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KONFERENSI INFLUENCER MEDIA SOSIAL ASEAN-TIONGKOK
Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok Djauhari Oratmangun bersama para diplomat dari Singapura, Filipina, Thailand, dan 
Kamboja berbicara dalam Konferensi Infl uencer Media Sosial ASEAN-Tiongkok di Kota Fuzhou, Provinsi Fujian, Kamis (13/1). 
Konferensi tersebut diikuti ratusan infl uencer dari negara-negara di ASEAN dan Tiongkok, baik luring maupun daring.

SMF (Persero), PT Adhi Karya 
(Persero) Tbk, PT Hutama 
Karya (Persero), Perum Pe-
rumnas dan PT PLN (Persero).

“Banyak kritik ‘sudah cari 
aja uang sendiri nggak usah 
bebani negara lagi’. Hidup ini 
kan pilihan, contoh pilihan kita 
mau memudahkan transportasi 
di Trans Sumatera atau tidak, 
kalau kita mau punya target 
(makanya diberikan PMN),” 
kata Dodok dalam Bincang 
Bareng DJKN secara virtual, 
Jumat (14/1).

Dari tujuh BUMN yang 
dapat PMN 2022, paling besar 
adalah untuk Hutama Karya 
yakni Rp23,85 triliun. Suntikan 
modal akan digunakan untuk 
kelanjutan pembangunan dela-
pan ruas tol Trans Sumatera 
yaitu Pekanbaru-Dumai, Bin-
jai-Langsa, Indralaya-Muara 
Enim, Kisaran-Indrapura, 
Kuala Tanjung-Parapat, Pen-
anjung-Bengkulu, Sigli-Banda 
Aceh, dan Pangkalan-Pekan-

baru.
Dodok menyebut hasil 

pembangunan itu akan dira-
sakan bagi masyarakat berupa 
penurunan waktu tempuh dan 
biaya logistik. “PMN yang telah 
diberikan harus dikelola secara 
akuntabel dan transparan yang 
ditujukan bagi kemakmuran 
rakyat,” ujarnya.

Selanjutnya, BUMN yang 
mendapat PMN terbesar kedua 
adalah PLN yaitu sebesar Rp5 
triliun. Suntikan modal akan 
digunakan untuk pembangu-
nan proyek-proyek ketenagal-
istrikan (transmisi, gardu induk 
dan distribusi listrik desa), serta 
mendukung pengembangan 
5 Destinasi Pariwisata Super 
Prioritas (Danau Toba, Manda-
lika, Labuan Bajo, Borobudur, 
dan Likupang).

Untuk Waskita Karya 
sebesar Rp3 triliun, untuk 
penyelesaian ruas tol Kayu 
Agung-Palembang-Betung dan 
Bogor-Ciawi-Sukabumi.

Lalu PT SMF sebesar 
Rp2 triliun untuk  dukungan 
pembiayaan perumahan 
bagi masyarakat berpeng-
hasilan rendah (MBR) den-
gan target 200.000 unit.

Adhi Karya sebesar 
Rp1,976 triliun,  untuk in-
vestasi pada jalan tol Solo-
Yogya-Kulonprogo, Yog-
yakarta-Bawen dan SPAM 
Regional Karian-Serpong.

Perum Perumnas se-
banyak Rp1,568 triliun  un-
tuk peningkatan kapasitas 
usaha dalam melanjutkan 
program pemerintah pen-
gadaan “satu juta rumah” 
serta mendukung perse-
diaan perumahan rakyat 
untuk MBR.

Kemudian PT PII se-
banyak Rp1,085 triliun un-
tukdukungan penjaminan 
proyek infrastruktur dengan 
tambahan eksposur pen-
jaminan sebesar Rp10,85 
miliar. ● hen

7 BUMN Dapat Suntikan Modal Tahun Ini
Dodok Dwi Handoko menyebut  hasil 
pembangunan itu akan dirasakan bagi 
masyarakat berupa penurunan waktu 
tempuh dan biaya logistik. “PMN 
yang telah diberikan harus dikelola 
secara akuntabel dan transparan yang 
 ditujukan bagi kemakmuran rakyat,” 
ujar Dodok.

JAKARTA (IM) - Se-
banyak tujuh BUMN bakal 
mendapat suntikan penyertaan 
modal negara (PMN) pada 
2022. Dana tersebut diberikan 
untuk berbagai peningkatan 
modal usaha.

Tenaga Pengkaji Restruk-
turisasi, Privatisasi dan Efek-

tivitas Kekayaan Negara Dip-
isahkan Kementerian Keuan-
gan Dodok Dwi Handoko 
mengatakan BUMN yang 
mendapat PMN di 2022 yakni 
PT Waskita Karya Tbk, PT 
Penjaminan Infrastruktur In-
donesia/PII (Persero), PT 
Sarana Multigriya Finansial/

JAKARTA  (IM) - Di-
rektur  PT Chandra Asri Pet-
rochemical Tbk (TPIA) men-
gatakan perseroan menggu-
nakan dana rights issue untuk 
membangun pabrik. Perseroan 
memperoleh hasil penawaran 
umum terbatas HMETD efek-
tif  tanggal 20 Agustus 2021 
sebesar Rp15,5 triliun.

Berdasarkan keterbukaan 
informasi BEI, Jumat (14/1), 
total realisasi biaya penawaran 
umum sebesar Rp6,89 miliar 
atau sekitar 0,045% dari jum-
lah Hasil Penawaran Umum. 
Dengan demikian TPIA mem-
peroleh hasil bersih penawaran 
umum sebesar Rp15,49 triliun.

Lebih lanjut Suryandi me-
maparkan dalam rencananya 
TPIA akan menggunakan 
Seluruh dana bersih yang di-
peroleh dari PUT III dengan 
HMETD untuk pembangunan 
pabrik baru berupa komplek 
petrokimia terintegrasi oleh 
entitas anak perseroan, CAP-
2 yang antara lain terdiri dari 

pabrik naphta cracker, pabrik 
polimer serta fasilitas dan utili-
tas terkait untuk menunjang 
operasional pabrik diantaranya 
seperti power supply, boiler, 
water treatment, jetty dan 
tangki penyimpanan.

Hal tersebut sejalan den-
gan strategi TPIA untuk mem-
perluas kapasitas produksi dan 
skala usaha dalam melayani 
kebutuhan pasar Indonesia. 
Dana hasil PUT III HMETD 
akan disalurkan kepada CAP-
2 melalui penyertaan modal, 
selanjutnya realisasi untuk 
penggunaan sebagaimana yang 
dimaksud dalam Rencana 
tersebut sebesar Rp0 atau 0% 
dari Hasil Bersih.

Sur yandi  menambah-
kan TPIA menyimpan sisa 
dana hasil penawaran umum 
HMETD sebesar Rp15,49 
triliun dalam bentuk deposito 
berjangka di Bank dengan 
tingkat suku bunga dalam 
USD 0,25%-0,5% pa dengan 
jangka waktu 1-6 bulan. ● pan

TPIA Gunakan Dana Rights 
Issue untuk Bangun Pabrik

JAKARTA (IM) - Direk-
tur Utama PT Aneka Tambang 
Tbk (ANTAM), Nicolas D 
Kanter mengungkapkan,  pada 
tahun 2021, tercatat produksi 
emas unaudited mencapai 1,69 
ton, tumbuh 1% dibandingkan 
capaian produksi emas pada 
periode tahun 2020 sebesar 
1,67 ton.

Capaian penjualan unau-
dited emas pada tahun 2021 
tercatat sebesar 29,38 ton, naik 
33% jika dibandingkan dengan 
tingkat penjualan pada tahun 
2020 sebesar 22,10 ton.

ANTAM juga mencatat-
kan penjualan logam mulia 
tertinggi di pasar domestik 
(unaudited) sepanjang sejarah 
Perusahaan, sebesar 28,28 
ton, naik 44% dari capaian 
penjualan logam mulia di pasar 
domestik tahun 2020 sebesar 
19,70 ton.

Nicolas  menyebutkan, 
seiring dengan tumbuhnya 
kesadaran masyarakat dalam 
berinvestasi emas, ANTAM 
berfokus dalam penguatan 
basis pelanggan logam mulia 
di pasar domestik. Sepanjang 
tahun 2021, perseroan men-
catatkan pertumbuhan volume 
penjualan sebesar 33% diband-
ingkan tahun 2020.

“Hal ini menunjukkan 
kepercayaan masyarakat atas 
produk logam mulia ANTAM 

atas komitmen Perusahaan 
dalam mengutamakan keaman-
an dan kepercayaan pelanggan 
dengan memastikan setiap 
transaksi sudah dilakukan 
sesuai dengan prosedur peny-
erahan barang dan harga resmi 
yang ditetapkan Perusahaan,” 
kata Nicolas dalam siaran pers, 
Jumat (14/1).

Dia menyebutkan sebagai 
satu-satunya entitas pengola-
han dan pemurnian emas di 
Indonesia yang telah memiliki 
sertifikasi London Bullion 
Market Association (LBMA), 
ANTAM menjamin produk 
dan kualitas logam mulia AN-
TAM, serta keamanan dan 
kenyamanan transaksi yang 
dilakukan secara langsung me-
lalui pembelian sistem daring, 
jaringan Butik Emas Logam 
Mulia ANTAM, ataupun keg-
iatan pameran yang dilakukan.

Dalam penjualan komo-
ditas emas, ANTAM selalu 
menjual Logam Mulia den-
gan harga resmi sebagaimana 
tercantum di situs www.lo-
gammulia.com yang selalu 
diperbaharui secara rutin. 
Selain itu, dalam menjalankan 
bisnis Logam Mulia, ANTAM 
melakukan sistem direct selling 
atau transaksi langsung kepada 
pelanggan atau kuasa pelang-
gan dan tidak pernah melalui 
pihak lain. ● dot

ANTAM Jual Emas 29 Ton di 2021

JAKARTA (IM) - Kement-
erian Perindustrian (Kemenperin) 
terus berupaya agar para pelaku 
industri kecil dan menengah (IKM) 
dapat meningkatkan penjualan-
nya di tengah situasi pandemi 
Covid-19, khususnya memasar-
kandi pasar digital atau online. 
Apalagi, saat ini terjadi perubahan 
perilaku belanja masyarakat akibat 
banyaknya pembatasan sosial, 
sehingga penjualan produk secara 
online menjadi peluang yang perlu 
dioptimalkan.

“Kemenperin telah meny-
elenggarakan berbagai program 
pembinaan dan pendampingan 
kepada pelaku IKMagar mereka 
bisa menjadi bagian dari rantai 
pasok industri di dalam negeri 
maupun global,” kata Direktur 
Jenderal Industri Kecil, Menengah, 
dan Aneka (IKMA) Reni Yanita di 
Jakarta, Jumat (14/1).

Reni menyebutkan, sejumlah 
program strategis tersebut di an-
taranya melalui link & match atau 
kemitraan dengan industri skala 
besar dan BUMN, membangun 
ekosistem digital dengan masuk ke 
dalam platform marketplace,dan 
melalui pengadaan barang pemer-
intah dan BUMN.

Guna menggencarkan digital-
isasi pemasaran produk IKM na-
sional, Kemenperin melalui Ditjen 
IKMA telah menandatangani 
perjanjian kerja sama dengan PT 
Ina Produk Indonesia (Inaproduct.
com) untuk menyediakan platform 
digitalisasi data IKM melalui Di-
rektori Produk Indonesia. “Hal 
ini sebagai upaya peningkatan 
promosi dan pemasaran produk 
IKM,” ujar Reni.

Ruang lingkup kerja sama 
Kemenperin dan Ina Produk me-

liputi penyediaan dan pertukaran 
data dan informasi, digitalisasi data 
IKM, serta peningkatan kapasi-
tas SDM serta usaha IKM me-
lalui pelatihan, bimbingan teknis, 
pendampingan, serta fasilitasi pro-
mosi dan pemasaran. “Nantinya, 
Ina Produk dan Kemenperin akan 
bersama-sama mengidentifikasi 
potensi IKM, dan meningkatkan 
promosi serta akses pemasaran 
di dalam dan luar negeri,” ungkap 
Reni.

Ia berharap dengan tersajinya 
profi l IKM di database secara kom-
prehensif  yang terintegrasi dengan 
Inaproduct.com, akan memperluas 
akses pemasaran dan mening-
katkan daya saing IKM dalam 
rangka mendorong pertumbuhan 
ekonomi. “Selain itu, kita bisa 
mengevaluasi kinerja IKM terma-
suk bagaimana agar menciptakan 
produknya bisa digemari oleh 
konsumen,” imbuhnya.

Founder Inaproduct.com, 
Budihardjo Iduansjah menge-
mukakan, situs Direktori Produk 
Indonesia dalam Inaproduct.com 
menjadi salah satu sarana yang 
bisa dimanfaatkan oleh IKM 
untuk memperluas jaringan ke 
pasar dalam dan luar negeri me-
lalui pemasaran online. Beragam 
fasilitas akan tersedia di dalam 
situs Direktori Produk Indonesia, 
antara lain fasilitas bagi para pelaku 
IKM yang saling berinteraksi dan 
bertransaksi dengan para pembeli 
dari luar negeri.

“Dengan begitu, supply chain 
akan terjaga dan berkesinambun-
gan. Kami yakin kami punya 
semangat yang sama member-
dayakan IKM dengan tagline: 
IKM kuat, industri kuat,” tutur 
Budihardjo. ● dro

Gandeng Inaproduct, Kemenperin Gencarkan 
Digitalisasi Pemasaran Produk IKM

Pemerintah Dorong Optimalisasi 
Pertumbuhan Industri Kreatif Indonesia

JAKARTA (IM) - In-
donesia merupakan pangsa 
yang sangat besar untuk 
konten-konten industri kre-
atif  digital, di mana menurut 
data We Are Social, jumlah 
pengguna internet di Indo-
nesia pada tahun 2021 men-
capai 202,6 juta jiwa atau 
73,7% dari populasi dan 
98,5% dari jumlah tersebut 
menonton video online.

Saat ini terdapat sekitar 
lebih dari 8,2 juta jumlah 
usaha kreatif  di Indonesia 
yang didominasi oleh usaha 
kuliner, fashion, dan kriya. 
Selain itu, terdapat 4 sub 
sektor ekonomi kreatif  den-
gan pertumbuhan tercepat 
yaitu film, animasi, dan 
video, seni pertunjukan, dan 
desain komunikasi visual. 
Pertumbuhan yang pesat 
di sektor ini didukung oleh 
semakin tingginya adopsi 
teknologi digital di ma-
syarakat.

Berdasarkan publikasi 
Kemenparekraf, tercatat pada 
tahun 2019 sub sektor ekono-
mi kreatif  menyumbangkan 
Rp1.153,4 Triliun PDB atau 
7,3% terhadap total PDB 
Nasional, 15,2% tenaga kerja, 
dan 11,9% ekspor.

“Untuk itu, saya san-
gat mengapresiasi sekali 
acara Wayang Youth Festi-
val untuk membangkitkan 

industri kreatif  Indonesia 
yang sekaligus menanamkan 
kebanggaan bagi anak muda 
kita untuk menciptakan 
karya yang memiliki nafas, 
identitas, dan budaya asli 
Indonesia sehingga kita 
tampil berbeda dari konten 
luar negeri. Terlebih Wayang 
Kulit Indonesia telah diakui 
UNESCO sebagai Warisan 
Budaya Dunia yang Men-
gagumkan, hal ini perlu kita 
angkat terus dan kita lestari-
kan,” ujar Menteri Koordi-
nator Bidang Perekonomian 
Airlangga Hartarto secara 
virtual pada acara Wayang 
Youth Festival, dilansir dari 
laman Kemenko Perekono-
mian, Jumat (14/1).

Keunggulan di pasar do-
mestik ini menjadi peluang 
bagi anak-anak bangsa untuk 
dapat menampilkan konten 
kreatif  dan mendapatkan 
manfaat ekonomi. Namun 
demikian, harus siap untuk 
bersaing dengan banjirnya 
konten-konten dari luar 
negeri.

“Ki ta  ha r us  dapa t 
menghadapi krisis identitas 
dan budaya akibat masifnya 
konten tayangan budaya luar 
yang masih mendominasi di 
Indonesia dengan berbagai 
produk atau konten kre-
atif  hasil anak bangsa kita 
sendiri,” ujar Airlangga.

Ia mengatakan, pemer-
intah akan terus konsisten 
mendukung pertumbuhan 
industri kreatif  dan men-
jadikan Industri Kreatif  
sebagai salah satu sektor 
yang bisa menjadi penopang 
pertumbuhan ekonomi na-
sional. Dari sisi Sumber 
Daya Manusia, Pemerintah 
telah menginisiasi berbagai 
program, diantaranya Kar-
tu Prakerja, Digital Talent 
Scholarship, dan Gerakan 
Nasional Literasi Digital.

Pemerintah juga terus 
mendorong program infra-
struktur digital di antaranya 
pembangunan jaringan fi ber 
optik Palapa Ring, Menara 
BTS dan jaringan internet di 
daerah 3T, perluasan wilayah 
4G, pengembangan sistem 
5G, peluncuran satelit mul-
tifungsi SATRIA, pemban-
gunan beberapa pusat data 
nasional.

“Kami berharap pro-
gram Wayang Youth Festival 
ini bisa terus dilanjutkan 
dalam bentuk inkubasi untuk 
memberikan pendampingan, 
pelatihan, dan pembiayaan 
bagi para pelaku industri 
kreatif  lokal hingga mereka 
mampu menghasilkan karya 
asli Indonesia yang menarik 
mata dunia dan menguntung-
kan secara ekonomi,” tamdas 
Airlangga. ● hen

PENERIMAAN NEGARA SEKTOR ESDM 
TAHUN 2021

Petugas SPBU mengukur takaran bahan bakar 
minyak (BBM) ke kendaraan mereka di SPBU 
Pertamina, Kuningan, Jakarta, Jumat (14/1). Ke-
menterian ESDM mencatat realisasi Penerimaan 
Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor Energi dan 
Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 2021 men-
capai Rp189,2 triliun atau 156 persen dari target 
yakni Rp121,2 triliun. 

IDN/ANTARA 

 IDN/ANTARA 

 IDN/ANTARA 

ALOKASI ANGGARAN PROGRAM KARTU PRAKERJA 2022
Warga mengakses laman website PraKerja di Rangkasbitung, Lebak, 
Banten, Jumat (14/1). Kementerian Keuangan mengalokasikan angga-
ran program Kartu Prakerja sebesar Rp11 triliun atau 4,3 persen dari 
anggaran perlindungan sosial 2022. 
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