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PELUNCURAN BUMN HOLDING PANGAN
Menteri BUMN Erick Thohir (kedua kiri) bersama Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi  (tengah), Wakil Menteri BUMN 
I Pahala Nugraha Mansury (kedua kanan), Komisaris Utama RNI Bayu Krisnamurthi (kanan), dan Direktur Utama RNI Arief 
Prasetyo Adi (kiri) memukul alu saat Peluncuran BUMN Holding Pangan ID FOOD di halaman Museum Fatahillah, Jakarta, 
Rabu (12/1). Kehadiran holding BUMN tersebut dapat menciptakan transformasi ekosistem pangan yang terintegrasi dari 
hulu hingga hilir yang menjadi solusi untuk meningkatkan inklusivitas serta kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan.

itu memang kita akan secara 
parsial memberikan izin ekspor 
kembali,” jelas Menteri ESDM 
Arifi n Tasrif  dalam  keterangan 
kepada pers, Rabu (12/1)

Arifi n menyebutkan, izin 
ekspor diprioritaskan diberi-
kan kepada perusahaan batu 
bara yang memenuhi komit-
men domestic market obliga-
tion (DMO) atau kebutuhan 
dalam negeri. Bagi yang be-
lum, pihaknya meminta untuk 
memenuhi komitmen tersebut 
lebih dulu.

Lalu Arifi n juga menying-
gung  sanksi terkait DMO 
ini. “Yang kita prioritaskan 
adalah bagi para produsen yang 
memenuhi 100% DMO-nya 
untuk diberikan prioritas per-
tama. Sedangkan yang belum 
memenuhi, agar memenuhi 
lebih dahulu. Kita sudah mem-
bagi beberapa kategori berapa 
persen, berapa persen. Tentu 
saja sanksi disiplin akan kita 

terapkan dengan jelas,” kat-
anya.

Ia pun berharap, PLN 
memberikan pernyataan. Se-
hingga, ada kepastian terkait 
pasokan batu bara tersebut. 
“Ekspor, mudah-mudahan 
sore ini (Rabu sore) bisa ada 
statmen dari PLN mengatakan 
suplai aman berarti jadwal 
kedatangan kapal-kapal ke 
seluruh lokasi pembangkit baik 
PLN maupun IPP itu bisa su-
dah dipastikan dan sudah ada 
kontraknya,” terangnya.

Arifi n  juga membeberkan 
alasan pemerintah menghen-
tikan sementara ekspor batu 
bara. Hal itu terjadi karena 
pasokan batu bara untuk PLN 
dan IPP menipis bahkan ke-
cenderungannya menuju nihil 
jika tidak melakukan langkah 
pengamanan.

“Pengamanan ini memang 
kita melakukan secara total 
karena kita ingin memasti-

kan dari stok yang terse-
dia secara nasional untuk 
dikomersialkan itu sebaga-
ian besar dipakai memenuhi 
situasi emergency yang kita 
hadapi,” katanya.

Arifin memaparkan, 
40% dari jumlah produk-
s i  batu  bara  nas iona l 
memenuhi spesifikasi ke-
butuhan pembangkit listrik 
PLN. Produksi batu bara 
sendiri sekitar 600 juta ton. 
Dengan demikian batu bara 
bara yang memenuhi spesi-
fi kasi sekitar 240 juta ton.

Sementara, kebutuhan 
batu bara untuk pembangkit 
hanya sekitar 150 juta ton. 
Dia mengatakan, jika pro-
dusen batu bara memenuhi 
komitmen seharusnya tidak 
terjadi krisis. “Jadi sebetul-
nya kalau pemasok ini disip-
lin memenuhi komitmennya 
kita tidak perlu mengalami 
krisis,” ujarnya. ● hen

Menteri ESDM Sebut Ekspor Batu 
Bara Dibuka Tapi dengan Syarat
Arifi n  Tasrif juga membeberkan alasan 
pemerintah menghentikan sementara 
ekspor batu bara. Hal itu terjadi karena 
pasokan batu bara untuk PLN dan IPP 
menipis bahkan  kecenderungannya 
menuju nihil jika tidak melakukan 
 langkah pengamanan.

JAKARTA (IM) - Pemer-
intah  lewat Kementerian 
ESDM menyatakan akan 
segera membuka ekspor batu 
bara. Saat ini pemerintah, 
tengah menunggu pernyataan 

dari PT PLN (Persero) bahwa 
masalah pasokan batu bara 
untuk pembangkit bisa diatasi.

“Kami menunggu state-
ment dari PLN bahwa situasinya 
sudah bisa diatasi dan untuk 

JAKARTA (IM) - Hold-
ing BUMN Pangan resmi 
diluncurkan, Rabu (12/1), 
dengan nama ID FOOD  yang 
dipimpin oleh PT Rajawali 
Nusantara Indonesia (Persero) 
sebagai induk holding.

ID FOOD ini terdiri dari 
PT Perusahaan Perdagangan 
Indonesia, PT Sang Hyang 
Seri, PT Perikanan Indonesia, 
PT Berdikari dan PT Garam 
yang kemudian dialihkan ke 
RNI sebagai induk Holding 
BUMN Pangan.

Menteri BUMN Erick 
Thohir  mengatakan, jika hold-
ing ini sangat dibutuhkan 
untuk menghadapi tekanan 
disrupsi digital dan inovasi 
yang dinilai sangat penting un-
tuk masalah pangan nasional.

“Peluncuran ID FOOD 
ini tak hanya peluncuran logo. 
Bukan hanya simbolis tapi apa 
konkrit dan resultnya dan saya 
minta seluruh direksi BUMN 
yang hadir saat ini harus jadi 
ekosistem itu,” jelas Erick di 
Jakarta, Rabu (12/1).

Menurut Erick,  dengan 
ID FOOD ini didorong un-
tuk supply chain pangan yang 
selama ini tidak ada kepastian 
karena itu perlu dilakukan 
perbaikan supply chain.

Nantinya ID FOOD ini 
akan menciptakan transfor-
masi ekosistem pangan yang 
terintegrasi dari hulu hingga 
hilir. Selain itu holding ini 
diharapkan bisa menjadi solusi 
untuk meningkatkan inklusi-
vitas dan kesejahteraan petani, 
peternak, dan nelayan.

Sementara Direktur Uta-
ma RNI Arief  Prasetyo Adi 
berharap dengan launching 
identitas baru ini, ID FOOD 
bisa mewujudkan tiga hal yaitu 
ketahanan pangan nasional, 
inklusifi tas bagi petani, peternak 
dan nelayan serta menjadi peru-
sahaan pangan berkelas dunia.

“Semoga Holding BUMN 
pangan dapat memberikan 
peran lebih bagi ekosistem 
pangan nasional sehingga 
dapat hadir di tengah masyara-
kat Indonesia,” ujarnya. ● dot

ID FOOD Jadi Holding 
BUMN Pangan

JAKARTA (IM) - Aplikasi 
investasi, Pluang  memperoleh 
suntikan US$$55 juta atau 
setara Rp7844,6 miliar (kurs 
Rp14.266). Dana tersebut me-
nambahkan total pendanaan 
seri B, sehingga Pluang kini 
telah mengantongi suntikan 
sebesar US$110 juta sepanjang 
2021.

Co-Founder Pluang, Claudia 
Kolonas, mengatakan dengan 
pendanaan ini, Pluang berkomit-
men untuk terus memudahkan 
dan membuka akses investasi 
di beragam kelas aset seluas-
luasnya kepada seluruh lapisan 
masyarakat Indonesia.

“Menyediakan akses yang 
mudah secara digital ke ber-
bagai produk investasi adalah 
kunci utama dalam mening-
katkan literasi keuangan dan 
inklusi keuangan baik di In-
donesia maupun di Asia Teng-
gara,” kata Claudia dalam 
keterangannya, Rabu (12/1).

Investor terbesar dari Plu-
ang adalah perusahaan modal 
ventura asal Amerika Serikat, 
Accel.  Claudia mengatakan 
pendanaan ini diharap bisa 
mempercepat momentum 
dan menyediakan alat, sum-
ber daya, yang diperlukan 
agar lebih banyak masyarakat 
mampu menciptakan kekayaan 

jangka panjang.
“Kami sangat senang me-

miliki investor kelas dunia 
seperti Accel, dan juga para 
investor baru kami, yang men-
dukung Pluang untuk bertum-
buh ke tingkatan selanjutnya,” 
tuturnya.

Diungkapkan juga, keber-
hasilan pertumbuhan Pluang 
tidak terlepas dari kemitraan 
dengan beberapa aplikasi super 
apps di kawasan Asia Teng-
gara seperti Gojek, DANA, 
Tokopedia, dan Bukalapak un-
tuk membuka akses investasi 
seluas-luasnya ke masyarakat.

Sejak menyediakan pilihan 
investasi emas pada 2019, 
Pluang secara bertahap mem-
buka akses terhadap beragam 
kelas aset investasi di dalam 
aplikasinya, menjadikannya 
sebagai tujuan utama investor 
untuk berinvestasi dan menge-
lola keuangan pribadi.

Kini, pengguna dapat 
berinvestasi di emas, Micro 
E-Mini index futures, reksa 
dana, dan aset digital di aplikasi 
Pluang. Selain itu, dalam waktu 
dekat Pluang akan meluncur-
kan produk investasi pertama 
di Indonesia yang memung-
kinkan pengguna untuk berin-
vestasi saham AS mulai dari 0,1 
unit saham saja. ● hen

Pluang Dapat Suntikan 
Rp784 Miliar

JAKARTA (IM) - Ke-
naikan harga komoditas atau 
commodity supercycle yang 
terjadi pada tahun 2021 lalu 
memberikan pengaruh pada 
sisi penerimaan maupun be-
lanja negara khususnya pada 
belanja subsidi.

Wakil Menteri Keuangan 
(Wamenkeu) Suahasil Nazara 
mengatakan,  belanja subsidi 
yang dilakukan pemerintah 
adalah upaya untuk menjaga 
agar harga bisa tetap diak-
ses dan terjangkau oleh ma-
syarakat, apalagi dalam situasi 
pemulihan seperti saat ini.

“Dalam jangka pendek kita 
melihat bahwa ini penting untuk 
menjaga daya beli masyarakat 
dan menjaga pemulihan eko-
nomi dengan belanja negara 
kita, termasuk belanja subsidi 
dan belanja kompensasi. Namun 
dalam jangka menengah dan 
jangka panjang kita tentu tetap 
mencari bentuk-bentuk efi siensi 
bagaimana supaya perekono-
mian kita bisa bergerak jauh 
lebih cepat dan belanja negara 
seperti apa yang diperlukan,” 
kata Suahasil dilansir dari laman 
Kemenkeu, Rabu (12/1).

Ia mengatakan biasanya 
fenomena kenaikan harga 
komoditas tidak selamanya ter-
jadi. Oleh karena itu pemerin-
tah akan terus memperhatikan 
semua faktor yang bisa mem-
berikan pengaruh terhadap 
APBN termasuk pada tahun 

2022 ini.
“Di tahun 2022 kita meli-

hat yang paling penting adalah 
pemulihan ekonomi. Jadi ka-
lau tadi ditanyakan mengenai 
bagaimana subsidi di tahun 
2022, maka kita akan sangat 
memperhatikan bagaimana 
gerak ekonomi masyarakat, 
gerak pemulihan kita, harga 
komoditas akan kita juga per-
hatikan terus-menerus, dan 
kemudian pada saat yang ber-
samaan mencari upaya apa un-
tuk memulihkan lebih cepat,”  
ujar Suahasil.

Ia menambahkan, angga-
ran pemulihan ekonomi 2022 
tetap diprioritaskan pada tiga 
komponen besar, yaitu penan-
ganan kesehatan, perlindungan 
sosial, dan pemulihan untuk 
pekerjaan-pekerjaan yang sifat-
nya mendorong employment 
dan serapan tenaga kerja yang 
lebih banyak.

“Tetapi keseluruhannya 
tetap tentang fleksibilitas. 
Fleksibelnya APBN, fleksi-
belnya APBD, fleksibelnya 
Kementerian dan Lembaga, 
serta fl eksibelnya Pemerintah 
Daerah kita. Tahun 2021 sudah 
kita lakukan, kita sangat fl eksi-
bel, makanya kita bisa tutup ta-
hun dengan cukup baik. Tahun 
2022 pelajaran yang bis akita 
ambil dari tahun 2021 sudah 
kita dapatkan, dan harus kita 
perbaiki terus kedepannya,” 
kata Suahasil. ● pan

Belanja Subsidi Upaya Jaga
Harga Agar Tetap Terjangkau

IKM Beli Mesin Baru Buatan Lokal, 
Kemenperin Fasilitasi Diskon 40 Persen

JAKARTA (IM) - Ke-
menterian Perindustrian 
(Kemenperin) bakal mem-
berikan bantuan fasilitas 
keringanan pembiayaan 
pembelian mesin dan pera-
latan bagi pelaku IKM agar 
mereka dapat melakukan 
peremajaan mesin atau pera-
latan produksinya.

“Kami bertekad agar 
para pelaku IKM di tanah 
air dapat terus mening-
katkan teknologi, efi siensi 
dan produktivitas dengan 
memiliki mesin dan pera-
latan yang baru, sehingga 
mereka bisa berdaya saing 
dan mendorong pertumbu-
han ekonomi nasional,” kata 
Direktur Jenderal Industri 
Kecil, Menengah dan Aneka 
(IKMA) Kemenperin, Reni 
Yanita di Jakarta, dilan-
sir dari Kemenperin, Rabu 
(12/1).

Reni menjelaskan, pi-
haknya memiliki pogram 
restrukturisasi mesin dan 
peralatan bagi pelaku IKM. 
Program ini berupa fasilitas 
penggantian biaya untuk 
pembelian mesin atau pera-
latan baru, dengan nilai min-
imal penggantian Rp10 juta 
dan maksimal Rp500 juta.

“Adapun persentase 
potongan harga, yaitu 25 

persen dari harga pembelian 
untuk mesin dan peralatan 
buatan luar negeri, dan 40 
persen dari harga pembe-
lian untuk mesin dan pera-
latan buatan dalam negeri,” 
terangnya.

Pelaku usaha yang ber-
hak menerima fasilitas terse-
but, yaitu industri kecil yang 
memiliki tenaga kerja paling 
banyak 19 orang, dengan 
nilai investasi kurang dari 
Rp1 miliar (tidak termasuk 
tanah dan bangunan tempat 
usaha). Selain itu, industri 
menengah tertentu dengan 
tenaga kerja minimal 19 
orang dan nilai investasi pal-
ing sedikit Rp1 miliar, atau 
tenaga kerja minimal 20-
99 orang dengan investasi 
maksimal Rp15 miliar.

“IKM ini bisa berbadan 
hukum atau perorangan, 
yang terpenting harus me-
miliki izin usaha di bidang 
industri yang sesuai dengan 
KBLI bidang usaha,” ujar 
Reni.

Adapun mesin pera-
latan yang dapat diberikan 
reimbursement, yaitu yang 
dibuat atau diproduksi pal-
ing lama tiga tahun sebelum 
tahun pengajuan, bukan 
mesin bekas atau rekondisi 
atau rekayasa, dan mesin 

peralatan harus sudah ter-
pasang di lokasi produksi 
IKM.

Pada tahun 2021, Ditjen 
IKMA Kemenperin telah 
memberikan fasilitas re-
strukturisasi mesin dan 
peralatan dengan total nilai 
potongan sebesar Rp12,1 
miliar. Adapun nilai investasi 
yang dilakukan oleh IKM 
yang mendapatkan fasilitas 
tersebut mencapai Rp77,7 
miliar.

“Bantuan keringanan 
pembiayaan untuk pem-
belian mesin peralatan ini 
dikelola oleh Direktorat 
IKM Pangan, Furnitur dan 
Bahan Bangunan (PFBB), 
Direktorat Industri Aneka 
dan IKM Kimia, Sandang 
dan Kerajinan (IA IKM 
KSK), serta Direktorat 
IKM Logam, Mesin, Ele-
ktronika dan Alat Angkut 
(LMEAA),” sebut Reni.

Pada tahun 2021, Ke-
menperin telah menyetujui 
46 permohonan IKM di 
bawah binaan Direktorat 
IKM PFBB untuk diberi-
kan fasilitas restrukturi-
sasi tersebut. Sebagian besar 
(71%) merupakan indus-
tri skala menengah, yang 
mayoritas berasal dari Jawa 
Barat. ● dro

TARGET OPERASIONAL LRT JABODEBEK
Pekerja menyelesaikan pembangunan stasiun 
LRT Jabodebek di Kuningan, Jakarta, Rabu 
(12/1). LRT Jabodebek direncanakan mulai 
beroperasi pada 17 Agustus 2022.

IDN/ANTARA 

 IDN/ANTARA 

 IDN/ANTARA 

PERESMIAN GUDANG FESTIVAL
Direktur Utama Induk Koperasi Unit Desa (Inkud), Portasius Nggedi (kiri) serta Direktur 
 O perasional PT Jaringan Logistik Indonesia (JLI), Dwi Haryanto (kanan) melihat produk Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) usai peresmian Gudang Festival di Koperasi Unit Desa 
Tani Jaya, Kemlagi Kulon, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Rabu (12/1). 
Gudang Festival yang digelar PT Solusi Sinergi Digital Tbk (Surge) melalui anak usaha PT JLI 
bersama Kemenkop UKM serta INKUD ini untuk mendorong pelaku usaha terutama UMKM 
masuk ke dalam pasar ekspor dan mempercepat UMKM Go-Digital berbasis gudang Koperasi 
Unit Desa (KUD).
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