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MENTERI BUMN GANTI DIREKTUR ENERGI PRIMER PLN
Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan keterangan pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (6/1). Menteri BUMN 
Erick Thohir mengganti posisi Rudy Hendra Prastowo selaku Direktur Energi Primer PT PLN dengan Hartanto Wibowo 
akibat krisis batu bara yang dialami oleh perusahaan listrik negara tersebut.

kerja baru di Indonesia pada 
2030. Dari jumlah itu, 75 per-
sennya atau sebanyak 3,3 juta 
pekerjaan diperuntukkan bagi 
tenaga kerja perempuan.

Selain membuka lapan-
gan kerja baru, investasi hijau 
dalam ekonomi sirkular juga 
dapat meningkatkan Produk 
Domestik Bruto (PDB) In-
donesia hingga sekitar Rp593 
triliun-Rp638 triliun di 2030.

“Ada penciptaan 4,4 juta 
lapangan kerja baru kalau 
misalnya ini kita laksanakan 
dengan baik. Dari hasil ka-
jian yang sudah kami buat, 
ternyata sirkular ekonomi bila 
diterapkan kontribusi PDB ini 
sangat besar, hampir Rp600 
triliun,” kata Medrilzam dalam 
webinar “Transisi Ekonomi 
Hijau”, seperti dikutip dari 
Antaranews.com, Kamis (6/1).

Ia mengatakan, dengan 
ekonomi sirkular akan mengu-
rangi limbah sebesar 18 pers-

en-52 persen dibandingkan 
business as usual pada 2030. 
Dengan demikian, berkontri-
busi menurunkan emisi gas 
rumah kaca (GRK) sebesar 
126 juta ton karbon dioksida.

“Ini kesannya seperti mim-
pi, tapi di luar negeri sudah 
mulai mengarah ke sana. Sudah 
ada beberapa negara mulai 
mendeklarasikan bahwa ham-
pir semua produk-produknya 
dihasilkan dari proses sirkular 
ekonomi,” lanjut Medrilzam.

Ia juga mengatakan, eko-
nomi hijau menjadi model pem-
bangunan yang dapat mencegah 
perubahan iklim lebih lanjut agar 
lingkungan tidak rusak dan tidak 
merugikan Indonesia.

“Kalau kita masih melaku-
kan business as usual (tidak 
berubah) ini akan mening-
katkan emisi kita, walaupun 
intensitas emisi gas rumah kaca 
kita menurun, tapi kelihatan-
nya proyeksi emisi kita akan 

banyak didominasi oleh 
sektor energi dan ini perlu 
disikapi dengan baik,” kata 
Medrizal.

Ia menambahkan, jika 
tak menerapkan ekonomi 
hijau, maka pendapatan per 
kapita Indonesia tak akan 
mencapai target US$12.000 
dollar AS-US$13.000.

Menur ut  Medr iza l , 
Indonesia harus ambisius 
mengejar pertumbuhan 6 
persen per tahun melalui 
ekonomi hijau dan rendah 
karbon. Dengan ekonomi 
hijau, penciptaan lapangan 
kerja dan investasi hijau 
baru bisa didorong.

“Isu perubahan iklim 
jangan hanya dianggap isu 
lingkungan. Saya menga-
jak semua pihak, bahwa 
isu ini juga terkait dengan 
bagaimana kita melakukan 
pembangunan dan investa-
si,” katanya. ● dot

Bappenas: Investasi Hijau Bisa Ciptakan 
4,4 Juta Lapangan Kerja Baru
“Ada penciptaan 4,4 juta lapangan 
kerja baru kalau misalnya ini kita lak-
sanakan dengan baik. Dari hasil kajian 
yang sudah kami buat, ternyata sirkular 
ekonomi bila diterapkan kontribusi PDB 
ini sangat besar, hampir Rp600 triliun,” 
kata Medrilzam.

JAKARTA (IM) - Di-
rektur Lingkungan Hidup 
Kementerian Perencanaan 
Pembangunan  Nas iona l 

(PPN)/Bappenas,  Medrilzam 
mengatakan, investasi hijau 
dalam ekonomi sirkular bisa 
menciptakan 4,4 juta lapangan 

JAKARTA (IM) - Badan 
Layanan Umum Pusat Pen-
gelolaan Dana Pembiayaan 
Perumahan (BLU PPDPP) 
telah mengalihkan dana Fasili-
tas Likuiditas Pembiayaan 
Perumahan (FLPP) sebesar 
Rp60,67 triliun kepada Badan 
Pengelola Tabungan Peruma-
han Rakyat (BP Tapera).

Demikian disampaikan 
Direktur Sistem Manajemen 
Investasi Kementerian Keuan-
gan Syafriadi pada acara pen-
andatanganan perjanjian kerja 
sama (PKS) antara BP Tapera 
dengan 38 bank penyalur 
FLPP, Kamis (6/1). “Alham-
dulillah, dana FLPP sebesar 
Rp60,67 triliun telah berhasil 
dialihkan kepada BP Tapera,” 
kata Syafriadi.

Selanjutnya, pengelolaan 
dana FLPP di BP Tapera 
akan dilakukan melalui skema 
investasi Pemerintah sesuai 
dengan Peraturan Pemerin-
tah (PP) Nomor 63 Tahun 
2019 dan Peraturan Menteri 
Keuangan (PMK) 53 Tahun 
2020.

Syafriadi menjelaskan, 
proses penunjukkan BP Ta-
pera sebagai Operator In-
vestasi Pemerintah (OIP) telah 
dilakukan berdasarkan Surat 
Menteri Keuangan RI Nomor 

S/1100/2021 tanggal 6 De-
sember 2021.

“Sehingga ke depan, pen-
gelolaan dana FLPP akan 
merujuk perjanjian investasi 
yang telah ditandatangani 
Menteri Keuangan dan Komis-
ioner BP Tapera pada tanggal 
22 Desember 2021 yang lalu,” 
ujar dia.

Untuk tahun ini, BP Ta-
pera menargetkan penyaluran 
dana FLPP sebesar Rp23 tril-
iun untuk membiayai 200.000 
unit rumah.

Komisioner BP Tapera 
Adi Setianto menuturkan, tar-
get tersebut menjadi tantangan 
tersendiri bagi BP Tapera. 
“Target tersebut menjadi tan-
tangan tersendiri bagi BP Ta-
pera yang baru saja menerima 
amanah mengelola FLPP,”  
kata Adi.

Pihaknya pun membutuh-
kan dukungan para stakehold-
ers (pemangku kepentingan) 
seperti bank, pengembang, 
lembaga pembiayaan dari sisi 
penguatan dan lainnya, serta 
Pemerintah Daerah (Pemda).

Ia berharap, program pe-
rumahan ini akan berjalan lan-
car dan pihaknya akan selalu 
siap menerima masukan yang 
bersifat membangun demi 
kebaikan bersama. ● dot

Dana FLPP Rp60,67 Triliun
Resmi Beralih ke BP Tapera

JAKARTA (IM) - Salah 
satu sektor yang paling ter-
pukul oleh pandemi adalah 
Usaha Mikro Kecil Menengah 
(UMKM). Namun, di sisi lain 
UMKM juga memiliki potensi 
untuk membangkitkan pereko-
nomian nasional. 

Untuk itu, pemerintah 
terus fokus pada program 
Pemulihan Ekonomi Nasi-
onal (PEN) untuk membantu 
masyarakat yang kehilangan 
pekerjaan dan/atau berkurang-
nya penghasilan karena dam-
pak pandemi.

Bagi UMKM, pemerintah 
telah memberikan relaksasi 
pembiayaan kredit program, 
Bantuan Produktif  Usaha Mi-
kro (BPUM), pendanaan mu-
rah untuk disalurkan sebagai 
pembiayaan usaha, tambahan 
subsidi bunga/margin pembi-
ayaan, serta penjaminan kredit.

Salah satunya adalah pem-
biayaan Ultra Mikro (UMi) 
yang dikelola oleh Badan Lay-
anan Umum Pusat Investasi 
Pemerintah (BLU PIP) dan 
disalurkan melalui lembaga 
keuangan bukan bank.

Dalam rangkaian kunjun-
gan kerja ke Provinsi Kaliman-
tan Timur, Rabu (05/1) lalu, 

Menteri Keuangan (Menkeu) 
Sri Mulyani Indrawati berke-
sempatan berdialog dan ber-
belanja beberapa produk dari 
para pelaku UMKM setempat 
pada acara Expo UMi dan 
UMKM.

“Menkeu memberikan 
semangat kepada para pelaku 
UMKM agar tetap terus beri-
novasi dalam berusaha khu-
susnya di masa pandemi ini. 
Menkeu juga menekankan 
bahwa pembiayaan dan du-
kungan program pendampin-
gan yang diperoleh oleh para 
pelaku usaha adalah bukti 
dari kehadiran pemerintah 
dan bahwa APBN digunakan 
untuk mendukung para pelaku 
UMKM,” kata Mohd. Zeki 
Arifudin selaku Plh. Direktur 
Keuangan Umum dan Sistem 
Informasi PIP, dalam ket-
erangan resminya dilansir dari 
Kemenkeu, Kamis (6/1).

S e l a i n  i t u ,  p rog r am 
pendampingan dan pelatihan 
yang disediakan BLU PIP 
melalui program bersama 
sahabat UMi juga bisa diman-
faatkan oleh pelaku usaha 
agar tetap  bisa terus maju dan 
mengikuti tren pengembangan 
usaha. ● dro

Pemerintah Fokus Dukung 
UMKM Melalui Pembiayaan UMi

JAKARTA (IM) - SKK 
Migas memastikan, industri 
hulu minyak dan gas bumi 
akan terus memasok gas 
alam cair atau LNG untuk 
memenuhi kebutuhan sektor 
kelistrikan. Hal itu merespons 
permintaan Presiden Joko 
Widodo (Jokowi) agar semua 
pasokan LNG diprioritaskan 
untuk kebutuhan dalam negeri.

Saat ini diketahui PLN 
krisis pasokan LNG dan batu 
bara sebagai bahan bakar pem-
bangkit.

Deputi Keuangan dan 
Monetisasi SKK Migas, Ar-
ief  Setiawan Handoko men-
gatakan, pada 2022 sektor 
hulu migas telah menyiapkan 
58 kargo LNG untuk sektor 
kelistrikan dalam negeri yang 
berasan dari kilang LNG Bon-
tang dan Tangguh. “Saat ini 
seluruh pihak terkait sedang 
memastikan ketersediaan en-
ergi untuk kelistrikan, khusus-
nya di kuartal I tahun 2022,” 
ujarnya dalam keterangan 
tertulis, Kamis (6/1).

Arief  menjelaskan, dalam 
tiga tahun terakhir, sektor 
hulu migas selalu berhasil 
memenuhi komitmen jumlah 
kargo LNG untuk sektor kel-
istrikan dalam negeri.

Secara rinci, realisasi pa-
sokan LNG untuk PLN dari 
kedua Kilang Bontang dan 
Tangguh sebanyak 58 kargo di 
tahun 2019, 40 kargo di 2020, 
dan 54 kargo di 2021.  “Semua 
kebutuhan bisa dipenuhi, ter-

masuk beberapa permintaan 
yang secara tata waktu berubah 
dari jadwal semula,” ujarnya.

Bahkan menurut catatan 
SKK Migas, terdapat kargo-
kargo yang secara kontraktual 
sudah disiapkan, namun tidak 
terserap oleh PLN yaitu seban-
yak 13 kargo di 2020 dan 11 
kargo di 2021.

Ia menegaskan, LNG 
merupakan komoditas yang 
butuh waktu untuk menyiap-
kannya. Maka SKK Migas 
berharap seluruh kargo yang 
disiapkan untuk PLN dapat 
diserap sepenuhnya.

“Perencanaan penggunaan 
bahan bakar LNG untuk sek-
tor kelistrikan diharapkan 
dapat dibenahi ke depannya 
untuk memastikan pasokan 
aman bagi pembeli dan kes-
inambungan produksi bagi 
penjual” kata Arief.

Adapun sektor hulu migas 
mulai memasok LNG untuk 
domestik di 2012. Saat itu vol-
ume pasokan untuk domestik 
masih sebesar 14 kargo. Jum-
lah tersebut terus meningkat 
dengan angka tertinggi sebesar 
60,6 kargo di 2019. Permintaan 
LNG pun turun di 2020 akibat 
pandemi, membuat pasokan 
untuk domestik turun ke 44,9 
kargo.

“Komitmen untuk mendu-
kung sektor kelistrikan ini akan 
terus kami jaga seiring semakin 
strategisnya peranan gas alam 
sebagai energi transisi,”  tandas 
Arief. ● pan

Hulu Migas Siapkan 58 Kargo 
LNG untuk Produksi Listrik PLN

Kemenperin Fokus Mengakselerasi 
Pengembangan Industri Halal

JAKARTA (IM) - Ke-
menterian Perindustrian 
(Kemenperin) fokus untuk 
mengakselerasi pengem-
bangan sektor industri dan 
kawasan industri halal di 
tanah air yang berdaya saing 
global. Apalagi, Indonesia 
punya potensi pasar halal 
yang sangat besar sebagai 
negara dengan populasi 
penduduk muslim terbesar 
di dunia.

“Adanya potensi terse-
but, membuat kebutuhan 
terhadap jaminan produk 
halal sangat penting. Oleh 
karena itu, Kemenperin 
bertekad untuk membangun 
ekosistem halal yang terinte-
grasi,” kata Kepala Badan 
Standardisasi dan Kebi-
jakan Jasa Industri (BSKJI) 
Doddy Rahadi di Jakarta, 
Kamis (6/1).

Dalam laporan The 
State of  Global Islamic 
Economic Report pada 
tahun 2020 – 2021, umat 
muslim dunia membelan-
jakan lebih dari USD2,02 
triliun atau setara Rp29 ribu 
triliun untuk bidang kebu-
tuhan makanan, farmasi, 
kosmetik, fesyen, pariwisata 
dan sektor syariah lainnya. 
Jumlah tersebut meningkat 
3,2% dibandingkan tahun 
2018.

“Peningkatan pada per-
mintaan produk makanan 

dan minuman halal meru-
pakan peluang besar bagi 
sektor industrinya. Hal ini 
juga dapat memberikan 
kontribusi besar bagi per-
ekonomian nasional,” tu-
turnya

Menurut Doddy, per-
mintaan produk makanan 
dan minuman halal yang 
terus meningkat, seiring me-
ningkatnya juga pemahaman 
masyarakat akan jaminan 
produk yang halal. 

Untuk menghasilkan 
produk halal, banyak aspek 
yang menjadi perhatian, sep-
erti bahan baku, teknologi 
penunjang, fasilitas pen-
dukung dan sumber daya 
manusia (SDM) industri. 

“Seiring dengan pening-
katan permintaan tersebut, 
kebutuhan akan industri 
penunjang makanan dan 
minuman juga mengalami 
peningkatan,” imbuhnya.

I n d u s t r i  k e m a s a n 
makanan dan minuman 
merupakan salah satu sektor 
penunjangnya, yang memi-
liki peranan sangat penting. 

Makanan dan minuman 
yang telah terjamin kehalal-
annya juga harus dikemas 
didalam kemasan yang su-
dah terjamin kehalalannya 
sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku.

Kemasan kaleng berba-
han baku baja lapis timah 

elektrolisa (tinplate) meru-
pakan salah satu kemasan 
yang dipakai mayoritas oleh 
industri makanan dan minu-
man dalam negeri. 

PT Latinusa sebagai 
satu-satunya produsen 
bahan baku kemasan ka-
leng tinplate di Indonesia, 
berkomitmen untuk turut 
menyukseskan program 
halal yang digaungkan oleh 
pemerintah.

Pada tahun 2015, PT 
Latinusa telah berhasil 
mendapatkan sertifi kat halal 
yang dikeluarkan oleh LP-
POM MUI untuk tinplate 
yang diproduksi. Hal ini 
menjadikan PT Latinusa 
sebagai satu satunya industri 
baja nasional yang memiliki 
sertifi kat halal.

Pada tahun 2021, sesuai 
dengan perubahan penge-
lolaan sertifikasi jaminan 
produk halal yang sebelum-
nya berada di MUI men-
jadi ke Badan Penyeleng-
gara Jaminan Produk Halal 
(BPJPH), PT Latinusa telah 
sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku tersebut. 

“Kebutuhan akan tin-
plate yang halal ini seb-
agai perwujudan keinginan 
pelanggan Latinusa khusus-
nya di sektor makanan dan 
minuman,”  ungkap Direk-
tur Komersial PT Latinusa, 
Yulia Heryati. ● hen

PRODUKSI SUMPIT DARI LIMBAH POHON 
KUALITAS EKSPOR

Pekerja menyortir sumpit kayu sebelum dikemas 
di Sentra IKM Temanggung Tilung,  Palangkaraya, 
 Kalimantan Tengah, Kamis (6/1). Dalam sehari, 
 mereka mampu memproduksi 10 ribu pasang sumpit 
kayu berbahan dasar limbah pohon  meranti putih 
tersebut dengan harga jual Rp1,3 juta hingga Rp2,5 
juta per box berisi seribu  tergantung jenisnya dan 
telah menembus pasar ekspor seperti Jepang, Korea 
serta kawasan di Asia Tenggara.

IDN/ANTARA 

 IDN/ANTARA 

 IDN/ANTARA 

REALISASI JALAN TOL 2021
Pekerja menggunakan alat berat beraktivitas di proyek pembangunan tol Serang-Panimbang 
di Rangkasbitung, Lebak, Banten, Kamis (6/1). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat (PUPR) mencatat realisasi jalan tol yang telah beroperasi hingga tahun 2021 sepanjang 
2.489 kilometer dan telah menghubungkan kawasan-kawasan produktif seperti kawasan 
industri, pariwisata, bandara dan pelabuhan. 
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