
INTERNATIONAL MEDIA, SENIN 10 JANUARI 2022EkonomiBisnis 3

Hal 3 Ekbis OK BARU.indd   1 3/25/2020   7:13:09 PM

RENCANA PENERAPAN BAYAR TOL TANPA SENTUH
Pengendara roda empat melintas di gerbang tol Cikeusal di Kabupaten Serang, Banten, Minggu (9/1). Badan Pengatur 
Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR berencana akan menerapkan sistem transaksi tol nirsentuh dan tanpa berhenti atau 
Multi Lane Free Flow (MLFF) yang akan diaplikasikan secara bertahap mulai Desember 2022.

internasional besar dipimpin 
oleh negara anggota ASEAN, 
antara lain Indonesia menjadi 
Presidensi G20, Kamboja 
menjadi Ketua ASEAN dan 
Thailand menjadi Ketua Asia 
Pacifi c Economic Cooperation 
(APEC).

Selain menjadi Presidensi 
G20, saat ini Indonesia juga 
menjadi Ketua Forum High 
Level Task Force on Economic 
Integration  (HLTF-EI) dan 
juga akan melanjutkan kepe-
mimpinan di Forum ASEAN 
pada tahun 2023.

Atas peran penting dan 
strategis ini, telah dilakukan 
pertemuan antara Co-Sher-
pa G20 Edi Prio Pambudi, 
HLTF-EI Lead Indonesia 
Rizal Affandi Lukman dan 
Deputy Secretary-General 
for ASEAN Economic Com-
munity (AEC) Satvinder Singh 
guna merumuskan berbagai 
langkah bersama dalam rangka 
sinergi dan kolaborasi antara 
G20 dan ASEAN.

“Kepercayaan yang di-
berikan oleh negara-negara 
anggota ASEAN untuk meme-
gang tampuk kepemimpinan 
HLTF-EI tahun ini harus bisa 
dimanfaatkan oleh Indonesia 
secara maksimal. Untuk itu, In-
donesia perlu mempersiapkan 
secara matang dan memainkan 
peran penting ini,” kata Staf  
Khusus Menko Perekonomian 
selaku HLTF-EI Lead Indo-
nesia, Rizal Affandi Lukman, 
dilansir dari Kemenko Pereko-
nomian, Minggu (9/1).

Berkaitan dengan pemu-
lihan pandemi Covid-19 seb-
agai prioritas utama G20 dan 
ASEAN, Co-Sherpa G20 Edi 
Prio Pambudi menyatakan 
pemulihan ekonomi harus 
merata dirasakan oleh seluruh 
negara di Kawasan, sejalan 
dengan tema Presidensi G20 
tahun ini “Recover Together, 
Recover Stronger”. Sinergi 
dan kolaborasi dari berbagai 
forum internasional seperti 
G20 dan ASEAN menjadi se-
makin penting, terlebih dalam 
mengakselerasi program vak-
sinasi, mewujudkan kelancaran 
perjalanan dan upaya mitigasi 
datangnya pandemi di masa 
depan.

Sebagai Kawasan paling 
dinamis di dunia, ASEAN 
harus dapat merespon berb-
agai perubahan dan emerging 
issues dengan baik. Untuk itu, 
ASEAN terus mendukung 
upaya transformasi digital 
di Kawasan, salah satunya 
melalui ASEAN Agreement 
on E-commerce. Ke depan-
nya, ASEAN berkomitmen 
untuk memperluas dan mem-
perdalam cakupan kerja sama 
di bidang ekonomi digital me-
lalui Digital Economy Frame-
work Agreement yang diharap-
kan mulai dirundingkan pada 
tahun 2025.

Selain itu, sebagai tindak 
lanjut dari endorsement Lead-
ers terhadap Consolidated 
Strategy on the Fourth Indus-
trial Revolution for ASEAN 
pada KTT ASEAN ke-38 

dan 39 di bulan Oktober 
2021, ASEAN harus dapat 
menindaklanjuti amanat 
Leaders ke dalam rencana 
implementasi konkret rev-
olusi industri di ASEAN 
yang dapat diterapkan oleh 
negara anggota ASEAN 
yang memperhatikan tran-
sisi penggunaan energi kon-
vensional ke energi terbaru-
kan oleh industri.

Ekonomi Sirkular dan 
pembangunan berkelanju-
tan juga menjadi emerging 
issues yang telah diantisi-
pasi ASEAN dengan penyu-
sunan Circular Economy 
Framework for ASEAN 
Economy Community. Dis-
eminasi informasi kepada 
pelaku industri dan ma-
syarakat umum menjadi 
kunci implementasi Frame-
work yang telah diadopsi.

Pertemuan juga memba-
has implementasi rekomen-
dasi Mid-Term Review ASE-
AN Economic Community 
Blueprint 2025 dan persiapan 
penyusunan ASEAN Com-
munity Post-2025 Vision 
yang akan menjadi panduan 
utama integrasi Kawasan 
ASEAN di masa depan.

Terhadap berbagai ini-
siatif  yang dilakukan Indo-
nesia, DSG Satvinder Singh 
menyampaikan dukungan 
terhadap peran strategis 
Indonesia sebagai Pres-
idensi G20 di tahun 2022 
dan Ketua ASEAN di tahun 
2023. ● pan

Pemerintah Wujudkan Pemulihan Ekonomi Berkelanjutan
Melalui Sinergi Kepemimpinan Indonesia di G20 dan ASEAN
“Kepercayaan yang diberikan oleh 
 negara-negara anggota ASEAN  untuk 
 memegang tampuk  kepemimpinan 
 HLTF-EI tahun ini harus bisa  dimanfaatkan 
oleh Indonesia secara maksimal. Untuk 
itu, Indonesia perlu mempersiapkan 
 secara matang dan  memainkan peran 
penting ini,” kata Staf Khusus Menko 
Perekonomian selaku HLTF-EI Lead 
 Indonesia, Rizal Aff andi Lukman.

JAKARTA (IM) - Ta-
hun 2022 merupakan tahun 
penting bagi The Association 

of  Southeast Asian Nations 
(ASEAN) di mana 3 (tiga) 
forum kerja sama ekonomi 

JAKARTA (IM) - Oto-
ritas Jasa Keuangan (OJK) 
menetapkan PT Semacom 
Integrated Tbk (SEMA) seb-
agai saham syariah. Keputusan 
OJK tersebut tercantum dalam 
KEP-78/D.04/2021 tentang 
Penetapan Saham PT Sema-
com Integrated Tbk sebagai 
Efek Syariah.

“Dengan dikeluarkannya 
Keputusan Dewan Komis-
ioner Otoritas Jasa Keuangan 
tersebut, maka Efek tersebut 
masuk ke dalam Daftar Efek 
Syariah sebagaimana Keputu-
san Dewan Komisioner Oto-
ritas Jasa Keuangan Nomor 
KEP-62/D.04/2021 tanggal 
23 November 2021 tentang 
Daftar Efek Syariah,” demikian  
pernyataan OJK dalam siaran 
resminya, dikutip Minggu (9/1).

Keputusan  itu merupakan 
tindak lanjut dari hasil penel-
aahan Otoritas Jasa Keuangan 
terhadap pemenuhan kriteria 
Efek Syariah atas Pernyataan 
Pendaftaran yang disampaikan 
oleh PT Semacom Integrated 
Tbk. OJK memakai sumber 
data yang berasal dari doku-
men pernyataan pendaftaran 
serta data pendukung lainnya 

berupa data tertulis yang di-
peroleh dari emiten maupun 
dari pihak-pihak lainnya yang 
dapat dipercaya.

SEMA menawarkan 3,47 
juta lot saham atau 347 juta sa-
ham baru yang setara 25,76% 
dari modal disetor setelah 
IPO. Saham SEMA ditawar-
kan kepada investor dengan 
harga penawaran Rp180 per 
lembar saham sehingga raihan 
nilai total IPO-nya mencapai 
Rp62,46 miliar.

Direktur Utama Semacom 
Rudi Hartono Intan baru-baru 
ini mengumumkan bahwa sa-
ham produsen panel listrik 
itu banyak diburu investor 
dan mengalami kelebihan 
permintaan (oversubscribe) 
hingga 40x. Nilai oversub-
scribe tersebut merupakan 
hasil porsi pooling e-ipo Bursa 
Efek Indonesia (BEI).

“Minat, apresiasi, sekaligus 
kepercayaan pelaku pasar dan 
investor dalam pemesanan 
IPO itu menjadi modal kami 
menjadi lebih baik lagi setelah 
listing nanti dan turut mem-
bangun pasar modal Indo-
nesia,” katanya dalam siaran 
resmi, Jumat (7/1). ● hen

IPO, Semacom Jadi 
Efek Syariah

JAKARTA (IM) - PT 
Semen Indonesia (Persero) 
Tbk atau SIG sebagai rak-
sasa produsen semen nasional 
bakal fokus melakukan kolab-
orasi dan melakukan inovasi 
produk.

Selain itu, dalam rangka 
merayakan hari ulang tahun-
nya yang ke-9, Direktur Utama 
SIG Donny Arsal mengatakan, 
perseroan mengusung tema 
growing together, sebagai 
respons dalam menghadapi 
tantangan di industri semen 
saat ini.

“Kebersamaan menjadi 
kekuatan dalam menghadapi 
tantangan industri semen ke 
depan yang akan semakin 
berat, dimana peta persaingan 
semakin ketat dengan mun-
culnya beberapa pemain baru. 
Apalagi kondisi over supply 
semakin mempertajam tingkat 
kompetisi di market,” kata 
Donny, dalam keterangannya, 
Minggu (9/1).

Donny mengatakan, tahun 
ini SIG telah mencanangkan 
strategic bussiness priority 
dengan inisiatif, salah satunya 
peningkatan operational excel-
lence serta melakukan optimal-

isasi supply chain.
Tahun ini SIG telah men-

canangkan strategic bussiness 
priority dengan inisiatif, salah 
satunya peningkatan opera-
tional excellence serta melaku-
kan optimalisasi supply chain.

Sementara itu Menteri 
BUMN Erick Thohir  me-
nyampaikan, sebagai salah 
satu BUMN semen terbesar di 
Asia Tenggara,  SIG didorong 
untuk dapat bertransformasi 
menjadi BUMN kelas dunia.

“Melalui inovasi, produk 
dan layanan ser ta inovai 
teknologi dan digital untuk 
meningkatkan daya saing se-
cara global,” ucap dia.

Saat ini SIG memiliki lima 
merek yang beredar di pasar 
Indonesia yaitu Semen Gresik, 
Semen Padang, Semen Tonasa, 
Dynamix dan Semen Andalas 
serta satu brand di Vietnam 
yaitu Thang Long Cement.

SIG memiliki produk se-
men kantung baik serbaguna, 
maupun produk semen untuk 
aplikasi tertentu yang lebih 
ekonomis, serta berbagai tipe 
semen curah yang disesuaikan 
dengan karakteristik dari tiap 
jenis proyek. ● dot

Semen Indonesia Fokus Lakukan
Kolaborasi dan Inovasi Produk

BALIKPAPAN (IM) - 
Direktur Utama PT Pertamina 
(Persero) Nicke Widyawati men-
gatakan,  impor  BBM bakal 
berkurang hingga 100 ribu barel 
per hari pada tahun 2023. Pasal-
nya, kapasitas Kilang Balikpapan 
bertambah dari 260 ribu barel 
per hari menjadi 360 ribu barel 
per hari.

“Kilang ini akan menambah 
kapasitas dari yang hari ini 260 
ribu barel per hari akan menin-
gkat menjadi 360 ribu barel per 
hari. Artinya mulai Oktober 
2023 akan ada pengurangan im-
por dari BBM sebesar 100 ribu 
barel per hari. Ini cukup besar 
nilainya,” kata Nicke Widyawati 
saat berkunjung ke Kilang Balik-
papan, Sabtu (8/1).

Ia mengatakan, pengemban-
gan Kilang Balikpapan menelan 
investasi sekitar US$7 miliar. 
Adapun progres proyek ini 
sekitar 47%. “Selama 24 bulan 
ini mengeksekusi project ini, 
proyek sudah sekitar 47% den-
gan TKDN 30,6%, atau ekuiva-
len dengan Rp8,4 triliun. Jadi 
sebesar Rp8,4 triliun yang ber-
putar menghasilkan multiplier 
effect baik untuk industri dalam 
negeri maupun untuk penyera-
pan tenaga kerja,” terangnya.

Selain Kilang Balikpapan, 
kapasitas kilang juga bertambah 
dari proyek Kilang Balongan. 
“Selain RDMP Balikpapan, kita 
juga sekarang sedang memban-
gun RDMP Balongan, akan 
selesai April tahun ini. Jadi di 
Balongan itu yang tadinya kapa-
sitas 125 ribu barel per hari akan 
meningkat menjadi 150 ribu 
barel per hari dengan kualitas 
Euro V juga,” ujarnya.

Biaya proyek RDMP Balik-
papan mengalami penurunan 
dari semula rencananya US$9 
miliar menjadi US$7 miliar. 
Penghematan terjadi karena 
Pertamina tidak melakukan 
pembelian pada tiga peralatan. 
Artinya, terjadi penghematan 
sekitar US$2 miliar atau sekitar 
Rp28,4 triliun (asumsi kurs 
Rp14.200).

Nicke mengatakan, pi-
haknya telah melakukan re-
engineering terhadap minyak 
yang akan diolah. “Jadi kita 
melakukan re-engineering lagi, 
kita lihat jenis crude yang dio-
lah, jadi kita buka. Kita lakukan 
fleksibilitas dari crude yang 
digunakan, dan nantinya akan 
dicampur, diblending yang di 
Lawe-lawe, dekat sini kita ban-
gun ada tangki crude. Nah itu 
adalah untuk kita bisa membeli 
dari semua sources, dari semua 
negara, kemudian kita blend-
ing, kita pilih kualitas yang bisa 
menghasilkan gross refinery 
margin yang baik,” terangnya.

Lebih jauh Nicke men-
gatakan, semua peralatan besar 
yang dibutuhkan untuk pengem-
bangan Kilang Balikpapan su-
dah berada di lokasi proyek. Dia 
mengatakan, untuk reaktor akan 
terpasang pada Februari ini.

“Dan ternyata setelah kita 
buka jenis crude ini, kita bisa 
melakukan penghematan karena 
ada tiga equipment yang tidak 
perlu dibeli, tiga unit ini tidak 
perlu dibeli, dan ini bisa menu-
runkan capex. Dari yang awal-
nya US$9 billion, itu menjadi 
US$7 billion. Jadi penghematan 
US$2 billion dalam proyek ini,” 
ujarnya. ● dro

Indonesia Bisa Pangkas Impor 
BBM 100 Ribu Barel per Hari

BUMN Perkebunan Bayar 
Rp145 Miliar ke Pensiunan

JAKARTA (IM) - Anak 
usaha Holdong Perkebunan, 
PT Perkebunan Nusantara II 
(PTPN membayarkan santunan 
hari tua bagi pensiunan. Hingga 
penghujung tahun 2021 ini, 
PTPN II telah menggelontork-
an dana SHT kepada pensiunan 
sebesar Rp145 miliar.

Direktur PTPN II Irwan 
Perangin-Angin menyebut-
kan, peningkatan pembayaran 
SHT ini menunjukkan adanya 
pencapaian-pencapaian positif  
dari perusahaan setiap tahun-
nya baik peningkatan kinerja 
karyawan, maupun semakin bai-
knya hasil produksi, ditambah 
lagi dari sektor bisnis non-core 
yang semakin beragam, se-
hingga pembayaran Santunan 
Hari Tua ini diharapkan dapat 
diselesaikan dalam kurun waktu 
yang tidak terlalu lama.

Jika dibandingkan dengan 

tahun-tahun sebelumnya dari 
tahun 2012 sampai 2020, selama 
kurun waktu sembilan tahun 
PTPN II melakukan pem-
bayaran SHT berkisar Rp164 
miliar.

“Alhamdulillah di tahun 
2021 ini perusahaan mampu 
membayarkan SHT sebesar 
Rp145 miliar, yang besarannya 
hampir sama dengan sembilan 
tahun pembayaran SHT di 
masa yang lalu. Ini angka yang 
luar biasa,” ujar Irwan dalam 
keterangan resminya, Min-
ggu (9/1).Irwan menyebutkan, 
perseroan sangat menyadari 
kewajiban kepada para pensi-
unan, sehingga perusahaan akan 
berusaha sekuat tenaga untuk 
memberikan yang terbaik demi 
kesejahteraan para karyawan 
dan pensiunan.

Sementara itu di tempat 
terpisah Tumino, pensiunan ta-

hun 2009 Kebun Gohor Lama 
menyampaikan rasa syukur dan 
sangat berterima kasih kepada 
perusahaan yang sangat peduli 
kepada pensiunan, “SHT ini 
sudah lama kami tunggu-tunggu 
dan menjadi pengharapan bagi 
kami,” ujarnya.

Sekretaris Pengurus Ca-
bang Persatuan Purnakaryawan 
Perkebunan Republik Indonesia 
(P3RI) PTPN II, H. Taslim  
sangat mengapresiasi hasil kerja 
manajemen PTPN II yang san-
gat menaruh perhatian terhadap 
pensiunan, sehingga SHT yang 
menjadi penantian selama ini 
dapat dibayarkan.

“Untuk itu kami Cabang 
P3RI PTPN II berharap ke 
depannya pembayaran SHT 
ini berjalan lebih lancar lagi se-
hingga tidak ada lagi SHT yang 
masih tertunda pembayaran-
nya,” kata Taslim. ● pan

BUDIDAYA TANAMAN HIAS KEKINIAN
Pekerja memilah hasil budidaya tanaman 
hias di Bono, Tulung, Klaten, Jawa Tengah, 
Sabtu (8/1). Hasil budidaya berbagai macam 
varietas  tanaman hias kekinian itu dijual dari 
harga Rp5.000 hingga Rp1 juta per tanaman 
 tergantung jenis dan usianya.

IDN/ANTARA 
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TARGET PRODUKSI PADI 2022
Petani berjalan di persawahan Desa Puca, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu (8/1). 
Kementerian Pertanian menargetkan produksi padi pada 2022 mencapai 55,20 juta ton, lebih 
dibandingkan capaian tahun 2021 sebesar 54,65 juta ton.
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