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PENERBANGAN SUPER AIR JET JAKARTA-SOLO-JAKARTA
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka (kedua kiri) berbincang dengan Direktur Operasi Super Air Jet Boentoro 
 Suharianto (kedua kanan) saat acara pembukaan penerbangan perdana Solo-Jakarta di Bandara Adi Soemarmo, B oyolali, 
Jawa Tengah, Rabu (5/1). Super Air Jet yang mangangkat konsep kekinian dan milenial itu mengembangkan jaringan 
dengan membuka penerbangan rute baru Jakarta-Solo-Jakarta yang diharapkan dapat meningkatkan destinasi wisata 
di kota tersebut.

nantinya.
Sri Mulyani mengatakan, 

SBSN sangat penting sebagai 
instrumen dalam membangun 
Indonesia baik melalui kam-
pus, infrastruktur, atau berb-
agai proyek strategis nasional. 
Dengan demikian, pembangu-
nan Indonesia tak hanya bisa 
dilakukan melalui instrumen 
belanja kementerian/lembaga 
secara langsung, maupun ske-
ma Kerja sama Pemerintah 
dan Badan Usaha (KPBU) saja.

“Bahkan SBSN digunakan 
sebagai instrumen APBN untuk 
membiayai Institut Teknologi 
Kalimantan (ITK) yang kam-
pusnya sangat megah dan baru 
saja dibangun ini,” ujarnya.

Sri Mulyani menuturkan 
saat ini Peraturan Pemerintah 
Nomor 56 tahun 2011 menge-
nai pembiayaan proyek SBSN 
akan direvisi atau diamende-
men, dengan tujuan agar SBSN 
dapat diakses secara lebih luas 
karena selama ini hanya dapat 
diterbitkan oleh pemerintah 

pusat. Dengan adanya revisi 
tersebut, diharapkan pemer-
intah daerah bisa memanfaat-
kan SBSN untuk membiayai 
berbagai proyek strategis dan 
produktif.

Sri Mulyani juga bicara 
tentang utang pemerintah, Ia 
yakin utang  yang mencapai 
Rp6.000 triliun bisa dibayar.  Ia 
menjelaskan, pemerintah bisa 
membayar utang namun real-
isasi belanja negara juga harus 
dikelola dengan baik dengan 
menciptakan pertumbuhan 
ekonomi yang positif.

“Kalau kita belanjanya 
bagus, menjadi infrastruktur 
yang bagus, jadi sumber daya 
manusia (SDM) berkualitas 
membuat ekonomi Indonesia 
tumbuh bagus, ya pasti bisa 
bayar lagi utangnya, termasuk 
SBSN ini pasti bisa dibayar 
Insya Allah dengan aman,” 
katanya dalam video virtual, 
Rabu (5/1).

Tercatat, utang pemerintah 
mencapai Rp6.713,24 triliun 

hingga akhir November 
2021. Utang ini dengan rasio 
sebesar 39,84% terhadap 
produk domestik bruto 
(PDB). Utang Rp6.713 tril-
iun terdiri atas penerbitan 
surat berharga negara (SBN) 
Rp5.889,73 triliun dan pin-
jaman Rp823,51 triliun.

Untuk itu, pemerintah 
akan terus memberikan 
pemahaman kepada pub-
lik mengenai pembiayaan 
utang. Jika memiliki pema-
haman yang baik, masyara-
kat juga akan lebih patuh 
membayar pajak.

“Sering yang masyarakat 
dengar utang negara sudah 
Rp6.000 triliun. Tapi mer-
eka enggak melihat neraca 
seluruhnya ada pendapatan 
dan belanja negara yang 
yang bisa dinikmati ma-
syarakat kayak bansos, be-
lanja pegawai seperti gaji 
pegawai ASN pusat dan 
daerah serta tunjangan,” 
kata Sri Mulyani. ● hen

Sri Mulyani Targetkan SBSN
Biayai Proyek Tahun Ini Rp29 T
Menkeu Sri Mulyani mengatakan, SBSN 
sangat penting sebagai  instrumen 
dalam membangun Indonesia baik 
 melalui kampus, infrastruktur atau 
 berbagai proyek strategis nasional.

JAKARTA (IM) - Pener-
bitan Surat Berharga Syariah 
Negara (SBSN) untuk pembi-
ayaan berbagai proyek ditar-
getkan mencapai Rp29 triliun 
pada tahun ini.

“Itu hanya untuk membi-
ayai proyek saja, bukan untuk 
keseluruhan SBSN yang akan 
kami terbitkan,” kata Menteri 
Keuangan (Menkeu) Sri Mu-

lyani Indrawati, dikutip dari 
Antara, Rabu (5/1).

Sementara untuk SBSN 
secara keseluruhan, ditarget-
kan penerbitan sebanyak 25 
persen sampai 30 persen dari 
total surat utang negara (SUN) 
yang akan dikeluarkan pada 
tahun ini. Namun, hal tersebut 
tentunya akan sembari melihat 
fl eksibilitas dan kondisi pasar 

JAKARTA (IM) - Satuan 
Kerja Khusus Pelaksana Keg-
iatan Usaha Hulu Minyak dan 
Gas Bumi (SKK Migas) ber-
sama Kontraktor Kontrak Kerja 
Sama (KKKS) Pertamina Hulu 
Mahakam (PHM) menemukan 
cadangan minyak dan gas (mi-
gas) bumi baru melalui pengeb-
oran sumur eksplorasi Manpatu-
1x (MPT-1x) di Wilayah Kerja 
atau Blok Mahakam.

Sumur MPT-1x merupakan 
sumur eksplorasi PHM yang 
ditajak pada 20 Oktober 2021 
dan mencapai kedalaman 4.188 
mMD (meter kedalaman teru-
kur). Sumur tersebut memiliki 
target pada Formasi Mentawir 
dan Formasi Tanjung Batu. 
Struktural Manpatu memiliki 
sumber daya P50 84,81 BCF 
(miliar kaki kubik) gas dan 2,4 
MMBO (juta barel minyak).

Wakil Kepala SKK Mi-
gas Fatar Yani Abdurrahman 
mengemukakan, pihaknya su-
dah menyetujui dilakukan Uji 
Kandungan Lapisan (UKL) 
pada 2 interval.

Terdiri dari uji pertama 
(DST-1) pada Formasi Batupa-
sir Mentawir (kedalaman 3.630 
mMD) dan uji kedua (DST-2) 

pada Formasi Batupasir Tanjung 
Batu (kedalaman 2.240 mMD).

 “Saat ini sudah dilakukan 
UKL pada DST-1, di mana 
hasilnya terbukti dapat mengelu-
arkan hidrokarbon berupa min-
yak dan gas, dengan rate terukur 
600 BOPD (barel minyak per 
hari) dan 15 MMSCFD (standar 
kaki kubik per hari) gas. Saat ini 
operasi UKL masih berlangsung 
untuk terus melihat kemampuan 
reservoir dari bagian Delta 
Mahakam ini,” ujar Fatar dalam 
keterangannya, Rabu (5/1).

Adapun dengan penemuan 
cadangan migas di awal tahun 
2022 itu, SKK Migas semakin 
optimis untuk dapat memberi-
kan kinerja hulu migas yang baik 
untuk memenuhi target lifting 
2022. Terlebih, hasil monitor 
menunjukan gas yang ditemu-
kan di sumur itu sangat clean 
dan lean.

“Meskipun sumur eksplora-
si, tapi semangat insentif  yang 
diberikan oleh pemerintah ke-
pada PHM mulai menunjuk-
kan bukti nyata setelah selama 
lebih kurang 10 tahun tidak 
ditemukan cadangan migas yang 
signifi kan di WK Mahakam,” 
kata Fatar. ● hen

Cadangan Migas Baru 
di Blok Mahakam

JAKARTA (IM) - PT 
Saraswanti Anugerah Makmur 
Tbk (Saraswanti) optimistis 
penjualan tahun 2022 men-
galami pertumbuhan.

“Pada 2022, kami men-
argetkan penjualan mencapai 
sekitar Rp2,4 triliun dengan 
proyeksi peningkatan sebesar 
30%,” ujar Direktur Utama PT 
Saraswanti Anugerah Makmur 
Tbk, Yahya Taufik kepada 
wartawan, Rabu (5/1).

Ia mengatakan,  pada 2021, 
penjualan perseroan diper-
kirakan menyentuh sekitar 
Rp1,85 triliun. Dan untuk 
tahun ini, optimisme emiten 
berkode saham SAMF itu, 
salah satunya dipicu oleh 
penambahan kapasitas yang 
direncanakanan pada anak 
usaha perseroan di Surabaya, 
PT Dupan Anugerah Lestari.

Penambahan kapasitas 
itu diprediksi sudah mulai 
beroperasi pada akhir triwulan 
II-2022. “Perseroan optimistis 
melihat permintaan pupuk 
yang begitu gencar. Kini, kami 
sudah memegang kontrak ke 
pelanggan yang akan dikir-
imkan pada triwulan I-2022 
dan sebagian pada triwulan 
II-2022. Jumlah pesanan yang 
sudah masuk mencapai hingga 

Rp1 triliun,” papar Yahya.
Dia mengungkapkan, ad-

anya komitmen kontrak den-
gan pelanggan untuk tahun 
2022 membuat optimistis 
Saraswanti makin menguat. 
Pihaknya juga telah melaku-
kan penandatanganan untuk 
komitmen pasokan bahan 
baku tahun 2022. Saraswanti 
mengantongi komitmen pa-
sokan bahan baku dari Laos 
untuk pabrik di Sampit, Kali-
mantan Tengah.

“Selama ini, pasokan kami 
sebagian dari Laos dan se-
bagian dari Rusia. Pasokan 
dari Laos membuat kami bisa 
menekan biaya, mengingat 
pengapalan dari Rusia biayanya 
lebih tinggi,” ujar Yahya.

Lebih jauh dia mengatakan, 
peningkatan pemesanan pu-
puk datang dari pelanggan 
existing yang loyal atau pun 
dari pelanggan baru. Hal itu 
ditopang oleh harga minyak 
sawit mentah  atau crude 
palm oil (CPO) yang bagus 
sehingga para perkebunan me-
miliki gairah untuk melakukan 
pemupukan.

Saat ini, perseroan memi-
liki lima pabrik yang tersebar 
di tiga kota, yakni Surabaya, 
Sampit dan Medan. ● dro

Saraswanti Optimistis Penjualan 
Alami Pertumbuhan

JAKARTA (IM) - Plafon 
kredit usaha rakyat (KUR) PT 
Bank Negara Indonesia (Perse-
ro) atau BNI untuk tahun 2022 
mengalami kenaikan, seiring 
dengan keputusan pemerintah 
meningkatkan plafon kredit 
bersubsidi itu.

Direktur Kelembagaan 
BNI Sis Apik Wijayanto me-
nyebutkan, alokasi KUR tahun 
ini untuk perseroan mencapai 
Rp38 triliun atau naik 22,7 
persen dari alokasi tahun lalu 
Rp30,95 triliun. 

“Kami cukup yakin untuk 
penyaluran KUR akan sesuai 
alokasi pemerintah. Terlebih, 
kami melihat permintaan dan 
kinerja KUR BNI yang sangat 
baik,” kata Sis Apik dalam ket-
erangan tertulis, Rabu (5/1).

 Ia mengatakan, alokasi 
KUR tersebut akan diman-
faatkan perseroan untuk mem-
bantu menjaga momentum 
pertumbuhan segmen UMKM 
BNI, yang saat ini tengah 
mengalami peningkatan per-
mintaan kredit.

Perseroan juga akan me-
manfaatkan alokasi KUR un-
tuk mendorong pertumbuhan 
usaha kecil di sektor komoditas 
pada 8 klaster unggulan, hal 
ini sejalan dengan arahan dari 
pemerintah untuk membangun 
industri UMKM yang kuat 
melalui strategi klaster.

Sejalan dengan strategi 
tersebut, BNI akan fokus 
untuk mendorong UMKM 
merambah pasar internasional, 
dengan cara meningkatkan 
adopsi digitalnya serta mem-

buka peluang lebih besar untuk 
ekspor. 

“BNI pun mendorong 
pembiayaan berbasis eko-
sistem dan rantai pasok untuk 
memastikan pertumbuhan 
kinerja UMKM lebih ber-
kesinambungan. Kami pun me-
miliki program pembinaan dan 
pengembangan bagi UMKM 
untuk menjawab semua isu-
isu yang mereka hadapi baik 
proses kredit, teknologi, serta 
pengembangan kapabilitas tata 
kelola bisnis,” kata Sis Apik.

Ia juga memaparkan, 
perseroan memiliki 3 fokus 
strategi untuk mendorong 
UMKM naik ke level interna-
sional. Pertama, memberday-
akan UMKM Ekspor serta 
Diaspora, di mana BNI tidak 
hanya menggarap para pelaku 
UMKM untuk melakukan 
ekspansi bisnis keluar neg-
eri, tetapi juga mendorong 
pengembangan usaha para 
warga negara Indonesia yang 
tinggal di luar negeri atau 
diaspora.  

Kedua, menciptakan eko-
sistem bisnis unggulan. Sejalan 
dengan arahan kementerian 
BUMN, BNI akan fokus dalam 
menggarap 8 klaster prioritas 
yakni klaster padi, klaster jagung, 
klaster sawit, klaster tebu, klaster 
jeruk, klaster tanaman hias, 
klaster kopi, dan klaster porang. 

Ketiga, membentuk digital 
value chain, dimana BNI mem-
berikan dukungan menyeluruh 
melalui pembiayaan hingga 
pendampingan para mitra BNI 
dari hulu ke hilir. ● dot

Plafon KUR BNI 2022 Rp38 Triliun

Pemerintah Siapkan Strategi Kejar 
Nol Emisi Karbon pada 2060

JAKARTA(IM) - Pemer-
intah melakukan sejumlah 
persiapan transisi energi un-
tuk mencapai zero emission 
pada 2060. Sejalan dengan 
itu, Menteri BUMN Erick 
Thohir juga telah menyiapkan 
roadmap ekonomi hijau.

Ia menyebutkan, road-
map ekonomi hijau ini diben-
tuk dalam rangka upaya rev-
olusi penggunaan energi di 
Indonesia. Hal ini sejalan 
dengan arahan Presiden 
Joko Widodo (Jokowi) yang 
berkomitmen menggunakan 
energi baru terbarukan seb-
agai pengganti bahan bakar 
fosil khususnya batu bara.

“Sesuai arahan Presiden 
yang telah menekankan 
komitmen bersama jajaran 
Kabinet Indonesia Maju 
untuk menggantikan batu 
bara dengan energi baru ter-
barukan, maka kami juga 
telah menyiapkan road map 
pengembangan ekonomi 
hijau dan transisi energi serta 
renewable energy sehingga 
kita segera memiliki energi 
baru terbarukan,” kata Erick, 
Rabu (5/1).

Er ick  mengatakan , 
pemerintah mendorong 43 
BUMN dan anak usahanya 
memiliki peta jalan masing-
masing untuk mendukung 
ekonomi hijau. Tidak terke-
cuali PLN, Pertamina dan 
Perusahaan Tambang Batu 

Bara Bukit Asam (PTBA).
Ia mencontohkan, PLN 

menargetkan pembangunan 
pembangkit Energi Baru 
Terbarukan (EBT) berkapa-
sitas 1,19 gigawatt (GW) pada 
2022. Proyek-proyek pem-
bangkit tersebut di antaranya 
adalah pembangkit listrik air 
dan minihidro (PLTM) yang 
ditargetkan mencapai 490 
MW dan pembangkit listrik 
tenaga panas bumi (PLTP) 
195 MW.

Di tahun 2021, PLN juga 
meningkatkan 13 PLTM den-
gan kapasitas total 71,9 MW. 
PLN juga akan segera menan-
datangani fasilitas pendanaan 
Bank Pembangunan Asia 
(ADB) untuk mendukung 
transisi energi.

Lalu Pertamina juga 
membangun pembangkit lis-
trik tenaga surya (PLTS) yang 
diproyeksikan bisa meng-
hemat Rp4 miliar setahun. 
Perusahaan migas tersebut 
telah memulai menjajaki 
bahan bakar EBT dengan 
pengalokasian belanja modal 
yang mencapai sekitar US$8,3 
miliar atau sembilan persen 
dari total belanja perusahaan 
US$92 miliar.

Pertamina juga mengem-
bangkan teknologi carbon 
capture and utilization and 
etorage (CCUS) dengan 
menggandeng ExxonMobil.

Di sektor pertambangan, 

Perusahaan Tambang Batu 
Bara Bukit Asam (PTBA) 
juga melakukan reformasi 
konsumsi energi dengan 
menekan penggunaan bahan 
bakar fosil menjadi elektrik 
sehingga dapat mengurangi 
karbon secara signifikan 
dalam pengoperasian lahan 
tambang.

 Peralihan bahan bakar 
itu diyakini dapat menghe-
mat konsumsi BBM hingga 
1,2 juta liter per tahun atau 
setara dengan Rp10,78 miliar 
per tahun.PTBA juga ten-
gah menjajaki penggunaan 
teknologi carbon, capture, uti-
lization and storage (CCUS), 
sebuah teknologi yang dapat 
menangkap dan menyimpan 
karbon.

Kemduian PT Perkebu-
nan Nusantara III (Persero) 
juga melakukan transformasi 
energi. Transformasi dilaku-
kan melalui pembangunan 
Pembangkit Listrik Tenaga 
Biogas dan Biomassa

“Komitmen perusahaan 
dalam menekan emisi kar-
bon diperlihatkan dengan 
implementasi dekarbonisasi 
melalui pembangunan Pem-
bangkit Listrik Tenaga Biogas 
dan Biomassa dengan total 
kapasitas sebesar 321 MW. 
Sekaligus dalam rangka pe-
manfaatan Energi Baru dan 
Terbarukan (EBT),” kata 
Erick. ● pan

UPAYA PEMULIHAN UMKM DI TAHUN 2022
Pekerja menyelesaikan pembuatan gitar di Rumah 
Produksi Secco Guitar di Bandung, Jawa Barat, 
Rabu (5/1). Kementerian Koperasi dan UMKM 
 menyatakan, koperasi dan UMKM siap memasuki 
fase pemulihan transformatif memasuki tahun 2022, 
salah satunya dengan cara penambahan subsidi 
bunga KUR tiga persen yang telah disalurkan kepada 
7,5 juta debitur dengan pembiayaan Rp278,38 triliun 
atau 97,81 persen dari target Rp285 triliun per 30 
Desember 2021.

IDN/ANTARA 

 IDN/ANTARA 

 IDN/ANTARA 

TRANSAKSI DI PASAR TANAH ABANG MULAI MENINGKAT
Pengunjung berbelanja di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Rabu (5/1). Pengelola Blok A Pasar 
Tanah Abang Jakarta Heri Supriyatna mengatakan pasarnya sudah mulai menggeliat dan 
terdapat peningkatan transaksi dagang sejak awal Desember 2021 sebesar 75-80 persen jika 
dibandingkan pada Desember 2020, karena dipengaruhi pelonggaran kebijakan PPKM serta 
momen mendekati bulan Ramadhan dan Lebaran tahun 2022.
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