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KOLABORASI PERLUAS 
 AKSES LAYANAN 5G
Presiden Direktur PT Angkasa 
Pura II Muhammad Awaluddin 
 (kedua kiri) bersama  Direktur 
Sales  Telkomsel Adiwinahyu 
 Basuki  Sigit (kiri)  bersiap mencoba 
 Virtual  Reality (VR) berbasis 5G 
usai melakukan  penandatanganan 
kerja sama  Kolaborasi Perluas  Akses 
 Pengalaman Layanan 5G antara 
 Telkomsel dengan PT  Angkasa Pura 
II di Terminal 3  Bandara  Soekarno 
 Hatta, Tangerang,  Banten, Senin 
(14/3). Kerja sama tersebut  nantinya 
akan mengembangkan layanan 
5G Fixed Wireless Access, 5G 
 experience  corner dan 5G Solution 
untuk  mendukung operasional PT 
Angkasa Pura II  serta  mendukung 
sejumlah kegiatan  berskala 
 internasional  seperti G20.

JAKARTA (IM) - PT Ti-
mah Tbk (TINS)  membuku-
kan  laba bersih Rp1,3 triliun 
sepanjang 2021, naik 483 persen 
dibandingkan tahun 2020 yang 
rugi sebesar Rp341 miliar.

Kenaikan laba  ditopang 
oleh penurunan beban pokok 
pendapatan. Sepanjang 2021, 
beban pokok pendapatan Ti-
mah turun 21 persen menjadi 
Rp11,17 triliun dibandingkan 
2020 yang sebesar Rp14,09 
triliun. 

“Melesatnya harga komo-
ditas timah di pasar internasi-
onal menjadi sebuah kesempa-
tan istimewa bagi perseroan, 
karena dengan biaya produksi 
yang rendah perseroan mampu 
menjual komoditasnya di harga 
yang signifi kan,” ujar Sekretaris 
Perusahaan Timah Abdullah 
Umar di Jakarta, Senin (14/3).

Dijelaskan Umar,  produk-
si bijih Timah tahun lalu sebe-
sar 24.670 ton Sn atau turun 38 
persen dari tahun sebelumnya 
sebesar 39.757 ton Sn. Terdiri 
46 persen berasal dari penam-
bangan darat dan 54 persen 
penambangan laut.

Pada tahun yang sama, 
produksi logam timah hanya 
mencapai 26.465 metrik ton atau 
turun 42 persen dari 2020 sebe-
sar 45.698 metrik ton. Adapun 
rata-rata harga jual logam timah 
yang melesat 89 persen menjadi 
32.619, perseroan membukukan 

penjualan logam timah sebesar 
26.602 metrik ton atau turun 52 
persen dari tahun sebelumnya 
55.782 metrik ton.

Sejalan dengan kinerja 
laba bersihnya, EBITDA Ti-
mah naik 150 persen menjadi 
Rp2,90 triliun dari tahun sebe-
lumnya sebesar Rp1,16 triliun. 
Berkurangnya beban fi nansial 
akibat ‘deleveraging strategy’ 
dan kemampuan perseroan 
memilih sumber pendanaan 
berbiaya rendah menjadi salah 
satu faktor pendukungnya.

Indikator fi nansial lainnya 
yang menjadi parameter mem-
baiknya kinerja Timah adalah 
rasio profi tabilitas, yaitu net 
profi t margin (NPM) menjadi 
9 persen dari sebelumnya di 
2020 minus 2 persen. Ke-
mudian gross profit margin 
(GPM) menjadi 24 persen dari 
2020 sebesar 7 persen.

Lalu rasio solvabilitas nam-
pak dari debt to equity ratio 
(DER) menjadi 82 persen 
dari 2020 sebesar 142 persen. 
Kas dan setara kas menunjuk-
kan kenaikan signifi kan men-
jadi Rp1,78 triliun dari tahun 
sebelumnya Rp807 miliar. 
“Kami optimisme bahwa di 
tahun-tahun berikutnya kinerja 
perseroan akan mampu lebih 
baik didukung pemanfaatan 
teknologi penambangan yang 
lebih berkualitas dan berbiaya 
rendah,”  tandas  Umar. ● hen

Laba Bersih PT Timah Naik 483 Persen

JAKARTA (IM) - Sepan-
jang tahun 2021, PT Sarana 
Multigriya Finansial (SMF), 
salah satu Special Mission 
Vehicle (SMV) Kementeri-
an Keuangan, telah berhasil 
mengalirkan dana pendamp-
ing untuk mendukung pe-
nyaluran Kredit Pemilikan 
Rumah (KPR) Fasilitas Likui-
ditas Pembiayaan Perumahan 
(FLPP) bagi Masyarakat Ber-
penghasilan Rendah (MBR), 
yang bersumber dari Penyer-
taan Modal Negara (PMN) 
yang diberikan Pemerintah 
sebesar Rp2,25 triliun.

“Seluruh dana tersebut 
di-blended dengan dana dari 
penerbitan surat utang, kemu-
dian total dananya seluruhnya 
digunakan untuk mendukung 
program KPR FLPP dalam 
memenuhi target subsidi 
pembiayaan KPR FLPP bagi 
157.500 unit rumah pada tahun 
2021 bagi MBR. Program ini 
merupakan sinergi SMF den-
gan Pusat Pengelolaan Dana 
Pembiayaan Perumahan (BLU 
PPDPP) Kementerian PUPR,” 
kata Sekretaris Perusahaan 
SMF, Bonai Subiakto, dalam 
keterangan resminya.

Bonai mengatakan bahwa 
SMF menyediakan 25% dari 
porsi penyaluran dana KPR 
FLPP, sedangkan 75% porsi 
sisanya disediakan oleh BLU 
PPDPP. Pada tahun 2021, 
penyaluran dana KPR FLPP 
mencapai Rp24,19 triliun 
untuk 178.828 unit rumah. 
Porsi PPDPP (75%) sebesar 
Rp19,58 triliun, terdiri dari 
dana APBN sebesar Rp16,62 
triliun dan pengembalian po-

kok sebesar Rp2,96 triliun. 
Porsi SMF sendiri sebesar 25% 
atau Rp4,62 triliun.

Dukungan dan kolaborasi 
pada Program KPR FLPP 
merupakan wujud peran SMF 
sebagai fi scal tools Kement-
erian Keuangan dalam merin-
gankan beban fi skal pemerin-
tah dengan membiayai porsi 
25% pendanaan KPR FLPP, 
sehingga Pemerintah hanya 
menyediakan 75% dari total 
pendanaan FLPP dari semula 
yang sebesar 90%.

Direktur Sekuritisasi dan 
Pembiayaan SMF Heliantopo 
mengatakan, realisasi penggu-
naan dana PNM Tahun 2021 
pada SMF di Provinsi Jawa 
Tengah sebesar Rp1.295 miliar 
untuk 9.742 unit rumah.

“Ini merupakan wujud dari 
kehadiran negara untuk men-
dukung peningkatan ekonomi 
masyarakat, khususnya ma-
syarakat berpenghasilan rendah, 
dimana dana yang dialirkan un-
tuk KPR subsidi ini berasal dari 
APBN yang digunakan sebesar-
besarnya demi kesejahteraan 
masyarakat Indonesia,” kata 
Heliantopo di Batang.

Heliantopo berharap du-
kungan SMF pada Program 
KPR FLPP ini juga akan 
memberikan efek berlipat 
(multiplier effect) bagi sektor 
perumahan, sehingga dapat 
ikut menggerakkan 170 indus-
tri turunan lainnya di sektor 
perumahan dan akan men-
ciptakan penyerapan tenaga 
kerja, perbaikan kualitas hidup 
masyarakat, serta mendorong 
percepatan Pemulihan Eko-
nomi Nasional (PEN). ● pan

 SMF Dorong Peningkatan Serapan 
KPR Subsidi untuk MBR

 JAKARTA (IM) - Pemer-
intah terus berkomitmen un-
tuk mewujudkan kedaulatan 
sandang nasional, yang selaras 
dengan arahan Presiden Joko 
Widodo dalam Gerakan Nasi-
onal Bangga Buatan Indonesia 
(BBI). Tujuannya adalah un-
tuk senantiasa menggunakan 
produk-produk terbaik hasil 
karya anak bangsa, serta sebagai 
buffer ekonomi terhadap dam-
pak pandemi Covid-19.

Melihat besarnya potensi 
kebutuhan produk industri 
tekstil dan produk tekstil (TPT), 
Kementerian Perindustrian (Ke-
menperin) telah menyelenggara-
kan kegiatan bimbingan teknis 
bagi 400 orang Aparatur Sipil 
Negara yang berasal dari Sabang 
sampai Merauke terkait teknik 
penetapan spesifi kasi kain untuk 
pakaian seragam dinas.

Kegiatan tersebut diseleng-
garakan oleh salah satu unit kerja 
di bawah Badan Standardisasi 
dan Kebijakan Jasa Industri 
(BSKJI), yakni Balai Besar Stan-
dardisasi dan Pelayanan Jasa 
Industri Tekstil (BBSPJIT) yang 
menjalin kerja sama dengan Biro 
Organisasi dan Tata Laksana 
Kementerian Dalam Negeri.

Dalam sambutannya, Ke-
pala BSKJI Kemenperin, Doddy 
Rahadi menyampaikan, guna 
mencapai kedaulatan sandang 
perlu dicermati faktor-faktor 
pendorongnya, yaitu terjamin-
nya kualitas mutu produk san-
dang melalui pemanfaatan dan 
penerapan standardisasi, yang 
menjadi kultur dalam setiap 
aktivitas industri TPT nasional 
untuk dapat bersaing di pasar 
domestik maupun pasar global.

“Salah satu bentuk dukun-
gan nyata Kemenperin di anta-
ranya melalui optimalisasi pro-
gram Peningkatan Penggunaan 
Produk Dalam Negeri (P3DN), 
penyiapan kawasan industri 
terpadu Apparel Park, serta 

pengembangan material center 
dan platform digital Indonesian 
Smart Textile Industry Hub 
(ISTIH),” kata Doddy di laman 
Kemenperin, Senin (14/3).

Terkait program P3DN, 
Doddy menjelaskan, adanya 
pemberlakuan tingkat kand-
ungan dalam negeri (TKDN) 
pada setiap produk khususnya 
dalam pengadaan barang dan 
jasa pemerintah, akan membawa 
dampak besar terhadap tum-
buhnya roda perekonomian di 
dalam negeri.

“Sementara itu, pada sisi 
standardisasi dan spesifikasi 
teknis dari produk kain untuk 
seragam, dapat disesuaikan 
dengan fungsi maupun kondisi 
lingkungan pekerjaannya. Salah 
satu acuan mutu yang dapat di-
gunakan adalah Standar Nasion-
al Indonesia (SNI),” terangnya.

Guna mencapai sasaran 
tersebut, BBSPJIT telah me-
miliki kompetensi yang sesuai 
untuk mengakomodasi kebu-
tuhan penilaian kualitas kain se-
ragam, baik yang sesuai dengan 
peraturan teknis di lingkungan 
pemerintah daerah maupun 
standar mutu kain seragam khu-
sus yang belum tersedia saat ini 
namun diperlukan oleh stake-
holder lain seperti kementerian/
lembaga, BUMN, BUMD, TNI 
dan POLRI.

“Setiap unit kerja BSKJI 
yang tersebar di Indonesia, 
kami dorong agar selalu dapat 
memberikan layanan solutif  
dan profesional baik bagi 
industri maupun masyarakat. 
Yang terkait dengan produk 
tekstil, silakan manfaatkan lay-
anan jasa industri di BBSPJIT. 
Selain letaknya yang strategis, 
terdapat fasilitas laboratorium 
penguji yang terjamin keaku-
ratannya, Lembaga Sertifi kasi 
Produk, serta SDM yang kom-
peten di bidang tekstil,”  kata 
Doddy. ● dro

Menuju Kedaulatan Sandang, 
Perlu Terjaminnya Kualitas Produk

Sinar Mas Land melalui Digital Hub menyelenggarakan kegiatan Scalebox 
yang diikuti 175 startup dari BSD City, Jabodetabek, Bandung, Surabaya, 
Semarang, Yogyakarta serta 20 provinsi lainnya di seluruh Indonesia 
bahkan dari Jepang dan Belanda, secara virtual.

Program Scalebox dari Sinar Mas Land Sukseskan Pendanaan Startup Digital

BSD CITY (IM) - Sinar 
Mas Land melalui Digital 
Hub sukses menyelenggara-
kan kegiatan Scalebox yang 
diikuti 175 startup dari BSD 
City, Jabodetabek, Bandung, 
Surabaya, Semarang, Yo-
gyakarta serta 20 provinsi 
lainnya di seluruh Indonesia 
bahkan Jepang dan Belanda.

Scalebox merupakan se-
buah acara yang digagas 
Digital Hub dengan meng-
gandeng Nakama.id untuk 
memberikan pelatihan dan 

pendampingan bagi startup 
berbasis digital.

Kegiatan Scalebox ber-
langsung secara virtual selama 
empat bulan mulai dari Sep-
tember 2021 hingga Januari 
2022. Dalam acara itu, Digital 
Hub dan Nakama.id memberi 
kesempatan belajar dan kom-
petisi bagi pelaku startup.

Ratusan pendaftar ke-
mudian dilombakan dalam 
beberapa tahap hingga diper-
oleh 10 peserta terbaik yang 
maju ke Demo Day untuk 

bertatap muka langsung den-
gan para Venture Capital dan 
Angel Investor.

Dari 10 startup terbaik 
tersebut, 8 di antaranya ber-
hasil mendapatkan pendan-
aan, yaitu Female in Action, 
Xetia, Leastric, Amiga, Edu-
course, Carikemasandotcom, 
Aquila Herbs, dan Spiralife.

Perusahaan modal ventu-
ra yang berkolaborasi dalam 
Scalebox kali ini adalah Sinar 
Mas Land, Sovereign’s Capi-
tal, Patamar Capital, MDI 

Ventures, EV Growth, Idea-
source dan Spiral Ventures, 
serta turut dihadiri oleh 10 
Angel Investor.

Nakama.id berterima ka-
sih kepada seluruh Supporting 
Partner program Scalebox kali 
ini, yaitu Parker, AWS, Instellar, 
Indigo, Venturi Startup Studio, 
Cakruk, STEMpreneur, Im-
pactpreneur, Founders Live, 
Chameleon, Media Startup, 
Startup Borneo, Palembang 
Digital, Group of  Smart 
Courses (GSC) dan Rakamin 
Academy.

CEO Digital Tech Eco-
system & Development Sinar 
Mas Land, Irawan Harahap 
berharap pendanaan dari aca-
ra Scalebox dapat digunakan 
para pelaku startup untuk 
berkembang lebih optimal.

“Sinar Mas Land mem-
bangun Digital Hub bukan 
hanya secara fisik tapi juga 
sebagai sebuah ekosistem. 
Lebih dari sekedar wadah, 
kami juga menunjang keper-
luan komunitas digital agar 
dapat bertumbuh bersama 
kami. Diharapkan startup yang 
menerima pendanaan me-
lalui program Scalebox dapat 
menjadi kisah sukses sebagai 
champion dari Digital Hub,” 
kata Irawan dalam keterangan 
tertulis, Senin (14/3).

CEO Nakama.id, Debora 

Temmy menambahkan, ke-
giatan ini mendapat banyak 
sambutan positif  dari pelaku 
startup dan investor. “Scalebox 
memberikan pelaku startup 
akses pendampingan, pelati-
han dan pendanaan. Dari 10 
Startup terbaik, terpilihlah 8 
startup yang mendapatkan 
pendanaan dari MDCO dan 
Patamar Capital senilai lebih 
dari Rp10 miliar serta kredit 
pembelajaran di Amazon Web 
Services (AWS) senilai total 
USD 300.000,” ujar  Debora.

Scalebox mendapatkan 
animo positif  dari pelaku 
startup di dalam dan luar 
negeri. “Pelatihan dari Scale-
box memberi masukan un-
tuk business plan saya. Dari 
sini saya juga berhasil men-
emukan beberapa blindspot 
yang dapat segera diperbaiki 
sehingga aplikasi saya bisa 
beroperasi lebih optimal,” 
ucap Agus Setia dari Xetia.
io yang mengikuti program 
ini dari Osaka, Jepang.

Selain mendapatkan pen-
danaan dari Venture Capi-
tal, para startup juga akan 
dibukakan potential access 
market oleh Nakama.id. 

Sehingga startup bisa 
lebih berkembang, mem-
permudah dalam scale up 
dan menyempurnakan bisnis 
mereka. ● vit   

 IDN/ANTARA 

dilakukan sebagai upaya pen-
ingkatan kapasitas produksi 
pupuk nasional.

SVP Komunikasi Korporat 
Pupuk Indonesia, Wijaya Laksa-
na  menjelaskan, reaktivasi terse-
but tidak mungkin terlaksana 
tanpa dukungan Kementerian 
ESDM dan SKK Migas.

“Kementerian ESDM 
sudah menyiapkan pasokan 
LNG guna melancarkan reak-
tivasi PIM-1. Pabrik ini sudah 
10 tahun lebih mati, dan pada 
Februari lalu dihidupkan kem-
bali. Tentu sebuah usaha yang 
luar biasa, apalagi di saat ter-
jadinya krisis energi dunia yang 
mana tentunya ada sektor lain 
yang menjadi prioritas kebutu-
han energi,” kata Wijaya dalam 
keterangan, Senin (14/3).

Dijelaskan Wijaya,  agar 
PIM-1 bisa terus beroperasi ke 
depannya, dibutuhkan pasokan 
gas yang cukup dan Pupuk 

Indonesia maupun PIM terus 
berkoordinasi dengan Kemen-
terian ESDM. Pemerintah juga 
sudah mengalokasikan lima 
kargo LNG untuk pengopera-
sian PIM-1 tersebut.

“Pihak ESDM sudah men-
gupayakan kargo LNG agar 
PIM-1 bisa hidup kembali. Hal 
ini kami sadari butuh proses 
dan perlu waktu, tapi kami 
sangat berterima kasih atas 
perhatian yang diberikan ke-
pada industri pupuk sehingga 
kami bisa mengoperasikan lagi 
PIM-1,” kata Wijaya.

PT PIM mengoperasikan 
dua pabrik urea, yaitu PIM-1 
dan PIM-2. Produsen pupuk 
yang berbasis di Lhokseumawe 
ini berhasil melakukan reakti-
vasi pabrik amoniak PIM-1 pada 
akhir Januari lalu, yang dilanjut-
kan dengan hidupnya lagi pabrik 
urea pada awal Februari.

Pabrik ini mempunyai kapa-

sitas produksi 570 ribu ton 
per tahun dan sempat tidak 
beroperasi selama 10 ta-
hun karena kendala pasokan 
gas dan faktor teknis lain-
nya. “Dengan beroperasin-
ya pabrik ini, kami sebagai 
holding optimis PT PIM 
akan dapat memenuhi target 
produksinya,” tutur Wijaya.

Saat ini, PIM-1 dimatikan 
sementara untuk melanjut-
kan proses perbaikan dan 
perawatan sambil menunggu 
kargo LNG berikutnya. Wi-
jaya juga menegaskan selain 
PIM-1, PT PIM juga mempu-
nyai pabrik PIM-2 yang saat 
ini beroperasi lancar dengan 
pasokan gas yang memadai.

“Jadi operasional pabrik 
berjalan baik dan pasokan pu-
puk untuk wilayah tanggung 
jawab PT PIM tetap terjaga 
dengan jumlah stok yang 
cukup,” kata Wijaya. ● dro

Pupuk Indonesia Terus Dukung 
Program Reaktivasi Pabrik PT PIM

JAKARTA (IM) - PT 
Pupuk Indonesia (Persero) 
terus mendukung program 

reaktivasi pabrik PT Pupuk Is-
kandar Muda (PT PIM), yakni 
pabrik PIM-1. Langkah ini 

“Pihak ESDM sudah mengupayakan kargo 
LNG agar PIM-1 bisa hidup kembali. Hal ini 
kami sadari butuh proses dan perlu waktu, 
tapi kami sangat berterima kasih atas 
perhatian yang diberikan kepada industri 
pupuk sehingga kami bisa mengoperasikan 
lagi PIM-1,” kata Wijaya Laksana.

BI Sebut Ekonomi RI Kembali ke Jalur 
Lebih Tinggi pada Jangka Menengah

JAKARTA (IM) - Deputi 
Gubernur Bank Indonesia 
(BI) Juda Agung mengatakan 
perekonomian Indonesia akan 
kembali ke jalur yang lebih 
tinggi dalam jangka menengah.

Prospek tersebut didu-
kung oleh perbaikan ekonomi 
global, peningkatan produkti-
vitas domestik sebagai akibat 
dari reformasi struktural ter-
masuk percepatan reformasi 
digitalisasi ekonomi, keuangan 
negara, dan pasar primer, serta 
penguatan sektor usaha kecil 
dan menengah.

“Pengembangan ekonomi 
syariah dan keuangan halal, 
termasuk industri halal juga 
sangat berkontribusi terhadap 
kinerja ekonomi secara keselu-
ruhan,” ujar Juda dalam acara 
Business Forum Indonesia Ha-
lal Markets di Jakarta, seperti 
dilansir Antara, Senin (14/3).

Pertumbuhan ekonomi 

Indonesia diperkirakan me-
ningkat pada 2022 dan tumbuh 
dalam rentang 4,7 persen sam-
pai 5,5 persen, didukung oleh 
konsumsi swasta yang lebih 
kuat, kinerja ekspor yang solid, 
dan investasi yang lebih baik.

Ia menuturkan proyeksi 
pertumbuhan tersebut turut 
didukung dengan peningkatan 
mobilitas masyarakat, semakin 
cepatnya peluncuran program 
vaksinasi, pembukaan kembali 
pusat-pusat ekonomi dan ke-
bijakan yang sedang berjalan.

Sektor ekonomi utama 
seperti industri manufaktur, 
perdagangan, konstruksi, dan 
pertanian akan mendapatkan 
momentum ekonomi pada 
tahun ini. 

“Kami juga berharap pari-
wisata akan memulai mo-
mentum dengan normalisasi 
mobilitas, terutama dengan 
adanya perhelatan Moto GP 

di Mandalika, Lombok,” 
tambahnya

Di sisi lain Juda me-
nyampaikan sektor ekonomi 
industri halal terus menun-
jukkan ketahanannya di 
masa pandemi, begitu pula 
dengan bisnis syariah yang 
tumbuh positif  dalam basis 
pemulihan, sejalan dengan 
peningkatan aktivitas bisnis 
nasional.

Berdasarkan Global Is-
lamic Economic Report 
baru-baru ini, peringkat 
Indonesia dalam pengem-
bangan ekosistem ekonomi 
dan keuangan syariah telah 
meningkat secara signifi kan 
dibandingkan tahun 2018.

Hal ini menunjukkan 
bahwa Indonesia memiliki 
percepatan dan perkemban-
gan ekonomi syariah yang 
signifikan dan khususnya 
dalam industri halal. ● hen
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