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WAMEN PERDAGANGAN RESMIKAN PASAR RAKYAT
Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga (kiri) didampingi Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum (tengah) dan 
Wali Kota Tasikmalaya Muhammad Yusuf (kanan) memperlihtakan transaksi Qris di Pasar Rakyat Pancasila, Kota Tasikmalaya, 
Jawa Barat, Sabtu (22/1). Dalam kunjungannya Jerry Sambuaga meresmikan pasar rakyat Pancasila yang sudah direvitalisasi 
dari bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai Rp15 miliar dan sekaligus meninjau harga kebutuhan pokok.

Nico ditulis Minggu (23/1).
Ia mengatakan, kinerja 

produksi dan penjualan menja-
ga biaya produksi tetap efi sien. 
“Kami mengoptimalkan ca-
paian kinerja produksi dan 
penjualan komoditas utama 
Perusahaan dengan menjaga 
biaya produksi tetap efi sien,” 
ujarnya.

Pada 2021, produksi bijih 
nikel unaudited Antam yang 
digunakan sebagai bahan baku 
pabrik feronikel Antam dan 
penjualan kepada pelanggan 
domestik, mencapai 11,01 juta 
wet metric ton (wmt). 

Jumlah tersebut meningkat 
131% dibandingkan tingkat 

produksi tahun 2020 sebesar 
4,76 juta wmt. Capaian kinerja 
penjualan bijih nikel unaudited 
Antam di tahun 2021 mencapai 
7,64 juta wmt, tumbuh 132% 
dari realisasi penjualan di tahun 
2020 sebesar 3,30 juta wmt. 
Seiring dengan outlook per-
tumbuhan industri pengolahan 
nikel di dalam negeri, di tahun 
2021 Antam fokus dalam 
pengembangan pasar domestik 
bijih nikel.

Dia menambahkan, Antam 
tengah melakukan efisiensi 
dengan menurunkan biaya 
produksi serta implementasi 
kebijakan strategis terkait ini-
siatif  efi siensi biaya yang tepat 

dan optimal.
 Oengamat pasar modal 

Acuviarta Kartabi, men-
gatakan, meski terjadi penu-
runan harga saham emiten 
belakangan ini, hal itu lebih 
banyak disebabkan oleh 
faktor eksternal, seperti 
kondisi pandemi Covid-19 
varian Omicron yang besar 
pengaruhnya terhadap pasar 
global.

Sementara dari aspek 
internal, termasuk kinerja 
perusahaan, masih dianggap 
positif  sehingga menjadi 
faktor penunjang saham 
Antam bisa secepatnya re-
bound. ● hen

Kinerja Produksi Nikel Antam Begitu Solid
“Capaian kinerja produksi dan 
 penjualan segmen nikel Antam yang 
solid pada tahun 2021,  mencerminkan 
upaya kami untuk menjaga 
 pertumbuhan kinerja Perusahaan yang 
positif pada tahun 2021, seiring  dengan 
tingkat pertumbuhan permintaan 
produk komoditas Antam yang positif,” 
kata Nicolas D. Kanter.

JAKARTA (IM) - BUMN 
Holding Industri Pertam-
bangan, mencatatkan kinerja 
positif  pada segmen nikel yang 
diproduksi Antam secara un-
daudited pada 2021.

Kinerja tersebut didorong 
mulai pulihnya ekonomi yang 
memicu permintaan nikel.

Untuk komoditas feroni-
kel, pada tahun 2021 An-
tam mencatatkan produksi 
feronikel unaudited sebesar 
25.818 ton nikel dalam feroni-
kel (TNi). Ini relatif  stabil jika 
dibandingkan tingkat produksi 

feronikel pada tahun 2020.
Direktur Utama Antam, 

Nicolas D. Kanter menjelaska, 
volume penjualan feronikel 
pada 2021 tercatat mencapai 
25.992 TNi.

“Capaian kinerja produksi 
dan penjualan segmen nikel 
Antam yang solid pada tahun 
2021, mencerminkan upaya 
kami untuk menjaga pertum-
buhan kinerja Perusahaan yang 
positif  pada tahun 2021, seir-
ing dengan tingkat pertumbu-
han permintaan produk komo-
ditas Antam yang positif,” kata 

JAKARTA (IM) - Hon Hai 
Precision Industry Co. Ltd. (Fox-
conn) resmi melakukan investasi 
di Indonesia, yang ditandai den-
gan penandatanganan MoU oleh 
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia 
bersama Hon Hai Precision Indus-
try Co. Ltd. (Foxconn), Gogoro 
Inc, PT Industri Baterai Indonesia 
(IBC), dan PT Indika Energy Tbk.

Kerja sama dilakukan dalam 
Investasi Pengembangan Eko-
sistem Energi Baru Berkelanjutan 
melalui Investasi Baterai Listrik, 
Kendaraan Listrik, dan Industri 
Pendukungnya dengan skema 
kerja sama Build-Operate-Localize 
(BOL).

Perkiraan nilai total investasi 
dalam proyek-proyek tersebut oleh 
seluruh mitra usaha diperkirakan 
akan mencapai USD8 miliar atau 
sekitar Rp114 triliun. Keseluruhan 
proyek diperkirakan akan meng-
hasilkan kapitalisasi pasar dengan 
nilai total lebih dari USD100 miliar 
di Indonesia pada tahun 2030.

Menteri Investasi/Kepala 
BKPM Bahlil Lahadalia menye-
butkan minat kedua perusahaan, 
Foxconn dan Gogoro untuk 
mengembangkan industri baterai 
dan kendaraan listrik di Indonesia, 
yang terwujud dalam komitmen 
kerja sama pada sore ini.

“Hari ini kita memasuki era 
baru. Pemerintah Indonesia secara 
sungguh-sungguh akan mengawal 
rencana investasi ini, dengan mi-
tra BUMN maupun pengusaha 
nasional di Indonesia. Di bawah 
pemerintahan Presiden Joko 
Widodo periode kedua, Indonesia 
sangat fokus mendorong investasi 
berkelanjutan terutama mengede-
pankan green energy dan green 
industry,” kata Bahlil di Jakarta, 
Sabtu (22/1).

Ia juga menyatakan keputusan 
Foxconn dan Gogoro memilih 
Indonesia menjadi tempat berin-
vestasi sudah sangat tepat. Indone-
sia memiliki nilai tambah bagi para 
investor dalam tiga hal, yaitu pasar 
yang besar di mana 43% populasi 
ASEAN ada di Indonesia; Indo-
nesia satu-satunya negara ASEAN 
yang masuk dalam G20; serta per-
tumbuhan kelas menengah ke atas 
di Indonesia semakin hari semakin 
baik. Presiden Joko Widodo pun 
telah menugaskan Kementerian 
Investasi/BKPM untuk mengawal 
komitmen investasi ini.

Pemerintah Indonesia, akan 
menangani seluruh perizinan, 
atau urusan-urusan dalam negeri, 
termasuk insentif  investasi akan 
menjadi tanggung jawab kami. 
Foxconn dan Gogoro hanya perlu 
membawa teknologi, modal dan 
sebagian pasarnya. Saya yakinkan 
hari ini, investasi ini dapat ter-
eksekusi untuk kemajuan dan 
kebangkitan kita bersama,” ujar 
Bahlil.

Melalui Nota Kesepahaman 
ini, Foxconn bersama Gogoro, 
IBC, dan Indika akan menja-
jaki kerja sama investasi ekosistem 
kendaraan listrik (electric vehicle/
EV) yang komprehensif  di Indo-
nesia, mulai dari pembuatan baterai 
listrik (termasuk sel baterai, modul 
baterai, dan baterai), hingga ke 
pengembangan industri kendaraan 
listrik roda empat, kendaraan listrik 
roda dua, dan bus listrik (E-Bus).

Lingkup kerja sama juga men-
cakup pengembangan industri 
penunjang EV yang meliputi en-
ergy storage system (ESS), battery 
exchange/swap station, battery 
daur ulang, serta riset dan pengem-
bangan (R&D) di bidang baterai 
elektrik dan EV. ● dro

Bangun Kendaraan Listrik di 
Indonesia, Foxconn Investasi Rp114 T

JAKARTA (IM) - Kemen-
terian PUPR akan melakukan 
relaksasi izin berusaha sektor 
konstruksi. Hal ini untuk men-
dukung kelancaran perkemban-
gan jasa konstruksi di Indonesia 
dan meningkatkan pertumbu-
han ekonomi,Menteri Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat 
(PUPR) Basuki Hadimuljono 
mengatakan, tujuan dibentuknya 
Undang-Undang Cipta Kerja 
(UU Ciptaker) adalah untuk 
meningkatkan kemudahan beru-
saha.

“Undang-undang terse-
but kemudian diturunkan ke 
Peraturan Presiden (PP) dan 
Peraturan Menteri (Permen). 
Kalau kesulitan berusaha itu ada 
di dalam Permen PUPR akan 
saya lakukan relaksasi untuk ke-
mudahan izin berusaha, tapi saya 
minta untuk tidak merelaksasi 
kualitas pekerjaan,” kata Basuki 
pada keterangan tertulisnya, Ja-
karta, Minggu (23/1).

Basuki menyebutkan, salah 
satu syarat yang akan direlaksasi 
adalah perubahan reference aset 
dari 3 tahun menjadi 10 tahun. 
“Saya rasa ini masuk akal karena 
3 tahun belakangan ini kita 
semua dilanda pandemi,” ujar 
Basuki.

Disebutkan Basuki, jasa 
sektor konstruksi bidang PUPR 
merupakan salah satu sektor 
yang masih bisa berjalan dengan 
baik meski ditengah pandemi 
covid 19.

“Hal ini terbukti dari 
terserapnya 94,21% anggaran 
Kementerian PUPR TA 2021. 
Dari total pagu anggaran 
Rp152,09 triliun, Kementeri-
an PUPR berhasil menyerap 
Rp143,29 triliun,” ujarnya.

Basuki juga menyampaikan 
meskipun di tengah pandemi, 
Kementerian PUPR terus beru-
saha memenuhi kebutuhan 
infrastruktur di Indonesia. Salah 
satunya melalui penandatanga-
nan hasil lelang dini yang akan 
dilaksanakan pada Senin 24 
Januari 2022. Penandatanganan 
ini terdiri dari sekitar 800 paket 
pekerjaan senilai Rp20 triliun. 
Proses lelang dini telah dilak-
sanakan sejak Oktober 2021.

Ketua Umum Gapensi Is-
kandar Hartawi menambahkan 
relaksasi ini sekaligus menjawab 
yang selama ini dianggap sebagai 
keresahan bagi para pengusaha. 
“Kami harap pemerintah dapat 
memberikan ruang kemuda-
han berusaha bagi para anggota 
kami,” katanya. ● dot

Izin Usaha Jasa Konstruksi 
Bakal Dipermudah

JAKARTA (IM) - Menteri 
Keuangan Sri Mulyani Indrawati 
membicarakan mengenai po-
tensi sumber daya laut Indone-
sia bersama Menteri Kelautan 
dan Perikanan (KKP) Wahyu 
Trenggono.

“Saya dan tim Kemenkeu 
menerima kunjungan Menteri 
KKP @swtrenggono memba-
has potensi sumber daya laut 
Indonesia,” ujar Sri dalam akun 
Instagram resminya di Jakarta, 
Sabtu(22/1).

Sri Mulyani menyebutkan, 
dengan 62% wilayah Indonesia 
adalah laut, ternyata kontri-
busi ekonomi (PDB) sangat 
kecil hanya 2,8%. Di sisi lain, 
share produk ikan dalam total 
perdagangan dunia hanya 3,5%. 
Kesejahteraan nelayan, menurut 
dia, juga masih harus diperbaiki.

“Saya mendukung upaya 
@swtrenggono dan Kement-
erian KKP untuk melakukan 
perbaikan kebijakan, regulasi 
dan tata kelola di Kelautan 
Kemaritiman dan Perikanan 
Indonesia. Sehingga potensi laut 
Indonesia dapat menjadi sumber 
kesejahteraan yang dinikmati 
Nelayan dan rakyat Indonesia,” 
ungkap Sri.

Trenggono pun juga ber-
janji meningkatkan Penerimaan 
Negara Bukan Pajak (PNBP) 
hingga 4-12 kali lipat dengan 
langkah regulasi dan tata kelola 
yang baik (tidak ada korupsi).

“Selamat bekerja pak @
swtrenggono - Saya dan jajaran 
Kemenkeu siap mendukung 
langkah perbaikan untuk Indo-
nesia lebih makmur, maju, adil 
dan sejahtera..!,” kata Sri. ● pan

Kontribusi Sektor Kelautan 
Hanya 2,8%

Industri Logam dan Baja Tumbuh 
Positif Tahun 2021

JAKARTA (IM)-Meskip-
un tantangan Covid-19 masih 
belum berakhir, kinerja industri 
nasional cukup menggembi-
rakan dibanding tahun 2020, 
dengan indikasi rata-rata Pur-
chasing Manager’s Index (PMI) 
selama 2021 menunjukkan 
angka 50 atau ada dalam ahap 
ekspansif. Hal ini juga ditunjuk-
kan oleh kinerja sektor industri 
logam dan baja yang turut men-
galami pertumbuhan positif  
selama tahun 2021.

Badan Pusat Statistik (BPS) 
mencatat, pada kuartal III tahun 
2021, sektor industri logam den-
gan HS 72-73 mampu tumbuh 
di atas 9,82 persen. Kinerja ini 
juga didukung ekspor produk 
baja hingga November 2021 
mencapai USD19,6 miliar dan 
mengalami surplus sebesar 
USD6,1 miliar.

Direktur Industri Logam, 
Direktorat Jenderal Industri 
Logam, Mesin, Alat Transpor-
tasi dan Elektronika (ILMATE) 
Kemenperin, Budi Susanto 
mengemukakan, pertumbuhan 
positif  sektor baja akibat upaya 
pengendalian yang dilakukan 
pemerintah dengan konsep 
smart supply demand, yang 
diterapkan dengan berpihak 
pada industri baja nasional 
mulai dari sektor hulu, antara 
hingga hilir.

“Peningkatan kebutuhan 
baja ini didukung kebijakan 
PPnBM otomotif  yang juga 
tumbuh hingga 27% di kuartal 
III tahun 2021,” ungkapnya di 
Jakarta, di laman Kemenperin, 
Minggu (23/1).

 Pengaturan ini menjadi 
penting agar produk-produk 
yang sudah diproduksi di dalam 
negeri dapat dimaksimalkan dan 
hampir semua impor yang ada 
merupakan bahan baku untuk 
berbagai jenis industri.

Senada dengan Budi, Di-
rektur Utama PT Saranacen-
tral Bajatama Tbk (BAJA) 
Handjaja Susanto menyam-
paikan, salah satu keberhasilan 
perusahaan memperoleh laba 
bersih hingga Rp100 miliar 
karena berkat kontrol pemer-
intah terhadap impor baja, 
sehingga pasar impor banyak 
beralih ke pasar lokal.

“Optimisme industri baja 
nasional ini terus dijaga dengan 
upaya hilirisasi dan substitusi 
impor yang telah dicanang-
kan oleh pemerintah. Dengan 
demikian, iklim usaha dan in-
vestasi akan terus meningkat di 
Indonesia,” ujarnya.

Hingga triwulan III tahun 
2021, investasi di sektor logam 
menunjukkan kinerja yang cu-
kup menggembirakan, dengan 
mencapai Rp87,73 triliyun serta 
utilisasi di sektor tersebut di atas 
60%. Contohnya di industri baja 
lapis, yang kinerjanya meningkat 
sangat baik seperti yang ditun-
jukkan oleh PT Saranacentral 
Bajatama. 

Sebelumnya Direktur 
Komersial Krakatau Steel, 
Melati Sarnita mengatakan, 
berdasarkan data Badan Pusat 
Statistik (BPS), terjadi kenaikan 
impor baja sebesar 23% yang 
semula 3,9 juta ton di tahun 
2020 menjadi 4,8 juta ton di 

tahun 2021.
Sebal iknya,  Direktur 

Eksekutif  Research Orient-
ed Development Analysis 
(RODA) Institute, Ahmad 
Rijal Ilyas mengatakan untuk 
melihat perbandingan data 
baja jangan menggunakan 
data tahun 2020. “Kalau meng-
gunakan data ini pada saat itu 
semua industri terpuruk, artinya 
kalau tidak boleh naik terhadap 
tahun 2020 sama saja tidak ingin 
industri baja ini tumbuh karena 
yang diimpor adalah bahan 
baku,” terangnya.

Ahmad Rijal Ilyas menyam-
paikan, impor baja tahun 2021 
dibanding 2019 mengalami 
penurunan yang cukup baik, 
yaitu dari 6,9 juta ton pada tahun 
2019 menjadi 4,8 juta ton di 
2021 atau menurun 31%.

Menurutnya, beberapa 
program pemerintah yang dira-
sakan manfaatnya oleh pelaku 
usaha antara lain pengendalian 
impor, program substitusi im-
por termasuk penurunan nilai 
impor untuk beberapa produk 
baja, peningkatan penggunaan 
produk dalam negeri (P3DN), 
penerapan SNI wajib dalam 
rangka melindungi konsumen 
dalam negeri dari produk baja 
yang tidak berkualitas, serta 
pemberian insentif  untuk men-
dorong peningkatan investasi di 
sektor industri logam.

“Diharapkan dengan 
program-program tersebut 
terus ditingkatkan untuk dapat 
mendorong kinerja industri 
baja pada periode selanjutnya,” 
ujarnya. ● hen

PENGGUNAAN PUPUK BERSUBSIDI
Petani menabur pupuk bersubsidi di area  persawahan 
Indrapuri, Aceh Besar, Aceh, Sabtu (22/1). PT Pupuk 
Indonesia (Persero) menyebutkan stok pupuk 
 subsidi tahun 2022 yang terdiri dari pupuk Urea 512 
ribu ton, NPK 305 ribu ton, SP-36 103 ribu ton, ZA 
135 ribu ton dan Organik 80 ribu ton telah tersedia 
di berbagai daerah untuk disalurkan kepada petani 
pada masa tanam awal 2022. 

IDN/ANTARA 

 IDN/ANTARA 

 IDN/ANTARA 

UPAYA BANGKITKAN PEREKONOMIAN UMKM
Calon konsumen mengamati produk UMKM pelaku usaha saat bazar 
di kawasan Hutan Kota Rajawali, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, 
Minggu (23/2). Pemerintah setempat melalui Dinas Perindustrian, 
Perdagangan, Koperasi dan UKM berupaya membangkitkan kembali 
perekonomian pelaku usaha UMKM dari dampak pandemi COVID-19 
dengan melakukan pameran berbagai macam hasil produk UMKM 
seperti produk makanan, mebel, dan kerajinan di pusat keramaian. 
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