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PROYEKSI PERTUMBUHAN KREDIT PERBANKAN 2022
Karyawan Bank Syariah Indonesia (BSI) melayani nasabah saat bertransaksi di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Daud 
Beureueh, Banda Aceh, Aceh, Jumat (21/1). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan pertumbuhan kredit perbankan 
tahun 2022 sebesar 7,5 persen yaitu lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,2 persen. 

(ESDM) pada 6 Januari lalu.
“Berdasarkan surat dari 

Dirjen Minerba Kementerian 
ESDM pada 6 Januari 2022, 
AGM mendapat penugas-
an untuk mengirimkan batu 
bara 500 ribu MT ke PLN. 
Bagi kami kepentingan negara 
adalah prioritas tertinggi,” ujar 
Direktur Utama AGM Widada 
melalui keterangan resmi di 
Jakarta, Jumat (21/1).

Sebagai pemegang kontrak 
Perjanjian Karya Pengusa-
haan Pertambangan Batubara 
(PKP2B), AGM menyatakan 
b e r ko m i t m e n  t e r h a d a p 
pemenuhan batu bara di dalam 
negeri. Pada tahun 2021, AGM 
telah memenuhi kewajiban 
Domestic Market Obligation 
(DMO) hingga 39 persen dari 
total produksi batu bara. Jum-
lah tersebut jauh di atas batas 
minimal DMO sebanyak 25 
persen dari produksi.

Dijelaskan Widada, untuk 
pengiriman batu bara sebanyak 

500 ribu MT ke PLN, AGM 
akan menggunakan jasa jalur 
hauling menuju pelabuhan 
dari PT Tapin Coal Terminal 
(TCT). Hal ini sejalan dengan 
penawaran dari TCT, yang 
disampaikan kepada Dirjen 
Minerba, di mana TCT mem-
berikan harga khusus bagi 
pengiriman batu bara ke PLN 
melalui pelabuhan mereka.

“Dalam situasi pemulihan 
ekonomi akibat pandemi saat 
ini, ketahanan energi akan 
menjadi salah satu faktor 
penentu. Karena itu AGM 
juga memprioritaskan peng-
gunaan batu bara bagi sektor-
sektor strategis di dalam negeri 
seperti PLN dan perusahaan 
semen,” ujarnya.

Widada menegaskan fokus 
perusahaan adalah segera men-
jalankan perintah KESDM dan 
membantu para pekerja serta 
pengusaha yang menjadi mitra 
AGM untuk dapat bekerja 
kembali. Namun demikian, 

untuk pengiriman 500 ribu 
MT melalui jalur TCT baru 
melibatkan sopir truk dan 
pengusaha hauling.

“Oleh karena itu pent-
ing untuk segera dicarikan 
solusi dari semua pihak 
agar pekerja dan pengusa-
ha tongkang dapat segera 
bekerja kembali,” tegas Wi-
dada.

Sementara itu, PT Tapin 
Coal Terminal (TCT) me-
nyambut baik keputusan PT 
Antang Gunung Meratus 
(AGM) untuk mengirimkan 
kembali 500.000 metrik 
ton batubara untuk PLN 
melalui terminal PT TCT 
di Kabupaten Tapin, Ka-
limantan Selatan dengan 
harga khusus.

 “Kami menyambut 
baik keputusan PT AGM. 
Kami tidak takut merugi 
karena ini semua demi ke-
pentingan negara,” kata 
Markus. ● dro

PLN Dapat Pasokan 500.000 
MT Batu Bara
Direktur Utama AGM Widada 
 mengatakan, untuk pengiriman batu 
bara sebanyak 500 ribu MT ke PLN, 
AGM akan menggunakan jasa jalur 
 hauling menuju pelabuhan dari PT Tapin 
Coal Terminal (TCT). Hal ini  sejalan 
 dengan penawaran dari TCT, yang 
disampaikan kepada Dirjen Minerba, di 
mana TCT memberikan harga  khusus 
bagi pengiriman batu bara ke PLN 
 melalui pelabuhan mereka.

JAKARTA  (IM) - PT 
PLN (Persero) mendapatkan 
pasokan 500 ribu Metrik Ton 
(MT) batu bara  untuk  Pem-
bangkit Listrik Tenaga Uap 
(PLTU) miliknya.

Kebijakan ini dilakukan 
PT Antang Gunung Meratus 
(AGM) atas surat Direktur 
Jenderal Mineral dan Batubara 
(Minerba) Kementerian En-
ergi Sumber Daya Manusia 

JAKARTA (IM) - Kemen-
terian Perdagangan (Kemendag) 
kembali menggelar ajang Good 
DesignIndonesia (GDI) ke-6 
untuk menjaga momentum pen-
ingkatan ekspor nonmigas ke 
pasar global.GDI 2022 menjadi 
salah satu program unggulanbagi 
pemulihan ekonomi nasional.

Selain itu, juga menjadi lang-
kah konkrit pemerintah mendo-
rong perluasan pasar ekspor bagi 
produk-produk nilai tambah dan 
berdaya saing tinggi di sektor 
nonkomoditas. 

Pendaftaran GDI secara resmi 
dibuka pada 20 Januari--akhir 
Maret 2022 melalui tautan iddc.
kemendag.go.id/gdi.

“GDI adalah salah satu cara 
yang mendorong pertumbuhan 
kinerja ekspor nonmigas. GDI 
menjadi ajang promosi dan apr-
esiasi bagi produk dan jasa baik 
manufaktur, maupun nonman-
ufaktur yang dikemas dengan 
konsep desain yang baik. Selain 
itu, produk-produk tersebut juga 
nantinya bisa diproduksi secara 
berkelanjutan melalui pemanfaatan 
teknologi, sehingga menghasilkan 
produk layak tambah dan dapat 
dipasarkan di pasar global,” kata  
Menteri Perdagangan Muhammad 
Lutfi  di laman Kemendag, Jumat 
(21/1).

Lutfi mengungkapkan, ada 
17 kategori produk dalam ajang 
GDI ke-6 yang dapat dipilih oleh 
peserta, yaitu aksesoris dan dpt 
dipakai; perawatan Pribadi; alat tu-
lis dan hobi; rumah tangga barang; 
peralatan rumah tangga; peralatan 
audio, video dan TIK; peralatan-
dan fasilitas untuk manufaktur dan 

medis; perlengkapan perumahan; 
perabot/peralatan dan fasilitas 
untuk kantor dan publik; mobilitas; 
perumahan(rumah terpisah dan 
kompleks perumahan beruku-
ran kecil); perumahan(sedang 
untuk kompleks perumahan 
berukuran besar & co-peruma-
han); menipukonstruksi(fasilitas 
industri dan komersial); publik 
fasilitas,struktur sipil dan lanskap; 
media dan isinya; sistem dan lay-
anan; daninisiatif  dan kegiatan 
untuk daerah.

Kementerian Perdagangan 
menargetkan peningkatan ekspor 
nonmigas yang berkelanjutan. Kin-
erja ekspor Indonesia pada tahun 
2021 senilai USD231,54 miliar 
yang telahmemecahkan rekor ter-
tinggi dalam sejarah merupakan 
momentum pertumbuhan ekspor 
yang perlu dijaga,” kata Luthfi .

Direktur Jenderal Pengemban-
gan Ekspor Nasional Didi Sumedi 
menambahkan, para pemenang 
GDI nantinya dapat memperoleh 
manfaat berupa kesempatan mem-
perkuat jejaring bisnis dan perluas 
pasar di skala internasional.

“Kami mengundang para 
desainer dan para pelaku industri 
yang berorientasi ekspor untuk 
berpartisipasi pada ajang GDI. 
Kami berharap para pemenang 
GDI nantinya dapat menjadi 
mitra Kementerian Perdagangan 
dalam mempromosikan potensi 
desain produk Indonesia ke man-
canegara. Selain itu, tingkatkan juga 
citra Indonesia sebagai salah satu 
negara yang mampu menghasilkan 
produk-produk nonkomoditas 
dengan desain yang baik,” ujar 
Didi. ● hen

Kemendag Kembali Gelar Ajang 
Good Design Indonesia ke-6

JAKARTA (IM) - PT Indo-
nesia Asahan Aluminium (Per-
sero) atau Inalum Operating mem-
produksi aluminium sebanyak 243 
ribu sepanjang 2021. Perusahaan 
yang menjadi bagian dari Holding 
Industri Pertambangan MIND ID 
itu juga mencatat penjualan sebesar 
218 ribu ton.

Komoditas aluminium dengan 
diversifi kasi produk Ingot, Alloy 
dan Billet menjadi salah satu ko-
moditas strategis Grup MIND ID.

Sepanjang tahun 2021, di 
tengah tahun kedua pandemi, 
perusahaan tetap mengoptimalkan 
efektivitas operasional pabrik pele-
buran aluminium dengan menjaga 
seluruh rantai bisnis tetap berjalan.

“Mulai dari menjaga rantai 
pasok bahan baku hingga kin-
erja Pembangkit Listrik Tenaga 
Air (PLTA) sebagai sumber energi 
utama. Hasil kinerja tahun 2021 
berhasil membuktikan bahwa In-
alum Operating mampu melewati 
2 tahun pandemi dan tetap berkon-
tribusi bagi semua pemangku 
kepentingan dan masyarakat,” kata 
Direktur Operasi dan Portofolio 

MIND ID, Danny Praditya dalam 
keterangan resmi, Jumat (21/1).

Pencapaian kinerja ini didu-
kung oleh optimalnya kinerja tiga 
fasilitas utama pabrik peleburan 
aluminium yakni pabrik karbon, 
reduksi, dan pencetakan. Pada 
tahun 2021, rata-rata operasional 
tungku tercatat sebanyak 458 
unit dari total 510 unit atau 90% 
dari kapasitas terpasang di pabrik 
reduksi.PLTA juga merupakan 
indikator utama pendukung kin-
erja operasional. Pada tahun 2021, 
PLTA Inalum Operating meng-
hasilkan total energi listrik sebesar 
4.041.774 MWh dengan tingkat pe-
makaian sebesar 4.027.118 MWh.

Inalum Operating juga men-
catat surplus listrik yang didistri-
busikan kepada PT PLN (Persero) 
sebesar 41.447 MWh atau menin-
gkat 10% dari tahun sebelumnya.

Penggunaan energi baru ter-
barukan dalam proses produksi 
aluminium menjadikan Inalum 
Operating sebagai satu-satunya 
pabrik peleburan yang menghasil-
kan emisi rendah diseluruh Grup 
MIND ID. ● pan

Inalum Catat Penjualan 
Aluminium 218 Ribu Ton

LAMPUNG (IM) - Hutama 
Karya mau menawarkan lima ruas 
Jalan Tol Trans Sumatera kepada 
investor melalui skema asset re-
cycling.

Asset recycling atau daur ulang 
aset menurut World Economic Fo-
rum, merupakan salah satu strategi 
yang melibatkan 2 aktivitas yaitu 
divestasi dan investasi. 

Aktivitas ini melakukan di-
vestasi aset-aset eksisting kepada 
pihak swasta untuk melakukan 
investasi terhadap aset infrastruk-
tur baru.

Wakil Direktur Hutama Karya 
Aloysius Kiik Ro menjelaskan 
skema ini sebenarnya sudah dilaku-
kan oleh beberapa infrastruktur di 
dunia. Seperti contoh yaitu proyek 
WestConnex yang berada di bawah 
pemerintah New South Wales atau 
Indiana Toll Road’s Deal) yang 
sering disebut-sebut sebagai kisah 
sukses program daur ulang aset 
Amerika Serikat.

Skema asset recycling ini juga 
sudah dinyatakan adanya potensi 
kerja sama antara Hutama Karya 
dengan pihak lain untuk menga-
lihkan aset konsesi tol yang sudah 
beroperasi melalui Perpres Penu-

gasan HK yaitu Perpres 117/2015.
Adapun pada  Perpres 

117/2015 ayat 3 menyatakan Hu-
tama Karya dapat mengalihkan hak 
pengusahaan jalan tol kepada anak 
perusahaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat 1 dan/atau pihak lain 
atas persetujuan Menteri PUPR 
setelah mendapat pertimbangan 
dari Menteri Keuangan dan Men-
teri BUMN.

“Jadi 3 menteri ini harus setuju 
(untuk mengalihkan hak pengusa-
haan jalan tol). Bahkan Bapak 
Presiden juga sering mengatakan 
tentang asset recycle,” kata Aloy 
kepada pers, kemarin.

Aloy mengatakan saat ini ada 
beberapa ruas yang berpotensi 
untuk dilakukan asset recycling 
dari JTTS yang telah beroperasi. 
Nantinya skema ini dapat dilaku-
kan secara stand alone untuk setiap 
ruas atau dengan skema bundling.

Adapun lima ruas yang dimil-
iki 100% oleh Hutama Karya dan 
juga sudah beroperasi yaitu Med-
an-Binjai, Palembang-Indralaya, 
Pekanbaru - Dumai, Bakauheni-
Terbanggi Besar (Bakter) dan Tol 
Terbanggi Besar-Pematang-Kayu 
Agung (Terpaka). ● dot

Hutama Karya 
Mau Tawarkan 5 Ruas Tol Fokus Tiga Isu, Kemenperin Optimalkan 

Anggaran Demi Pemulihan Ekonomi
JAKARTA (IM) - Pemer-

intah bertekad untuk mening-
katkan pertumbuhan ekonomi 
nasional.  Salah satu upayanya  
adalah melakukan percepa-
tan belanja pemerintah.Oleh 
karena itu, setiap kementerian 
dan lembaga perlu mengambil 
langkah-langkah konkret dalam 
melaksanakan percepatan be-
lanja negara yang dimulai dari 
awal tahun anggaran.

“Terkait dengan pelaksa-
naan anggaran, kami melihat 
ada tiga isu yang harus diperha-
tikan,” kata Sekretaris Jenderal 
Kementerian Perindustrian 
Dody Widodo yang mewakili 
Menteri Perindustrian pada 
acara Kick Off  Pelaksanaan 
Anggaran dan Penerimaan 
Negara Bukan Pajak (PNBP) 
di Lingkungan Kementerian 
Perindustrian Tahun 2022, 
Jakarta, Jumat (21/1).

Dody menyampaikan, isu 
pertama adalah partisipasi pub-
lik. “Dalam negara demokrasi, 
tata kelola pemerintahan harus 
menjadikan partisipasi sebagai 
bagian tak terpisahkan. Sebab, 
partisipasi dapat memberikan 
pengaruh positif  terhadap kin-
erja kebijakan dan kepuasan 
publik,” jelasnya.

Secara logis, lanjut Dody, 
kinerja akan meningkat jika 
pihak yang merasakan atau 
memahami persoalan semakin 
banyak dilibatkan. Di samping 
itu, partisipasi dapat memban-
gun public trust karena publik 
merasakan ada pengakuan dan 
perhatian dari pemerintah serta 
memiliki ruang yang cukup un-
tuk menyampaikan aspirasi atau 
pendapat.

“Penerapan konsep par-
tisipasi publik dalam konteks 
pembangunan industri manu-
faktur, dengan demikian perlu 
diperkuat,” tegasnya.

Implementasi tersebut 
dapat dalam bentuk kolaborasi 
berbagai stakeholder seperti 
perguruan tinggi, organisasi civil 
society, asosiasi-asosiasi, dan 
pelaku usaha, yang diterapkan 
dalam setiap proses pembuatan 
kebijakan atau program pem-
bangunan industri manufaktur.

Isu kedua adalah akunt-
abilitas, yang terdiri dari tiga 
aspek, yaitu tata kelola APBN, 
organisasi dan individu. “Pada 
aspek tata kelola APBN, kami 
tidak banyak menyimpan kekha-
watiran mengingat Kemenperin 
telah mencetak berbagai prestasi 
yang membanggakan,” ungkap 

Dody.
Prestasi tersebut, antara 

lain realisasi anggaran sebesar 
97,45% pada tahun 2021, yang 
merupakan capaian tertinggi 
dalam sembilan tahun terakhir, 
atau naik 4% dibanding tahun 
2020.

Kemudian, meraih opini 
Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP) berturut-turut selama 13 
kali,dan mendapatkan penghar-
gaan Standar Tertinggi Lapo-
ran Keuangan Kementerian/
Lembaga dari Kementerian 
Keuangan. Kemenperin juga 
menyabet Juara I BMN Award, 
meraih predikat Wilayah Bi-
rokrasi Bersih dan Melayani 
(WBBM) bagi empat satker 
dan Wilayah Bebas dari Ko-
rupsi (WBK) bagi enam satker, 
serta mendapatkan Peringkat 
IV Kementerian dengan Indeks 
Integritas.

Menurut Sekjen Kemen-
perin, isu efektivitas kebijakan 
harus juga dijadikan sebagai 
isu sentral dalam pelaksanaan 
anggaran  karena sepatutnya 
dapat mencegah penggunaan 
uang negara untuk berbagai 
program yang tidak memberi-
kan dampak atau manfaat yang 
memadai. ● dro

PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI 2022
Pekerja menyelesaikan pembangunan  gedung 
bertingkat di Jakarta, Jumat (21/1). Bank 
 Indonesia memproyeksikan pertumbuhan 
 ekonomi Indonesia pada tahun 2022 akan 
 tumbuh antara 4,7 hingga 5,5 persen seiring 
akselerasi konsumsi swasta dan investasi.

IDN/ANTARA 

 IDN/ANTARA 

 IDN/ANTARA 

REALISASI INVESTASI EBTKE 2021 MENINGKAT
Panel surya terpasang pada atap area parkir kendaraan di 
 Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (21/1). Direktur Jenderal 
 Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi (EBTKE) Kementerian 
ESDM Dadan Kusdiana mengatakan realisasi investasi EBTKE di 
Indonesia sepanjang 2021 mencapai 1,51 miliar dolar AS meningkat 
 dibandingkan sepanjang 2020 yang mencapai 1,36 miliar dolar AS. 
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