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PELUNCURAN KOPI MERATUS
Puteri Pariwisata Kabupaten Hulu 
Sungai Tengah Kalsel  menunjukkan 
tiga jenis kopi saat launching Kopi 
Meratus di obyek wisata Pagat, 
Barabai, Kabupaten Hulu  Sungai 
Tengah, Kalimantan Selatan, 
 Jumat (1/10). Dalam mewujudkan 
 pertumbuhan dan  pengembangan 
ekonomi yang ramah lingkungan 
berbasis kerakyatan, Serikat Petani 
Indonesia (SPI) Kalimantan Selatan 
bersama Pemerintah Daerah Hulu 
Sungai Tengah meluncurkan Kopi 
Meratus dengan tiga jenis kopi yaitu 
kopi Robusta, Liberika dan  Ekselsa 
yang tumbuh di Pegunungan 
 Meratus sekaligus dalam rangka 
memperingati Hari Kopi Dunia 2021 
(International Coff ee Day).

IDN/ANTARA 

kita bandingkan sama Jepang 
60%. Jadi sudah seyogianya 
kita harus memastikan UMKM 
ini menjadi ujung tombak dan 
menjadi bagian ekosistem 
berkesinambungan dengan 
korporasi besar,” jelasnya.

Erick menyatakan tidak 
anti terhadap asing, namun 
harus tetap memastikan bahwa 
market tetap terjaga untuk per-
tumbuhan ekonomi nasional. 
Dia memastikan akan mem-
berikan pendanaan atau per-
modalan murah bagi UMKM.

“Penggabungan ultra mi-
kro ini adalah pola salju yang 
besar, yang akan kita dorong 
terus. Kita ingin memastikan 
akses pendanaan murah, kita 
ingin pastikan kemudahan ak-
ses permodalan dengan peng-
gabungan BRI, PNM dan 
Pegadaian,” ujarnya.

Selain UMKM, nasabah 
Mekaar yang bergerak di eko-
nomi syariah juga terus bert-
ambah dengan adanya Holding 
ini. Angkanya pun naik menca-
pai 10,8 juta dalam waktu satu 

setengah tahun.
“Nasabah tadinya 5,6 

juta akuisisi hampir 3 tahun 
sekarang dengan perbai-
kan ini kita bisa tingkatkan 
nasabah mekar 5,2 juta 
tambahan dalam waktu satu 
setengah tahun. Sehingga 
jumlah nasabah mekar seka-
rang lebih tinggi dari Dia-
mond Bank yang 9,1 juta, 
Indonesia bisa punya yang 
lebih besar 10,8 juta,” kata 
Erick. ● hen

Erick: Holding Ultra Mikro  Suntik
Modal Rp96 T, Terbesar Kedua di Asia
“Penggabungan ultra mikro ini adalah 
pola salju yang besar, yang akan kita 
dorong terus. Kita ingin memastikan 
akses pendanaan murah, kita ingin 
pastikan kemudahan akses permodalan 
dengan penggabungan BRI, PNM dan 
Pegadaian,” ujar Erick Thohir.

JAKARTA (IM) - Menteri 
Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) Erick Thohir me-
mamerkan hasil kerja pem-
bentukan Holding Ultra Mikro 
(UMi) yang melibatkan tiga 
entitas BUMN yaitu PT Bank 
Rakyat Indonesia (BRI) selaku 
induk holding, PT Pegadaian 
(Persero), dan PT Permodalan 
Nasional Madani (Persero) 
atau PNM.

Er i ck  menyebu tkan , 
penggabungan tersebut telah 
melakukan penanaman modal 
terbesar di Asia Tenggara seni-
lai Rp96 triliun. Hal itu adalah 
bukti dari penggabungan ini 
dapat meyakinkan pasar.

“Alhamdulillah kita juga 
bisa buktikan dengan peng-
gabungan ini market yang 
namanya kapitalis pun mendu-
kung, terbukti kita bisa meya-
kinkan pasar. Kita bisa meya-
kinkan dunia, kita melakukan 

penambahan modal yang ter-
besar di Asia Tenggara senilai 
Rp96 triliun. Terbesar kedua di 
Asia, terbesar ke 7 di dunia,” 
kata Erick dalam acara Dies 
Natalis Universitas Sultan 
Ageng Tirtayasa secara virtual, 
Jumat (1/10).

Ia mengatakan, hal itu 
memberikan pengertian bahwa 
Indonesia memiliki market 
yang besar salah satunya dari 
UMKM yang menjadi tulang 
punggung perekonomian In-
donesia. Erick bilang, jika 
dibandingkan negara tetangga, 
pembiayaan UMKM Indonesia 
masih sangat rendah.

“Kalau kita benchmarking 
dengan negara tetangga, Ma-
laysia, Thailand, pembiayaan 
UMKM mereka sudah menca-
pai 50%, kita baru 20%. Kalau 
kita bandingkan Korea negara 
maju pembiayaan UMKM 
80% dari porsi pembiayaan, 

JAKARTA (IM) - Kepala 
Badan Kebijakan Fiskal (BKF) 
Febrio Kacaribu menyam-
paikan Purchasing Managers 
Index (PMI) September 2021 
kembali menunjukkan arah 
pemulihan yang semakin kuat, 
yaitu sebesar 52,2 pada Sep-
tember 2021.

Capaian ini menunjukkan 
aktivitas produksi manufaktur 
diprediksi akan kembali di 
zona ekspansi atau di atas 50, 
setelah sebelumnya berada di 
level kontraksi, yakni Juli di an-
gka 40,1 dan Agustus di 43,7.

“Perbaikan aktivitas sisi 
produksi terjadi sangat cepat. 
Ini sejalan dengan kemajuan 
pengendalian pandemi Cov-
id-19 yang juga berjalan sangat 
cepat dan efektif,” ujar Febrio 
di laman Kemenkeu, Jumat 
(1/10).

Ia menjelaskan tambahan 
kasus harian Covid-19 sudah 
menurun sangat signifikan 
dalam dua bulan terakhir. Data 
per 30 September menunjuk-
kan terdapat 1.690 kasus per 
hari. Terkendalinya kondisi 
pandemi di Indonesia ter-
jadi seiring percepatan pro-
gram vaksinasi yang mencapai 
142,19 juta.

“Kemajuan ini akan terus 
meningkatkan kepercayaan 
masyarakat dalam beraktivitas 
sejalan langkah pemerintah 
untuk melakukan pembukaan 
bertahap (gradual reopening) 
secara hati-hati dengan menu-
runkan level PPKM Jawa-
Bali. Indikator sisi konsumsi 
juga menunjukkan tren yang 
sama, sudah meningkat sangat 
pesa,t” kata Febrio.

Kenaikan indikator PMI 
yang cukup signifi kan pasca 
varian Delta menunjukkan 
kinerja sektor manufaktur na-
sional yang akan terus menin-
gkat. Seiring dengan perbaikan 
ini, pelaku manufaktur nasi-
onal diharapkan dapat kembali 
membuka lapangan kerja dan 
meningkatkan produksinya 
untuk memenuhi peningkatan 

permintaan pasca dilonggar-
kannya kebijakan PPKM di 
sejumlah daerah.

Lebih lanjut, perbaikan 
indikator PMI juga saling du-
kung dengan indikator ekspor, 
khususnya nonmigas, yang 
terus mencatatkan pertumbu-
han double digit. Pada bulan 
Agustus, ekspor nonmigas 
tercatat tumbuh 63,4% (yoy).

Di sisi lain, peningkatan 
laju pemulihan aktivitas kon-
sumsi tercermin dari inflasi 
September yang tercatat sebe-
sar 1,60% (yoy), meningkat 
dari Agustus yang sebesar 
1,59% (yoy). Infl asi September 
ini dipengaruhi oleh naiknya 
infl asi administered price, seir-
ing mobilitas masyarakat yang 
mulai meningkat.

Meskipun demikian, pen-
ingkatan infl asi relatif  terjaga 
dengan baik, khususnya meru-
juk kepada inflasi inti yang 
masih bergerak stabil serta 
komponen volatile food yang 
menurun seiring dengan masa 
panen. 

Beberapa komponen in-
flasi yang mulai meningkat 
meliputi sandang, penyedi-
aan makanan dan minuman/
restoran, rekreasi, perlengka-
pan rutin rumah tangga, dan 
transportasi.

“Selain menggembirakan, 
perbaikan yang cepat baik di 
sisi produksi maupun kon-
sumsi adalah penanda bahwa 
pemerintah harus terus mem-
pertahankan kerja kerasnya 
terkait penanganan Covid-19 
agar kasus terus terkendali. 
Ini harus diperkuat dengan 
akselerasi vaksinasi. Di samp-
ing itu, kerja sama masyara-
kat untuk tetap menjalankan 
protokol kesehatan harus 
terus didorong menjadi kul-
tur baru untuk memperkuat 
percepatan pemulihan eko-
nomi lebih lanjut. Kita cukup 
konfiden memasuki triwu-
lan ke-4 pemulihan ekonomi 
akan terus semakin menguat,” 
kata Febrio. ● pan

PMI Indonesia September 
2021 Naik ke Level 52,2

JAKARTA (IM) - Di-
rektur Penunjang Bisnis PT 
Pertamina (Persero) Dedi Su-
nardi bersama Tim Teknologi 
Informasi (TI) Kantor Pusat 
Pertamina meninjau Inte-
grated Optimization Decision 
Support Center (IODSC) di 
Minas, Riau. IODSC merupak-
an pusat kegiatan digitalisasi 
Wilayah Kerja (WK) Rokan.

Mereka disambut Direktur 
Utama (Dirut) PT Pertamina 
Hulu Rokan (PHR) Jaffee A 
Suardin, EVP Business Sup-
port Danang Ruslan Saleh, dan 
Principal Expert Upstream 
WK Rokan Budianto Renyut.

Kunjungan 2 hari  itu 
membahas rencana perluasan 
digitalisasi di berbagai wilayah 
kerja hulu migas Pertamina 
menggunakan praktik-praktik 
terbaik (best practices), dengan 
WK Rokan sebagai acuan.

“Dari berbagai KKKS 
(Kontraktor Kontrak Kerja 
Sama) yang saya kunjungi 
sejauh ini, belum ada fasilitas 
seperti IODSC yang mener-
apkan digitalisasi begitu dalam. 
Praktik-praktik terbaik di 
IODSC bisa dikembangkan 
ke wilayah operasi Pertamina 
lainnya di luar WK Rokan,” 
ujar Jaffee dalam keterangan 
tertulis, Jumat (1/10/).

Direktur Penunjang Bisnis 
PT Pertamina (Persero) Dedi 
Sunardi mengatakan Pertami-
na terus mendorong pengem-
bangan teknologi digital untuk 
mengoptimalkan proses bisnis, 
memperkuat inovasi bisnis dan 

membangun kolaborasi guna 
mewujudkan operasi yang 
efisien. Ia berharap fasilitas 
yang ada di IODSC bisa men-
jadi contoh bagi wilayah kerja 
hulu migas Pertamina lainnya.

“Sebagai tahap awal, kita 
mulai dengan WK lainnya di 
Regional 1 Sumatera. Saya ha-
rapkan hal tersebut diwujudkan 
dalam waktu dekat, setidaknya 
awal tahun depan,” katanya.

Fasilitas IODSC merupak-
an sumber informasi berkaitan 
dengan aktivitas sumur dan 
peralatan di lapangan. Setiap 
hari tercatat ada sekitar 4.000 
hingga 5.000 data yang ma-
suk untuk kemudian diolah 
sebagai informasi dalam pen-
gambilan keputusan. IODSC 
memanfaatkan transformasi 
digital dengan menyimpan 
pengetahuan dari para ahli dari 
berbagai bidang dan mengim-
plementasikannya untuk kin-
erja sumur dan peralatan. 
Keberadaan fasilitas IODSC 
juga dapat dikolaborasikan 
dengan Pertamina Integrated 
Command Center (PICC).

Kehadiran fasilitas seperti 
IODSC dinilai dapat mem-
bantu manajemen dalam men-
gambil keputusan operasional 
secara tepat dan cepat. Ada-
pun 4 manfaat yang diberikan  
yakni peningkatan kinerja 
keselamatan, penurunan sig-
nifi kan dari potensi kehilangan 
produksi / LPO hingga 40%, 
optimalisasi kemampuan fasili-
tas produksi, dan peningkatan 
efi siensi. ● dot

Pertamina Perluas Digitalisasi 
Wilayah Kerja Migas di Sumatera

DEFLASI SEPTEMBER 2021
Pedagang melayani pembeli telur di Pasar 
Mayestik, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (1/10). 
Badan Pusat Statistik mencatat pada September 
2021 terjadi defl asi sebesar 0,04 persen dengan 
Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,53 
yang disebabkan karena adanya penurunan 
harga yang ditunjukkan oleh turunnya beberapa 
indeks kelompok pengeluaran.

IDN/ANTARA 

TREN BATIK KONTEMPORER BERMOTIF HEWAN SIMBOLIK
Perajin menata kain batik dengan desain modern atau kontemporer 
bermotif ikan koi sebelum diekspor ke Jepang dan Singapura di Studio 
Batik Lembayung, Malang, Jawa Timur, Jumat (1/10). Pengusaha batik 
setempat mengatakan desain batik modern yang memadukan  keunikan 
motif hewan simbolik serta warna pastel tersebut dalam setahun 
 terakhir menjadi tren karena disukai para konsumen berusia muda
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Jadi Tumpuan Ekonomi, Kemenperin 
Genjot Performa Industri

JAKARTA (IM) - Kemen-
terian Perindustrian  (Kemen-
perin) terus berupaya mening-
katkan kinerja sektor industri 
agar tetap menjadi kontributor 
signifi kan bagi pemulihan eko-
nomi nasional. Oleh karena 
itu, salah satu upayanya adalah 
menjaga produktivitas tetap 
berjalan, dengan seiring juga 
memantau penerapan protokol 
kesehatan.

“Seperti beberapa waktu 
lalu, kami melakukan kunjun-
gan kerja di PT Yifang Cargo 
Mutiara Elektronik, Tangerang, 
Banten. Kegiatan ini dalam 
rangka memastikan implemen-
tasi protokol kesehatan di peru-
sahaan tersebut, sekaligus juga 
berdiskusi dengan manajemen 
untuk meningkatkan produkti-
vitas dan daya saingnya,” kata 
Direktur Jenderal Ketahanan, 
Perwilayahan dan Akses Industri 
Internasional (KPAII) Eko S.A. 
Cahyanto di Jakarta,  dilansir 
dari laman Kemenperin, Jumat 
(1/10).

Perusahaan elektronik 
tersebut merupakan salah satu 
sektor esensial yang mendapat 
rekomendasi untuk uji coba 
operasional 100 persen selama 
masa Pemberlakuan Pem-
batasan Kegiatan Masyarakat 
(PPKM). “Sektor ini tetap 
kami jaga produktivitasnya, 
karena sejalan dengan road-
map Making Indonesia 4.0, 
industri elektronik masuk 
sebagai sektor yang mendapat 
prioritas pengembangan,” 

ujar Eko.
Eko menyampaikan, PT Yi-

fang Cargo Mutiara Elektronik 
telah mendapat Izin Operasional 
dan Mobilitas Kegiatan Industri 
(IOMKI). Perusahaan ini ter-
masuk yang aktif  melaporkan 
IOMKI tepat waktu, dan telah 
memiliki pedoman protokol 
kesehatan dengan baik serta 
sudah menggunakan aplikasi 
PeduliLindungi. 

“Kami bersama stakehold-
er terus mendorong performa 
sektor industri karena selama 
ini berperan penting dalam 
memberikan kontribusi paling 
besar terhadap perekonomian 
nasional. Oleh karenanya, 
kami bertekad menjaga ak-
tivitas sektor industri agar 
tetap memenuhi kebutuhan 
pasar domestik dan ekspor,” 
ungkapnya.

Lebih lanjut, dengan men-
jaga keberlangsungan sektor 
industri, juga akan mendorong 
realisasi investasi dan menam-
bah serapan tenaga kerja. “Jadi, 
sektor industri telah menjadi 
kontributor yang signifikan 
terhadap penerimaan devisa 
dari investasi dan ekspor, bah-
kan termasuk pajak,” ujar Eko.

Berdasarkan data Kement-
erian Keuangan, sektor indus-
tri masih menjadi tumpuan 
penerimaan pajak pada tahun 
ini. Sepanjang Januari-Agustus 
2021, sektor industri pengo-
lahan mencatat pertumbuhan 
penerimaan pajak sebesar 
12,9%. Kinerja tersebut mel-

onjak signifi kan dibanding 
periode yang sama tahun 
lalu dengan kontraksi minus 
16%. Pajak dari industri 
pengolahan berkontribusi 
sebesar 30%.

Eko menyebutkan, 
guna menjaga kinerja sektor 
industri agar tetap gemilang, 
dibutuhkan berbagai upaya 
strategis. Mulai dari menjaga 
ketersediaan bahan baku, 
proses produksi hingga 
pendistribusian produk 
atau mobilitasnya. Hal ini 
sebagai langkah untuk men-
ciptakan iklim usaha yang 
kondusif  di tanah air. 

“Misalnya, di industri 
elektronik ini, Kemenperin 
fokus untuk semakin mem-
perkuat dan memperdalam 
struktur manufakturnya. 
Hal ini sejalan dengan ke-
bijakan substitusi impor 
dan pengoptimalan pro-
gram Peningkatan Penggu-
naan Produk Dalam Negeri 
(P3DN),” tuturnya.

Berdiri sejak tahun 
2014, PT Yifang Cargo 
Mutiara Elektronik meru-
pakan industri perakitan 
smartphone dan aksesoris-
nya, laptop, motor elektrik, 
bluetooth speaker, android 
table, set top box, serta 
peralatan elektronik rumah 
tangga. Total kapasitas 
produksi mencapai 3 juta 
unit per tahun, dengan me-
nyerap tenaga kerja seban-
yak 1.000 orang. ● dro
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