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PERESMIAN PABRIK PT STANDARD BIOSENSOR HEALTHCARE
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (ketiga kiri), Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Tae Sung Park (ketiga 
kanan), Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika (kedua kiri), Ketua PDS Patologi Klinik Aryati (kedua kanan) , Komisaris 
PT Standard Biosensor Healthcare Kisenda Wiranata Kusumah (kanan) dan Kang Kee Suck (kiri) memotong pita saat 
meresmikan pabrik PT Standard Biosensor Healthcare di kawasan Kertamukti, Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa 
Barat, Kamis (20/1). SD Biosensor dan PT Standard Biosensor Healthcare meresmikan pabrik fasilitas produksi alat 
 diagnostik kesehatan untuk memenuhi permintaan produk/alat diagnostik kesehatan dalam negeri, serta bekerja sama 
dengan pemerintah Indonesia dalam memperbaiki dan mengembangkan pelayanan kesehatan.

ganan Letter of  Intent (LoI) 
antara Kementerian Perindus-
trian RI dengan Kementerian 
Perindustrian Belarusia.

“Beberapa waktu lalu, kami 
telah melakukan pertemuan 
dengan Duta Besar Belarusia 
untuk membahas tindak lanjut 
penandatangan LoI kerja sama 
industri Indonesia-Belarusia,” 
kata Direktur Jenderal Ketah-
anan, Perwilayahan dan Akses 
Industri Internasional (KPAII) 
Eko S.A. Cahyanto di Jakarta, 
seperti dilansir dari laman Ke-
menperin, Kamis (20/1).

Eko menjelaskan, pihaknya 
tengah menghimpun masukan 
dari seluruh unit di lingkungan 
Kemenperin RI dalam rangka 
memperbarui serta memfi nal-
isasi konsep LoI kerangka kerja 
sama industri Indonesia-Be-
larusia. “Pada Februari nanti, 
kami akan kembali melakukan 
pertemuan bilateral dengan 
Belarusia. Semoga tahun ini, 
kerja sama kedua negara untuk 
memajukan sektor industri 
dapat terealisasi,” tuturnya.

Adapun sejumlah sek-
tor yang akan dijalin kerja 
samanya, antara lain industri 
komponen otomotif, kimia 
hulu, dan agro. Salah satu po-
tensi kerja sama yang sedang 
dipacu, yaitu kolaborasi antara 

pelaku industri komponen oto-
motif  Indonesia dengan Minsk 
Automobile Plant (MAZ).

“MAZ berencana untuk 
menjalin kerja sama dengan 
berbagai perusahaan kom-
ponen otomotif  di wilayah 
ASEAN. Kami berharap Indo-
nesia menjadi salah satu negara 
yang dibidik karena memiliki 
potensi pasar yang besar dan 
kemampuan industri kom-
ponen yang berdaya saing,” 
papar Eko.

Kerja sama yang bakal 
disasar oleh MAZ adalah untuk 
mendukung tahap pertama 
produksi delapan model kend-
araan yang mereka produksi, 
di antaranya truk sampah 
berukuran besar dan kecil, truk 
roda lima untuk kebutuhan 
pelabuhan, long wheelbase 
truck, serta sasis untuk kenda-
raan khusus.

Selain itu, BUMN Belaru-
sia BATE OJSC, juga sedang 
mencari mitra potensial untuk 
impor beberapa produk kom-
ponen otomotif, termasuk 
mitra asal Indonesia. BATE 
OJSC adalah perusahaan yang 
memiliki spesialisasi pada de-
sain dan pembuatan starter dan 
alternator untuk mesin truk 
dan mobil penumpang, bus, 
mesin pertanian dan mesin 

untuk tujuan khusus.
Eko optimistis, apa-

bila kerja sama industri 
Indonesia-Belarusia terlak-
sana, dapat meningkatkan 
neraca perdagangan kedua 
negara. Nilai ekspor Indo-
nesia ke Belarusia mencapai 
USD38,03 juta pada tahun 
2020. Produk ekspor In-
donesia ke Belarusia pada 
tahun 2020 didominasi oleh 
berbagai produk industri, 
antara lain produk peri-
kanan, minyak kelapa sawit 
dan turunannya, kontak 
lensa, serta kertas dan kar-
ton multi-lapis.

Eko menambahkan, In-
donesia juga memiliki po-
tensi dalam meningkatkan 
nilai ekspor ke Belarusia 
untuk beberapa produk 
industri, antara lain kenda-
raan bermotor, telepon 
genggam, alat permesinan 
dan komponen, serta besi 
dan baja. “Penjajakan kerja 
sama Indonesia-Belarusia 
dapat lebih jauh ditingkat-
kan dalam upaya pengem-
bangan kerja sama sumber 
daya industri, seperti kerja 
sama terhadap penyediaan 
bahan baku pupuk yang 
diperlukan industri di dalam 
negeri,” kata Eko. ● dro

RI-Belarusia Siap Jajaki Kerja Sama 
Industri Komponen Otomotif dan Pupuk
“MAZ berencana untuk menjalin kerja 
sama dengan berbagai perusahaan 
komponen otomotif di wilayah ASEAN. 
Kami berharap Indonesia menjadi 
salah satu negara yang dibidik karena 
memiliki potensi pasar yang besar dan 
kemampuan industri komponen yang 
berdaya saing,” kata Eko S.A. Cahyanto.

JAKARTA (IM) - Indo-
nesia dan Belarusia terus beru-
paya melakukan kerja sama 
yang komprehensif  di sektor 

industri guna meningkatkan 
perekonomian kedua negara. 
Langkah sinergi ini akan di-
wujudkan melalui penandatan-

JAKARTA (IM) - PT 
Bank Rakyat Indonesia (Per-
sero) Tbk (BRI) mendapatkan 
penghargaan dari Kementerian 
Koordinator Bidang Pereko-
nomian sebagai Peringkat 1 
Penyalur KUR Terbaik 2021 
Kategori Bank Umum.

Penghargaan tersebut dis-
erahkan langsung oleh Men-
ko Perekonomian Airlangga 
Hartarto kepada Direktur 
Bisnis Mikro BRI Supari, Se-
lasa (18/1). Capaian ini tentu 
menunjukkan prestasi atas 
keberhasilan BRI dalam me-
nyalurkan Kredit Usaha Rakyat 
(KUR) untuk mendukung 
pemulihan ekonomi.

Supari mengatakan peng-
hargaan ini bakal jadi salah 
satu motivasi bagi BRI untuk 
terus meningkatkan penyal-
uran KUR ke depannya. Ia 
pun optimistis, BRI dapat 
berkontribusi mencapai target 
penyaluran KUR 2022.

“Berbagai strategi telah 
dirancang untuk memenuhi 
target penyaluran KUR 2022. 
Selama ini BRI selalu men-
jalankan strategi business pro-
cess secara optimal dan efi sien. 
Keduanya terbukti berhasil 
mendukung upaya BRI dalam 
menyalurkan kredit di segmen 
mikro, termasuk KUR,” ujar 
Supari  dalam keterangan ter-
tulis, Kamis (20/1).

Diungkapkan  Supar i 
mengatakan, BRI juga telah 

menerapkan digitalisasi dalam 
menyalurkan kredit sehingga 
lebih efi sien dan tepat sasaran. 
Capaian BRI dalam penyaluran 
KUR telah dibuktikan dengan 
realisasi penyaluran KUR ta-
hun lalu.

Supari menyebutkan, BRI 
terus memfokuskan pada seg-
men mikro sebagai core uta-
ma pertumbuhan pinjaman 
KUR. Ia menilai penyaluran 
kredit ke sektor produktif  
akan menjaga momentum 
dan memperkuat pemulihan 
ekonomi nasional.

Sementara itu, Menko Per-
ekonomian Airlangga Hartarto 
pun menyampaikan apresi-
asinya kepada BRI atas capaian 
tersebut. Sebagaimana diketa-
hui, di tahun 2022, Kemenko 
Perekonomian telah menetap-
kan kuota penyaluran KUR 
2022 menjadi Rp373,17 triliun. 
Dari jumlah tersebut, BRI 
mendapatkan alokasi sebesar 
Rp 260 triliun atau mencapai 
70% dari total KUR yang di-
alokasikan.

Airlangga menambahkan, 
pemerintah melihat KUR se-
bagai salah satu pendorong 
tertinggi pemulihan ekonomi. 
Adapun di masa pandemi 
Covid-19, pemulihan UMKM 
menjadi salah satu program 
utama pemerintah yang di-
wujudkan melalui dukungan 
kebijakan terhadap UMKM 
dan korporasi. ● pan

BRI Jadi Penyalur KUR Terbaik 2021

JAKARTA  (IM) -  Bank In-
donesia (BI)  terus melanjutkan 
digitalisasi sistem pembayaran 
untuk mendorong pemulihan 
ekonomi dan mempercepat 
pembentukan ekosistem eko-
nomi dan keuangan digital yang 
inklusif.

Gubernur BI Perry Warjiyo 
mencatat, ekonomi dan keuan-
gan digital tumbuh seiring den-
gan meningkatnya akseptasi dan 
preferensi masyarakat dalam 
berbelanja daring, perluasan dan 
kemudahan sistem pembayaran 
digital, serta akselerasi digital 
banking.

“Nilai transaksi uang ele-
ktronik (UE) tumbuh 49,06% 
(yoy) mencapai Rp305,4 triliun 
dan diproyeksikan meningkat 
17,13% (yoy) hingga mencapai 
Rp357,7 triliun untuk tahun 
2022,”  kata Perry di Jakarta, 
Kamis(20/1).

Nilai transaksi digital bank-
ing meningkat 45,64% (yoy) 
menjadi Rp39.841,4 triliun, dan 
diproyeksikan tumbuh 24,83% 
(yoy) mencapai Rp49.733,8 

triliun untuk tahun 2022. Di sisi 
tunai, Uang Kartal Yang Die-
darkan (UYD) pada Desember 
2021 meningkat 6,78% (yoy) 
mencapai Rp959,8 triliun.

“Bank Indonesia akan terus 
mendorong inovasi sistem pem-
bayaran, menjaga kelancaran dan 
keandalan sistem pembayaran, 
serta memperkuat koordinasi 
antar Kementerian/Lembaga 
untuk memastikan ketersediaan 
uang Rupiah beredar dengan 
kualitas yang terjaga di seluruh 
wilayah NKRI,” ujarnya.

Pada kesempatan itu Perry 
juga   menginformasikan   bah-
wa kondisi likuiditas longgar 
didorong kebijakan moneter 
yang akomodatif  dan dampak 
sinergi Bank Indonesia dengan 
Pemerintah dalam mendukung 
pemulihan ekonomi nasional.

“Bank Indonesia telah me-
nambah likuiditas (quantitative 
easing) di perbankan sebesar 
Rp147,83 triliun pada tahun 
2021 dan Rp5,93 triliun pada 
tahun 2022 (hingga 18 Januari 
2022),” ungkap Perry. ● dot

Transaksi Uang Elektronik
Diproyeksi Tembus Rp357,7 T

JAKARTA (IM) - Otoritas 
Jasa Keuangan ( OJK ) mem-
proyeksi, pada tahun ini kredit 
perbankan tumbuh di kisaran 
7,5 persen atau  lebih tinggi 
dibanding realisasi pertumbuhan 
kredit perbankan tahun 2021 
sebesar 5,2 persen.

Ketua Dewan Komisioner 
OJK Wimboh Santoso me-
nyebutkan, perkiraan itu dibuat 
dengan mempertimbangkan 
pertumbuhan ekonomi nasional 
tahun ini di kisaran 5 persen 
hingga 5,5 persen.

“Kami memproyeksi di 
2022 ini akan lebih baik dari ta-
hun lalu. Kredit kami perkirakan 
tumbuh sekitar 7,5 persen,” ujar 
Wimboh dalam Pertemuan Ta-
hunan Industri Jasa Keuangan 
2022, Kamis (20/1).

Wimboh menjelaskan, 
pertumbuhan kredit nasional 
terhadap mobilitas masyara-
kat. Dengan semakin cepatnya 
mobilitas masyarakat, konsumsi 
masyarakat turut terkerek, se-
hingga akhirnya meningkatkan 
kredit. “Kalau orang konsumsi, 
yang jualan banyak, kredit pasti 
muncul dan kartu kredit dige-

sek,” katanya.
OJK juga memprediksi 

penghimpunan dana pihak 
(DPK) perbankan tahun ini 
bakal tumbuh pesat, yakni kisa-
ran 10 persen. Angka ini sebena-
rnya lebih rendah dibandingkan 
realisasi pertumbuhan DPK 
2021 sebesar 12,21 persen.

Dari realisasi kinerja terse-
but, Wimboh menilai, industri 
keuangan, terus menunjukan 
tren pemulihan, setelah ter-
dampak signifikan oleh pan-
demi Covid-19. “Namun dalam 
situasi pandemi Covid-19 ini kita 
masih mempunyai PR, yaitu 
restrukturisasi  kredit dalam 
rangka Covid yang jumlahnya  
sudah semkain menurun, yaitu 
Rp693,6 triliun,”kata Wimboh.

 Meskipun nilai restruk-
turisasi kredit Covid-19 terus 
menurun, Wimboh meminta 
kepada perbankan untuk tetap 
melakukan pencadangan untuk 
mengantisipasi adanya cliff  
effect ketika kebijakan restruk-
turisasi kredit berakhir pada 
2023. “Ini akan terus kami minta 
untuk lebih cepat lagi memben-
tuk cadangan,” tandasnya. ● dot

OJK Prediksi Kredit Perbankan 
Tumbuh 7,5 Persen

139 Perusahaan Boleh Ekspor Batu Bara
JAKARTA (IM) - Ke-

menterian ESDM telah 
mengizinkan 139 perusa-
haan batu bara melakukan 
ekspor. Sebelumnya pemer-
intah  melarang ekspor 
karena pasokan batu bara 
khususnya untuk PT PLN 
(Persero) menipis.

Direktur Jenderal Min-
eral dan Batu Bara (Min-
erba) Ridwan Djamaluddin 
menjelaskan, perusahaan-
perusahaan tersebut telah 
memenuhi kewajiban do-
mestic market obligation 
(DMO) atau kebutuhan 
batu bara dalam negeri.

“Jadi per hari ini (Ka-
mis) terhadap 139 perusa-
haan batu bara yang telah 
memenuhi kewajibannya 
lebih dari 100% sudah ti-
dak lagi dilarang melaku-

kan ekspor,” kata Ridwan 
dalam konferensi pers, Ka-
mis (20/1).

Saat ini pihaknya telah 
mengiz inkan 75 kapal 
memuat batu bara dari peru-
sahaan tambang yang sudah 
memenuhi DMO 100%.

“Kemudian ada 12 ka-
pal memuat batu bara dari 
perusahaan tambang yang 
pemenuhan DMO-nya 
kurang dari 100% namun 
sudah menyampaikan surat 
pernyataan di atas meterai 
akan memenuhi DMO-nya 
dan bersedia dikenakan 
sanksi,” ujarnya.

Pihaknya juga mengiz-
inkan 9 kapal dari peru-
sahaan perdagangan atau 
traders. “Ada 9 kapal yang 
memuat batu bara dari pe-
rusahaan perdagangan atau 

traders. Ini pun sudah diiz-
inkan berangkat karena saat 
ini memang bagi perusahaan 
ini tidak ada kewajibannya,” 
katanya.

Sebelumnya,  pemer-
intah melalui Kementerian 
Perdagangan melaporkan 
sudah ada 48 kapal yang 
sudah diberikan izin untuk 
ekspor batu bara. 

Dir jen Perdagangan 
Luar Negeri Kementerian 
Perdagangan, Indrasari 
Wisnu Wardhana men-
gatakan total itu dari 29 
perusahaan.

“Sudah dirilis ada 48 ka-
pal dari total 29 perusahaan. 
Ini rekap sampai dengan 
tadi pagi,” kata Indrasari 
dalam Outlook Perdagan-
gan 2022 secara virtual, 
Selasa (18/1). ● hen

POJOK UMKM PENYANDANG DISABILITAS
Pengunjung melihat produk kerajinan yang 
 dipajang di etalase ruangan Pojok Usaha 
 Mikro Kecil Menengah (UMKM) Penyandang 
 Disabilitas di Gedung DPRD Malang, Jawa 
Timur, Kamis (20/1). Pojok UMKM tersebut 
disediakan untuk membantu memperluas 
 jangkauan  pemasaran produk kerajinan hasil 
karya  penyandang disabilitas sehingga lebih 
dikenal dan memiliki daya saing. 

IDN/ANTARA 

 IDN/ANTARA 

 IDN/ANTARA 

PROGRES PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG-DEMAK SEKSI II
Foto udara proyek pembangunan Jalan Tol Semarang - Demak seksi II di 
 Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Rabu (19/1). Menurut 
data yang dihimpun PT PP selaku kontraktor pelaksana proyek jalan tol  tersebut 
dengan skema Join Operation bersama PT Wika,  progres  pembangunan jalan 
Tol Semarang-Demak seksi II (Sayung-Demak) sepanjang 16,31 kilometer per 
17 Januari 2022 telah mencapai sekitar 64 persen, dan ditargetkan selesai pada 
Oktober 2022 mendatang.
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