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BNI BERBAGI APRESIASI UNTUK GURU HONORER
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (kanan) mendampingi Direktur Utama BNI Royke Tumilaar (dua 
kiri) dan Wakil Rektor Universitas Negeri Malang Budi Eko Soetjipto (kiri) saat menyerahkan bantuan dalam program 
BNI Berbagi Apresiasi Guru Honorer, di gedung Graha Cakrawala, Malang, Jawa Timur, Sabtu (15/1). Bantuan tersebut 
diberikan kepada 3.638 orang guru honorer berusia 50 tahun ke atas yang mengabdi di daerah tertinggal, terdepan, dan 
terluar sebagai bentuk dukungan terhadap dunia pendidikan dengan total alokasi anggaran dana senilai Rp18,19 miliar. 

mau mempergunakan nikel 
kita maka investasi produksi 
baterai kendaraan listrik di 
Indonesia,” ujar Erick seperti 
dikutip Antara, Sabtu (15/1).

Erick tidak ingin terulang 
kembali di mana Indonesia 
menjadi pasar mobil terbesar 
di Asia Tenggara, tetapi in-
vestasi sarana produksinya di 
Thailand. 

“(Itu) Salah? Tidak, kita 
yang mesti introspeksi kenapa 
kita kalah sama Thailand. Ka-
lau sekarang Thailand tidak 
produksi nikel, investasi mobil 
listriknya masih di Thailand 
maka ada yang salah dari kita. 
Karena itu kita harus paksakan 
produksinya harus di sini (In-
donesia), kalau tidak mau 
(investasi) maka tidak usah 
kita memberikan nikelnya,” 
katanya.

Terkait digital dan teknolo-
gi, Erick memastikan bagaima-
na Telkom sekarang difokus-

kan lebih kepada business 
to business atau B2B yakni 
membangun infrastruktur 
digital seperti data center, 
cloud, jaringan fi ber optic dan 
sebagainya.

Sedangkan Telkomsel lebih 
kepada business to consumer 
atau B2C yakni memban-
gun based customer, menjadi 
agregator bagi generasi muda 
Indonesia.

“Untuk apa game online 
kita semuanya dari asing, di-
suruh bayar lagi kalau buat 
liga esport-nya dan yang main 
gamenya adalah kita. Karena 
itu kita sekarang mendorong 
Telkomsel sebagai agregator 
konten lokal maupun mobile 
konten lokal supaya market 
kita yang besar ini jangan 
dipakai untuk pertumbuhan 
bangsa lain. Pasar kita yang 
besar ini dipakai untuk per-
tumbuhan bangsa Indonesia, 
membuka lapangan kerja dan 

kesempatan berusaha bagi 
rakyat Indonesia,” kata Er-
ick.

Sebelumnya Erick men-
egaskan kesiapan Indone-
sia untuk menjadi pemain 
utama industri mobil listrik. 
Bahwa mobil listrik punya 
banyak manfaat. 

Tak hanya manfaat bagi 
ekonomi melainkan man-
faat bagi lingkungan. 

Hal ini sejalan dengan 
misi pemerintah untuk men-
dorong pembangunan eko-
nomi yang berkelanjutan.

Maka Erick berharap 
semua pihak harus menjaga 
ketahanan energi nasional. 
Saat ini Indonesia mengim-
por 1,5 juta barrel per hari 
untuk BBM atau setara 
200 triliun per tahun. Mo-
bil listrik juga merupakan 
solusi untuk mengurangi 
berpindahnya devisa ke luar 
negeri. ● dro

Erick: Investasi Baterai Kendaraan
Listrik Harus di Indonesia
Menteri BUMN Erick Thohir tidak in-
gin terulang kembali di mana Indone-
sia menjadi pasar mobil terbesar di 
Asia Tenggara, tetapi investasi sarana 
produksinya di negara lain.

JAKARTA (IM) - Men-
teri BUMN Erick Thohir 
menegaskan bahwa investasi 
produksi baterai kendaraan lis-
trik harus di Indonesia karena 
bahan nikelnya tersedia.

“Apa kita rela nikel kita 

diekspor semua ke luar negeri. 
Yang buat baterai kendaraan 
listriknya orang (negara) lain, 
sudah baterainya dibuat ke-
mudian dikirim ke Indonesia 
dan kita lagi yang beli. Karena 
itu kita ubah dan cerdas, kalau 

JAKARTA (IM) - Citi men-
jual bisnis konsumer di Asia 
Tenggara kepada kepada UOB 
Group (UOB). Bisnis tersebut 
berada di Indonesia, Malaysia, 
Thailand dan Vietnam.

Transaksi mencakup bisnis 
retail banking dan kartu kredit 
namun tidak termasuk bisnis 
institutional banking Citi di 
keempat negara tersebut. Citi 
akan tetap berkomitmen dan 
fokus untuk melayani para klien 
institusional baik secara lokal, 
regional, dan global.

Perjanjian tersebut mencak-
up seluruh karyawan Citi, sekitar 
5.000 karyawan consumer bank-
ing dan karyawan pendukung 
akan dipindahkan ke UOB 
setelah penutupan transaksi.

UOB akan melakukan 
pembayaran tunai kepada Citi 
untuk aset bersih dari bisnis 
yang diakuisisi, sesuai den-
gan penyesuaian penutupan 
biasa, ditambah premi secara 
total mencapai US$690 juta 
atau setara Rp9,87 trilliun un-
tuk empat negara tersebut. 
Setelah rampung, Citi berharap 
transaksi tersebut bisa melepas 
sekitar US$1,2 miliar setara den-
gan Rp17,2 triliun dari ekuitas 
umum berwujud (TCE) yang 

dialokasikan, serta peningka-
tan TCE sekitar US$200 juta 
(Rp2,86 triliun).Seperti yang 
diberitakan sebelumnya, kelu-
arnya Citi dari bisnis consumer 
banking di 13 pasar di seluruh 
Asia Pasifi k dan EMEA diper-
kirakan akan melepaskan sekitar 
US$7 milliar (Rp100,1 triliun) 
dari TCE yang dialokasikan dari 
waktu ke waktu.

CEO Citi Asia Pasifi k Peter 
Babej sangat senang dengan 
pengumuman transaksi ini ber-
sama dengan UOB, institusi 
pan-Asia terkemuka. “Kami ya-
kin UOB, dengan budaya yang 
kuat dan ambisi regional yang 
luas, akan memberikan peluang 
yang sangat baik dan tempat 
bekerja jangka panjang bagi 
rekan-rekan consumer banking 
kami di Indonesia, Malaysia, 
Thailand, dan Vietnam,” kata 
Peter, dalam keterangan resmi, 
akhir pekan kemarin.

Dijelaskan Peter, Citi fokus 
memfasilitasi investasi tambah-
an pada area strategi perusahaan 
termasuk dalam mengembang-
kan jaringan institutional kami 
di seluruh Asia Pasifik, dan 
untuk mendorong tercapainya 
imbal hasil yang optimal bagi 
Citi. ● dot

UOB Alokasikan Rp9,87 Triliun
Ambil Alih Bisnis Konsumen Citi

JAKARTA (IM) - Direk-
torat Jenderal Perhubungan 
Laut Kementerian Perhubungan 
kembali menerbitkan Surat 
Persetujuan Berlayar (SPB) 
bagi kapal-kapal yang telah 
mendapatkan keterangan 
memenuhi syarat dari Kemen-
terian Energi dan Sumber Daya 
Mineral (ESDM) untuk melaku-
kan ekspor batu bara.

Hal ini dilakukan menyusul 
pencabutan larangan ekspor 
batu bara secara bertahap oleh 
Direktur Jenderal Mineral dan 
Batubara Kementerian ESDM 
melalui surat nomor B-165/
MB.05/DJB.B/2022 tanggal 13 
Januari 2022 perihal Pencabutan 
Pelarangan Penjualan Batubara 
ke Luar Negeri.

Pencabutan larangan pener-
bitan SPB tersebut sesuai den-
gan Surat Direktur Jenderal 
Perhubungan Laut Nomor 
UM.006/1/7/DA-2022 tanggal 
14 Januari 2022 perihal Pencabu-
tan Larangan Penerbitan Surat 
Persetujuan Berlayar (SPB) yang 
didasari pada hasil Rapat Koor-
dinasi antar Menteri tentang 
Pasokan Batubara PLN dan 
surat dari Kementerian ESDM.

“Kami telah menginforma-
sikan kepada seluruh Syahban-
dar untuk kembali menerbitkan 
SPB kepada kapal batu bara yang 
telah memenuhi persyaratan 

dari Kementerian ESDM,” 
kata Direktur Lalu Lintas dan 
Angkutan Laut Capt. Mugen S. 
Sartoto dalam keterangannya, 
Sabtu (15/1).

Capt. Mugen menjelaskan 
bahwa Kementerian ESDM 
telah mencabut sanksi pelar-
angan penjualan batubara ke 
luar negeri khususnya atas 18 
kapal bermuatan batu bara dari 
pemegang PKP2B (Perjanjian 
Karya Pengusahaan Pertamban-
gan Batu Bara) dan IUP (Izin 
Usaha Pertambangan) Operasi 
Produksi yang telah memenuhi 
DMO (Domestic Market Ob-
ligation) tahun 2021 sebesar 
100% atau lebih.

“Menindaklanjuti hal terse-
but, Ditjen Perhubungan Laut 
akan kembali menerbitkan SPB 
terhadap 18 kapal pengangkut 
batu bara tersebut,” ujarnya.

Sebanyak 18 kapal yang 
dapat izin ekspor batu bara 
antara lain kapal MV. CMB Van 
Dijk, MV. Neng Yuan, MV. San-
tarli, MV. Maizuru Kichijo, MV. 
Great Ocean, MV. AC. Shang-
hai, MV. Vidyut, MV. Pantelis, 
MV. Jie Li, TB. Kingfi shter 501, 
MV. Mei Hua Hai, MV. Corona 
Kingdom, MV. Pacific Pride, 
MV. Pavo Bright, MV. Princess 
Doris, MV. Eternal Resorce, 
MV. Sea Voyager dan MV. Star 
Mona. ● pan

Kemenhub Terbitkan Izin
18 Kapal Ekspor Batu Bara

JAKARTA (IM) - Pemu-
lihan ekonomi nasional tidak 
terlepas dari pemulihan yang 
terjadi di sektor industri, karena 
sektor ini menopang 19,15% 
dari perekonomian nasional. 
Optimisme sektor industri ma-
sih terlihat di triwulan IV-2021, 
ditandai dengan PMI Manufak-
tur kembali berada di wilayah 
ekspansif  dengan mencatatkan 
angka 53,5 pada Desember 
2021.

Utilisasi Industri Pengo-
lahan juga terus meningkat 
dan mencapai yang tertinggi 
dengan capaian 67,6%. Impor 
Barang Modal dan Bahan Baku 
masing-masing tumbuh 23,1% 
dan 60,5% (yoy) pada Novem-
ber 2021. Seluruh indikator 
mencerminkan bahwa sektor 
industri kita semakin solid dalam 
menopang pemulihan ekonomi 
nasional.Momentum perbaikan 
dari sektor industri ini, tentu-
nya menjadi hal yang baik bagi 
para pelaku industri termasuk 
di dalamnya para insinyur dan 
akademisi di bidang ilmu Teknik 
Industri.

“Sebagaimana kita harus 
beradaptasi di masa pandemi, 
para insinyur teknik industri juga 
harus beradaptasi menghadapi 
era Industri 4.0 yang ditandai 
dengan pemanfaatan teknologi 
digital untuk meningkatkan 
produktivitas, efi siensi, dan lay-
anan konsumen secara global,” 
ujar Menteri Koordinator Bi-
dang Perekonomian Airlangga 
Hartarto secara virtual pada 
acara Puncak 50 Tahun Dies 
Natalis Teknik Industri - Institut 

Teknologi Bandung, dilansir dari 
laman Kemenko Perekonomian.

Salah satu yang menjadi 
fokus pengembangan Pemer-
intah yakni industri sektor ke-
sehatan. Industri kesehatan 
termasuk di dalamnya industri 
farmasi, merupakan salah satu 
sektor yang sangat diutamakan 
terutama dalam kondisi pan-
demi saat ini.

Dalam rangka meningkat-
kan daya saing Indonesia dalam 
sektor industri, Pemerintah juga 
mendorong terjadinya trans-
formasi berbasis digital untuk 
menopang perkembangan in-
dustri kesehatan. Transformasi 
tersebut dapat berperan dalam 
memudahkan proses distribusi, 
penguatan jejaring kesehatan, 
mengefektifkan proses adminis-
trasi, dan mendukung performa 
yang lebih efektif  serta efi sien.

Berdasarkan data Kement-
erian Kesehatan, hingga tahun 
2021, Indonesia memiliki 241 
industri manufaktur farmasi, 17 
industri bahan baku farmasi, 132 
industri kesehatan tradisional, 
dan 18 industri produk ekstraksi 
alam. Berbagai industri terse-
but telah mengekspor produk 
farmasi dan alat kesehatan ke 
berbagai negara di dunia antara 
lain Amerika Serikat, Inggris, 
Vietnam, Belanda, Singapura 
dan Korea Selatan.

“Dalam mendukung upaya 
pengembangan industri kesehat-
an, Pemerintah telah menyusun 
Peta Jalan dengan tujuan untuk 
meningkatkan produksi bahan 
baku berteknologi tinggi,” ujar 
Airlangga. ● hen

Pemerintah Fokus dalam 
Pengembangan Industri Kesehatan

Ini Jurus Holding BUMN Perkebunan 
Penuhi Target Swasembada Gula

JAKARTA (IM) - Hold-
ing BUMN Perkebunan alias 
PTPN III (Persero) fokus 
mencapai ketahanan gula 
nasional dengan melakukan 
restrukturisasi bisnis gula, 
sebagai langkah strategis 
untuk menjawab tantangan 
ketahanan gula nasional. 
Restrukturisasi bisnis gula 
tersebut merupakan bagian 
dari 88 Program Strategis 
Kementerian BUMN masa 
bakti Kabinet Indonesia 
Maju 2020-2024.

Salah satu target yang 
harus dicapai oleh perseroan 
adalah melipatgandakan 
produksi gula menjadi 1,8 
juta ton untuk mendukung 
swa sembada gula konsumsi 
tahun 2025

Direktur Utama Hold-
ing Perkebunan Nusantara 
M Abdul Ghani menjelas-
kan, langkah strategis yang 
telah dilakukan Holding 
Perkebunan Nusantara 
adalah membentuk PT Sin-
ergi Gula Nusantara pada 
17 Agustus 2021 yang lalu.

PT Sinergi Gula Nus-
antara merupakan gabun-
gan tujuh anak perusahaan 
pengelola perkebunan tebu, 
yaitu PTPN II di Sumatera 

Utara, PTPN VII di Lam-
pung, PTPN IX di Jawa 
Tengah, PTPN X, PTPN 
XI, dan PTPN XII di Jawa 
Timur, serta PTPN XIV di 
Sulawesi Selatan.

Pembentukan PT SGN 
ini memiliki 3 inisiatif  utama 
yaitu Modernisasi Pabrik 
Gula, Intensifi kasi melalui 
peningkatan produktivitas, 
serta Ekstensifi kasi Lahan 
dengan cara sinergi BUMN 
dan program kemitraan 
dengan petani tebu.

“Dengan demikian, per-
soalan disparitas kinerja 
pabrik gula PTPN dapat 
terselesaikan. Tahun 2021, 
sebelum transformasi bisnis 
gula dilakukan, sebenarnya 
beberapa pabrik gula kami 
sudah memiliki kinerja op-
timum dengan harga pokok 
produksi sekitar Rp 8.000,” 
ujar Abdul Ghani dalam ket-
erangannya, Minggu (16/1).

Dituturkan Ghani, re-
strukturisasi bisnis gula 
PTPN akan membawa dam-
pak positif  bagi ketahanan 
pangan Indonesia. Holding 
Perkebunan Nusantara telah 
memiliki roadmap bisnis 
gula yang sejalan dengan 
target Pemerintah dalam 

mencapai swasembada gula.
Restrukturisasi bisnis gula 

PTPN melalui pembentu-
kan PT Sinergi Gula Nus-
antara akan meningkatkan 
kemandirian gula nasional 
dan menyejahterakan petani. 
“Mewujudkan kesejahteraan 
petani tebu rakyat merupakan 
faktor kunci dalam mewujud-
kan kemandirian gula kon-
sumsi nasional”, ujar Ghani.

Dia menambahkan, 
peningkatan kesejahteraan 
petani dilakukan melalui 
optimalisasi masa tanam, 
penataan komposisi dan 
penggunaan varietas unggul 
baru, perbaikan water man-
agement, aplikasi pemupu-
kan tepat waktu dan dosis, 
sehingga produktivitas tebu 
dapat ditingkatkan di atas 
80 ton tebu/ha dan rende-
men di atas 8%, yang pada 
akhirnya dapat menekan 
beban pokok produksi tebu 
petani dan meningkatkan 
pendapatan sisa hasil usaha.

“Penetapan harga gula 
sebesar Rp 10.500/kg pada 
dasarnya dilakukan dalam 
upaya melindungi petani 
yang produktivitasnya masih 
rendah atau sekitar 5 ton 
GKP/ha,” ujar Ghani. ● dro

RENOVASI SARINAH JADI PUSAT UMKM 
NASIONAL

Warga melintas di samping proyek renovasi 
Gedung Sarinah di Jakarta, Sabtu (15/1). Menteri 
BUMN Erick Thohir mengatakan renovasi gedung 
Sarinah ditargetkan selesai pada Maret 2022 yang 
nantinya akan difokuskan untuk mendukung 
UMKM dan mengembangkan produk-produk lokal 
sehingga diharapkan dapat menjadi bagian etalase 
merek lokal Indonesia kepada dunia.

IDN/ANTARA 

 IDN/ANTARA 

 IDN/ANTARA 

PINTU PERJALANAN INTERNASIONAL KEMBALI DIBUKA
Sejumlah calon penumpang pesawat berjalan di Terminal 3 Bandara 
 Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (16/1). 
 Pemerintah memutuskan membuka pintu perjalanan internasional setelah 
sebelumnya melarang warga dari Afrika Selatan, Botswana, Norwegia, 
Prancis, Angola, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Mozambique, Namibia, 
 Eswatini, Lesotho, Inggris dan Denmark untuk masuk ke Indonesia.
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