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RAKER DPR BAHAS RUU IBU KOTA NEGARA BARU

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Suharso Monoarfa (tengah) mengikuti rapat kerja dengan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota
Negara (RUU IKN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/1). Dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) tersebut
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa secara resmi memaparkan nama Ibu Kota Negara (IKN) baru yaitu
Nusantara.

Dukung Pemulihan Ekonomi di Bali
PIP Promosikan Produk UMKM
Hingga akhir tahun 2021, PIP telah
menyalurkan Rp18,07 triliun pinjaman
UMi kepada lebih dari 5,39 juta orang
debitur yang tersebar di 34 provinsi di
seluruh Indonesia. Pada tahun 2022, PIP
menargetkan penyaluran pembiayaan
UMi akan menjangkau 2 juta orang
pelaku usaha ultra mikro.
JAKARTA (IM) - Pusat
Investasi Pemerintah (PIP)
menyelenggarakan acara “Gebyar UMKM” di Ubud, Bali
pada Sabtu (15/1). Acara
tersebut merupakan bentuk
kolaborasi antarunit Kementerian Keuangan, dengan salah
satu agendanya menyusun
kebijakan strategis untuk mendukung pengembangan usaha
mikro, kecil, dan menengah

(UMKM).
Direktur Utama PIP Ririn
Kadariyah menyampaikan
bahwa kegiatan yang merupakan upaya promosi produk
UMKM ini diharapkan menjadi salah satu kontribusi nyata
PIP dalam membantu pemulihan ekonomi, khususnya
di Provinsi Bali yang masih
merasakan dampak pandemi
Covid-19.

Habiskan 9,3 Juta KL Biodiesel
Indonesia Hemat Devisa Rp66 T
JAKARTA (IM) - Indonesia telah menghemat devisa
sebesar Rp66,54 triliun pada
2021 berkat pemanfaatan B30
yang merupakan pencampuran
30% biodiesel dengan 70%
bahan bakar minyak jenis solar.
Program tersebut mengurangi
impor solar.
Direktur Jenderal Energi
Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana
menyebutkan, penghematan
tersebut diperoleh karena Indonesia berhasil memanfaatkan
biodiesel untuk program B30
sebanyak 9,3 juta kiloliter (kl)
pada tahun lalu.
“Program ini berhasil menghemat devisa kalau diekuivalenkan dengan Rupiah itu sebesar
Rp66,54 triliun,” kata Dadan
dalam konferensi pers virtual,
Senin (17/1).B30 juga turut
meningkatkan porsi energi baru
terbarukan (EBT) dalam bauran
energi nasional, meningkatkan
pemanfaatan sawit di dalam negeri, memperbaiki tingkat harga
untuk petani, serta mengurangi

emisi gas rumah kaca.
Pemanfaatan biodiesel terus
meningkat dari tahun ke tahun,
dimulai dari 1,62 juta kl pada
2015, 3,66 juta kl pada 2016,
3,42 juta kl pada 2017, 6,17 juta
kl pada 2018, 8,4 juta kl pada
2019 dan 2020.
“Kita selalu berhasil meningkatkan secara umum pemanfaatan biodiesel ini dari angka
misalkan di 2015 angkanya 1,6
juta kl, di tahun 2021 realisasinya
adalah 9,3 juta kl,” ujarnya
Namun, capaian pemanfaatan biodiesel pada 2021 sedikit meleset dari target yang
ditetapkan sebanyak 9,4 juta kl.
Sedangkan di tahun ini targetnya
adalah 10,1 juta kl.
“Jadi capaian di tahun
2021 9,3 juta kl dari target -ini
targetnya target revisi ya- 9,4
juta kl. Jadi secara capaian ini
adalah 99%. Sebetulnya angka
ini adalah angka lebih tinggi dari
apa yang kami targetkan di awal
tahun 2021. Jadi terjadi penambahan dalam perjalanannya
untuk pemanfaatan biodiesel,”
kata Dadan. ● dot

Ada Cadangan
Minyak Bumi di Jambi
JAKARTA (IM) - Subholding Upstream Pertamina
Regional Sumatera melalui Pertamina EP berhasil menemukan
minyak di Jambi. Lokasinya ada
di Sumur Eksplorasi Sungai
Gelam Timur-001 (SGET-001)
di sekitar Field Jambi, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi.
Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan sebagai
Regional Sumatera Subholding
Upstream Pertamina Jaffee
Arizon Suardin mengungkapkan, sumur SGET-001 terletak
kurang lebih 8 km dari fasilitas
produksi eksisting SP GS-02
dan 14 km dari fasilitas produksi
SP Ketaling.
“Seluruh upaya ini merupakan wujud komitmen kami
dalam meningkatkan cadangan
dan produksi migas di Sumatera
dan mendukung pencapaian
+DO(NELV2.%$58LQGG
+DO(NELV2.%$58LQGG
target produksi migas nasional,”
+DO(NELV2.%$58LQGG
ujar Jaffee dalam siaran pers,
Jakarta, Senin (17/1).
Berdasarkan uji kandungan
lapisan (Drill Stem Test/DST)
pertama yang dilakukan pada
reservoir sandstone Formasi

Air Benakat pada interval 1.6221.624 meter (mMD), ditemukan
sumberdaya minyak dengan
laju aliran sebesar 434 barel
per hari (Barrel Oil Per Day/
BOPD) dan gas 0.18 juta standar kaki kubik per hari (Million
Standard Cubic Feet per Day/
MMSCFD).
Selanjutnya direncanakan
akan dilakukan DST kedua
pada interval 1.491-1.495 meter
(mMD) di Formasi Air Benakat.
“Selain capaian temuan sumber
daya tersebut, secara operasional
pun terbilang berhasil. Sumur
SGET-001 diselesaikan lebih
cepat dari jadwal dengan realisasi
biaya di bawah target. Mudahmudahan capaian tersebut bisa
dipertahankan sampai rig release,” kata Jaffee.
Sementara Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagsel
Anggono Mahendrawan memberikan apresiasi yang tinggi
kepada semua pihak yang turut
andil dalam upaya menemukan
cadangan-cadangan migas di
semua wilayah kerja hulu migas,
khususnya di wilayah Sumatera
Bagian Selatan. ● hen

“Melalui kegiatan ini diharapkan semakin banyak
masyarakat yang mengenal
produk UMKM sehingga pada
gilirannya dapat meningkatkan
omzet usaha pelaku UMKM,”
kata Ririn dalam keterangan,
dilansir dari laman Kemenkeu,
Senin (17/1)
Acara “Gebyar UMKM”
menghadirkan 12 pelaku
UMKM yang mayoritas adalah
pelaku usaha ultra mikro
penerima pembiayaan Ultra
Mikro (UMi). Pembiayaan
disalurkan oleh PIP melalui
penyalur Koperasi Krama
Bali. Selain penerima UMi,
kegiatan ini juga menghadirkan
pelaku UMKM binaan instansi
vertikal Kementerian Keuangan sebagai wujud konkrit
“Kemenkeu-Satu”.
Kolaborasi antarinstansi
Kementerian Keuangan ini
bertujuan untuk bersama-sama
mendorong pemulihan ekonomi melalui perluasan peluang
pemasaran produk UMKM.
Dengan mempertemukan para
pelaku UMKM dari berbagai
segmen dan dengan beragam

produk, harapannya peluang
baru dalam bentuk rantai pasok antarpelaku UMKM akan
semakin terbuka dan bisa
menembus pasar ekspor.
Pusat Investasi Pemerintah
(PIP) sebagai Badan Layanan
Umum (BLU) Kementerian
Keuangan akan terus menyediakan layanan pinjaman yang
mudah dan cepat bagi pelaku
usaha ultra mikro, tidak hanya
di Bali, tetapi juga di seluruh
Indonesia.
Hing ga akhir tahun
2021, PIP telah menyalurkan
Rp18,07 triliun pinjaman UMi
kepada lebih dari 5,39 juta
orang debitur yang tersebar di
34 provinsi di seluruh Indonesia. Pada tahun 2022, PIP
menargetkan penyaluran pembiayaan UMi akan menjangkau
2 juta orang pelaku usaha ultra
mikro.
Khusus Provinsi Bali, penyaluran UMi dilakukan PIP
melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM), PT
Pegadaian, Koperasi Krama
Bali dan Koperasi UGT Nusantara yang telah menjangkau

15.899 orang dengan nilai
mencapai Rp65,59 Miliar.
Selain kegiatan promosi produk, PIP juga telah
dan akan secara kontinyu
memberikan pelatihan dan
pendampingan bagi pelaku
usaha ultra mikro agar
bisa meningkatkan kualitas produk dan kapasitas
usaha, melengkapi perizinan
produk, menyusun pembukuan usaha, hingga pemasaran produk secara online.
Upaya-upaya tersebut
diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan nilai
usaha para pelaku usaha
ultra mikro, serta meningkatkan kesempatan pelaku
usaha ultra mikro sehingga
dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga, bahkan
bisa membuka kesempatan
kerja bagi anggota keluarga
atau komunitas sekitarnya.
Hal ini sejalan dengan
misi PIP untuk menjadi
koordinator pendanaan
pembiayaan ultra mikro
yang profesional dan kredibel. ● hen
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PertaLife Insurance Nama Baru dari
Asuransi Tugu Mandiri
JAKARTA (IM) - PT
Asuransi Tugu Mandiri berganti nama menjadi PT Perta
Life Insurance. Pergantian
nama ini sekaligus dengan
perubahan nama brand (PertaLife Insurance) hingga logo
perusahaan.
“Rebranding corporate
identity ini merupakan salah
satu upaya untuk meningkatkan performa perusahaan ke
arah yang lebih baik sekaligus
menumbuhkan kepercayaan
lebih kepada para stakeholders, termasuk nasabah,” kata
Direktur Utama PertaLife
Insurance Hanindio W. Hadi,
dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (17/1).
Dijelaskan Hanindio,
dalam perubahan ini, perusahaan sudah menempuh
sejumlah ketentuan. Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) juga
memberikan izin usaha di
bidang asuransi jiwa kepada
PertaLife Insurance melalui
Keputusan Anggota Dewan
Komisioner OJK Nomor
KEP 881/NB 11/2021 ter-

tanggal 28 Desember 2021.
Perubahan ini juga andil dari
Pertamina.
“Konser Pertamina kepada Tugu Mandiri sangat-sangat
besar dari Direktur Utama,
Direktur Keuangan keuangan
for the 36 year, stable begitu
saja. Dengan begitu besar itu,
Pertamina melihat anak cucu
perusahaan harus tranformasi,
makanya komitmen Pertamina
seperti apa, akan kami, termasuk saya memberikan kontribusi,” ujarnya.
Hanindio mengatakan,
dengan identitas baru, perseroan berkomitmen untuk terus
meningkatkan kualitas layanan
dan inovasi produk sesuai
kebutuhan nasabah. Hal itu
dilakukan dengan melakukan
transformasi secara komprehensif dengan tujuan utama
memperbaiki kinerja keuangan
dan menciptakan bisnis yang
lebih sehat.
“Transformasi mencakup
tiga hal, yaitu Transformasi
Sumber Daya Manusia (People). Produk dan Proses bisnis

melalui sistem yang terintegrasi. Transformasi dilakukan
dengan mengimplementasikan
budaya kinerja yang produktif,
optimalisasi produk melalui
restrukturisasi portofolio
produk, serta perbaikan tata
kelola salah satunya dengan
mengimplementasikan kendali
IT System,” ujarnya.
“Digitalisasi ini men-introduce produk baru. Saat ini kami
sedang menggodok produk
baru di pasar. Kita harapkan
di 2022 ini ada 7 produk baru
yang kita bahas dengan OJK.
Dan digitalisasi memang menjadi bagian peningkatan kinerja
perusahaan,” tuturnya.
Direktur Keuangan dan
Investasi PertaLife Insurance,
Yuzran Bustamar melaporkan
pada 2021 perseroan meraih
laba bersih sebesar Rp 27,30
miliar per November 2021,
meningkat 48,53% dibandingkan sepanjang 2020 sebesar Rp18,38 miliar. Pihaknya
optimistis pertumbuhan bisnis
PertaLife Insurance akan sangat baik ke depannya. ● dro

SUMBAR MENUJU SMART CITY BERSAMA BNI
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Direktur Layanan dan Jaringan Bank Negara Indonesia (BNI) Ronny Venir
(kanan) disaksikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy (kiri)
memindai kode batang QRIS usai penandatanganan Nota Kesepahaman
(MoU) Smart City dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Padang,
Sumatera Barat, Senin (17/1). Penandatanganan MoU tersebut sebagai
dukungan BNI terhadap Program Smart City dalam penggunaan fasilitas
layanan jasa perbankan yang terintegrasi dengan teknologi informasi tata
kelola kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Barat.

KERAJINAN KIPAS LIPAT UNTUK EKSPOR
Perajin membuat kerajinan kipas lipat di Jagalan,
Keprabon, Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah,
Senin (17/1). Hasil kerajinan kipas lipat dari bahan bambu dan kain motif batik itu dijual ke
beberapa daerah di Indonesia serta diekspor
ke Amerika Serikat dengan harga Rp2.000
hingga Rp7.500 per kipas tergantung ukuran
dan kualitasnya.

Neraca Dagang Surplus
Selama 20 Bulan
JAKARTA (IM) - Badan
Pusat Statistik (BPS) mencatat
neraca perdagangan Indonesia
pada Desember 2021 surplus
US$1,02 miliar. Angka ini tercapai berkat ekspor mencapai
US$22,38 miliar dan impor
SS$21,36 miliar.
“Sehingga surplus US$1,02
miliar, surplus yang terjadi
Desember ini telah terjadi 20
bulan beruntun,” kata Kepala
BPS Margo Yuwono dalam
konferensi pers, Senin (17/1).
Margo menjelaskan, surplus ini juga merupakan yang
tertinggi sepanjang sejarah
yaitu 15 tahun terakhir. Dan
surplus yang diperoleh dari
transaksi perdagangan sektor
nonmigas sebenarnya lebih
tinggi, yakni US$ 3,3 miliar,
namun tereduksi oleh defisit
perdagangan sektor migas US$
2,28 miliar.
Ia menyebutkan, selama
Januari-Desember 2021,
meskipun sektor migas mengalami defisit US$13,25 miliar, namun masih terjadi surplus pada sektor nonmigas
US$48,59 miliar, sehingga
secara total mengalami surplus
US$35,34 miliar.
Nilai ekspor Indonesia
Desember 2021 mencapai
US$22,38 miliar atau turun
2,04% dibanding ekspor No-

vember 2021. Dibanding Desember 2020 nilai ekspor naik
sebesar 35,3%.
Secara kumulatif, nilai
ekspor Indonesia JanuariDesember 2021 mencapai
US$231,54 miliar atau naik
41,88% dibanding periode yang sama tahun 2020.
Demikian juga ekspor nonmigas mencapai US$219,27 miliar
atau naik 41,52%.
Nilai impor Indonesia
Desember 2021 mencapai
US$21,36 miliar, naik 10,51%
dibandingkan November 2021
atau naik 47,93% dibandingkan Desember 2020.
Pemanfaatan biodiesel
terus meningkat dari tahun ke
tahun, dimulai dari 1,62 juta
kl pada 2015, 3,66 juta kl pada
2016, 3,42 juta kl pada 2017,
6,17 juta kl pada 2018, 8,4 juta
kl pada 2019 dan 2020.
“Kita selalu berhasil meningkatkan secara umum pemanfaatan biodiesel ini dari
angka misalkan di 2015 angkanya 1,6 juta kl, di tahun 2021
realisasinya adalah 9,3 juta kl,”
sebutnya.
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Namun, capaian pemanfaatan biodiesel pada 2021
sedikit meleset dari target yang
ditetapkan sebanyak 9,4 juta kl.
Sedangkan di tahun ini targetnya adalah 10,1 juta kl. ● pan

