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LPEI Komitmen Optimalkan PMN
untuk Pengembangan Ekspor Nasional
Direktur Eksekutif LPEI, Rijani Tirtoso 
menyampaikan, PMN disalurkan LPEI un-
tuk pembiayaan dan penjaminan dalam 
rangka penugasan umum maupun penu-
gasan khusus. Penugasan khusus terse-
but disalurkan untuk mendukung proyek 
atau program yang dianggap penting 
oleh negara termasuk dalam rangka 
Pemulihan Ekonomi Nasional.

JAKARTA (IM) - Lem-
baga Pembiayaan Ekspor 
Indonesia (LPEI) sebagai 
salah satu Special Mission 
Vehicle (SMV) Kementerian 
Keuangan (Kemenkeu) RI 
menandatangani Pernyataan 
Komitmen Penerima Investasi 
Pemerintah, Rabu (5/1) lalu.

Sebagai lembaga khusus 
yang memiliki mandat un-
tuk menyediakan pembiayaan 
ekspor nasional dalam bentuk 
pembiayaan, penjaminan dan 
asuransi serta jasa konsultasi, 

LPEI mendapat Penyertaan 
Modal Negara (PMN) untuk 
penguatan permodalan dan 
peningkatan kapasitas usaha 
LPEI yang telah diterima se-
jak tahun 2010 dengan nilai 
mencapai Rp28,7 triliun per 
Desember 2021.

Direktur Eksekutif  LPEI, 
Rijani Tirtoso menyampaikan, 
PMN disalurkan LPEI untuk 
pembiayaan dan penjami-
nan dalam rangka penugasan 
umum maupun penugasan 
khusus. Penugasan khusus 

JAKARTA (IM) - Men-
teri Investasi/Kepala Badan 
Koordinasi Penanaman Modal, 
Bahlil Lahadalia mengatakan,  
pemerintah akan membuka 
ekspor batu bara. Syaratnya 
jika pemenuhan stok dalam 
negeri sudah terpenuhi.

“Kalau sudah cadangan 
kita terpenuhi untuk PLN dan 
kebutuhan dalam negeri sekitar 
5-6 juta sudah terpenuhi, boleh 
ekspor,” ujar Bahlil kepada 
media, di Kantor Kement-
erian Investasi/Kepala Badan 
Koordinasi Penanaman Modal, 
Jumat (7/2).

Ia mengatakan setiap hari 
berkomunikasi dengan Menteri 
ESDM untuk mencari solusi. Ia 
menegaskan prioritasnya untuk 
kebutuhan dalam negeri terlebih 
dahulu. “Kebutuhan dalam neg-
eri ada, kemudian ekspor pun 
jalan,” lanjutnya.

Ia juga mengungkap ban-
yak negara yang menyurati 
negara agar jangan melarang 
ekspor DMO. Apalagi saat ini 
tengah krisis energi dunia.

“Saya tahu banyak negara 
yang menyampaikan surat 
agar jangan sampai terjadi 
pelarangan ekspor karena 
sekarang kan musim dingin, 
apalagi krisis energi dunia. 
Kita bertanggung jawab juga 
terhadap kepentingan dunia. 
Tetapi kita minta percepatan, 

penuhi stok dalam negeri 
lalu kita ekspor. Kalau selesai 
minggu-minggu besok 5-6 juta 
boleh kita ekspor,” jelasnya.

Bahlil juga menegaskan 
pelarangan ekspor batu bara 
ini tidak mengganggu investasi 
negara. “Nggak! Nggak ada 
pengaruhnya terhadap in-
vestasi,” tegasnya.

Ia juga menjelaskan ma-
salah mendasar pencabutan izin 
ribuan usaha pertambangan. 
Salah satunya sudah diberikan 
izin usaha bertahun-tahun tetapi 
tidak berjalan. “Pertama, izin 
sudah dikasih nggak jalan-jalan 
untuk apa izin dikasih sudah 
puluhan tahun IUP itu. Kedua, 
dia sudah punya izin tidak men-
gajukan rencananya. Ada apa di 
balik itu?” ujarnya.

Kemudian, Bahlil men-
gatakan perusahaan yang di-
berikan izin usaha itu namanya 
tidak jelas. Sementara, untuk 
sektor kehutanan dan perke-
bunan kerap menelantarkan 
lahan dan tidak mengirim 
rencana kerja.

“Contoh pembangunan 
kebun tidak ada bangun-ban-
gunnya. Ya pasti dicabutlah. 
Negara inikan diatur oleh 
negara. Jadi izin jangan diang-
gap punya dia. Nggak bisa. 
Ini semua dikelola oleh negara 
dan ini tanpa pandang bulu,” 
tandasnya.  hen

Keran Ekspor Batu Bara Bakal
Dibuka Lagi dengan Syarat

JAKARTA (IM) - Ke-
menterian Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) mengalih-
kan saham 5 BUMN Pangan 
kepada PT Rajawali Nusan-
tara Indonesia (Persero) atau 
RNI. Dengan begitu, RNI 
resmi menjadi induk Holding 
BUMN Pangan.

Adapun ke 5 BUMN yang 
dimaksud adalah PT Perusa-
haan Perdagangan Indonesia 
(Persero), PT Sang Hyang 
Seri, PT Perikanan Indonesia 
(Persero), PT Berdikari dan 
PT Garam. Penandatanganan 
Akta Inbreng saham pemer-
intah antara RNI dan kelima 
BUMN Pangan terselenggara, 
Jumat (7/1).

S e b e l u m n y a ,  t e l a h 
mendapatkan restu dari Pres-
iden Joko Widodo (Jokowi) 
melalui Peraturan Pemerin-
tah (PP) Nomor 118 Tahun 
2021 tentang Penambahan 
Penyertaan Modal Negara 
(PMN) ke dalam modal sa-
ham RNI. Serta, dilengkapi 
dengan Keputusan Menteri 
Keuangan (KMK) Nomor 
555/KMK.06/2021 tentang 
Penetapan Nilai Penyertaan 
Modal Negara RI ke dalam 
Modal Saham PT RNI (Per-
sero) yang juga telah di-

tandatangani oleh Menteri 
Keuangan Sri Mulyani.

Wakil Menteri BUMN 
I, Pahala Nugraha Mansury 
mengatakan penandatanganan 
akta inbreng merupakan mo-
mentum bersejarah mengingat 
terdiri atas penggabungan 
BUMN Pangan menjadi satu 
holding BUMN Pangan.

“Dengan terbentuknya 
Holding BUMN Pangan di-
harapkan akan memperkuat 
sektor pangan secara keselu-
ruhan dengan menggabung-
kan kekuatan secara bersama 
– sama, melalui upaya - upaya 
strategis juga dilakukan mulai 
dari meningkatkan kapasi-
tas produksi, perluasan akses 
market dan jaringan distribusi 
pangan,” ujar Pahala dalam 
keterangan pers, Jumat (7/1).

Direktur Utama RNI, 
Arief  Prasetyo Adi mencatat 
penandatanganan akta inbreng 
merupakan tonggak sejarah 
bagi RNI sebagai induk Hold-
ing BUMN Pangan, meng-
ingat proses yang dinamika 
panjang mulai pemerseroan 
salah satu anggota holding, 
permergeran, proses inbreng 
dan hari ini dibuktikan dapat 
terwujud terbentuknya hold-
ing pangan.  dot

RNI Resmi Jadi Holding Pangan

JAKARTA (IM) - Ber-
dasarkan peta jalan Making 
Indonesia 4.0, industri kimia 
adalah salah satu sektor yang 
mendapat prioritas pengem-
bangan karena mampu mem-
berikan kontribusi yang sig-
nifikan bagi perekonomian 
nasional. Sebab, bahan-bahan 
kimia merupakan komoditas 
yang strategis untuk digunakan 
sebagai bahan baku di berbagai 
sektor industri lainnya.

“Industri kimia masuk 
dalam Top 3 kontributor 
besar terhadap kinerja sektor 
industri pengolahan nonmi-
gas sehingga menjadi sek-
tor yang berperan penting 
pada pertumbuhan industri 
manufaktur nasional,” kata 
Direktur Jenderal Industri 
Kimia, Farmasi dan Tekstil 
(IKFT) Muhammad Khayam 
pada acara Penandatanganan 
MoU antara Kementerian In-
vestasi/BKPM dengan Lotte 
Chemical Corporation, dan 
Perjanjian EPC di Jakarta, 
Jumat (7/1).

Khayam mengemukakan, 
pihaknya bertekad untuk ter-

us menekan defisit neraca 
perdagangan di sektor industri 
kimia. “Oleh karena itu, perlu 
pengembangan investasi di 
industri kimia yang juga dapat 
mengakselerasi untuk subti-
tusi impor bahan dan barang 
kimia,” tuturnya.

Sejak tahun 2020 hingga 
nanti pada 2025, pemerintah 
tengah berupaya mengawal 
proyek-proyek raksasa pem-
bangunan industri kimia yang 
total nilai investasinya men-
capai USD31 miliar. Salah 
satunya adalah Proyek PT 
Lotte Chemical Indonesia di 
Cilegon, yang akan menyerap 
tenaga kerja hingga 15.000 
orang pada masa konstruksi 
dan 1.300 orang pada saat 
operasi komersial.

“Investasi proyek PT Lotte 
Chemical Indonesia di Cilegon 
akan memiliki total kapasitas 
produksi sebanyak 3,1 juta ton 
per tahun akan menghasilkan 
berbagai produk petrokimia 
hulu dan hilir seperti Etilena, 
Propilena, BTX, Butadiena, 
Polietilena (PE), dan Polipro-
pilena (PP),” sebutnya.  dot

Kemenperin Fokus Substitusi
Impor di Sektor Industri Kimia

PREDIKSI KUNJUNGAN PUSAT PERBELANJAAN 2022
Pengunjung berjalan di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan 
Senayan, Jakarta, Kamis (6/1). Asosiasi Pengusaha Pusat Perbelanjaan 
Indonesia (APPBI) memperkirakan kunjungan masyarakat ke pusat per-
belanjaan tahun ini akan naik sekitar 80-90 persen yang salah satunya 
dilandasi target pemerintah untuk menyelesaikan vaksinasi 70 persen 
dari populasi pada Maret-April 2022 yang akan mendorong pemulihan 
kondisi usaha.
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men UKM secara komersial 
dan Penugasan Khusus.

“Kami akan secara 
maksimal menyalurkan 
PMN baik yang sifatnya 
komersial maupun penu-
gasan khusus seperti PKE 
Kawasan, UKM, trade fi -
nance, alat transportasi. Se-
mentara dari jasa konsultasi, 
LPEI akan menargetkan 
program kolaborasi rumah 
ekspor di 4 wilayah, yaitu 
Solo, Jakarta, Makassar dan 
Surabaya,serta 100 eksportir 
baru UKM dan 10 Program 
klaster Desa Devisa baru. 
Tercapainya seluruh target 
ini tentu akan membutuh-
kan kolaborasi dengan selu-
ruh pemangku kepentingan 
dalam eksosistem ekspor,” 
ujar Rinjani.  pan

tersebut disalurkan untuk men-
dukung proyek atau program 
yang dianggap penting oleh 
negara termasuk dalam rangka 
Pemulihan Ekonomi Nasional. 
PMN yang diterima LPEI 
telah memberikan dampak 
yang positif  baik bagi institusi 
maupun negara.

“Bagi institusi, PMN telah 
membantu LPEI mampu men-
gakselerasi pembiayaan hingga 
Rp84 triliun, Penjaminan ter-
masuk PEN sebesar Rp13 
triliun, Asuransi Rp11 triliun, 
serta penciptaan eksportir baru 
dan 6 Program Desa Devisa 
dengan 27 desa binaan. Bagi 
negara, LPEI telah menghasil-
kan kontribusi PNBP untuk 
negara dengan total sebesar 
Rp1,4 triliun, keseluruhannya 
pada periode 2010 hingga 

2021,” ujar Rijani dilansir dari 
laman Kemenkeu, Jumat (7/1).

Selain itu, atas pembiayaan 
yang disalurkan pada tahun 
2021, LPEI memiliki dam-
pak pengembangan seperti 
peningkatan investasi 2,5 kali 
atau Rp212 triliun, peningkatan 
PB sebesar 2,5 kali atau seni-
lai Rp211 triliun, peningkatan 
ekspor hingga 3,6 kali atau 
senilai Rp302 triliun, dan pe-
nyerapan tenaga kerja mencapai 
51 orang per Rp1 miliar pem-
biayaan yang disalurkan LPEI.

Dengan berbagai pencapa-
ian tersebut, LPEI akan terus 
mengoptimalkan PMN yang 
diterima untuk meningkatkan 
perekonomian negara melalui 
ekspor. Tahun 2022 LPEI akan 
kembali menyalurkan PMN 
sebesar Rp5 triliun kepada seg-

Atase Perdagangan Kairo Fasilitasi Potensi 
Transaksi Kopi ke Mesir Senilai USD5,4 Juta

Indonesia. Diharapkan para 
pelaku usaha Indonesia dapat 
menjaga kualitas dan ketersedi-
aan produksi kopi. Khususnya 
dengan semakin banyaknya 
permintaan produk kopi yang 
meningkat setiap hari. Untuk 
itu,  dibutuhkan  konsentrasi  
tinggi  dalam  menjaga  rantai  
pasok  kopi  ke  Mesir,” ung-
kap Atase Perdagangan KBRI 
Kairo, Irman Adi Purwanto, 
seperti dilansir dari laman 
Kemendag, Jumat (7/1).

Dubes Lutfi Rauf  juga 
menyampaikan, tahun 2022 
merupakan genap 75 tahun 
terjalinnya  hubungan  bilateral  
Indonesia-Mesir.  Sehingga  
saat  ini merupakan  waktu 
yang  tepat untuk memperkaya 
hubungan ekonomi perdagan-
gan Indonesia-Mesir.

Menurut  Lutfi ,  meskipun  
di  masa  pandemi,  perger-
akan  ekspor  kopi Indonesia  
terus meningkat. Berdasarkan 
data dari BPS, ekspor kopi 
Indonesia ke Mesir periode 
Januari─November 2021 sebe-
sar USD109,80 juta atau naik 
67,40 persen dibandingkan 
periode yang sama tahun lalu 
yang  sebesar  USD 65,59  juta.

“Hal  ini  membuktikan  
tingginya  permintaan  produk  
kopi  di  Mesir sehingga  perlu  
upaya  dan  strategi  berkelan-
jutan  untuk  mempertahakan  
posisi  Indonesia  di  Pasar kopi 
mesir,” tuturnya.

Moca  Coffee  adalah  

perusahaan  kopi  yang  
berdomisili  di  Kawasan  
Shoubra  El  khema,  dan 
memusatkan pemasaran 
kopinya di daerah Delta, 
Utara Mesir, termasuk 
ekspor ke beberapa kota 
di Eropa. Potensi transaksi 
per bulan Moca Coffee dari 
Indonesia sebesar USD450 
ribu dan untuk satu tahun 
potensi transaksi mencapai 
USD5,4 juta.

Perwakilan   Marketing   
Internasional   PT   Aka   
Azhariyah   Group Muham-
mad   Fachry   Fanani me-
nyampaikan  terima  kasih  
atas  dukungan  dan  fasili-
tasi  KBRI  Kairo  dalam  
mempromosikan  dan 
menegosiasikan  produk  
kopi  unggulan  Indonesia. 
“Kami  berkomitmen  un-
tuk  memberikan  produk 
kopi  terbaik  yang  kami  
miliki  di antaranya kopi  pe-
malang,  kopi  temanggung,  
dan  kopi  sumatera yang su-
dah siapekspor secara terus 
menerus,” terang Fachry.

Tota l  perdagangan 
Indonesia-Mesir periode 
Januari-Oktober 2021 sebe-
sar USD1,50 miliar. Ekspor 
Indonesia  sebesar  USD 
1,33miliar  dan  impor  In-
donesia dari  Mesir  sebe-
sar  USD 176  juta dengan 
demikian, neraca perdagan-
gan Indonesia surplus USD 
1,15 miliar dari Mesir.  dro

KAIRO (IM) - Menga-
wali tahun 2022, Atase Perda-
gangan Kairo memfasilitasi 
ekspor kopi Indonesia  ke  
Mesir  dengan  potensi  tran-
saksi  sebesar  USD5,4  juta.  
Transaksi  dilakukan  antara 
PT Aka Azhariyah Group 
dari Indonesia dengan Egypt 
Coffee Export(Moca Coffee) 
dari Mesir dengan trial  order 
senilai  USD 106  ribu  atau  
sebanyak  2  kontainer  20  kaki  
dengan  kapasitas  40  ton.

Selanjutnya, buyer Mesir 
akan melakukan repeat order 
sepanjang tahun 2022 untuk 
10 kontainer per bulan sebesar 
USD450 ribu sehingga total 
nilainya mencapai USD5,4 juta.

Fasilitasi dilaksanakan  
pada  Selasa  (4/1) lalu  di 
Kedutaan  Besar  RI Kairo,  
Mesir. Penandatanganan per-
janjian  transaksi  dagang  ini  
disaksikan  langsung oleh  
Duta  Besar  RI  untuk  Mesir 
Lutfi   Rauf, Pelaksana  Fungsi  
Ekonomi  Dadang  Rahmat,  
Sekretaris  I  Ekonomi  KBRI  
Kairo  Kuntum  Khaira Um-
mah,  serta secara virtual yaitu 
Ketua  UMKM  Jawa  Tengah 
Zirin  dan  Ketua  Asosiasi  
Kopi  Jawa Tengah Mitro.

“Fasilitasi ekspor ini di-
lakukan untuk meningkat-
kan volume ekspor Indonesia 
ke Mesir, khususnya dalam  
mempertahankan  kepercay-
aan  buyer  Mesir  terhadap  
produk-produk  unggulan  
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REKOR PENGHIMPUNAN
DANA PASAR MODAL 2021

Layar menampilkan pergerakan indeks harga 
saham di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat 
(7/1). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat 
penghimpunan dana di pasar modal pada 2021 
memecahkan rekor yang mencapai Rp363,3 
triliun. Angka itu naik 207 persen dibandingkan 
tahun 2020 yaitu Rp118 triliun.

MENHUB PIMPIN RAPAT RENCANA MENHUB PIMPIN RAPAT RENCANA 
INTEGRASI LAYANAN TRANSPORTASIINTEGRASI LAYANAN TRANSPORTASI

Menteri Perhubungan Budi Karya Menteri Perhubungan Budi Karya 
Sumadi (tengah) didampingi Gubernur Sumadi (tengah) didampingi Gubernur 
Sumatera Selatan Herman Deru (kan-Sumatera Selatan Herman Deru (kan-
an) dan Walikota Palembang Harnojoyo an) dan Walikota Palembang Harnojoyo 
(kiri) menjawab pertanyaan wartawan (kiri) menjawab pertanyaan wartawan 
usai memimpin rapat rencana integrasi usai memimpin rapat rencana integrasi 
layanan transportasi dan pembangu-layanan transportasi dan pembangu-
nan Pelabuhan Palembang Baru (New nan Pelabuhan Palembang Baru (New 
Palembang) Tangjung Carat di Griya Palembang) Tangjung Carat di Griya 
Agung Palembang, Sumatera Selatan, Agung Palembang, Sumatera Selatan, 
Kamis (6/1). Dalam rapat tersebut Kamis (6/1). Dalam rapat tersebut 
Budi Karya Sumadi meminta Guber-Budi Karya Sumadi meminta Guber-
nur Sumatera Selatan dan Wali Kota nur Sumatera Selatan dan Wali Kota 
Palembang untuk lebih gencar menga-Palembang untuk lebih gencar menga-
dakan sosialisasi penggunaan angkutan dakan sosialisasi penggunaan angkutan 
umum baik Light Rail Transit (LRT), umum baik Light Rail Transit (LRT), 
Bus, oplet serta angkutan air kepada Bus, oplet serta angkutan air kepada 
masyarakat agar dapat meningkatkan masyarakat agar dapat meningkatkan 
minat masyarakat menggunakannya.minat masyarakat menggunakannya.
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