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BISA PICU GEJOLAK HARGA: Jokowi meminta masalah pasokan beras jadi fokus, karena kebutuhan bulanan beras 2,5 juta ton, sedangkan pasokannya hanya 515.119 ton.

reserve (atau) cadangan. Pada suatu
titik cadangan kita habis dilihat oleh
pedagang dan akhirnya harga beras
pasti akan naik,” ujarnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta
ini untuk kesekian kalinya juga
mengingatkan bahwa dunia masih
tidak baik-baik saja. Untuk itu, ia
meminta jajarannya untuk memperhitungkan dengan benar kebijakan yang terkait dengan hajat
hidup orang banyak.
“Kuncinya sekali lagi kolaborasi
antara kementerian dan lembaga
dan jangan terjebak pada egosektoral. Lakukan konsolidasi data, konsolidasi policy dan juga konsolidasi dari
pelaksanaan implementasi,” ujarnya.
Kepala Badan Pangan Nasional
(BPN) Arif Prasetyo Adi sebelumnya mengungkapkan, cadangan

pangan di Bulog dan BUMN Pangan
sedang kritis. Pernyataan ini diungkapkan dalam Rapat Koordinasi
Pengendalian Inflasi Daerah bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (5/12) lalu.
Ia menjabarkan cadangan bahan
pangan yang dimiliki pemerintah
saat ini hanya beras, gula pasir, daging kerbau, dan sedikit minyak goreng. “Untuk cadangan pangan di
Bulog dan BUMN pangan ini memang saat ini kita hanya punya beras, gula pasir, daging kerbau, ya
sedikit di minyak goreng,” ujar Arif
secara daring.
Secara rinci, beras yang dimiliki
pemerintah adalah 515.119 ton. Padahal, kebutuhan bulanan nasional
beras mencapai 2,5 juta ton. Artinya, pemerintah hanya memiliki
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Khawatirkan Krisis Pangan,
Jokowi Perintahkan Jaga Stok Beras

JAKARTA-Presiden Joko Widodo
(Jokowi) mewanti-wanti ancaman krisis pangan bisa memicu gejolak sosial dan politik. Karenanya,
ia meminta agar cadangan beras
benar-benar dihitung.
“Krisis pangan hati-hati mengenai ini karena nanti bisa larinya
masalah sosial dan politik sehingga
utamanya yang berkaitan dengan
beras betul-betul hitung semuanya
itu, betul-betul hitung,” ujar Jokowi
dalam Sidang Kabinet di Istana Negara yang ditayangkan secara virtual, Selasa (6/12).
Ia mengingatkan jangan sampai jajarannya salah hitung mengenai ketersediaan pasokan beras sehingga
menyebabkan harganya naik.
“Jangan sampai perhitungan kita keliru sehingga kita tidak menyiapkan
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cadangan sebesar 21 persen dari kebutuhan nasional.
Sedangkan untuk gula pasir, pemerintah lewat Bulog, ID Food, dan
PTPN memiliki total stok 393.141
ton dari kebutuhan bulanan nasional sebesar 268.241 ton. Jumlah ini
surplus atau mencapai 147 persen
dari kebutuhan.
Perum Bulog juga mengkonfirmasi mengenai cadangan beras yang
mulai menipis. Karena itu, pihaknya fokus memperbanyak stok
beras. “Seperti yang disampaikan
Pak Arif (Kepala Badan Pangan
Arif Prasetyo Adi) cadangan pangan
pemerintah saat ini sesuai penugasan kan baru beras,” ujar Kabag
Humas dan Kelembagaan Perum
Bulog Tomi Wijaya pada awal pekan ini. (cnn/nur)

Lampaui Target,
Pendapatan
Pajak Nyaris
Rp 1.600 Triliun
JAKARTA-Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mencatat, penerimaan pajak sudah mencapai Rp 1.580 triliun
hingga Selasa (6/12).
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres)
98/2022, pemerintah mematok target penerimaan pajak 2022 senilai Rp 1.485 triliun. Artinya, realisasi penerimaan hari ini sudah mencapai sekitar 106,4 persen dari
target.
“Hari ini Rp 1.580
triliun kalau nggak
salah, sudah hampir Rp 1.600 triliun,” ujar Suryo dalam acara Hari peringatan Antikorupsi sedunia 2022,
Selasa (6/12).
Perlu diketahui, beberapa waktu lalu
Kementerian KeuIST
angan Sri MulyaSuryo Utomo
ni Indrawati mengatakan, penerimaan pajak per September 2022
mencapai Rp 1.310,5 triliun. Angka tersebut lebih tinggi 54,2 persen dibandingkan periode
yang sama pada tahun lalu. Penerimaan negara
kita masih cukup kuat, tumbuhnya 54,2 persen
sampai dengan September 2022 atau mencapai
Rp 1.310,5 triliun untuk penerimaan pajak saja,” katanya.
Rinciannya, tercatat realisasi PPh non-mi
gas mencapai Rp 723,3 triliun atau 96,6 persen dari target APBN. Menkeu, optimistis PPh
nonmigas pasti akan mencapai target dari
APBN bahkan lebih.
Di sisi lain, realisasi PPN dan PPnBM sudah
tercatat mencapai Rp 504,5 triliun atau 78,9
persen dari target APBN. Kemudian, realisasi
penerimaan PBB dan pajak lainnya sebesar Rp
20,4 triliun atau 63,2 persen dari target APBN.
Sementara, realisasi penerimaan dari PPh migas kini mencapai Rp 62,3 triliun atau 96,4 persen dari target APBN. Sri Mulyani menyebut,
kinerja penerimaan pajak yang sangat baik ini
tentunya masih didukung oleh tren peningkatan
harga komoditas. (mer/nur)
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GAET INVESTOR:
Dari kiri, Wakil Ketua
Umum Bidang
Perdagangan
Internasional dan
Promosi Luar Negeri
KADIN Jatim Tommy
Kaihatu, Wagub Jatim
Emil Elestianto
Dardak, dan Ambassador of the EU to
Indonesia Vincent
Piket usai melakukan
pertemuan,
Selasa (6/12).
IST

Uni Eropa Jajaki Peluang Investasi
dan Perdagangan dengan Jatim
JAKARTA - Para pejabat dari Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia
dan Negara-negara Anggota Uni
Eropa, dipimpin oleh Duta Besar
Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent
Piket tengah melangsungkan kunjungan ke Jawa Timur (Jatim) selama
dua hari untuk bertemu dengan para
pelaku usaha di provinsi tersebut.
Difasilitasi oleh Kamar Dagang
dan Industri (KADIN) Jatim, kunjungan Uni Eropa ini bertujuan untuk membahas peluang perdagangan dan investasi antara Jatim
dengan Uni Eropa dan meningkatkan pemahaman mengenai negosiasi
Perjanjian Kerjasama Ekonomi
Komprehensif antara Indonesia
dengan Uni Eropa (IEU CEPA).
“Sebagai provinsi dengan PDRB tertinggi kedua nasional, Jatim merupakan mitra strategis Eropa di bidang
perdagangan dan investasi. Kami terkesan dengan komitmen provinsi ini
dalam mendorong investasi dan Uni
Eropa akan mendukung upaya ini.

Uni Eropa sedang melakukan perundingan Comprehensive Economic
Partnership Agreement (CEPA)
dengan Indonesia. Setelah negosiasi
dirampungkan, CEPA akan menambah nilai GDP dan ekspor serta meningkatkan hubungan perdagangan
dan investasi kita,” ujar Duta Besar
Uni Eropa untuk Indonesia Vincent
Piket, Selasa (6/12).
Data BPS menunjukkan, Jatim
merupakan provinsi dengan jumlah
unit usaha tertinggi di Indonesia,
dengan 108.232 perusahaan terdaftar
hingga akhir 2020. “Selama kurun
waktu 12 tahun terakhir, investasi
Uni Eropa di Jatim telah mencapai
USD 5,5 miliar dan telah menyerap 77
ribu tenaga kerja. Sementara ekspor
Jatim ke Uni Eropa sampai dengan
Juli 2022 sebesar USD 1,413 miliar,
dan nilai impor dari Uni Eropa sebesar USD 1,22 miliar,” ungkap Wakil
Ketua Umum KADIN Jatim Bidang
Promosi dan Perdagangan Luar Negeri Thommy Kaihatu.

Pemerintah Provinsi Jatim mengapresiasi inisiatif potensi kerja sama
perdagangan dan investasi Jatim
dengan Uni Eropa. “Kami mengajak
pelaku usaha Jatim untuk melihat
Uni Eropa sebagai sebuah kesatuan
yang saling terkoneksi. Secara jangka pendek, ada peluang untuk penetrasi ke pasar Uni Eropa. Dalam
jangka panjang, teknologi dari Uni
Eropa bisa mendorong peningkatan
daya saing produk-produk kita,
baik secara nasional dan bahkan
dalam skala Asia Tenggara,” terang Wakil Gubernur Jatim Emil
Elestianto Dardak.
Menurut Emil, CEPA antara Indonesia dengan negara-negara lain
merupakan salah satu prioritas yang
diantisipasi sejak awal menjabat.
“Karena ini tidak hanya tentang perdagangan tetapi juga perekonomian
secara menyeluruh. Indonesia sudah
punya beberapa CEPA, yang kita harapkan segera, dari Uni Eropa,” jelasnya. (mus/nur)

Mahasiswa ADIK Papua Ikut
Pelatihan Bela Negara di UNESA
SURABAYA–Para mahasiswa Papua program
Beasiswa Afirmasi Pendidikan
Tinggi (ADIK) Papua dari
berbagai perguruan tinggi
mengikuti Pelatihan Bela
Negara dan Wawasan
Kebangsaan 2022 di Auditorium, Lantai 11, Gedung Rektorat dan Student Center,
Kampus Lidah Wetan,
Universitas Negeri Surabaya
(UNESA) yang berlangsung
4-7 Desember 2022.
Ada 114 mahasiswa Bumi
Cendrawasih yang hadir.
Mereka datang dari berbagai
kampus Jawa Timur, termasuk
ITS dan Unair. Kedatangan
peserta disambut hangat Wakil
Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UNESA,
Agus Hariyanto, penyelenggara dan jajaran terkait.
Agus Hariyanto menyampaikan, Indonesia adalah bangsa
yang besar yang menduduki
posisi ke-5 di dunia. Indonesia
mempunyai ribuan pulau dan
beragam agama, suku, dan
budaya. Apapun yang terjadi,
bangsa Indonesia tetap satu
bangsa, satu bahasa dan satu
tanah air yang disatukan
Bhineka Tunggal Ika.
“Bangsa yang besar ini
harus dinahkodai sumber daya
manusia yang juga memiliki
TINGKATKAN RASA
NASIONALISME:
Mahasiswa Papua
program Beasiswa
ADIK saat mengikuti
pelatihan Bela
Negara dan Wawasan
Kebangsaan di
UNESA.
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MENYATUKAN BANGSA: Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan
Alumni UNESA Agus Hariyanto (kiri) saat menyambut mahasiswa
Papua program Beasiswa ADIK dengan tarian khas Papua.

hati dan pikiran besar. Masa
depan bangsa ini ada di
tangan anak-anak muda di
seluruh Indonesia dari Papua
hingga Sumatra yang tentunya
harus memiliki visi menyatukan
dan memajukan bangsa,” kata
Agus, Selasa (6/12).
Acara tersebut dikemas
secara santai dan bermakna.
Tak melulu materi juga ada
pertunjukan seni-budaya
tradisional asli Papua yang
diperagakan mahasiswa
bersama pimpinan dan panitia.
“Budaya bangsa harus terus
kita rawat dan warisi karena ini
merupakan bagian dari jati diri
bangsa Indoensia,” terangnya.
Sementara itu, ketua
pelaksana, Bambang Sigit
Widodo menjelaskan,
pelatihan tersebut bertujuan

untuk meningkatkan rasa
nasionalisme dan kebangsaan
mahasiswa ADIK Papua yang
berguna untuk menjaga
keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Dia berharap dengan
pelatihan ini mahasiswa
memiliki wawasan Pancasila
dan mampu menginternalisasi
serta mengaktualisasikan
nilai-nilai Pancasila tersebut
dalam kehidupan sehari-hari.
“Mereka ini adalah generasi
penerus sebagai kunci
Indonesia emas tahun 2045
mendatang,” kata Bambang.
Lewat pelatihan besutan
Pusat Layanan Pembiayaan
Pendidikan (Puslapdik),
Kemendikbudristek itu, peserta
menerima berbagai materi
seputar Beasiswa Adik,
informasi Puslapdik, wawasan
kebangsaan, nasionalisme,
kesadaran berbangsa dan
bernegara, sejarah perjuangan
bangsa dan pemuda, nilai
instrumen Pancasila,
antiradikalisme dan antikorupsi, hingga kampanye
Indonesia harmoni melalui
sosial media. (rmt/nur)
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