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JAKARTA (IM) - PT 
PLN (Persero) mengopera-
sikan tiga infrastruktur kel-
istrikan senilai Rp377 miliar 
di wilayah Sulawesi Utara 
dan Gorontalo. Adanya in-
frastruktur ini dinilai dapat 
memperkuat pasokan listrik 
untuk masyarakat, terutama 
yang berada di sekitar wilayah 
Bolaang Mongondow.

Pengoperasian tiga infra-
struktur kelistrikan tersebut 
ditandai dengan pemberian 
tegangan pertama atau pada 
Gardu Induk (GI) 150 kV 
Otam (Extension) dengan 2 
line Bay, GI 150 kV Molibagu 
(New) berkapasitas 30 MVA 
dan Saluran Udara Tegangan 
Tinggi (SUTT) 150 kV Otam 
- Molibagu sepanjang 75 kilo-
meter sirkuit (kms).

“Dengan semakin andalnya 
pasokan listrik, maka warga di 
Desa Otam, Kabupaten Bo-
laang Mongondow hingga Desa 
Molibagu, Kabupaten Bolaang 
Mongondow Selatan mampu 
menikmati listrik 24 jam,” kata 
General Manager PLN Unit 
Induk Pembangunan Sulawesi, 
Defi ar Anis dalam keterangan 

tertulis, Sabtu (5/3).
Tak hanya memperkuat 

sistem kelistrikan, lanjut De-
fiar, pengoperasian ketiga 
proyek tersebut juga menin-
gkatkan efi siensi. Karena kini 
PLN tak perlu lagi mengopera-
sikan Pembangkit Listrik Tena-
ga Diesel (PLTD) Molibagu.

“Hal ini juga sejalan den-
gan strategi dedieselisasi yang 
dilakukan PLN untuk mengu-
rangi penggunaan bahan bakar 
minyak (BBM) dan mening-
katkan efi siensi biaya pokok 
produksi listrik,” ujarnya.

Defi ar mengucapkan terima 
kasih atas dukungan penuh para 
pemangku kepentingan setem-
pat, sehingga upaya peningkatan 
infrastruktur kelistrikan ini dapat 
terwujud. “Kolaborasi dan sin-
ergi yang dilakukan insan PLN 
menjadi salah satu faktor keber-
hasilan infrastruktur kelistrikan 
ini,” tutur Defi ar.

Pada kesempatan yang 
sama, Defi ar juga mengimbau 
kepada masyarakat yang men-
galami gangguan kelistrikan 
dapat melapor melalui aplikasi 
PLN Mobile atau menghubungi 
Contact Center PLN 123. ● hen

PLN Operasikan 3 Proyek Listrik 
Rp377 M di Dua Provinsi

JAKARTA (IM) - Pemer-
intah telah mengalokasikan 
anggaran Penanganan Co-
vid dan Pemulihan Ekonomi 
Nasional (PC-PEN) sebesar 
Rp455,62 triliun untuk tahun 
2022. Selain untuk kesehatan 
dan perlindungan masyara-
kat, Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah (UMKM) juga 
menjadi salah satu prioritas 
pemerintah saat ini.

“Dalam pengembangan 
UMKM, Pemerintah menge-
luarkan kebijakan antara lain, 
mewajibkan bank menyalur-
kan kredit minimal sebesar 
30% dari total kredit pada 
tahun 2024 meningkatkan be-
sarnya kredit UMKM menjadi 
Rp10 miliar, restrukturisasi 
kredit UMKM yang terdam-
pak Covid-19, serta relaksasi 
kebijakan dan penambahan 
plafon KUR,” kata Menteri 
Koordinator Bidang Pereko-
nomian Airlangga Hartarto, 
Sabtu (5/3).

Pemerintah mencatat, pe-
nyaluran KUR pada tahun 
2022 hingga tanggal 28 Feb-
ruari 2022 berjumlah Rp55,06 
triliun, atau sebanyak 14,75% 
dari target tahun 2022 yang 
sebesar Rp373,17 triliun. Jum-
lah tersebut diberikan kepada 
1,26 juta debitur.

Airlangga memaparkan, 
total outstanding KUR pada 28 
Februari 2022 sebesar Rp412  

triliun, dengan jumpah kredit 
bermasalah atau Non Per-
forming Loan (NPL) yang 
relatif  rendah, yakni sebesar 
0,98%.

Porsi penyaluran KUR 
tahun 2022 per sektor terbesar 
disalurkan pada sektor perda-
gangan sebanyak 44,8%, disu-
sul sektor pertanian sebanyak 
30,5%, dan sektor jasa seban-
yak 13,7%. Guna mendukung 
program tersebut, Airlangga 
mengatakan pemerintah telah 
memperpanjang waktu untuk 
memberikan tambahan subsidi 
bunga KUR.

“Pemerintah juga telah 
memperpanjang tambahan 
subsidi bunga KUR sebesar 
3% dari akhir Juni 2022 men-
jadi akhir Desember 2022. 
Dengan demikian, suku bunga 
KUR sampai dengan akhir 
Desember 2022 hanya sebesar 
3%. Selain itu, Pemerintah 
juga menyediakan grace pe-
riod selama 5 tahun. Dengan 
dukungan tersebut, pekebun 
membayar cicilan setelah tana-
man sawitnya menghasilkan,” 
kata Airlangga.

Sembari melakukan peny-
erahan KUR secara kelompok 
untuk usaha bakso, kelapa 
sawit, pembuat songket, dan 
pekebun sawit, Airlangga pun 
memberikan apresiasinya atas 
rendahnya NPL KUR Suma-
tera Selatan. ● hen

Penyaluran KUR Capai
Rp55 Triliun per Akhir Februari

JAKARTA (IM) - Pro-
gram Peningkatan Penggu-
naan Produk Dalam Negeri 
(P3DN) merupakan salah satu 
peluang untuk meningkatkan 
pertumbuhan sektor industri 
pengolahan dan kontribusinya 
terhadap ekonomi nasional.

Selaku Ketua Harian Tim 
Nasional (Timnas) P3DN, 
Menteri Perindustrian Agus 
Gumiwang Kartasasmita me-
nyerukan kepada para stake-
holder, yang terdiri dari kemen-
terian/lembaga negara, pemer-
intah daerah, BUMN, dan 
BUMD untuk menjalankan 
penerapan P3DN secara kon-
sisten. Imbauan tersebut juga 
diwujudkan menjadi strategi 
implementasi P3DN pada 
satuan-satuan kerja yang ada 
di lingkungan Kementerian 
Perindustrian (Kemenperin).

“P3DN merupakan ke-
bijakan negara untuk me-
manfaatkan anggaran yang 
diperoleh dari rakyat, dari 
pengelolaan sumber daya yang 
dikuasai negara untuk dikelola 
kembali dalam bentuk pem-
berdayaan sektor ekonomi 
riil, yaitu sektor industri,” ujar 
Agus di Jakarta, seperti dilansir 
dari laman Kemenperin, Min-
ggu (6/3).

Program P3DN secara his-
toris merupakan inisiatif  Ke-
menterian Perindustrian yang 
telah dijalankan sejak beberapa 
dekade lalu. Untuk tahun 2022, 
Presiden Joko Widodo telah 
menerapkan target belanja 
Produk Dalam Negeri (PDN) 
dan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah (UMKM) sebesar 
Rp400 triliun. Untuk mereal-
isasikan arahan Presiden, di-
perlukan sinergi dan kontribusi 
dari instansi-instansi tersebut.

Agus mengimbau para 
stakeholder melakukan langkah 
konkret penggunaan PDN dan 

UMKM. Untuk memaksimal-
kan kesediaan produk dalam 
negeri dan mengkoordinasikan 
arahan Presiden, Kemenperin 
meminta para stakeholder segera 
menyampaikan rencana kebu-
tuhan pengadaan barang tahun 
anggaran 2022 kepada Timnas 
P3DN.

Selanjutnya, ia kembali 
mengingatkan agar instansi 
membentuk Tim P3DN untuk 
mengkoordinasikan imple-
mentasi belanja PDN dan 
UMKM masing-masing. “Para 
stakeholder dapat mengkoordi-
nasikan teknis pelaksanaan pe-
nyampaian rencana kebutuhan 
dan pembentukan Tim P3DN 
instansi dengan Pusat P3DN 
Kementerian Perindustrian,” 
jelas Agus.

Ia menambahkan, LKPP 
dan BPKP akan melakukan 
monitoring dan fasilitasi ke-
pada instansi-instansi yang akan 
melakukan pembelanjaan terse-
but, sehingga akan tercipta 
koordinasi penuh untuk mewu-
judkan arahan Presiden terkait 
belanja PDN dan UMKM.

Imbauan penerapan P3DN 
juga dilakukan secara konsisten 
bagi internal Kemenperin. 
Agus menugaskan jajarannya 
untuk melaksanakan business 
matching antara industri dalam 
negeri dengan instansi-instansi 
yang akan melaksanakan pem-
belanjaan.

“Direktur Jenderal pem-
bina industri dapat segera 
melaksanakan business matching 
antara kementerian/lembaga/
pemerintah daerah dengan in-
dustri penghasil produk dalam 
negeri yang dibutuhkan,” kata 
Agus.

Di tahap pertama, Kemen-
perin menargetkan 10 instansi 
dengan anggaran terbesar 
dapat melakukan business match-
ing tersebut. ● dro

Genjot P3DN, Menperin Pimpin
Implementasi Belanja Produk Dalam Negeri
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MENKO PEREKONOMIAN
TINJAU OPERASI PASAR

DI PALEMBANG
Menko Perekonomian 
Airlangga Hartarto (te-
ngah) berbincang dengan 
pedagang saat meninjau 
operasi pasar di Pasar 
Alang Alang Lebar, Palem-
bang, Sumatera Selatan, 
Sabtu (5/3). Operasi pasar 
tersebut menyediakan be-
lasan ton minyak goreng 
dan sejumlah kebutuhan 
bahan pokok dengan har-
ga terjangkau.

Pemerintah Kembangkan Desa Ekspor 
Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
“Kemenko Perekonomian mendukung 
implementasi kerja sama tersebut melalui 
koordinasi, sinkronisasi, dan pengenda-
lian kebijakan dan program, sehingga hal 
ini dapat mencapai sasaran yang diharap-
kan,” kata M. Rudy Salahuddin.

J A K A R TA  ( I M )  - 
Pemerintah memberdayakan 
ekonomi masyarakat den-
gan mengembangkan Desa 
Ekspor untuk meningkatkan 
kemandirian dan kesejahteraan 
masyarakat desa.

Dalam upaya mewujudkan 
hal tersebut, Kementerian 
Koordinator Bidang Pereko-

nomian mengoordinasikan 
penandatanganan Kesepaka-
tan Bersama tentang Pember-
dayaan Ekonomi Masyarakat 
melalui Pengembangan Desa 
Ekspor yang dilakukan oleh 
Kementerian Desa, Pem-
bangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi (Kemendes 
PDTT) dengan PT Astra In-

RENCANA UJI LAIK FUNGSI RUAS TOL PAMULANG-CINERE
Kendaraan petugas melintas di ruas tol Pamulang - Cinere di kawasan 
Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, Minggu (6/3). PT Jasa Marga 
(Persero) melalui anak usahanya PT Cinere Serpong Jaya menargetkan 
Uji Laik Fungsi (ULF) jalan tol Serpong-Cinere seksi II ruas Pamulang-
Cinere akan dilakukan pada triwulan I 2022 sebelum dioperasikan dan 
bisa digunakan oleh masyarakat.

IDN/ANTARA 

JAKARTA (IM) - BRI 
Group meneruskan upaya 
untuk menghadirkan inovasi 
digital yang dapat memper-
mudah pemenuhan kebutuhan 
nasabah. Minat masyarakat 
Indonesia yang meningkat 
terhadap pasar modal coba 
difasilitasi oleh BRI Group 
melalui PT BRI Danareksa 
Sekuritas (BRIDS) dengan 
meluncurkan aplikasi online 
trading terlengkap bernama 
BRIGHTS. 

Meningkatnya minat ma-
syarakat untuk berinvestasi 
di pasar modal tercermin dari 
pertumbuhan signifikan in-
vestor. 

Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) mencermati adanya 
pertumbuhan jumlah investor 
hingga 92,99 persen year on 
year (yoy) dari 3,88 juta pada 
akhir 2020 menjadi 7,48 juta 
pada akhir 2021.  Pertum-
buhan jumlah investor itu 
kemudian berbanding lurus 
dengan penghimpunan dana 
di pasar modal yang melesat 
206 persen yoy. 

Direktur Bisnis Konsumer 
BRI Handayani menyebut 
BRIGHTS menjadi solusi 
terintegrasi bagi investor serta 
memiliki fi tur terlengkap untuk 
memudahkan berinvestasi. 

Inovasi terbaru aplikasi 
BRIGHTS memungkinkan 
nasabah BRI Danareksa Seku-
ritas untuk dapat bertransaksi 
saham, reksadana dan obligasi 
sekaligus melalui satu akun, 
satu bank pembayaran dan satu 

sistem reporting. 
Aplikasi ini, kata Handay-

ani, memungkinkan nasabah 
atau investor melakukan pem-
bukaan rekening serta bertran-
saksi dan berinvestasi untuk 
produk saham, reksadana dan 
obligasi dalam satu aplikasi 
yang terpadu. 

Handayani  mengung-
kapkan hadirnya BRIGHTS 
merupakan wujud konkret 
dari upaya transformasi digi-
tal BRIVolution 2.0 yang di-
jalankan BRI Group. “Dengan 
aplikasi BRIGHTS mampu 
menjadi aplikasi trading yang 
terbaik, yang memberikan nilai 
tambah bagi masyarakat dalam 
bertransaksi. Sehingga men-
dorong terwujudnya aspirasi 
BRI Danareksa Sekuritas yaitu 
menjadi The Most Valuable 
Securities House in Indone-
sia,” kata Handayani dalam 
keterangan resmi,  Sabtu (5/3). 

Direktur  Utama BRI 
Danareksa Sekuritas Frid-
erica Widyasari menambahkan,  
BRIGHTS merupakan aplikasi 
yang tidak hanya lengkap se-
cara fi tur, namun juga terdepan 
dalam hal kenyamanan. 

 “BRIGHTS memberi-
kan fitur-fitur canggih yang 
akan membantu memudah-
kan melakukan investasi di 
pasar modal Indonesia. Juga 
kemudian fi tur-fi tur untuk in-
formasi-informasi dan lain-lain 
yang sangat bermanfaat bagi 
investor dalam menentukan 
keputusan investasi mereka,” 
ucap Frederica. ● dot

BRI Luncurkan Aplikasi 
Trading BRIGHTS

Panel Surya Indonesia Siap
Bersaing di Amerika Serikat

Dalam laporan tersebut, 
United States International 
Trade Commission (US 
ITC) sebagai otoritasuntuk 
kembali merekomendasikan 
perpanjangan pengenaan 
BMTP selamat empat ta-
hun. Keputusan tersebut 
berlaku untuk semua neg-
ara kecuali negara-negara 
berkembang, termasuk 
Indonesia dengan pangsa 
impor di bawah 3 persen.

D i r e k t u r  Je n d e r a l 
Perdagangan Luar Negeri 
Indrasari Wisnu Wardhana 
mengatakan eksportir surya 
Panel Indonesia dapat me-
manfaatkan kesempatan 
ini secara maksimal untuk 
melakukan ekspor keSEB-
AGAI.  

“Pemerintah Indone-
sia mendorong eksportir 
panel surya di Indonesia 
untuk memanfaatkan pelu-
ang tersebut secara optimal 
guna meningkatkan ekspor 
ke pasar AS, khususnya 
mendorong pertumbuhan 
ekonomi nasional di ten-
gah pandemi saat ini,” kata 
Wisnu. ● dot

JAKARTA (IM)  – 
Kabar Gembira untuk 
produk panel surya (crys-
talline silicon photovol-
taic cells and modules atau 
CSPV) Indonesia. Produk 
ini kembali siap bersaing di 
Amerika Serikat (AS) kare-
na terbebas dari pengenaan 
tugas pengamanan atau 
bea masuk pengamanan 
(BMTP) dari Pemerintah 
AS. Presiden AS Joe Biden 
menandatangani dokumen-
dokumen yang menggem-
birakan ini.  

Menteri Perdagangan 
Muhammad Lutfi  menyam-
but baik keputusan terse-
but. Menurutnya, dengan 
dikecualikannya Indonesia 
dari BMTP memberikan 
peluang bagi eksportir 
panel surya Indonesia un-
tuk meningkatkan ekspor 
ke AS.

“Pemerintah mere-
spons dan menyambut 
baik keputusan AS untuk 
mengecualikan produk so-
lar panel Indonesia dari 
penambahan pengenaan 
BMTP. Hal ini menjadi 

angin segar bagi eksportir 
solar panel Indonesia un-
tuk kembali membuka dan 
memperluas akses pasar 
di AS,” ujar Lutfi  di laman 
Kemendag, Minggu (6/3).

Informasi bebasnya 
produk surya panel ter-
kena BMTP disampai-
kan Atase Perdagangan 
Washington DC dalam 
dokumen ‘Proclamation 
To Continue Facilitating 
Positive Adjustment to 
Competition fromImpor 
Sel Fotovoltaik Silikon 
Kristalin Tertentu (Baik 
Sebag ian  a tau  T idak) 
Sepenuhnya DirakitInto 
Other Products) berdasar-
kan Section 201’ yang diri-
lis pada 4 Februari 2022.  

Dokumen ini sekaligus 
memperkuat laporan akhir 
penyelidikan pengamanan 
untuk produk panel surya 
yang telah dirilis Otoritas 
AS pada 8 Desember 2021 
lalu. Produk spanel surya 
yang diinvestigasi terse-
but meliputi produk panel 
surya dalam bentuk sel dan 
modul.

naan Program Pemberdayaan 
Ekonomi Masyarakat, melalui 
penguatan kewirausahaan ma-
syarakat dan UMKM berbasis 
pengembangan produk ung-
gulan pedesaan,” kata Rudy.

Sasaran dari penguatan 
kewirausahaan masyarakat 
dan UMKM berbasis pengem-
bangan produk unggulan 
pedesaan antara lain adalah 
peningkatan produktivitas ma-
syarakat menengah ke bawah, 
penciptaan kesempatan kerja 
masyarakat berpendidikan 
rendah, serta penciptaan nilai 
tambah potensi lokal.

Hal tersebut pada akh-
irnya akan meningkatkan 
pendapatan masyarakat pede-
saan secara berkelanjutan dan 
mengentaskan kemiskinan. 
Kegiatan ekspor produk ung-
gulan pedesaan yang dihasil-
kan UMKM dan BUMDES 
diharapkan juga dapat men-
jadi penghela roda ekonomi 
dan kesejahteraan masyarakat 
pedesaan.

Di sisi lain, PT Astra Inter-
national Tbk. telah mengem-
bangkan 930 Desa Sejahtera 

Astra (DSA) dengan empat 
klaster produk, yaitu klaster 
kopi, klaster kelautan serta 
klaster wisata, kreatif, bu-
daya. Melalui kolaborasi 
tersebut diharapkan pro-
gram yang dilaksanakan 
oleh perusahaan dapat 
lebih berkembang.

Sementara itu, kurasi 
terhadap potensi desa yang 
sudah dikelola oleh Ke-
mendes PDTT dan PT 
Astra International Tbk. 
akan dilakukan oleh LPEI. 
Desa terpilih akan diberi-
kan pendampingan, pela-
tihan, serta bimbingan, 
mulai dari aspek manaje-
men, peningkatan kapasitas 
produksi, sertifi kasi stan-
darisasi produk, business 
matching, serta pembiayaan 
untuk para eksportir.

Kesepakatan Bersama 
tersebut akan ditindaklan-
juti dengan penandatanga-
nan Perjanjian Kerja Ber-
sama (PKB) di antara para 
pihak, serta penyusunan 
rencana aksi di lokasi-lokasi 
terpilih. ● hen

ternational Tbk. dan Lembaga 
Pembiayaan Ekspor Indonesia 
(LPEI), beberapa waktu lalu.

“Kemenko Perekonomian 
mendukung implementasi 
kerja sama tersebut melalui 
koordinasi, sinkronisasi, dan 
pengendalian kebijakan dan 
program, sehingga hal ini 
dapat mencapai sasaran yang 
diharapkan,” kata Deputi Bi-
dang Koordinasi Ekonomi 
Digital, Ketenagakerjaan dan 
UMKM Kemenko Pereko-
nomian M. Rudy Salahuddin 
dalam keterangannya di Ja-
karta, seperti dilansir Antara,  
Minggu (6/3).

Tujuan dari pelaksanaan 
penandatanganan tersebut 
untuk membangun sinergi pro-
gram dan kegiatan para pihak, 
membangun komitmen dan 
kolaborasi aksi, serta menjadi 
landasan bagi para pihak dalam 
melaksanakan kerja sama ke 
depannya.

“Pemerintah sangat mem-
perhatikan percepatan pen-
ingkatan kesejahteraan ma-
syarakat di wilayah pedesaan 
dengan mendorong pelaksa-


