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JAKARTA (IM) - PT 
Waskita Karya (Persero) Tbk 
(WSKT) menjadi salah satu 
BUMN yang mendapat Peny-
ertaan Modal Negara (PMN). 
Waskita juga telah menerima 
Peraturan Pemerintah (PP) 
atas PMN yang akan diberikan 
kepada perusahaan.

Beleid yang dimaksud 
adalah PP No 34 Tahun 2022 
tentang Penambahan Penyer-
taan Modal Negara Republik 
Indonesia ke Dalam Modal 
Saham Perusahaan Perseroan 
(Persero) PT Waskita Karya 
Tbk. Aturan ini ditandatan-
gani langsung Presiden Joko 
Widodo.

PP PMN tersebut menye-
butkan pemerintah menilai 
bahwa Waskita Karya perlu 
memperbaiki struktur per-
modalan dan meningkatkan 
kapasitas usahanya, terutama 
penyelesaian Proyek Strategis 
Nasional (PSN) di bidang jalan 
tol melalui penerbitan saham 
baru atau rights issue.

Selain itu, untuk mem-
pertahankan komposisi kepe-
milikan saham negara pada 
perusahaan, perlu melaku-
kan penambahan penyertaan 
modal negara ke dalam modal 
saham Waskita.

Berdasarkan PP PMN, 
negara menambah modal ke 
dalam saham Waskita sebesar 
Rp3,0 triliun yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Tahun Angga-
ran 2022. Adapun nilai PMN 
tersebut ditetapkan Menteri 
Keuangan berdasarkan hasil 
pelaksanaan penerbitan saham 
baru yang disampaikan Men-

teri BUMN.
SVP Corporate Secretary 

Waskita Karya, Novianto Ari 
Nugroho menjelaskan dengan 
diterimanya PP PMN tersebut, 
maka pernyataan efektif  OJK 
dapat segera diperoleh dan 
proses rights issue dapat segera 
dilaksanakan.

“Perseroan menarget-
kan dana rights issue sebesar 
Rp3,98 triliun. Seluruh dana 
yang diperoleh dari PMN 
sebesar Rp3,0 triliun akan 
digunakan untuk penyelesaian 
2 ruas tol eksisting, dan dana 
publik sebanyak sebesar Rp980 
miliar akan digunakan sebagai 
modal kerja dan capex untuk 
Perseroan maupun anak pe-
rusahaan,” ungkap Novianto, 
Senin (10/10)

Adapun dua proyek tol 
yang akan dikerjakan dengan 
penambahan modal PNM 
adalah proyek Kayu Agung - 
Palembang Betung Rp2 triliun 
dan tol Ciawi - Sukabumi den-
gan dana hampir Rp1 triliun.

Rights issue sendiri ditar-
getkan akan dilaksanakan pada 
awal Bulan Desember 2022, 
menunggu pernyataan efektif  
dari Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK). Adapun dua proyek tol 
yang akan dikerjakan dengan 
penambahan modal PNM 
adalah proyek Kayu Agung - 
Palembang Betung Rp2 triliun 
dan tol Ciawi - Sukabumi den-
gan dana hampir Rp1 triliun.

Rights issue sendiri ditar-
getkan akan dilaksanakan pada 
awal Bulan Desember 2022, 
menunggu pernyataan efektif  
dari Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK). ● hen

Waskita Karya Peroleh Rp3 Triliun 
Tuntaskan 2 Proyek Tol
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Dari kiri  ke kanan, 
pebulutangkis Andan 
Maulana, Nita Violina 
Marwah, Putri Kusuma 
Wardani dan Christian 
Adinata berpose usai 
konferensi pers Man-
sion Sport Indonesia 
International Chal-
lenge di Malang, Jawa 
Timur, Senin (10/10). 
Turnamen badminton 
bertaraf internasional 
tersebut akan berlang-
sung di Malang 11 - 16 
Oktober 2022.

JAKARTA (IM) - Survei 
Konsumen Bank Indonesia 
pada September 2022 mengin-
dikasikan keyakinan konsumen 
terhadap kondisi ekonomi 
tetap terjaga.

Hal tersebut tercermin dari 
Indeks Keyakinan Konsumen 
(IKK) September 2022 sebe-
sar 117,2, tetap berada pada 
zona optimis dengan indeks 
di atas 100, meski lebih rendah 
dibandingkan bulan sebelum-
nya yang sebesar 124,7.

Direktur Eksekutif  Kepala 
Departemen Komunikasi BI 
Erwin Haryono  menyam-
paikan keyakinan konsumen 
yang tidak setinggi bulan sebe-
lumnya terpantau terjadi pada 
responden di seluruh kategori 
pengeluaran, kelompok usia, 
dan di sebagian besar kota 
lokasi survei.

Keyakinan konsumen pada 
responden dengan penge-
luaran Rp4,1 juta sampai Rp5 
juta mengalami penurunan 
terbesar pada September 2022, 
sedangkan berdasarkan usia, 
penurunan keyakinan kon-
sumen terutama terjadi pada 
responden dengan usia 41-50 
tahun.

Secara spasial, IKK Sep-
tember 2022 terindikasi menu-
run di sebagian besar kota 
yang disurvei, dimana penu-
runan terdalam terjadi di Kota 
Padang yang turun 24,6 poin, 
Medan 23,4 poin, dan Makas-
sar 16,0 poin.

“Optimisme konsumen 
pada September 2022 yang 
tetap terjaga ditopang oleh 
keyakinan konsumen terha-
dap kondisi ekonomi saat 
ini dan ekspektasi terhadap 
ekonomi ke depan yang tetap 
kuat, meskipun mengalami 
penurunan dibandingkan bu-
lan sebelumnya,” kata Erwin 
dalam keterangannya di Ja-
karta, seperti dilansir Antara, 
Senin (10/10).

Hal tersebut terindikasi 
dari Indeks Ekonomi Saat Ini 

(IKE) yang mencapai 108,3, 
tetap pada level optimis meski 
lebih rendah dibandingkan 
Agustus 2022 sebesar 111,7, 
yang ditopang oleh optimisme 
akan penghasilan dan keterse-
diaan lapangan kerja saat ini.

Adapun ekspektasi kon-
sumen terhadap kondis i 
ekonomi 6 bulan ke depan 
terpantau masih tetap kuat 
sebagaimana tercermin dari In-
deks Ekspektasi Kondisi Eko-
nomi (IEK) September 2022 
sebesar 126,1, atau tetap pada 
level optimis meski menurun 
dibandingkan bulan sebelum-
nya 137,7 di Agustus 2022.

Di sisi lain, Erwin me-
nambahkan, rata-rata proporsi 
pendapatan konsumen untuk 
konsumsi terpantau sedikit 
meningkat, yang terindikasi 
dari rata-rata proporsi (average 
propensity to consume ratio) 
sebesar 74,8 persen dari semula 
73,6 persen.

Sementara itu, rata-rata 
proporsi pembayaran cicilan/
utang (debt to income ratio) 
sebesar 9,4 persen, sedikit 
menurunan dibandingkan pro-
porsi pada bulan sebelumnya.

Sedangkan ,  propors i 
pendapatan konsumen yang 
disimpan (saving to income 
ratio) tercatat sebesar 15,8 
persen pada September 2022, 
lebih rendah dari 16,8 persen 
pada bulan sebelumnya.

Berdasarkan kelompok 
pengeluaran, rata-rata porsi 
konsumsi terhadap pendapa-
tan terpantau meningkat pada 
seluruh kategori pengeluaran, 
tertinggi pada responden den-
gan tingkat pengeluaran di atas 
Rp5 juta.

Adapun penurunan porsi 
tabungan terhadap pendapa-
tan terindikasi pada respon-
den dengan seluruh kategori 
pengeluaran, dengan penu-
runan terdalam terjadi pada 
responden dengan penge-
luaran lebih dari Rp5 juta per 
bulan. ● dro

Keyakinan Konsumen terhadap
Kondisi Ekonomi Terjaga di SeptemberJAKARTA (IM) – Pemer-

intah, dalam hal ini Kementeri-
an Perindustrian (Kemenperin) 
terus berupaya mendukung 
peningkatan produktivitas dan 
daya saing industri makanan 
dan minuman (mamin) di 
Tanah Air. Salah satu langkah 
yang dilakukan adalah dengan 
memfasilitasi promosi produk-
produk mamin berkualitas 
agar dapat memperluas pasar 
hingga ke mancanegara. 

Sebagai contoh,  Ke-
menperin akan membawa 20 
perusahaan industri mamin 
berpartisipasi dalam pam-
eran Salon International del 
l’Alimentation (SIAL) Paris 
2022.

SIAL Paris diselenggara-
kan di the Parc des exposi-
tions de Paris-Nord Villepinte 
tanggal 15-19 Oktober 2022 
dan merupakan salah satu 
pameran mamin terbesar di 
dunia. Pada tahun 2018, pam-
eran yang diselenggarakan tiap 
dua tahun sekali tersebut total 
pengunjungnya 155.700 orang 
yang berasal dari 194 negara. 
Penyelenggaraan SIAL 2022 
ini merupakan yang pertama 
kalinya sejak pandemi ber-
langsung.

“Dengan sumber daya 
alam yang melimpah dan 
bahan makanan berkualitas 
tinggi, dikombinasikan den-
gan investasi yang signifi kan 
dalam teknologi pengolahan 
makanan dan inovasi produk, 
sektor mamin merupakan 
penyumbang terbesar bagi 
industri pengolahan nonmi-
gasdi Indonesia,”ujar Menteri 
Perindustrian Agus Gumiwang 
Kartasasmita di Jakarta, diku-
tip dari laman Kemenperin, 
Senin (10/10).

Pada triwulan II - 2022, 
industri mamin menunjukkan 
kinerja gemilang dengan tum-
buh mencapai 3,68% (year on 
year) dan berkontribusi terha-
dap PDB industri pengolahan 
nonmigas sebesar 38,38%. 
Periode Januari hingga Agus-
tus 2022, ekspor industri ma-

min mencapai USD31,7 miliar.
“Pada SIAL 2022, Indone-

sia membangun paviliun seluas 
202,5m². Paviliun Indonesia 
yang berlokasi di Hall 8 akan 
diisi oleh 20 perusahaan ma-
min asal Indonesia yang akan 
memperoleh berbagai fasilitas 
sebagai peserta,” ujar Agus.

Fasilitas yang akan didapat-
kan peserta pameran antara 
lain booth, exhibitor pass, dan 
e-invitation untuk calon buyer. 
Selain fasilitas fi sik di lokasi 
pameran, peserta pameran dari 
Indonesia juga dibekali Work-
shop Effective Trade Fair Participa-
tion sebelum keberangkatan ke 
SIAL Paris.

“Fasilitas-fasilitas yang 
didapatkan peserta diharap-
kan dapat membantu peserta 
pameran untuk menjaring 
sebanyak-banyaknya calon 
buyer dari mancanegara,” kata 
Agus.

Direktur Jenderal Indus-
tri Agro, Putu Juli Ardika  
menjelaskan, partisipasi Ke-
menperin pada SIAL Paris 
2022 ini terselenggara berkat 
kolaborasi antara Direktorat 
Industri Makanan, Hasil Laut 
dan Perikanan Kemenperin, 
Direktorat Industri Minuman, 
Hasil Tembakau dan Bahan 
Penyegar Kemenperin, Di-
rektorat Akses Sumber Daya 
Industri dan Promosi Interna-
sional Kemenperin, serta Atase 
Perdagangan Paris.

Selain untuk memperke-
nalkan industri mamin asal 
Indonesia ke pasar internasi-
onal, keikutsertaan Kemen-
perin pada SIAL kali ini juga 
bertujuan untuk mendorong 
kerja sama dan kesepakatan 
Business to Business dalam rangka 
meningkatkan ekspor industri 
makanan dan minuman.

“Kami berharap ker ja 
sama yang dijalin meliputi 
technology cold chain serta food 
ingredients, mengingat sumber 
bahan baku industri makanan 
dan minuman Indonesia san-
gat  beragam dan dapat dian-
dalkan,“ tutup Putu. ● pan

Kemenperin Bawa 20 Perusahaan 
Mamin ke SIAL Paris 2022

“Pemerintah saat ini menetapkan dan 
menyusun langkah-langkah untuk 
menghadapi perubahan iklim, terma-
suk memperkenalkan carbon market 
dan juga carbon tax untuk mencip-
takan sebuah perilaku yang menginter-
nalisasi aspek lingkungan dan peruba-
han iklim di dalam pembuatan keputu-
san,” ujar Sri Mulyani.

Mulyani pada pembukaan 
Profesi Keuangan Expo 2022, 
di Jakarta, seperti dilansir 
dari laman Kemenkeu, Senin 
(10/10).

Meski teknologi meng-
hadirkan peluang dan mem-
bantu meningkatkan efi siensi 
serta kualitas, namun  Sri 
Mulyani tidak menampik bah-
wa teknologi juga berpotensi 
menimbulkan risiko besar, 
distorsi, serta disrupsi. Untuk 
menghadapi perubahan digital 
itu, Kementerian Keuangan 
melakukan penyesuaian den-
gan mengembangkan platform 
digital untuk mengintegrasikan 
seluruh proses bisnis mulai 
dari tata persuratan, adminis-
trasi kantor, pelayanan kepada 
pihak eksternal, hingga penge-

JAKARTA (IM) – Men-
teri Keuangan (Menkeu) Sri 
Mulyani Indrawati mengatakan 
ekonomi digital adalah salah 
satu faktor pendorong per-
tumbuhan ekonomi Indonesia 
yang saat ini sedang berkem-
bang sangat pesat. Ia mencatat, 
nilai ekonomi industri digital 
tahun 2021 mencapai US$70 
miliar dan diperkirakan akan 
meningkat hingga US$145 
miliar pada tahun 2025.

“Ekonomi digital tentu 
tidak hanya identik dengan 
perusahaan startup dan e-
commerce, namun ini juga 
mencakup berbagai entitas 
yang sebelumnya sudah well-
established dengan cara kerja 
konvensional dan sekarang 
beralih ke digital,” ujar Sri 

Menkeu: Ekonomi Digital Ikut Pacu 
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Tingkatkan Keuangan Digital
OJK Luncurkan 3 Inovasi

JAKARTA (IM) - Oto-
ritas Jasa Keuangan (OJK) 
dalam OJK Virtual Inno-
vation Day (OVID) 2022 
di Jakarta, Senin (10/10), 
meluncurkan tiga inovasi 
yang bertujuan untuk me-
ningkatkan kepercayaan 
masyarakat terhadap in-
dustri keuangan digital atau 
digital trust system.

Dewan Komisioner 
OJK Bidang Edukasi dan 
Perlindungan Konsumen 
Friderica Widyasari Dewi 
menyampaikan pihaknya 
telah meluncurkan, per-
tama, Digital Financial 
Literacy Modules untuk 
meningkatkan pemahaman 
konsumen sebelum me-
milih layanan atau produk 
keuangan digital.

Kedua, meluncurkan 
Chatbot Customer Support 
Technology untuk menan-
gani pertanyaan dan/ atau 
keluhan konsumen melalui 
robot digital.

Ketiga, meluncurkan 
OJK’s SupTech and Reg-
Tech Capacity Building 
untuk mempercepat digi-
talisasi dalam rangka men-
goptimalkan efektivitas 
pengawasan dan perizinan 
terintegrasi berbasis Infor-

mation Technology (IT).
Dia mengatakan pelun-

curan ketiga inovasi ini 
dalam rangka meningkatkan 
perlindungan konsumen, 
meningkatkan literasi digital 
konsumen, dan mening-
katkan kapasitas pengeta-
huan pegawai OJK dalam 
melakukan pengawasan.

“Chatbot dan modul 
literasi keuangan digital 
adalah bukti nyata dari OJK 
untuk masyarakat dalam 
memanfaatkan teknologi 
modern, khususnya dalam 
mengakses data keluhan 
nasabah secara real-time 
dan mengidentifikasi po-
tensi misconduct secara 
akurat serta meyakinkan 
konsumen bahwa suara 
mereka didengar, “ kata 
Friderica.

Adapun pengembangan 
ketiga inovasi ini dilakukan 
bersama berbagai lembaga 
donor, seperti Asian De-
velopment Bank (ADB) , 
Bill Melinda Gates Founda-
tion, Cambridge Center for 
Alternative Finance, dan 
World Bank.

D a l a m  k e s e m p a -
tan  sama ,  Ketua  De-
wan Komis ioner  OJK 
Mahendra Siregar men-

gatakan pihaknya akan 
terus mengembangkan 
ekosistem financial technolo-
gy (fintech) yang inovatif, 
bertanggung jawab, dan 
memprioritaskan aspek 
perlindungan konsumen.

“Kebutuhan untuk 
membangun digital trust 
menjadi sangat funda-
mental mengingat menin-
gkatnya berbagai risiko 
seiring dengan semakin 
terdigitalisasinya seluruh 
aktivitas masyarakat,” kata 
Mahendra.

Selain untuk meningkat-
kan kepercayaan konsumen, 
dia menjelaskan pengem-
bangan inovasi digital trust 
juga untuk memitigasi 
risiko, memanfaatkan lay-
anan dan produk keuangan 
digital yang menyakinkan 
konsumen bahwa aset, data, 
dan privasinya dapat terjaga 
secara aman.

Acara OVID tahun ini 
mengangkat topik “Build-
ing Trust in Digital Fi-
nancial Ecosystem” dan 
juga merupakan pre-event 
Indonesia Fintech Sum-
mit (IFS) 2022 yang akan 
diselenggarakan pada 11 
November-12 Desember 
2022. ● dot

Tidak hanya itu, pe-
nyusunan Rancang an 
Undang-Undang Pengem-
bangan dan Penguatan 
Sektor Keuangan (RUU 
P2SK) juga kerap dilakukan 
pemerintah untuk meng-
gapai cita-cita Indonesia 
menjadi high income coun-
try pada tahun 2045.

Di dalam RUU terse-
but, terdapat aturan terkait 
peningkatan akses data 
keuangan, memperluas 
sumber pembiayaan jangka 
panjang, meningkatkan 
daya saing dan efisiensi, 
mengembangkan instru-
men dan memperkuat miti-
gasi risiko, serta meningkat-
kan perlindungan investor. 
● dro

lolaan anggaran.
“Kita juga terus mem-

perbaiki dengan membuat 
berbagai terobosan terma-
suk di dalamnya penggunaan 
teknologi digital yang dapat 
menghemat anggaran secara 
signifi kan,” ungkapnya.

Selain mendukung ke-
majuan ekonomi digital,  Sri 
Mulyani juga mengingatkan 
pentingnya pembangunan 
ekonomi yang berkelanjutan. 
Dimana sebelumnya telah 
dicanangkan 17 Sustainable 
Development Goals (SDG) 
dalam pertemuan PBB tahun 
2015 sebagai perwujudan dari 
komitmen banyak negara, yang 
secara ringkas terbagi menjadi 
tiga pilar.

“Pilar pertama adalah pilar 

sosial, yang kedua pilar ling-
kungan dan yang ketiga pilar 
ekonomi. SDG ini adalah pe-
nyempurnaan dari Millenium 
Development Goals yang diga-
gas pada tahun 2000,” ujarnya.

Di sisi lain,  ia mengingat-
kan untuk selalu mewaspadai 
konsekuensi dari perubahan 
iklim yang diakibatkan oleh 
global warming. 

“Pemerintah saat ini mene-
tapkan dan menyusun langkah-
langkah untuk menghadapi 
perubahan iklim, termasuk 
memperkenalkan carbon mar-
ket dan juga carbon tax untuk 
menciptakan sebuah perilaku 
yang menginternalisasi aspek 
lingkungan dan perubahan 
iklim di dalam pembuatan 
keputusan,” ujar Sri Mulyani.
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TARI LUMENSE DI KABAENA
Sejumlah penari membawakan Tarian Lumense saat Festival Tangkeno 
di Desa Tangkeno, Kecamatan Kabaena Tengah, Bombana, Sulawesi 
Tenggara, Senin (10/10). Tarian Lumense adalah tarian yang berasal 
dari Tokotu’a yang gerakannya meloncat sambil memegang parang 
dan menebas pohon pisang dengan diiringi gendang, jika menabuh 
tidak sesuai gerakan kaki maka sebagian penari kerasukan.


