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C20 KICK OFF
MEETING & CEREMONY
Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Airlangga
Hartarto menyampaikan
sambutan secara virtual
saat Civil 20 (C20) Kick Oﬀ
Meeting & Ceremony di
Nusa Dua, Badung, Bali,
Senin (7/3). Pertemuan bertajuk Listening to the World
yang diselenggarakan C20
Indonesia itu membahas
sejumlah isu global seperti
kemanusiaan, pembangunan, pajak global, transisi
energi, hingga isu perempuan, dan kelompok rentan,
serta marjinal untuk mendengar aspirasi masyarakat
sipil dunia dalam menjalankan mandat C20 Presidensi
G20 Indonesia 2022.

Pemerintah akan Hadirkan Lebih dari 1.500
Produk UMKM di MotoGP Mandalika
“UMKM merupakan sektor pendukung
industri otomotif di antaranya sebagai
supplier part atau komponen kendaraan sehingga UMKM harus turut serta
dalam pertumbuhan industri ini,” kata
Teten Masduki.
JAKARTA (IM) – Pemerintah melalui Kementerian
Koperasi dan UKM akan
menyelenggarakan pameran
produk UMKM di ajang MotoGP Mandalika pada 18-20
Maret 2022 mendatang. Lebih
dari 1.500 produk UMKM
unggulan dari 14 Provinsi akan
digandeng untuk memamerkan produknya di Pertamina
Mandalika International Street
Circuit.

“Produk yang akan ditampilkan yaitu produk kategori otomotif, merchandise,
souvenir, healthy product,
serta food and beverages.
Dengan semangat kolaborasi
dengan berbagai pihak, lebih
dari 1.500 UMKM akan menampilkan produknya pada
event MotoGP Mandalika,”
ujar Menteri Koperasi dan
UKM (MenKopUKM) Teten
Masduki dalam Opening Cer-

Kemenperin Siapkan Konsep Baru
terkait Relaksasi Harga Gas
JAKARTA (IM) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah mempersiapkan konsep baru terkait
relaksasi harga gas industri
guna memperlancar pasokan
gas dengan harga terjangkau
untuk industri.
“Kami sedang menyiapkan konsep baru terhadap
relaksasi gas ini. Kami usulkan
dalam bentuk rancangan peraturan pemerintah sehingga
semua pihak akan menjadi
gembira, baik dari hulu migas
dan hilirnya,” kata Plt Direktur Jenderal Industri Kimia
Farmasi dan Tekstil Kemenperin Ignasius Warsito di Jakarta, seperti dilansir Antara,
Senin (7/3).
Wa r s i t o m e n y a m p a i kan dalam konteks evaluasi
penerapan harga gas US$6
dolar untuk industri, ditemukan beberapa tantangan
dalam pengadaan dan penyaluran harga gas, terutama di
Jawa, yakni di Jawa Barat dan
Jawa Timur.

Dijelaskan Warsito, Kemenperin mengakui adanya
kendala pasokan di Jawa Timur
dan harga gas yang tidak sesuai
dengan Perpres 40 Tahun 2016
tentang Penetapan Harga Gas
Bumi yang mengamanatkan
harga 6 dolar AS untuk tujuh
sektor industri.
Untuk itu, Kemenperin
mengomunikasikannya dengan Perusahaan Gas Negara
(PGN) dan SKK Migas agar
memastikan implementasi
harga yang telah dipatok.
“Nah ini memang bicara
infrastruktur. Dan ini kita pun
mengupayakan supaya menjadi suatu kepastian buat para
industri. Khususnya kita tidak
bicara tujuh sektor industri
saja, tapi bicara 15 sektor,”
kata Warsito.
Melalui konsep baru yang
sedang dirancang tersebut, diharapkan penyaluran harga gas
untuk industri dengan harga
terjangkau dapat lebih lancar
dan dinikmati lebih banyak
industri di dalam negeri. ● hen

KreditPro Kerja Sama
dengan Reliance Finance
JAKARTA (IM) - Fintech
lending KreditPro teken kerja
sama “channeling” dengan Reliance Finance guna memacu
efektivitas penyaluran kredit
terutama ke sektor UMKM
di Indonesia, pada 2 Maret
2022 lalu.
Hal ini sesuai dengan target pemerintah untuk memperbanyak penyaluran kredit
ke UMKM Tanah Air. Sebelumnya berdasarkan data Bank
Indonesia (BI), sepanjang
2021 kredit ke sektor UMKM
tumbuh 12,3 persen year on
year (yoy) menjadi Rp 1.147,3
triliun.
Jumlah tersebut masih
kurang dari 20 persen dari total
penyaluran kredit perbankan
sepanjang 2021, yakni sebesar
Rp5.755,7 triliun. “KreditPro
yakin kerja sama ini akan memberi dampak yang positif bagi
kedua perusahaan dan terutama bagi para pelaku UMKM
di Indonesia,” ungkap Vice
President KreditPro Rizky
Jonathan dalam keterangannya, Senin (7/3).
Direktur Utama Reliance
Finance Imam Pribadi menambahkan, perusahaannya barubaru ini menjadi perusahaan
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pembiayaan pertama di luar
BUMN yang dipercaya untuk
menyalurkan program Ultra
Mikro (UMi) di Indonesia.
“Kerja sama yang kami
bangun tentu mengedepankan kemitraan yang saling
menguntungkan dan melengkapi keunggulan masingmasing perusahaan dengan
berfokus pada pertumbuhan
sektor UMKM dan digitalisasi keuangan di Indonesia,”
kata Iman.
Melalui kerja sama ini,
KreditPro dan Reliance Finance juga berharap dapat
mendukung perkembangan
ekonomi berbasis kerakyatan
melalui pembiayaan segmen
UMKM, yang menjadi salah
satu motor penggerak perekonomian Indonesia saat ini.
KreditPro terus mengoptimalkan layanan digital demi
memacu efektivitas penyaluran kredit ke sektor UMKM.
Sejak 2018 hingga awal 2022
ini, KreditPro telah berhasil
menyalurkan pinjaman sebesar
lebih dari Rp 700 miliar dan
diharapkan dapat mencapai
target pencairan dana sebesar
Rp 1 triliun di tahun 2022.
● dot

emony UMKM Goes to Mandalika di Gedung SMESCO
Indonesia, Jakarta, seperti
dilansir dari laman Kemenkeu,
Senin (7/3).
Pada tahun 2021 lalu, industri otomotif mengalami
peningkatan sebesar 17,82
persen, serta menyerap sekitar 1,5 juta tenaga kerja di
sepanjang rantai nilai industri.
MenKopUKM mengatakan
data ini menunjukkan bahwa
permintaan akan pasar otomotif masih tinggi. Membaiknya industri otomotif
secara otomatis juga mampu
meningkatkan sektor lainnya
termasuk UMKM.
“UMKM merupakan sektor pendukung industri otomotif di antaranya sebagai
supplier part atau komponen
kendaraan sehingga UMKM
harus turut serta dalam pertumbuhan industri ini,” kata
Teten.

Ia menilai event MotoGP
merupakan agenda internasional yang harus dimanfaatkan seluruh pelaku UMKM
Indonesia.
Mereka berkesempatan
untuk menunjukkan potensinya di kancah internasional, menjadi sarana perluasan
produksi, menjaring investasi,
serta pengembangan produk
yang berkualitas.
“Event Pameran UMKM
Otomotif dan Travel ini merupakan rangkaian promosi
UMKM dan jasa pariwisata
dalam mendukung event MotoGP Mandalika. Kita harus
menunjukkan produk UMKM
kita memiliki kualitas, daya saing, dan mampu masuk dalam
rantai nilai nasional maupun
global,” ujar Teten
Ajang MotoGP Mandalika
dapat menjadi ajang promosi
bagi produk UMKM, pariwisata, dan investasi. Ia men-

ginginkan terwujudnya peta
jalan terukur agar 10 tahun
ke depan dalam penyelenggaraan MotoGP Mandalika,
Indonesia dapat menaikkan
target industri otomotif,
termasuk UMKM.
“MotoGP akan mengangkat industri UMKM
dan otomotif. Kita harus
punya target terukur. Kalau
10 tahun saya optimis kita
bisa menggerakan industri
otomotif Indonesia berkelas dunia,” kata Teten.
Sebagai informasi, kegiatan dalam acara pre-event
MotoGP Mandalika terdiri
dari pameran 60 UKM bidang otomotif dan 40 UKM
travel dan lainnya. Selain itu,
juga diadakan coaching clinic
safety riding oleh Ikatan Motor Indonesia (IMI), atraksi
freestyle, pelepasan Team
Riders Goes to Mandalika
dan lain-lain. ● hen

PTBA Targetkan Produksi
Batu Bara 36,41 Juta Ton
JAKARTA (IM) - Perusahaan anggota Holding
BUMN Industri Pertambangan, PT Bukit Asam
Tbk (PTBA) menargetkan
produksi batu bara pada
tahun 2022 mencapai 36,41
juta ton atau meningkat
21%, dari realisasi produksi
batu bara pada tahun 2021
sebanyak 30,04 juta ton.
PTBA akan memenuhi
kewajiban ekspor batu bara
di dalam negeri terlebih
dahulu sebanyak 25%. Kewajiban ini tercatat dalam
Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) yang
sudah disetujui pemerintah.
“Untuk kegiatan
ekspor batu bara apakah
ada penambahan atau tidak, yang jelas kita sudah
mendapat persetujuan bahwa kewajiban kita itu 25%
harus untuk memenuhi
kebutuhan di dalam negeri,”
kata Direktur Utama PTBA
Arsal Ismail dalam keterangan Kinerja PT Bukit Asam
Tbk Tahun 2021, Senin
(7/3).
Arsal menjelaskan,
PTBA akan mengkaji lagi
untuk ekspor batu bara

karena harus mempertimbangkan sisi keuntungan
yang ada di dalam negeri.
“Apakah ada tambahan porsi ekspor dari pemerintah
ini, tentunya kembali lagi
ke dalam menu RKAB. Tapi
PTBA sebagai BUMN tentunya tidak hanya mengejar
keuntungan, karena kami
juga harus memperhatikan
keuntungan dalam negeri,”
ujar Arsal.
BUMN ini mengalami
kenaikan laba bersih tertinggi sepanjang sejarah.
Laba bersih tertinggi
selama PTBA beroperasi
berhasil dicapai pada 2021
dengan nilai Rp7,91 triliun,
angka itu naik sebesar 231%
dari tahun sebelumnya yaitu
Rp2,39 triliun. Agenda penyampaian hasil kinerja
PTBA tahunan ini turut dihadiri oleh sejumlah direksi
dari PTBA.
“Laba bersih tertinggi
sepanjang perseroan beroperasi. Perseroan pada tahun
2021 telah berhasil membubuhkan laba bersih sebesar Rp7,91 triliun. Jadi, laba
bersih ini naik signifikan
sebesar 231% dari capaian

tahun 2020 dengan laba
bersihnya sebesar Rp2,39
triliun,” kata Arsal
Lalu, pada 2021
pendapatan usahanya mencapai Rp29,26 triliun. Jika
dibandingkan dengan tahun
2020, pendapatan usaha ini
naik 69% dari sebelumnya
yaitu Rp17,33 triliun.
Berkembangnya pencapaian itu juga mempengaruhi total aset PTBA yang
mengalami kenaikan mencapai 50%. “Seiring dengan
pencapaian tersebut, perseroan mencatat kenaikan
total aset ini sebesar 50%
dari sebelumnya Rp24,06
triliun per 31 Desember
2020, menjadi Rp36,12
triliun per 31 Desember
2021,” lanjut Arsal.
Pencapaian ini juga
didukung oleh kinerja operasional yang solid dan
pemulihan ekonomi global
yang semakin membaik
berkat naiknya permintaan
batu bara. “Momentum
kenaikan harga komoditas
batu bara global yang cukup
signifikan turut mendorong
pencapaian ini,” tandasnya.
● dro
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Jumlah Nasabah Loyal
BTN Meningkat
JAKARTA (IM) - PT
Bank Tabungan Negara atau
BTN (Persero) Tbk menyebutkan, jumlah nasabah loyal
perseroan meningkat signifikan. Ini terefleksikan dari
meningkatnya jumlah nasabah
yang menjadi peserta program
loyalty ‘Batara Spekta’.
Direktur Utama BTN
Haru Koesmahargyo mengatakan, program loyalty itu
berhasil menggaet antusiasme
nasabah. Adapun jumlah nasabah yang telah melakukan
registrasi untuk maraih hadiah
utama mencapai 391.869 nasabah.
“Angka partisipasi nasabah
Bank BTN dalam program
Batara Spekta tersebut melonjak 222 persen dibandingkan
periode sebelumnya, hal ini
menunjukkan bahwa nasabah
makin setia menabung di Bank
BTN,” kata Haru dalam keterangannya, Senin (7/3).
Diungkapkan Haru, kesuksesan program Batara Spekta dalam menggaet nasabah
tidak lepas dari peran nasabah
eksisting yang mengandalkan
produk BTN untuk memenuhi
kebutuhan finansial mereka,
seperti tabungan, transaksi
meng gunakan kartu debit
BTN, aplikasi mobile banking
BTN, dan sebagainya.
“Karena itu program Batara Spekta memberikan banyak
apresiasi kepada nasabah, misalnya penukaran poin spekta
dengan voucer belanja dan
pengundian bertahap untuk
hadiah-hadiah yang menarik,”

jelasnya
Lebih Haru mengatakan,
karena tingginya animo peserta program Batara Spekta,
perseroan berencana menggelar kembali program serupa
dengan fitur dan hadiah yang
lebih menarik.
Direktur Distribution &
Funding BTN, Jasmin menambahkan, program Batara
Spekta yang kali pertama diluncurkan pada bulan September
2020 berhasil menggaet lebih
dari 1 juta nasabah baru dan
meningkatkan saldo tabungan.
Kenaikan itu terutama
disumbang dari para nasabah
yang telah melakukan registrasi
untuk memperebutkan hadiah
utama. “Rata-rata nasabah
meningkatkan saldonya untuk
memperbesar peluang mereka
meraih hadiah utama, alhasil
saldo dari nasabah yang terregistrasi meningkat lebih dari
250 persen,” katanya.
Jasmin menjelaskan, sejalan
dengan misi BTN untuk meningkatkan porsi dana murah
maka program Batara Spekta
akan terus dilanjutkan dengan
mengembangkan aplikasi khusus program Batara Spekta.
Tahun ini, BTN menargetkan Dana Pihak Ketiga
tumbuh 9-11 persen dengan
sejumlah strategi selain menggelar program Batara Spekta,
di antaranya, yaitu memacu
pembukaan rekening tabungan
bisnis dengan target ekosistem
perdagangan, meningkatkan
fitur mobile banking dan penggunaan EDC. ● hen
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TARGET PRODUKSI JAGUNG NASIONAL
Petani memanen jagung untuk bahan baku
pakan ternak ayam di Dusun Cikatomas, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat,
Senin (7/3). Kementerian Pertanian menargetkan produksi jagung Nasional 2022 mencapai
23,1 juta ton dengan luas tanam sebesar 4,26
juta hektare.

Laba Japfa Comfeed Melesat 74%

KERAJINAN LUKIS UNTUK SAMBUT MOTOGP MANDALIKA
Perajin Sanggar Lukis Kain Nasrafa menyelesaikan berbagai produksi
kain lukis di Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kreatif Semanggi Harmoni, Solo, Jawa Tengah, Senin (7/3). Produk-produk kain lukis
tersebut disiapkan sebagai souvernir yang dijual pada pameran UMKM
di Pertamina Mandalika International Street Circuit, Lombok Tengah,
NTB pada 18 - 20 Maret 2022 guna memeriahkan acara MotoGP 2022.

JAKARTA (IM) – PT
Japfa Comfeed Tbk (JPFA)
meraih laba tahun berjalan
sebesar Rp2,13 triliun sepanjang tahun 2021. Laba JPFA
naik 74,39% dibandingkan
dengan capaian 2020 sebesar
Rp1,22 triliun.
Adapun laba per saham
yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk
sebesar Rp174 per saham, naik
dibandingkan dengan tahun
sebelumnya Rp79 per saham.
Emiten sektor perunggasan ini membukukan kenaikan penjualan bersih sebesar
21,40%, dari Rp36,94 triliun sepanjang 2020 menjadi
Rp44,87 triliun pada 2021.
Penjualan komersial dan pakan
ternak menjadi kontributor
terbesar dengan sumbangan
masing-masing Rp17,60 triliun
dan Rp13,92 triliun.
Dari sisi segmen pasar, pen-

jualan Japfa ke pasar domestik
mencapai RpRp44,25 triliun,
naik 21,48% daripada capaian
2020 sebesar Rp36,42 triliun.
Sementara itu, penjualan ekspor
naik 16,11% dari Rp536,80
miliar menjadi Rp623,30 miliar.
Seiring dengan naiknya
penjualan, beban pokok penjualan juga mengalami kenaikan menjadi Rp36,86 triliun,
24,8% lebih tinggi daripada
beban pokok penjualan pada
2020 sebesar Rp29,53 triliun.
Kenaikan signifikan terlihat pada beban bahan baku
yang digunakan yang membengkak 29,93% dari Rp24,69
triliun menjadi RpRp32,09
triliun. Kenaikan bahan baku
ini memicu penurunan margin
laba kotor JPFA yang sepanjang 2021 menjadi 17,87%,
sementara pada 2020 margin
laba kotor berada di angka
20,09%. ● pan
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