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RENCANA PEMBENTUKAN HOLDING DAN SUBHOLDING PLN
Menteri BUMN Erick Thohir (tengah) bersama Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury (kiri) dan Dirut PLN 
 Darmawan Prasodjo (kanan) menyampaikan keterangan pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (19/1). Menteri 
BUMN menjelaskan saat ini PLN sedang dalam fase studi banding dengan sejumlah perusahaan listrik negara lain untuk 
menentukan kebijakan lanjutan mengenai holding dan subholding di dalam perusahaan tersebut

dari APBN 2021 adalah kes-
eimbangan primer kita, yang 
dalam hal ini realisasinya di 
Rp440 triliun, jauh lebih ren-
dah dibandingkan Rp633 yang 
ada di dalam Undang-undang 
APBN. Dan kalau dibanding-
kan tahun lalu di LKPP yaitu 
Rp633 T, ini penurunan 30% 
atau hampir Rp192 triliun 
hanya dalam 12 bulan,” kata 
Sri Mulyani.

Ia menambahkan, realisasi 
defi sit pada APBN 2021 ter-

catat Rp783,7 triliun dimana 
terjadi penurunan  dari target 
pada APBN yang sebesar Rp 
1.006 triliun. Jika dibandingkan 
dengan LKPP 2020 yang posisi 
defisit Rp904 triliun, posisi 
defi sit pada APBN 2021 ini 
juga terjadi penurunan sebesar 
17,3%.

“Maka kalau kita lihat es-
timatasi defi sit sementara kita 
di 4,65% dari GDP. Bayangkan 
tahun lalu kita masih defi sit 
6,14% lalu sekarang kita turun 

di digit 4,65%. Kalau Bapak 
dan Ibu sekalian melihat 
episode suatu negara-neg-
ara yang mengalami krisis, 
menurunkan fiskal defisit 
dalam waktu 12 bulan sebe-
sar ini itu It’s not an easy 
task. Jadi dalam hal ini, ini 
juga suatu achievement yang 
luar biasa. Jadi path kita 
menuju seperti Undang-
undang 2 tahun 2020, kita 
harapkan akan bisa berjalan 
secara baik,” ujarnya. ● dro

Sri Mulyani: Kinerja Positif APBN 2021 
Menggambarkan Hasil Strategi Fiskal
“Pendapatan negara kita tumbuh 21,6% 
dibandingkan tahun lalu yang kontraksi 
16% itu berarti recover dan rebound 
yang sangat kuat. Untuk pendapatan 
negara (mencapai) 114,9% dari target, 
dengan target awal adalah Rp1.743 
triliun realisasinya mencapai Rp2.003,1 
triliun,” kata Menkeu Sri Mulyani 
 Indrawati.

JAKARTA (IM) - Men-
teri Keuangan (Menkeu) Sri 
Mulyani Indrawati dalam rapat 
kerja bersama DPR RI (19/01) 
mengatakan,  pelaksanaan 
APBN 2021 mencatatkan 
kinerja yang positif  dan hal ini 
menggambarkan keseluruhan 
hasil dari strategi fi skal yang 
telah dilakukan.

Pendapatan negara me-
lebihi target, belanja negara 
dilakukan secara optimal, dan 
pembiayaan anggaran yang 
efi sien di tahun 2021 menjadi 
modal positif  untuk transisi 
menuju konsolidasi fi skal ta-
hun 2023.

“Pendapatan negara kita 
tumbuh 21,6% dibandingkan 
tahun lalu yang kontraksi 

16% itu berarti recover dan 
rebound yang sangat kuat. 
Untuk pendapatan negara 
(mencapai) 114,9% dari tar-
get, dengan target awal adalah 
Rp1.743 triliun realisasinya 
mencapai Rp2.003,1 triliun,” 
jelas Sri Mulyani dilansir 
dari laman Kemenkeu, Rabu 
(19/1).

Belanja negara realisasinya 
mencapai Rp2.786 triliun yang 
juga diatas target pada APBN 
yaitu sebesar Rp2.750 triliun 
(tumbuh 7,4%). Belanja negara 
dioptimalkan tetap tumbuh 
untuk penanganan Covid dan 
pemulihan ekonomi pusat & 
daerah.  

“Yang juga kelihatan se-
bagai suatu kinerja positif  

JAKARTA (IM) - J&T 
Express, jasa pengiriman 
ekspres berskala global kem-
bali menggelar program Pekan 
Diskon Ongkir hingga 40% 
bagi para pelanggan setianya. 

Pekan Diskon Ongkir 
yang berlangsung pada 20 
-26 Januari 2022 ini berlaku 
untuk pengiriman regular/non 
marketplace, dapat digunakan 
untuk seluruh layanan J&T 
Express mulai dari J&T EZ, 
J&T Super, hingga J&T In-
ternational Standard Express 
di seluruh drop point J&T 
Express se-Indonesia.

“Melihat sambutan dan 
respon yang baik dari pro-
gram Pesta Diskon Ongkir 
35% yang kami selenggarakan 
sepanjang Desember 2021 lalu 
hingga mencapai peningkatan 
pengiriman reguler lebih dari 
36%, maka di awal tahun ini 
kami kembali menghadirkan 
Pekan Diskon Ongkir selama 
satu pekan untuk dapat dinik-
mati pelanggan secara Nasi-
onal.” ujar Direktur Marketing 
J&T Express Erick, dalam si-
aran pers tertulis, Rabu (19/1). 

Pekan Diskon Ongkir 
memberikan potongan mini-
mal 30% untuk pengiriman 

pick up/ drop off  langsung 
ke Drop Point tanpa maksi-
mal jumlah pengiriman. Serta 
potongan diskon hingga 40% 
khusus pengiriman yang di-
lakukan melalui aplikasi J&T 
Express, dengan maksimal 5 
voucher per hari. 

 “Melalui program Pe-
kan Diskon Ongkir ini, kami 
ingin memfasilitasi efesiensi 
ongkir bagi para pelanggan, 
serta mengajak pelanggan 
untuk mencoba berbagai je-
nis layanan baru J&T Express 
seperti layanan premium kami 
yaitu J&T Super dan layanan 
pengiriman ke luar negeri J&T 
International Standard Ex-
press dengan harga yang lebih 
terjangkau,” tambah Erick. 

Hadirnya program diskon 
pada pekan ini diharapkan 
efektif  menunjang fasilitas 
layanan pengiriman ke semua 
wilayah di Indonesia, khu-
susnya dengan layanan baru 
J&T International Standard 
Express untuk pengiriman dari 
Indonesia ke Malaysia, Thai-
land, Singapura dan Tiongkok 
juga dapat dinikmati oleh para 
pelanggan secara lebih hemat 
mulai dari Rp75.600,- dalam 
program ini. ● kris

Meriahkan Pengiriman Awal Tahun, J&T Express 
Gelar Pekan Diskon Ongkir Se-Indonesia

JAKARTA (IM) - Industri 
petrokimia punya peran cukup 
besar dalam perekonomian dan 
punya potensi untuk dikem-
bangkan. Pemerintah pun terus 
mendorong industri petrokimia 
melalui PT Tuban Petrochemi-
cal Industries (TubanPetro).

Direktur Jenderal Kekayaan 
Negara Kementerian Keuangan 
(Kemenkeu) Rionald Silaban 
menjelaskan, perekonomian 
Indonesia tertekan karena pan-
demi Covid-19. Pada tahun 
2020, pertumbuhan ekonomi 
terkontraksi 2,07%.

Industri Kimia Farmasi 
Tekstil (IKFT) juga mengalami 
tekanan. Di tahun 2020, pertum-
buhan sektor ini tercatat minus 
1,49%. Meski demikian, pada 
IKFT ini terdapat kelompok in-
dustri yang dapat bertahan pada 
periode pandemi yaitu bahan 
kimia, obat, dan obat tradisional.

“Kelompok ini mencakup 
industri petrokimia hulu hingga 
hilir dan berhasil membukukan 
tingkat pertumbuhan sebesar 
9,39 % pada 2020 dan 9,15% 
pada triwulan 2 tahun 2021,” 
ujarnya.

Kinerja yang positif  in-

dustri petrokimia ini juga ter-
cermin dalam kinerja grup 
TubanPetro yang bergerak di 
industri petrokimia hulu dan 
intermediate. Pendapatan kon-
solidasi perusahaan mengalami 
kenaikan 29% sepanjang 2019 
hingga 2021 dari Rp3,44 triliun 
menjadi Rp4,44 triliun. Sedan-
gkan, konsolidasi laba bersih 
naik menjadi Rp771 miliar 
pada 2021 dari sebelumnya 
Rp671 miliar pada 2019.

Kenaikan ini terjadi akibat 
meningkatnya harga jual ko-
moditas yang diproduksi oleh 
anak usahanya, yaitu produk 
Polypropilene dari PT Polytama 
Propindo dan produk 2-Ethyl 
Hexanol dari PT Petro Oxo 
Nusantara.

“Selain membukukan kin-
erja finansial yang positif, 
selama tahun 2021 ini Tuban-
Petro berhasil melakukan pem-
bayaran dipercepat atas sisa 
Utang Multi-Years Bond yang 
tidak dikonversi kepada Ke-
menterian Keuangan sebesar 
Rp 50 miliar sehingga total 
pembayaran utang tersebut 
pada tahun 2021 adalah Rp 
66,5 mliliar,” jelasnya. ● dot

TubanPetro Didorong Genjot 
Industri Dalam Negeri

JAKARTA (IM) - PT Jam-
krindo menjamin kredit usaha 
rakyat (KUR) Rp130,3 triliun, 
naik dari tahun sebelumnya 
Rp90,4 triliun.

Direktur Utama PT Jam-
krindo Putrama Wahju Sety-
awan mengapresiasi komitmen 
pemerintah dalam mengem-
bangkan UMKM dengan berb-
agai bauran kebijakan, termasuk 
salah satunya adanya program 
KUR.“Program KUR sangat 
strategis untuk memperkuat 
kemampuan permodalan usaha 
dalam rangka pelaksanaan ke-
bijakan percepatan pengem-
bangan sektor riil dan pember-
dayaan UMKM. Kami sangat 
berterima kasih karena telah 
dipercaya untuk terlibat dalam 
program KUR. Pencapaian yang 
ditorehkan sebagai Penjamin 
KUR Terbaik 1 tidak terlepas 
dari dukungan segenap stake-
holders dan juga para mitra 
bisnis strategis perusahaan,” ujar 
Putrama, dalam keterangannya,  
Rabu (19/1).

Putrama menuturkan berb-
agai strategi telah dipersiapkan 
untuk mendukung target peny-
aluran KUR nasional sepanjang 
2022, antara lain melakukan 
pengembangan sistem pen-
jaminan untuk mendukung 

proses bisnis yang lebih efektif, 
optimalisasi SDM di seluruh 
unit kerja perusahaan, hingga 
peningkatan layanan perusahaan 
serta penguatan kolaborasi den-
gan mitra penyalur KUR.

“Dengan berbagai inova-
si dan kolaborasi yang kami 
lakukan dengan segenap mitra 
penyalur KUR, kami berharap 
dapat senantiasa memberikan 
pelayanan penjaminan dengan 
akses yang semakin mudah, 
sehingga pada akhirnya dapat 
mendukung target penyaluran 
KUR Nasional,” ujar Putrama.

PT Jamkrindo mendapatkan 
penghargaan sebagai perusa-
haan penjamin kredit usaha 
rakyat (KUR) terbaik 1 tahun 
2021 dari Kementerian Koor-
dinator Bidang Perekonomian di 
ajang KUR Award. Penghargaan 
tersebut diberikan langsung oleh 
Menteri Koperasi dan UKM 
Teten Masduki kepada Direktur 
Utama PT Jamkrindo Putrama 
Wahju Setyawan pada Selasa, 18 
Januari 2022.

Jamkrindo memiliki ber-
bagai produk, baik produk 
penjaminan program maupun 
penjaminan nonprogram. Pada 
penjaminan program, PT Jam-
krindo memiliki produk pen-
jaminan KUR. ● hen

Jamkrindo Jamin KUR Rp130,3 T

Kemendag  Berkomitmen Jaga Momentum 
Pertumbuhan Ekspor dan Kendalikan Infl asi

JAKARTA (IM) - Men-
teri   Perdagangan   Muham-
mad   Lutfi    menegaskan,   
Kementerian Perdagangan  
(Kemendag) berkomitmen  
untuk  terus  menjaga  mo-
mentum  pertumbuhan  
ekspor  dan  pengendalian 
inflasi volatile fooddi ta-
hun 2022 melalui stabilisasi 
harga bahan pokok. Sejum-
lah langkah strategis akan 
dilakukan agar pemulihan 
kinerja perdagangan terus 
berlanjut.

Hal tersebut disampai-
kan Lutfi  dalam “Konfer-
ensi Pers Outlook Perda-
gangan 2022” yang digelar 
secara virtual, Selasa (18/1). 
Turut hadir sebagai nara-
sumber yaitu Ketua Umum 
Kamar Dagang dan In-
dustri (Kadin) Indonesia 
Arsjad  Rasjid dan Guru 
Besar Fakultas Ekonomi 
Universitas Indonesia Prof  
Dr Muhammad Ikhsan, 
SE., MA.

Momentum pertum-
buhan ekspor perlu dijaga 
mengingat capaian kinerja 
ekspor Indonesia pada 2021, 
yang terdiri atas ekspor 
migas dan nonmigas, telah 
memecahkan rekor tertinggi 
dalam sejarah dengan nilai 
USD231,54 miliar. Besaran 
ini bahkan mengalahkan 

nilai ekspor tertinggi Indo-
nesia yang selama ini dicatat-
kan pada 2011 sebesar USD 
203,50 miliar.

“Ekspor Indonesia di 
2021 menembus angka USD 
231,54 miliar.  Angka  ini  
merupakan  yang  tertinggi, 
melampaui catatan nilai 
ekspor tertinggi Indonesia 
selama ini di 2011 yang 
sebesar USD 203,50 miliar,” 
ungkap Lutfi .

Lutfi  menambahkan,  
nilai  ekspor  2021  yang  
menjadi  rekor  baru  ini  
didominasi  oleh  produk-
p r o d u k  m a n u f a k t u r . 
Produk-produk tersebut 
adalah CPO dan turunan-
nya, besi baja, produk elek-
tronik dan elektronika, serta 
kendaraan bermotor dan 
suku cadangnya. “Empat 
dari lima produk ekspor 
utama di 2021 merupakan 
produk manufaktur,”  kata 
Lutfi .

Secara rinci, lima ko-
moditas ekspor nonmigas 
terbesar Indonesia pada 
2021 adalah batu bara den-
gan nilai  USD  32,84  miliar,  
CPO  (USD  32,83  miliar),  
besi  baja  (USD  20,95  
miliar),  produk  elektronik  
dan elektronika (USD 11,80 
miliar), serta kendaraan ber-
motor dan suku cadangnya 

(USD 8,64 miliar).
Sementara itu, neraca 

perdagangan kumulatif  In-
donesia periode 2021 men-
catatkan surplus sebesar 
USD35,54 miliar. Surplus 
tersebut diperoleh dari de-
fisit neraca migas sebe-
sarUSD13,25 miliar dan 
surplus neraca  nonmigas  
sebesar  USD 48,60  mili-
ar.  Nilai  surplus  nonmi-
gas  2021  tersebut  turut  
mencatatkan rekor sebagai 
surplus nonmigas terbesar 
sepanjang sejarah.

Bila dibandingkan den-
gan ekspor 2020 yang men-
catatkan nilai USD163,19 
miliar, ekspor 2021 tum-
buh hingga sebesar 41,88 
persen. Di sisi lain, im-
por 2021 tercatat sebesar 
USD196,20 miliar atau tum-
buh 38,59 persen dibanding 
impor 2020 yang sebesar 
USD141,57 miliar.

Lebih   lanjut   Lutfi   
menyampaikan,   Kemendag   
akan   terus   menjaga   mo-
mentum per tumbuhan 
ekspor di tahun 2022. 
Sejumlah tantangan yang 
menjadi perhatian utama 
adalah  kebijakan tapering 
off, hambatan logistik dunia, 
krisis energi, serta strategi 
menghadapi pandemi Co-
vid-19. ● pan

 IDN/ANTARA 

 IDN/ANTARA 

MINYAK GORENG RP14.000 DI MINIMARKET
Pekerja menata minyak goreng kemasan yang dijual di salah satu 
minimarket di Jakarta, Rabu (19/1). Menteri Perdagangan Muhammad 
Lutfi  menetapkan kebijakan satu harga minyak goreng kemasan yakni 
Rp14.000 per liter yang dijual di minimarket mulai Rabu (19/1). 
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