam (52,2) dan Malaysia 
(52,8). Bahkan juga mampu 
unggul terhadap PMI Manu-
faktur Korea Selatan (51,9), 
Rusia (51,6) dan Tiongkok 
(49,9). ● dot

PMI Manufaktur Indonesia
Masih Ekspansif

JAKARTA (IM) - Men-
teri Keuangan (Menkeu) Sri 
Mulyani Indrawati  optimis 
pertumbuhan ekonomi In-
donesia pada kuartal IV-2021 
bisa  mencapai 5%. Pasal-
nya, berbagai indikator sudah 
menunjukkan pemulihan.

“Kita memperkirakan di 
kuartal keempat (2021) per-
tumbuhan akan mencapai di 
5%,” kata Sri Mulyani dalam 
konferensi pers APBN 2021 di 
Kantor Kementerian Keuan-
gan, Jakarta Pusat, Senin (3/1).

Jadi, secara total pertum-
buhan ekonomi sepanjang 
tahun lalu berada di angka 
3,7% atau di rentang 3,5-4%.

Pertumbuhan ekonomi Q4 
2021 diperkirakan berada di 
atas 5% didukung oleh men-
guatnya aktivitas konsumsi, 
investasi dan masih tingginya 
ekspor seiring terkendalinya 

kondisi pandemi Covid-19.
Kemud ian  konsums i 

rumah tangga juga menguat, 
termasuk di kategori transpor-
tasi dan leisure yang sempat 
tertahan akibat varian Delta di 
kuartal III. Aktivitas investasi 
turut meningkat seiring mem-
baiknya rantai pasok (supply 
chain) dan penyelesaian proyek 
strategis nasional (PSN).

Lalu ekspor dan impor 
juga diperkirakan masih tum-
buh tinggi hingga kuartal IV-
2021, terutama kinerja ekspor 
non-migas.

Di sisi lain masih terdapat 
risiko yang menghantui per-
ekonomian, selain risiko var-
ian Omicron, risiko global 
juga meningkat, terutama 
terkait percepatan tapering 
off  Amerika Serikat (AS), 
meningkatnya tekanan infl asi 
global. ● hen

Sri Mulyani Yakin Ekonomi
Kuartal IV-2021 Tembus 5%

JAKARTA (IM) - Sub-
holding Upstream Pertamina 
mengawali tahun 2022 den-
gan melakukan pengeboran 
enam sumur pengembangan 
di beberapa wilayah kerja yang 
tersebar di seluruh Indonesia.

Di Regional Sumatera, 
pada saat pergantian dari tahun 
2021 ke tahun 2022,  dilakukan 
pengeboran tiga sumur yaitu 
pertama, tajak sumur KRG-
PA1 oleh Pertamina EP (PEP) 
Limau Field Sumur ini terletak 
di Desa Rambang Senuling, 
Kecamatan Rambang Kapak 
Tengah, Prabumulih, Sumatera 
Selatan dan dibor menggunakan 
RIG PDSI #32.2/N80UE-E.

Pertamina juga melakukan 
pengeboran sumur PRD-09 di 
PEP Rantau Field dan sumur 
MNA-P03 di Pertamina Hulu 
Rokan (PHR) lapangan Minas.

Hadir saat itu pejabat SKK 
Migas, Deputi Perencanaan 
Benny Lubiantara, Vice Presi-
dent bidang Operasi Sondang 
Maria, Kepala Perwakilan SKK 
Migas Wilayah Sumbagut, 
Rikky Rahmat Firdaus, Ke-
pala Perwakilan SKK Migas 
Wilayah Sumbagsel Anggono 
Mahendrawan serta Direktur 
Pengembangan dan Produksi 
Pertamina Hulu Energi Taufi k 
Aditiyawarman.

Kegiatan pengeboran tiga 
sumur pengembangan juga 
dilakukan di Regional Kali-
mantan, yaitu sumur B-2102 di 
Zona 10 Pertamina EP Bunyu 
Field, sumur STW-08 di Zona 
9 Pertamina EP Sangatta Field 

dan sumur TN-AA323 di Zona 
8 Pertamina Hulu Mahakam 
(PHM) lapangan Tunu.

“Tajak sumur di awal tahun 
ini dilakukan sebagai upaya 
percepatan, sehingga diharap-
kan Pertamina dapat berkon-
tribusi secara optimal dalam 
upaya menjaga tingkat produksi 
migas nasional,” ujar Corporate 
Secretary PT Pertamina Hulu 
Energi (Subholding Upstream 
Pertamina), Arya Dwi Paramita 
dalam keterangan resminya.

Arya mengatakan, pelaksa-
naan tajak sumur di pergantian 
tahun ini juga merupakan salah 
satu bentuk komitmen Per-
tamina untuk terus melakukan 
usaha-usaha tanpa jeda dalam 
peningkatan produksi migas.

Pertamina bersama SKK 
Migas juga memastikan keg-
iatan lifting migas di terminal 
dan titik serah seluruh wilayah 
kerja dapat berjalan lancar 
sehingga lifting migas tahun 
2021 dapat tercapai maksimal

Adapun, produksi migas 
Subholding Upstream Per-
tamina sampai dengan No-
vember 2021 mencapai 887 
MBOEPD yang terdiri dari 
437 MBOPD minyak dan 
2.608 MMSCFD gas. Hasil ini 
merupakan produksi migas 
dari seluruh wilayah kerja Sub-
holding Upstream Pertamina 
termasuk yang berasal dari 
luar negeri. Sedangkan untuk 
produksi dari dalam negeri 
sendiri mencapai 340 MBOPD 
minyak dan 2.290 MMSCFD 
gas. ● dot

Pertamina Lakukan Pengeboran 
Enam Sumur Pengembangan

Adaro Minerals Indonesia Jadi 
Perusahaan IPO Pertama di 2022

JAKARTA (IM) - PT 
Adaro Minerals Indonesia 
Tbk atau AMI (ADMR) 
menjadi perusahaan yang 
pertama mencatatkan sa-
hamnya di pasar modal 
(IPO) tahun 2022.

Perusahaan resmi mel-
antai di BEI, Senin (3/1), 
dengan kelebihan peme-
sanan atau oversubscribed 
hingga 179 kali dari penja-
tahan terpusat.

Pada IPO in i ,  dan 
karena adanya kelebihan 
pemesanan tersebut, Adaro 
Minerals telah menawarkan 
sebanyak 16,37% dari modal 
ditempatkan dan disetor 
penuh setelah penawaran 
umum kepada masyarakat. 
AMI merupakan perusa-
haan di bawah naungan PT 
Adaro Energy Tbk (AE) 
dan merupakan perusahaan 
pertama di bawah AE yang 
tercatat di BEI. PT Cip-
tadana Sekuritas Asia meru-
pakan penjamin pelaksana 
emisi efek dalam penawaran 
umum ini.

Presiden Komisaris 
AMI, Garibaldi Thohir ber-
syukur ADMR dapat men-
jadi perusahaan pertama di 
bawah naungan AE yang 
melantai di BEI. Ia men-
gatakan AMI diharapkan 
bisa mendongkrak industri 

batu bara dalam negeri.
“Kami telah mengem-

bangkan aset kelas dunia 
yang dimiliki AMI dalam 
beberapa tahun belakangan 
untuk membuka potensi 
salah satu deposit batu bara 
metalurgi yang terbesar 
di dunia. Hal ini sejalan 
dengan objektif  AE untuk 
menciptakan nilai maksi-
mum berkelanjutan dari 
batu bara Indonesia. Kami 
mendukung sepenuhnya 
IPO AMI ini dan berharap 
agar kontribusi AMI terha-
dap AE dapat terus tumbuh 
karena kami optimis akan 
prospeknya di masa depan,” 
ujarnya dalam keterangan 
resmi, Senin (3/1).

Sesuai dengan prospe-
ktus, sekitar 58,83% dari 
dana yang diperoleh dari 
penawaran umum ini setelah 
dikurangi biaya-biaya emisi 
dan pengeluaran tertentu 
yang berhubungan dengan 
penawaran umum ini, akan 
digunakan untuk keperluan 
pemberian pinjaman kepada 
perusahaan anak, PT Maru-
wai Coal (MC).

Lalu untuk belanja mod-
al antara lain perbaikan 
dan peningkatan kapasitas 
infrastruktur pertambangan 
batu bara serta infrastruktur 
pendukung, seiring dengan 

meningkatnya produksi batu 
bara dan biaya eksplorasi 
dalam rangka keperluan 
pengembangan teknik 
penambangan di Lampunut 
dalam kurun waktu tahun 
2022 sampai dengan 2023. 
Sisanya akan digunakan 
untuk membayar kembali 
sebagian pokok atas pinja-
man Adaro Minerals dari 
Adaro Energy.

P r e s i d en  D i r ek tu r 
AMI, Iwan Dewono Budi-
yuwono meyakini porto-
folio aset-aset kelas dunia 
yang dimiliki AMI, komit-
men akan keunggulan op-
erasional, dedikasi terha-
dap keberlanjutan dan pen-
ciptaan nilai, kecakapan 
sumber daya manusianya, 
serta reputasi Grup Adaro 
akan terus mendukung 
kinerja AMI dan rencana 
serta strateginya untuk 
masa depan.

“AMI saat ini meru-
pakan produsen batu bara 
kokas keras pertama dan 
satu-satunya di Indonesia. 
Batu bara kokas keras meru-
pakan salah satu bahan baku 
utama dalam produksi baja. 
Pertumbuhan ekonomi, 
aktivitas konstruksi, dan 
urbanisasi akan terus me-
nyokong permintaan baja 
global,” katanya. ● pan

PERDAGANGAN SAHAM AWAL TAHUN 2022
Pekerja melintas di depan layar indeks harga 
saham di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin 
(3/1). Pada perdagangan saham di awal tahun 
2022, lndeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 
dibuka pada level 6.586,26 dan ditutup menguat 
83,82 poin atau 1,27 persen ke level 6.665.30.

IDN/ANTARA 

 IDN/ANTARA 

 IDN/ANTARA 

JUMLAH PENUMPANG KERETA SAAT LIBUR TAHUN BARU
Penumpang kereta api Sawunggalih dari Kutoarjo tiba di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Senin 
(3/1). Pada masa Libur Tahun Baru yaitu 31 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022, PT Kereta 
Api Indonesia (Persero) melayani 160.926 pelanggan KA Jarak Jauh atau rata-rata 53.642 
 pelanggan per hari, setara dengan 69 persen kapasitas yang disediakan KAI yaitu total 234.262 
tempat duduk KA Jarak Jauh. 
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