
JAKARTA (IM) - Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah 
(UMKM) merupakan pilar 
terpenting dalam mengger-
akkan roda perekonomian 
Indonesia. Jumlah UMKM 
yang mencapai 99,9% dari 
pelaku usaha juga telah 
berhasil menyerap tenaga 
kerja sebesar 97% dari total 
tenaga kerja Indonesia. Se-
cara keseluruhan, UMKM 
telah berkontribusi sebesar 
61,07% terhadap PDB Indo-
nesia atau senilai Rp8.573,89 
triliun.

Menteri Koordinator 
Bidang Perekonomian Air-
langga Hartarto mengapr-
esiasi dukungan Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) dan 
perbankan dalam membantu 
menyelamatkan UMKM 
dan sektor informal di masa 
pandemi. Dalam webinar 
yang bertajuk “OJK Do-
rong Perbankan Selamatkan 
UMKM dan Sektor Infor-
mal” yang diselenggarakan 
oleh Alika Communication, 
Menko Airlangga juga me-
nyampaikan bahwa salah 
satu tantangan utama bagi 
pemulihan UMKM dan sek-
tor informal saat ini adalah 
akses pembiayaan.

“Keberhasilan program 
ini tidak terlepas dari du-
kungan yang diberikan oleh 
OJK dan perbankan. Saya 
sangat mengapresiasi OJK 
dan perbankan atas dukun-
gannya dalam mempercepat 
pemulihan ekonomi nasion-
al, terutama untuk UMKM 

dan sektor informal,” ujar 
Airlangga, di laman Kemen-
ko Perekonomian, Sabtu 
(11/9).

Hingga akhir semester 
II tahun 2021, program pen-
empatan dana telah berhasil 
menyalurkan kredit sebesar 
Rp406,64 triliun melalui 
bank himbara, bank syariah, 
dan BPD. Selain itu, total 
outstanding restrukturisasi 
kredit mencapai Rp777,31 
triliun.

Sesuai ketentuan yang 
tercantum pada Peraturan 
Bank Indonesia Nomor 17 
Tahun 2015, porsi kredit 
UMKM telah disiapkan 
sebesar 20%. “Akses pem-
biayaan yang masih terbatas 
ini perlu untuk segera diatasi 
sehingga dapat membantu 
UMKM dan sektor infor-
mal untuk bertahan selama 
pandemi. Oleh karena itu 
Pemerintah menargetkan 
kewajiban kredit UMKM di 
Perbankan minimal sebesar 
30 persen dari total peny-
aluran kredit pada tahun 
2024,”  kata Airlangga.

Untuk mencapai target 
tersebut, diperlukan tamba-
han kredit UMKM sebesar 
Rp980 triliun dengan posisi 
kredit UMKM tahun 2024 
mencapai Rp2.000 triliun. 
Penyelamatan UMKM dan 
sektor informal akan mem-
berikan dukungan besar 
terhadap pemulihan eko-
nomi. Dukungan ini akan 
membantu Indonesia untuk 
rebound, sehingga target 

pertumbuhan di kisaran 
3,7% - 4,5% dapat terca-
pai di tahun 2021.

Mengingat penting-
nya akses pembiayaan 
bagi UMKM, pemerin-
tah telah memberikan 
relaksasi KUR berupa 
penundaan angsuran po-
kok, perpanjangan jangka 
waktu, dan penambahan 
limit plafon. Hingga awal 
Agustus 2021, penundaan 
angsuran pokok telah di-
berikan kepada 1,76 juta 
debitur dengan baki de-
bet Rp70,53 triliun dan 
perpanjangan waktu telah 
diberikan kepada 1,51 juta 
debitur dengan baki debet 
Rp47,51 triliun.

Selain itu, penguatan 
basis pelaku usaha Mi-
kro dan Kecil juga akan 
dilakukan guna memper-
cepat pemulihan ekonomi 
nasional. Airlangga ber-
harap seluruh perbankan 
bisa terus berkoordinasi 
dan bersinergi dengan 
Kementerian/Lembaga 
dalam mendukung pe-
nyelamatan UMKM dan 
sektor informal.

“Koordinasi dan sin-
ergi yang baik akan me-
ningkatkan akses pem-
biayaan kepada UMKM 
dan sektor informal se-
hingga dapat menjaga ke-
berlangsungan usahanya 
dan menggerakkan roda 
perekonomian lebih cepat 
lagi,” pungkas Airlangga. 
● dot

Airlangga Apresiasi OJK dan Perbankan
Dukung UMKM dan Sektor Informal
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JAKARTA (IM) -  Hold-
ing Perkebunan Nusantara 
PTPN III (Persero) berambisi 
untuk meningkatkan produk-
tivitas tebu demi mencapai 
swasembada gula. Salah satu 
caranya adalah melalui anak 
usahanya, PTPN X, yang 
menjalin kerja sama dengan 
PT Petrokimia Gresik  me-
nyangkut Program Makmur 
(sebelumnya bernama Agro 
Solution).

Tindak lanjut kerja sama 
ini adalah digelarnya tanam 
perdana tebu di Desa Sidon-
ganti, Kecamatan Sooko, Ka-
bupaten Mojokerto. Acara 
ini dihadiri oleh Direktur 
Produksi dan Pengembangan 
Holding Perkebunan Nusan-
tara Mahmudi, Direktur PTPN 
X Tuhu Bangun, Komisaris 
PT Petrokimia Gresik Indira 
Chunda Thita serta Direktur 
Utama Petrokima Gresik Dwi 
Satriyo Annurogo.

Lahan tebu yang ditanam 
ini nantinya akan didukung 
pemenuhan pupuknya melalui 
Program Makmur. Pupuk yang 
disediakan adalah pupuk non 

subsidi jenis ZA dan NPK 
Phonska Plus.

Direktur Produksi dan 
Pengembangan Holding Perke-
bunan Nusantara Mahmudi 
mengatakan, program ini 
bertujuan untuk mendorong 
peningkatan produktivitas 
tebu melalui pendampingan 
intensif  kepada petani dalam 
budidaya tanaman dengan 
memberikan pasokan sarana 
produksi dan pemasaran hasil 
pertanian melalui skema ke-
mitraan. Program Makmur ini 
ditujukan guna memenuhi ke-
butuhan pupuk 6.504 Ha lahan 
tebu rakyat di bawah binaan 
pabrik gula PTPN X, yang 
berada di Mojokerto, Jombang, 
Gresik, dan Lamongan.

“Seiring dengan target 
holding untuk mewujudkan 
swasembada gula konsumsi 
di tahun 2021 di mana angka 
produksi mencapai 2 juta ton, 
Program Makmur menjadi 
salah satu solusinya selain dalam 
meningkatkan kesejahteraan 
petani”  kata Mahmudi dalam 
keterangan resminya, Minggu 
(12/9). ● hen

PTPN X Genjot Swasembada Gula

JAKARTA (IM) - PT 
Pelabuhan Indonesia III (Per-
sero) mendapatkan dukungan 
pemerintah melalui Penyer-
taan Modal Negara (PMN) 
sebesar Rp1,2 triliun untuk 
mengembangkan Pelabuhan 
Benoa. Dana tersebut akan 
digunakan untuk pengerukan 
alur dan kolam pelabuhan 
tahap 2.

Pengerukan alur dan kol-
am pelabuhan tahap 2 tersebut 
termasuk salah satu dari 16 
paket pengembangan Pelabu-
han Benoa Bali dalam konsep 
Bali Maritime Tourism Hub 
(BMTH).

Saat bertemu Gubernur 
Bali I Wayan Koster, Sab-
tu (11/9), Direktur Utama 
Pelindo III Boy Robyanto 
mengatakan pengerukan alur 
dan kolam pelabuhan tahap 
2 merupakan lanjutan dari 
pekerjaan sebelumnya yang 
telah dikerjakan tahun 2019 
lalu.

 Dengan pengerukan alur 
dan kolam tahap 2 diren-
canakan kedalaman alur dan 

kolam Pelabuhan Benoa 
sepenuhnya merata sedalam 
minus 12 meter low water 
spring (MLWS).

“Pengerukan alur dan kol-
am di tahap ini areanya lebih 
luas, akan menjangkau hingga 
area pengembangan pelabuhan 
di sisi utara Pelabuhan Benoa 
saat ini, kedalaman akan mer-
ata hingga minus 12 MLWS,” 
kata Boy dalam keterangan 
tertulis, Minggu (12/9).

Secara rinci Boy menye-
but area yang akan dikeruk 
yakni kolam dermaga timur, 
kolam putar, alur pelayaran 
(pelebaran), kolam dermaga 
yacht club. Selanjutnya adalah 
kolam dermaga LNG, curah 
cair dan petikemas serta kolam 
dermaga selatan.

Penger ukan a lur  dan 
kolam pelabuhan dilakukan 
kembali karena pada beberapa 
area kedalaman alur dan kolam 
masih belum merata. Kedala-
man di area pengembangan 
pelabuhan misalnya, kedala-
man saat ini berkisar antara 
minus 1-3 MLWS. dot

Pelindo III Peroleh Suntikan Rp1,2 T 
Kembangkan Pelabuhan Benoa

JAKARTA (IM) - PT 
Pertamina sudah meresmikan 
PT Kilang Pertamina Inter-
nasional (KPI)  sebagai induk 
Subholding Refi ning & Pet-
rochemical. Setelahnya, KPI 
mengelola sepenuhnya bisnis 
dan operasi kilang di Indonesia 
sebagai sebuah entitas usaha 
yang mencetak profi t. 

Direktur Utama PT KPI, 
Djoko Priyono optimistis pen-
andatanganan legal end-state 
merupakan sebuah momen-
tum dan titik awal PT KPI 
melakukan transformasi bisnis 
model kilang dan petrokimia 
guna mewujudkan visi ‘profi t-
able refi nery’.

“Sebelum restrukturisasi, 
PT KPI fokus menjalankan 
operational excellence dan 
keandalan kilang. Kini PT 
KPI memiliki misi baru untuk 
mencetak laba atau biasa dise-
but profit-centered entity,’” 
jelas Djoko dalam keterangan 
tertulis, Sabtu (11/9).

KPI kini membawahi enam 
unit kilang di Dumai, Plaju, 
Cilacap, Balikpapan, Balongan 
dan Kasim. Selain itu, KPI men-
gelola proyek strategis pengem-
bangan kilang Balikpapan yang 
dikelola PT Kilang Pertamina 
Balikpapan dan pembangunan 
kilang baru grassroot refi nery 
GRR Tuban yang dikelola PT 
Pertamina Rosneft Pengolahan 
& Petrokimia.

Djoko mengatakan, legal 
end-state yang menandai re-
strukturisasi bisnis membuka 
banyak peluang dan manfaat 
bagi PT KPI. Manfaat pertama 
adalah bertambahnya kelinca-
han operasional di lingkungan 
PT KPI dan tercermin dalam 
capaian kinerja positif  per Juli 
2021.

“Hingga Juli 2021, PT KPI 

telah berhasil mencapai kinerja 
operasional yang melewati tar-
get RKAP, termasuk produksi 
produk BBM dan Petrokimia 
bernilai tinggi, optimasi kilang, 
serta efisiensi biaya kilang”,  
kata Djoko.

Restrukturisasi bisnis Per-
tamina juga memiliki dam-
pak positif  dalam pemberian 
kewenangan PT KPI dalam 
pengelolaan aspek perenca-
naan kilang, optimasi kilang, 
dan pemasaran produk. Con-
tohnya, kini PT KPI memiliki 
otorisasi dalam pemilihan 
Crude dengan nilai keeko-
nomian tinggi dengan tetap 
menunjang efi siensi usaha.

Selain itu, untuk menin-
gkatkan keandalan kilang, 
KPI telah merintis teknologi 
digitalisasi kilang termasuk 
dalam pengembangan sistem 
predictive maintenance. KPI 
juga berfokus untuk mem-
pertahankan kinerja selama 
transisi, inisiatif  strategis yang 
dijalankan PT KPI juga ber-
tujuan wujudkan visi sebagai 
world class oil refi nery dan pet-
rochemical pada tahun 2027.

“Untuk mencapai tujuan 
tersebut, kami fokus kepada 
misi-misi utama. Yang pertama 
adalah pengembangan produk 
BBM ramah lingkungan den-
gan standar Euro 4/5,” jelas 
Djoko. 

Selain itu, untuk menin-
gkatkan profitabilitas, PT 
KPI akan melakukan banyak 
eksplorasi produk-produk 
bernilai tinggi. Peningkatan 
margin profi t kilang juga men-
jadi target PT KPI melalui 
program strategis Refi nery De-
velopment Master Plan yang 
telah berjalan, termasuk pada 
unit operasi di Balikpapan dan 
Balongan. ● pan

Kilang Pertamina Internasional Ingin 
Fokus Kembangkan BBM Standar Euro 4

PAMERAN DAN EDUKASI JAMU TRADISIONAL
Pelaku usaha jamu menunjukkan produk jamu buatannya pada pa-
meran dan edukasi jamu bertajuk Traditional Festival di Palembang 
Indah Mall, Sumsel, Sabtu (11/9). Gelaran pameran jamu tradisional ini 
bertujuan mengenalkan aneka ramuan jamu yang berkhasiat sekaligus 
mendorong usaha kecil menengah jamu untuk memperluas pemasaran 
produknya.

IDN/ANTARA 

Indonesia Perkuat Penetrasi Pasar 
Tiongkok dan Asia Tenggara

MENTAN KUNJUNGI BPTP KALBAR
Menteri Pertanian Syahrul Yasin 
Limpo (kiri) dan Gubernur Kalbar 
Sutarmidji (kanan) menunjukkan 
buah talas keladi saat meninjau 
hasil komoditi pertanian unggulan 
daerah setempat di Balai Peng-
kajian Teknologi Pertanian (BPTP) 
Kalbar di Pontianak, Kalimantan 
Barat, Minggu (12/9). Selain menin-
jau hasil komoditi pertanian unggu-
lan Kalbar, Menteri Pertanian juga 
membagikan bibit tanaman kepada 
sejumlah perwakilan kelompok tani 
setempat.

IDN/ANTARA 

“CAEXPO merupakan platform penting 
untuk mempromosikan perdagangan dan 
investasi Indonesia. Partisipasi Indonesia 
merupakan komitmen untuk terus men-
dorong peningkatan kerja sama antara 
RRT dan ASEAN. Hal ini dapat menjadi 
momentum bangkitnya UMKM Indonesia 
dalam menangkap peluang pasar RRT 
dan ASEAN di tengah pandemi Covid-19,” 
kata Didi Sumedi.

JAKARTA (IM) - Sebagai 
pasar tradisional bagi Indone-
sia, pasar RRT dan ASEAN 
terus menjadi perhatian utama. 
Kementerian Perdagangan 
mendorong penguatan pen-
etrasi pasar RRT dan ASEAN 
untuk meningkatkan ekspor, 
terutama untuk mempercepat 
pemulihan ekonomi nasional 
akibat pandemi Covid-19

 Sebagai salah satu upaya 
memperkuat penetrasi ke pasar 
RRT dan ASEAN, Indonesia 
mengikuti pameran China-
ASEAN Expo (CAEXPO) 
ke-18 yang berlangsung 10-
13 September 2021. Ajang 
tahunan yang berfokus pada 
kerja sama RRT-ASEAN ini 
berlangsung di Nanning, Tion-
gkok yang dilaksanakan secara 
hibrida dengan protokol kes-
ehatan yang ketat.

“CAEXPO merupakan 
platform penting untuk mem-
promosikan perdagangan dan 
investasi Indonesia. Partisipasi 
Indonesia merupakan komit-

men untuk terus mendorong 
peningkatan kerja sama an-
tara RRT dan ASEAN. Hal 
ini dapat menjadi momentum 
bangkitnya UMKM Indonesia 
dalam menangkap peluang 
pasar RRT dan ASEAN di ten-
gah pandemi Covid-19,” kata 
Direktur Jenderal Pengem-
bangan Ekspor Nasional Ke-
menterian Perdagangan,  Didi 
Sumedi, seperti dilansir dari 
laman Kemendag, Minggu 
(12/9).

Tahun ini ,  Indonesia 
menghadirkan dua paviliun, 
yaitu Paviliun Komoditas dan 
Paviliun Nasional (City of  
Charm). Paviliun Komoditas 
seluas 279 m2 menampilkan 
produk unggulan Indonesia 
dari 20 perusahaan makanan 
dan minuman, sarang bu-
rung walet, furnitur, dekorasi 
rumah, dan perhiasan. Se-
mentara itu, Paviliun Nasional 
seluas 99 m2 akan digunakan 
untuk penjajakan bisnis (bus-
siness meeting), pertunjukan 

Indonesia. 
“Partisipasi Indonesia ter-

bilang sukses pada 2020 lalu. 
Akumulasi transaksi dagang 
tercatat sebesar Rp215,9 miliar 
dari transaksi penjualan lang-
sung (direct selling), bisnis 
ke bisnis (B2B), dan penan-
datanganan nota kesepahaman 
(MoU). Diharapkan partisipasi 
tahun ini akan kembali men-
catatkan kesuksesan ekspor 
Indonesia. Tidak hanya ke 
RRT, tapi juga ke negaranegara 
tetangga kita di ASEAN,” kata 
Didi. 

Dalam lima tahun tera-
khir, tren total perdagangan 
antara Indonesia dengan Tion-

gkok mengalami pertum-
buhan sebesar 10,8 persen. 
Pada periode Januari–Juni 
2021, total perdagangan 
Indonesia–RRT mencapai 
USD48,1 miliar atau naik 
49,67 persen dibandingkan 
periode yang sama pada 
2020. Nilai ekspor Indonesia 
ke RRT pada periode terse-
but mencapai USD22,4 mil-
iar dan nilai impor USD25,6 
milliar. Defi sit neraca perda-
gangan dengan Tiongkok 
dalam periode yang sama 
tercatat berkurang sebesar 
22,81 persen dari USD5,07 
miliar menjadi USD3,91 
miliar. ● dro

budaya (cultural performance), 
dan aktivasi merek (brand acti-
vation) lainnya. 

CAEXPO merupakan 
salah satu pameran rutin yang 
diikuti Indonesia guna mem-
perkuat akses pasar dan men-
jalin kerja sama perdagangan 
dengan Tiongkok. Pameran ini 
adalah kesepakatan pada KTT 
Tiongkok-ASEAN ke-7 yang 
dicapai pada Oktober 2003 
silam di Bali dalam kerangka 
kerja perdagangan ekonomi 
China-ASEAN Free Trade 
Area (CAFTA). CAEXPO 
diikuti 10 negara ASEAN 
dan tahun ini merupakan 
partisipasi ke-18 kalinya bagi 


