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MENKO PEREKONOMIAN TINJAU VAKSINASI AMBON

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) menyerahkan bantuan dana pendidikan anak
kepada perwakilan tenaga pendukung kesehatan saat meninjau vaksinasi massal Covid-19 di Lapangan Merdeka, Kota
Ambon, Maluku, Senin (4/10). Airlangga Hartarto dalam kunjungan itu mengapresiasi pencapaian vaksinasi di Ambon
yang kini sudah mencapai 72 persen, dan menyalurkan bantuan untuk tenaga kesehatan setempat.

Dukungan Nyata Kemenperin dalam
Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
“Indonesia membutuhkan sedikitnya 4 juta
wirausaha baru untuk turut mendorong
penguatan struktur ekonomi. Penumbuhan
wirausaha baru tersebut dilakukan secara
intensif dan termonitor untuk terus
dapat meningkatkan produktivitas dan
daya saingnya di era digital,” kata Agus
Gumiwang Kartasasmita.

JAKARTA (IM) - Pemerintah berupaya untuk mengejar
target pengentasan kemiskinan

ekstrem hingga nol persen
pada tahun 2024. Kementerian Perindustrian menyiner-

BNI Terbitkan Additional
Tier-1 Capital Bond
JAKARTA (IM) - PT Bank
Negara Indonesia (Persero) Tbk
atau BNI telah menerbitkan Additional Tier-1 Capital Bond Tahun
2021 sebesar USD600 juta atau
sekitar Rp8,6 triliun (Rp14.299
per USD).
Surat berharga yang dilepas
dengan suku bunga 4,3% per
tahun ini merujuk pada ketentuan Regulation S (“Reg S”),
berdasarkan US Securities Act,
dan didaftarkan di Singapore Stock
Exchange. BNI merupakan bank
pertama di Indonesia yang menerbitkan instrumen permodalan
Additional Tier 1 ini.
Direktur Keuangan BNI Novita Widya Anggraini menjelaskan,
aksi korporasi ini merupakan
langkah perseroan untuk memanfaatkan peluang yang masih sangat
terbuka dan melakukan ekspansi
bisnis. Penguatan modal ini juga
dimaksudkan untuk menambah
bantalan dalam memitigasi risiko
usaha yang mungkin timbul di tengah ketidakpastian akibat pandemi
Covid - 19.
Atas aksi perseroan ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah
menyetujui penetapan dana dari
penerbitan BNI Additional Tier-1
Capital Bond Tahun 2021 tersebut
sebagai Modal Inti Tambahan.
Ketentuan tersebut berlaku sejak
surat keputusan OJK diterbitkan

pada 30 September 2021.
“Kami melihat peluang
pengembangan sangat terbuka,
sementara modal masih terbatas.
Oleh karena itu, kami melakukan
penguatan modal,” ujar Novita, di
Jakarta, Senin, (4/10).
Selama proses bookbuilding
(penawaran awal), BNI menerima
kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga melebihi USD1,8
miliar, dari rencana penerbitan
USD600 juta.
Atas penerbitan instrumen
ini, BNI mencatat sejarah baru
sebagai bank pertama di Indonesia yang menerbitkan instrumen
permodalan Additional Tier 1
dan ditawarkan kepada investor
publik asing. Dana hasil penerbitan Additional Tier-1 Capital
Bond Tahun 2021 ini digunakan
untuk keperluan penguatan modal,
meningkatkan pembiayaan, pendanaan umum Perseroan, dan
memperkuat komposisi struktur
dana jangka panjang.
Adapun fitur dalam Additional Tier-1 Capital Bond Tahun 2021
yang diterbitkan ini merupakan
instrumen utang yang memiliki
karakteristik modal, bersifat subordinasi, tidak memiliki jangka waktu,
dan pembayaran imbal hasil tidak
dapat diakumulasikan (perpetual
non-cumulative subordinated
debt). ● dot

Indonesia Ekspor Chicken
Nugget 15 Ton ke Filipina
JAKARTA (IM) - Produk
olahan ayam asal Indonesia diekspor ke Filipina hingga 15 ton.
Ekspor produk nugget dilakukan
dalam 2 kali pengiriman yakni
pada Juni dan Agustus 2021. Ini
merupakan salah satu strategi guna
memperkuat penjualan segmen
makanan olahan.
Perusahaan asal Indonesia
juga telah melakukan ekspor nugget ayam ke Jepang pada 2018 lalu.
Perusahaan mengatakan langkah
ekspor ini bisa jadi cara untuk
memperluas pasar baru.
“Dengan keberhasilan Belfoods meluncurkan ekspor nugget
dan produk ayam olahan lainnya
ke Filipina, harapannya semoga
ekspor ini terus berlanjut dan
semakin berkembang, Belfoods
bisa memperluas pasar ekspor
dan strategi ini menjadi salah satu
kontributor pertumbuhan kinerja,”
kata Managing Director Foods
Dicky Saelan dalam keterangan
pers di Jakarta, Senin (4/10).
Dicky mengatakan pihaknya
fokus mempertahankan kualitas
+DO(NELV2.%$58LQGG
+DO(NELV2.%$58LQGG
mutu sesuai standar ekspor sehing+DO(NELV2.%$58LQGG
ga pasar ekspor bisa berkembang
pesat. Pihaknya juga berusaha memasuki pasar Timur Tengah yang
membutuhkan produk-produk
berkualitas dengan standar halal
yang tinggi. Halal Blockchain

yang telah diterapkan perseroan,
diharapkan dapat menjadi nilai
tambah dalam jaminan halal dan
kualitas yang tinggi serta menjadi
pembeda dari produk- produk
sejenis yang diproduksi oleh negara lain dalam persaingan untuk
memasuki pasar Timur Tengah
tersebut.
Direktur Jenderal Peternakan
dan Kesehatan Hewan (Dirjen
PKH), Kementan, Nasrullah menyampaikan ucapan terimakasih
kepada perusahaan yang tak kenal
lelah memproduksi olahan unggas untuk bisa memenuhi pasar
ekspor.
“Ekspor unggas kita ke dunia
tidak terlepas dari kondisi bahwa
saat ini kompartementalisasi bebas flu burung Indonesia telah
diakui oleh Organisasi Kesehatan
Hewan Dunia (OIE) sesuai dengan standar internasional. Hal ini
dapat dibuktikan dengan telah
diterbitkannya daftar unit usaha
kompartemen bebas flu burung
Indonesia di website OIE” jelas
Nasrullah.
Upaya ekspor yang dilakukan
oleh Belfoods, selain menunjukkan
kemampuan Indonesia untuk bersaing di pasar global, juga sebagai
antisipasi over supply produksi
ayam broiler yang kerap terjadi
beberapa tahun terakhir. ● pan

gikan program-progamnya dan
berkolaborasi dengan kementerian/lembaga lainnya untuk
mendukung upaya mengapus
kemiskinan secara ekstrem,
sepertinya yang telah ditargetkan
pemerintah.
“Kemenperin memiliki program penumbuhan wirausaha
baru melalui program inkubator bisnis. Ini akan disinergikan
bersama dengan kementerian
dan lembaga di daerah guna
mengurangi dan menghapus
kemiskinan secara ekstrem,”
ujar Menteri Perindustrian Agus
Gumiwang Kartasasmita, di
lansir dari laman Kemenperin,
Senin (4/10).
Sebelumnya, Menperin
Agus mendampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam rapat
koordinasi pengentasan kemiskian ekstrem di Jawa Timur, yang
merupakan salah satu provinsi
yang menjadi pilot project program dimaksud. Di Jawa Timur,

terdapat lima kabupaten dengan
kemiskinan ekstrem, yaitu Bangkalan, Sumenep, Probolinggo,
Bojonegoro, dan Lamongan.
Disebutkan Agus, terdapat
tiga pilar utama diperlukan
dalam membangun industri nasional, yaitu investasi, teknolog,
dan sumber daya manusia. Pembangunan SDM terus dilakukan
Kemenperin guna memacu kinerja industri agar bisa memberikan kontribusi signifikan bagi
pemulihan ekonomi nasional.
“Indonesia membutuhkan
sedikitnya 4 juta wirausaha baru
untuk turut mendorong penguatan struktur ekonomi. Penumbuhan wirausaha baru tersebut
dilakukan secara intensif dan
termonitor untuk terus dapat
meningkatkan produktivitas
dan daya saingnya di era digital,”
paparnya.
Upaya strategis lainnya
dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang dilakukan

oleh Kemenperin adalah
melakukan revitalisasi sentra
industri kecil dan menengah
(IKM) dengan meningkatkan
sarana dan prasarana pada
sentra yang dikembangkan
oleh pemerintah daerah melalui Dana Alokasi Khusus
(DAK) yang tiap tahunnya
akan didorong.
Melalui pembangunan
dan pengembangan sentra
IKM, maka akan terjadi peningkatan kemampuan IKM
yang akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan
kesejahteraan masyarakat di
daerah. Kemenperin juga ke
depannya akan memfasilitasi program kredit bersubsidi (kemudahan akses
pembiayaan) bagi industri
kecil yang memberikan nilai
tambah tinggi termasuk
kepada para pelaku usaha
yang menghasilkan produkproduk halal. ● dot
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Airlangga Berharap KUR Terus Dampingi
UMKM Kembangkan Usaha
JAKARTA (IM) - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Sekretariat
Komite Kebijakan Pembiayaan
bagi UMKM menyelenggarakan acara ‘Optimalisasi Penyaluran KUR untuk Meningkatkan
Kesejahteraan UMKM dan
Pemulihan Ekonomi’ di Kota
Ambon. Kegiatan tersebut
mempertemukan pemerintah
daerah dengan lembaga penyalur KUR.
“Harapan pemerintah,
KUR dapat membantu UMKM
dan menopang percepatan
pemulihan ekonomi nasional,
termasuk membantu pengusaha
UMKM di Kota Ambon ini
untuk dapat bertahan di tengah
pandemi,” ungkap Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
dalam keterangan tertulis, Senin
(4/10).
Acara tersebut juga diramaikan pameran dari sejumlah
UMKM di Kota Ambon yang
menjadi binaan penyalur KUR.
Produk yang dipamerkan antara
lain berupa rempah-rempah,
tekstil, pertanian hidroponik,
makanan-minuman, dan kerajinan tangan.
Airlangga berkeliling meninjau booth pameran tersebut,
dan juga berbincang singkat
dengan para pelaku UMKM.
Ia mengatakan kegiatan tersebut

merupakan aksi nyata pemerintah dalam mengoptimalkan
penyaluran KUR di Provinsi
Maluku bersama stakeholder
penyalur dan penjamin KUR,
yaitu Bank BRI, Bank BNI,
Bank Mandiri, Askrindo, dan
Jamkrindo.
“Semoga KUR dapat
terus mendampingi UMKM
mengembangkan usaha dalam
memulihkan perekonomian
daerah maupun nasional,” ungkap Airlangga.
Deputi Bidang Koordinasi
Ekonomi Makro dan Keuangan
Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir melaporkan
pencapaian realisasi KUR pada
masa pandemi di 2020 tercatat
sebesar Rp198,53 triliun atau
lebih tinggi dibandingkan pada
masa pra Covid tahun 2019
sebesar Rp140,1 triliun.
Iskandar melanjutkan pada
masa pandemi Covid-19 dua
tahun terakhir ini, pemerintah telah membuat berbagai
program kebijakan KUR dan
pembiayaan bagi UMKM, di
antaranya pada tahun 2021
memberikan tambahan subsidi
bunga sebesar 3%, sehingga
suku bunga menjadi hanya 3%
sampai akhir 2021.
Pemerintah, lanjut Iskandar, juga telah meningkatkan
plafon KUR dari Rp253 triliun
menjadi Rp285 triliun, me-

naikkan plafon KUR tanpa
agunan tambahan dari Rp50
juta menjadi Rp100 juta, serta
mewajibkan peningkatan ketentuan porsi kredit UMKM
menjadi paling sedikit sebesar
30% pada Juni 2024.
Ia menyebut kinerja penyaluran KUR terus meningkat.
Di tahun 2021, sampai dengan
27 September realisasi KUR
mencapai Rp200,26 triliun atau
70,27% dari target 2021 sebesar
Rp285 triliun dan diberikan
kepada 5,39 juta debitur. Total
outstanding KUR sejak Agustus 2015 sebesar Rp321 triliun
dengan NPL di kisaran 1,14%.
Iskandar menambahkan
penyaluran KUR di Provinsi
Maluku sejak Januari 2021
sampai dengan 27 September
2021 telah mencapai Rp768,51
miliar kepada 26.660 debitur. Porsi penyaluran KUR di
Provinsi Maluku selama 2021
per sektor terbesar adalah sektor perdagangan (55,66%),
jasa-jasa (19,25%), serta pertanian, perburuan dan kehutanan
(12,72%).
Sektor pertanian dan
perikanan merupakan salah
satu sektor pendukung ekonomi Provinsi Maluku yang
dibuktikan dengan realisasi
KUR sebesar Rp 97,78 miliar
(12,72%) dan Rp 56,48 miliar
(7,35%). ● pan

TARGET CAKUPAN BPJS KETENAGAKERJAAN
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Pekerja beraktivitas tanpa alat pengaman di kawasan proyek konstruksi
di Kediri, Jawa Timur, Senin (4/10). Pemerintah menargetkan capaian
cakupan kepersertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan pekerja penerima upah mencapai 29,44 persen dari
total penduduk yang bekerja pada tahun 2021 dan meningkat sebanyak
37,24 persen pada tahun 2024.

PERAJIN MAINAN EDUKASI EKSPOR
Pekerja membuat mainan edukasi balita dari
kertas di rumah produksi Wuffyland.com,
Malang, Jawa Timur, Senin (4/10). Produk
mainan edukasi balita dari kertas tersebut dijual
melalui pasar digital ke berbagai kota serta
diekspor ke Singapura, Malaysia dan Amerika
Serikat dengan harga Rp15.000 hingga Rp80 ribu
tergantung jenisnya.

Ribbit Capital Berinvestasi
di Bank Jago
JAKARTA (IM) - PT Bank
Jago Tbk mengumumkan perusahaan asal Amerika Serikat (AS),
Ribbit Capital telah berinvestasi
di bank itu. Langkah tersebut
dilakukan guna membantu mempercepat inklusi keuangan di Indonesia.
Direktur Utama Bank Jago,
Kharim Siregar menjelaskan, kehadiran Ribbit menunjukkan minat
dan ketertarikan yang tinggi investor kelas dunia terhadap Bank Jago.
“Hal ini juga mengkonfirmasi
besarnya harapan dan kepercayaan
investor global terhadap prospek
bank digital di Indonesia. Kami
tentu menyambut baik partisipasi dan dukungan Ribbit di Bank
Jago,” kata Kharim dalam keterangan tertulis, Senin (4/10).
Dengan demikian, investasi
Ribbit menambah daftar pemegang saham kredibel dan memiliki
komitmen kuat dalam memajukan
Bank Jago sebagai pemain utama di
bisnis bank digital.
“Ini bentuk apresiasi investor
terhadap bisnis model Bank Jago
sebagai bank digital yang melayani
mass market, tertanam dalam
ekosistem dan menggunakan
teknologi terkini. Kami merasa
sudah berada di jalur yang tepat
untuk membawa Bank Jago ke
level yang lebih tinggi lagi,” kata
Kharim.
Sebelumnya, Bank Jago juga
telah mendapatkan kepercayaan
dari Gojek yang dilakukan melalui bisnis layanan keuangan dan
pembayaran digitalnya dan GIC
Private Limited.
Managing Partner Ribbit Capital Micky Malka menilai, Bank Jago
menjadi bank pertama di Indonesia

yang sistemnya full digital. Bank
Jago disebut telah membuat kemajuan dalam mengembangkan
layanan perbankan digital bagi
masyarakat. “Bank Jago memiliki
komitmen yang sangat kuat untuk
melayani nasabah melalui produk
perbankan digital dengan teknologi
mumpuni yang setara dengan pemain global. Kami senang sekali
dapat berpartisipasi dalam perjalanan ini,” ujarnya.
Platform perbankan digital
Bank Jago meluncurkan pada 15
April 2021 bertujuan untuk menyediakan akses bagi masyarakat
membuka rekening bank secara
instan serta memampukan mereka
mengelola keuangan secara lebih
cepat, simple dan kolaboratif.
Dalam 12 bulan terakhir Bank
Jago telah bermitra dengan ekosistem digital, berbagai platform
lending serta wealth management.
Aplikasi Jago baru-baru ini diintegrasikan ke dalam aplikasi Gojek
sebagai metode pembayaran tanpa
uang tunai yang memungkinkan
jutaan pengguna Gojek bertransaksi secara seamless, cepat dan
efisien. Integrasi bank dengan
ekosistem digital secara seamless
ini menjadi salah satu milestone
perjalanan industri perbankan.
Selain dengan Gojek, aplikasi
Jago juga terintegrasi dengan platform investasi digital Bibit. Integrasi ini memungkinkan jutaan
pengguna Bibit membuka rekening
30
bank Jago melalui aplikasi
Bibit,
30
30
30
dan mengelola investasi mereka
secara lebih terencana. Pengguna
Bibit bisa melakukan pembelian
reksadana secara rutin dengan
melakukan autodebet rekening
Jago. ● hen

