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KULIAH UMUM MENKO PEREKONOMIAN
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah), Menteri Perindustrian Agus Gumiwang 
 Kartasasmita (kedua kiri), Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak (kanan), Rektor Universitas  Muhammadiyah 
Sidoarjo (Umsida) Hidayatulloh (kedua kanan), menyapa mahasiswa seusai kuliah umum di Universitas  Muhammadiyah 
Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (13/1). Kuliah umum tersebut mengambil tema “Peran enterpreneur muda dalam  mempercepat 
pemulihan ekonomi”.  

(EBT). Pemerintah  pun me-
miliki peta jalan transisi energi 
yang tertuang dalam Grand 
Strategi Energi Nasional.

Pahala menyebutkan, salah 
satu yang paling mudah dikem-
bangkan adalah penggunaan 
geothermal. BUMN diharap-
kan dapat mengoptimalkan 
geothermal di kawasan yang 
dikelola sendiri. Saat ini, baru 
9 persen wilayah geother-
mal yang berproduksi dengan 
kapasitas 1.900 mega watt 
(MW).

“Untuk memaksimalkan 
potensi pengembangan geo-
thermal, maka harus mengum-
pulkan dana yang dibutuhkan, 
Kementerian BUMN siap 
melakukan penawaran umum 
perdana saham atau initial 
public offering (IPO), PT 
Pertamina Geothermal Energy 
(PGE) di Bursa Efek Indone-
sia (BEI),” kata Pahala dalam 
siaran pers, Kamis (13/1)

Dijelaskan Pahala,  IPO 
PGE ditargetkan bisa tere-
alisasi pada semester I-2022. 
Pemerintah juga menargetkan 
penggunaan EBT mencapai 23 
persen pada 2025 dan menca-
pai 31 persen pada 2020, serta 
mendorong pemanfaatan EBT 
hingga 20 giga watt (GW) pada 
2030.  

“Insya Allah, PGE ini 
targetnya di semester I-2022 
ini. Targetnya di registrasi di 
Maret, IPO kemudian di bulan 
Juni mungkin,” kata dia.

Selain memaksimalkan 
pembangkit listrik yang sudah 
ada, anak usaha Pertamina 
itu juga dapat menghasilkan 
produk energi hijau, seperti hi-
drogen hijau dan amonia hijau. 
Penggunaan EBT akan dapat 
meningkatkan kualitas udara 
dan mendukung pengendalian 
target pengurangan emisi gas 
rumah kaca nasional.

Peningkatan penggunaan 

panas bumi juga untuk 
menekan impor BBM na-
sional. Sebab, saat ini, kon-
sumsi BBM Indonesia seki-
tar 1,2 juta barel per hari. 
Kebutuhan BBM tersebut 
sebanyak 40 persen dipasok 
dari impor.

“Untuk menghadirkan 
energi bersih dalam rangka 
menciptakan kemandirian 
energi nasional, dibutuh-
kan sumber energi lokal 
terutama EBT seperti panas 
bumi,” kata Pahala.

Saat ini, PGE menge-
lola 15 wilayah kerja dengan 
kapasitas 1.877 MW, dengan 
rincian, 672 MW dioperasi-
kan sendiri dan 1.205 MW 
merupakan kontrak op-
erasi bersama. PGE saat ini 
mengembangkan teknologi 
baru dengan menggunakan 
siklus biner guna mening-
katkan pemanfaatan panas 
bumi. ● dro

Pertamina Geothermal Siap 
Melantai di BEI
Pahala Nugraha Mansury mengatakan, 
IPO PGE ditargetkan bisa terealisasi 
pada semester I-2022. Pemerintah 
juga menargetkan penggunaan EBT 
 mencapai 23 persen pada 2025 dan 
mencapai 31 persen pada 2020, serta 
mendorong pemanfaatan EBT hingga 
20 giga watt (GW) pada 2030.

JAKARTA (IM) - Wakil 
Menteri BUMN II Pahala Nu-
graha Mansury mengatakan, 

Indonesia tengah meningkat-
kan penggunaan sumber daya 
energi baru dan terbarukan 

JAKARTA (IM) - Menteri 
ESDM Arifin Tasrif  men-
gatakan PLN telah mendapat 
pasokan tambahan batu bara. 
Hal tersebut dari bantuan pro-
dusen batu bara dan asosiasi 
angkutan.

“Jadi ada tambahan 5,1 juta 
ton, jadi dalam bulan Januari ini 
kebutuhan PLN 16,2 juta ton itu 
bisa diamankan. Itu tentu saja 
dilaksanakan dengan bantuan 
produsen-produsen kemudian 
juga asosiasi angkutan, dan kita 
minta untuk dikerahkan armada-
armadanya untuk mendukung 
kebutuhan,” kata Arifi n dalam 
rapat kerja dengan Komisi VII 
DPR RI, Kamis (13/1).

Pasokan batu bara untuk 
pembangkit khususnya untuk 
yang besar dan strategis terjaga 
15 hari. Dia menekankan, pa-
sokan sampai akhir Januari bisa 
diamankan. “Dari situlah bisa 
kita ambil kesimpulan bahwa 
dimulai dari 10-11 Januari, 15 
hari operasi untuk lokasi-lokasi 
PLTU yang strategis, yang be-
sar dan kemudian langsung di 
jantung distribusi ini kita bisa 
amankan. Jadi ini sampai akhir 
Januari kita bisa pastikan paso-
kan ini bisa diamankan. Untuk 

kemudian untuk daerah-daerah 
yang jauh itu kita kasih patokan 
20 hari, harus dipenuhi dulu stok 
20 hari,” ujarnya.

Ia menambahkan, PLN 
juga sudah memberikan per-
nyataan terkait pasokan batu 
bara ini. “Dari hasil terakhir 
kemarin sore (Rabu sore), 
sudah ada statement dari PLN 
bahwa PLN merasa ini sudah 
bisa diyakinkan, karena kon-
traknya juga sudah disclose 
ini langkah-langkah yang kita 
ambil,” ujar Arifi n.

Pemerintah juga berencana 
membentuk badan layanan 
umum (BLU) sebagai upaya 
mengatasi ancaman krisis en-
ergi khususnya batu bara. BLU 
ini nantinya mengelola dana 
yang dipungut dari perusahaan 
batu bara.

Arifi n mengatakan, konsep 
BLU ini seperti Badan Penge-
lola Dana Perkebunan Kelapa 
Sawit (BPDPKS) untuk men-
dukung program B30. “Kon-
sep BLU ini me-refer apa yang 
sudah dilaksanakan di kelapa 
sawit oleh BPDPKS. Jadi ada 
dana untuk bisa mendukung 
operasional B30 di sana,” kat-
anya. ● pan

Pemerintah Jamin Pasokan
Batu Bara PLN Aman

JAKARTA (IM) - PT 
Champ Resto Indonesia bakal 
melakukan penawaran umum 
perdana atau initial public 
offering (IPO) di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) dan membi-
dik dana Rp633 miliar.

Pemilik restoran Gokana 
Ramen & Teppan dan BMK 
Baso Malang Karapitan ini 
menetapkan harga penawaran 
Rp800-Rp950 per lembar sa-
ham. “Target dana di IPO ini 
adalah sebanyak-banyaknya 
633 miliar. Terdiri dari 211 mil-
iar saham baru dan 422 miliar 
saham lama,” ujar Direktur 
Utama Champ, Ali Gunawan 
Budiman dalam paparan pub-
lik, Kamis (13/1).

Ali menjelaskan, Champ 
akan melepas sebanyak-ban-
yaknya 666.666.000 saham 
yang setara 30% dari mod-
al ditempatkan dan disetor 
penuh, terdiri dari sebanyak-
banyaknya 222.222.000 saham 
baru dan sebanyak-banyaknya 
444.444.000 saham lama.

Dana dari IPO,  sekitar 
44% akan digunakan untuk 
membayar utang kepada kredi-
tur bank dan pemegang saham. 
Sedangkan sekitar 14% digu-
nakan untuk belanja modal 

berupa renovasi baik untuk 
outlet baru dan eksisting serta 
meningkatkan dapur utama, 
dan sisanya akan digunakan 
untuk modal kerja untuk men-
dukung kegiatan usaha.

“Rencana penggunaan 
dana hasil penawaran umum itu 
adalah sekitar 22% digunakan 
untuk membayar utang perse-
roan kepada Bank CIMB, sekitar 
22% lagi digunakan untuk me-
lunasi utang pemegang saham, 
sekitar 14% akan digunakan 
untuk belanja modal, dan sisanya 
akan digunakan untuk modal 
kerja perseroan,” jelasnya.

Sementara Direktur In-
vestment Banking PT UOB 
Kay Hian Sekuritas, Ronald 
Lohanata selaku pihak pen-
jamin pelaksana emisi efek 
menjelaskan berdasarkan pros-
pektus awal, pencatatan saham 
Champ di BEI rencananya 
akan dilakukan pada 7 Februari 
2022.

Masa penawaran awal atau 
bookbuilding akan dilakukan 
pada 12-20 Januari 2022, masa 
penawaran umum perdana sa-
ham pada 31 Januari 2022 - 3 
Februari 2022, dan distribusi 
secara elektronik pada 4 Feb-
ruari 2022. ● dot

IPO, Champ Resto Bidik Rp633 M

JAKARTA (IM) - Mema-
suki tahun 2022, meski masih 
menghadapi ketidakpastian 
kondisi perekonomian, pemer-
intah tetap mengupayakan 
konsolidasi menuju target 
disiplin fi skal sesuai amanat 
Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2020 melalui arah ke-
bijakan fiskal 2022 pemuli-
han ekonomi dan reformasi 
struktural.

Kepala Badan Kebijakan 
Fiskal (BKF) Kementerian 
Keuangan (Kemenkeu), Febrio 
Kacaribu menyebut ada lima 
hal yang menjadi arah kebi-
jakan fi skal 2022. 

Pertama, akselerasi pen-
anganan Covid-19 dengan 
penguatan sektor kesehatan 
sebagai kunci recovery dengan 
kesuksesan program vaksinasi, 
protokol kesehatan, pening-
katan fasilitas kesehatan, dan 
obat-obatan.

“Kesehatan tetap menjadi 
kolom pertama. Kita tahu 
itu adalah necessary condi-
tion,” ungkap Febrio dilansir 
dari laman Kemenkeu, Kamis 
(13/1).

Kedua, menjaga resil-
iensi, survival, dan akselerasi 
pemulihan melalui program 
perlindungan sosial, dukun-
gan kepada dunia usaha, dan 
UMKM. Hal ini dilakukan 
dengan pemberian Program 
Keluarga Harapan, Kartu 
Sembako, Kartu Prakerja, 

Bantuan Langsung Tunai 
Dana Desa, subsidi bunga 
Kredit Usaha Rakyat, dan 
insentif  dunia usaha.

Ketiga, menjaga momen-
tum reformasi struktural 
untuk peningkatan daya sa-
ing dan kapasitas produksi 
melalui SDM unggul dan ber-
integritas, sistem kesehatan 
yang handal, perlindungan 
sosial yang adaptif, infra-
struktur pendukung transfor-
masi ekonomi, dan reformasi 
struktural.

Keempat, reformasi fi skal 
yang komprehensif  melalui 
reformasi perpajakan, spend-
ing better, dan inovasi pem-
biayaan. 

“Kita perbaiki belanja 
kita, kita perbaiki perpa-
jakan kita dengan undang-
undang, lalu kita perbaiki 
juga pembiayaan kita,” tandas 
Febrio.

Kelima, menjaga pelak-
sanaan APBN 2022 berjalan 
optimal sebagai fondasi kon-
solidasi fi skal di tahun 2023 
dengan optimalisasi reformasi 
struktural, keberhasilan re-
formasi fiskal, dan menjaga 
komitmen bersama seluruh 
Kementerian/Lembaga.

“Arahnya nanti menuju 
bukan hanya kita akan semakin 
kredibel menuju konsolidasi 
fi skal 3% atau kurang tapi kita 
juga ingin recovery itu berkual-
itas,” kata Febrio. ● dro

BKF Beberkan Arah 
Kebijakan Fiskal 2022

Mega Insurance Jalin Kerja Sama 
dengan Bank Mestika

JAKARTA (IM) - PT 
Asuransi  Umum Mega 
(Mega Insurance) men-
jalin kerja sama dengan 
PT Bank Mestika Dharma 
Tbk (Bank Mestika), untuk 
memberikan perlindungan 
tiga produk asuransi Bank 
Mestika.

Ketiga produk tersebut 
seperti Asuransi Alat Berat 
yang memberikan perlind-
ungan terhadap alat-alat be-
rat, Asuransi Kebakaran dan 
Asuransi Property All Risk.

Kerja sama ini meng-
hadirkan cakupan perlind-
ungan berupa produk asur-
ansi yang memudahkan 
masyarakat mendapatkan 
perlindungan asuransi yang 
mudah dan terjangkau.

Direktur Mega Insur-
ance Tomy Ferdiansah 
berharap kerja sama ini 
dapat meningkatkan kualitas 
pelayanan Mega Insurance 
dalam menyediakan produk 
asuransi untuk masyarakat.

“Mega Insurance terus 
berusaha meningkatkan 

kualitas pelayanan den-
gan menciptakan berbagai 
produk asuransi yang dapat 
mengerti kebutuhan ma-
syarakat saat ini agar tetap 
menjadi perusahaan asur-
ansi terpercaya bagi kon-
sumen. Hal ini kami terus 
lakukan agar dapat terus 
memberikan pelayanan ter-
baik kepada pelanggan setia 
Mega Insurance dan Bank 
Mestika,” ujar Tomy dalam 
keterangan tertulis, Kamis 
(13/1).

D i r e k t u r  K e p a t u -
han Bank Mestika, Andy 
berharap dengan adanya 
produk tersebut, dapat 
memberikan produk yang 
lebih variatif  dan tamba-
han pilihan asuransi kepada 
seluruh Debitur ataupun 
calon Debitur yang akan 
membeli / menggunakan 
jasa perbankan ke depannya.

“Semoga kerja sama ini 
dapat terus berjalan dengan 
baik dan dapat memberikan 
pelayanan serta keamanan 
kepada seluruh debitur atau-

pun calon debitur Bank 
Mestika,” kata Andy.

Mega Insurance meru-
pakan perusahaan jasa 
asuransi umum yang selalu 
berkomitmen untuk menye-
diakan layanan proteksi yang 
tepat dan nyaman.

Hingga saat ini, Mega 
Insurance terus memberi-
kan produk asuransi terbaik 
seperti asuransi kendaraan 
bermotor, asuransi perjala-
nan, asuransi kesehatan, 
asuransi kecelakaan diri, 
asuransi kebakaran, asuransi 
kerusakan mesin, asuransi 
alat berat, Contractor All 
Risk (CAR), Eerection All 
Risks (EAR), asuransi ele-
ktronik, liability insurance, 
serta asuransi pengangkutan 
laut, udara dan darat.

Di sisi lain, Bank Mes-
tika sebagai Lembaga Jasa 
Keuangan berkewajiban 
menerapkan prinsip ke-
hati-hatian sebagai ben-
tuk mitigasi risiko dari 
penyaluran dana kepada 
masyarakat. ● hen

RENCANA KENAIKAN TARIF KRL
Rangkaian KRL Commuter Line melintas 
di  Jombang, Ciputat Tangerang Selatan, 
 Banten,  Kamis (13/1). Tarif KRL Commuter Line 
 Jabodetabek per April 2022 naik dari semula 
Rp3.000 menjadi Rp5.000 untuk 25 kilometer 
pertama. 

IDN/ANTARA 

 IDN/ANTARA 

 IDN/ANTARA 

ROBOT PENGANTAR PESANAN DI KEDAI KOPI
Pelayan robot melayani pelanggan di Rasa Koffi  e, Pasar Baru, Jakarta, 
Kamis (13/1). Penggunaan robot di kedai kopi tersebut bertujuan untuk 
mengurangi kontak fi sik antara pelayan dan pembeli di masa pandemi 
COVID-19.
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