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SERAH TERIMA PEKERJAAN INFRASTRUKTUR DASAR MANDALIKA
Direktur Teknik dan SDM ITDC Taufi k Hidayat (kedua kanan) dan Direktur Pelaksana 2 LPEI Maqin U. Norhadi (kanan) di lintasan 
sirkuit Mandalika usai serah terima pekerjaan infrastruktur dasar The Mandalika, Jalan Kawasan Khusus (Mandalika International 
Street Circuit) di Mandalika, Desa Kuta, Kec. Pujut, Praya, Lombok Tengah, NTB, Selasa (5/10). Proyek infrastruktur dasar yang 
diserahterimakan senilai Rp395 miliar merupakan bagian dari dukungan pendanaan dari LPEI (Lembaga Pembiayaan Ekspor 
Indonesia) melalui skema National Interest Account.

IDN/ANTARA 

pemulihan ekonomi nasional 
yang menyeluruh. 

Pa s a lnya ,  s ek to r  i n i 
berkontr ibus i  s ignif ikan 
(60%) pada Produk Do-
mest ik  Br uto Indones ia 
dan menyerap 97% tenaga 
kerja.

Direktur Urusan Ekster-
nal Elvira Lianita pada kesem-
patan yang sama mengung-
kapkan komitmen berkelan-
jutan dalam mengembangkan 

UMKM, khususnya UMKM 
perempuan adalah hal yang 
tidak dapat dipisahkan. 

Seperti besarnya peran 
perempuan pada komunitas 
toko kelontong binaan Sam-
poerna Retail Community 
(SRC).

“Setiap hari kami ber-
interaks i  dengan pelaku 
UMKM dan hal ini memberi-
kan pemahaman mendalam 
mengenai tantangan yang 

mereka hadapi. Melalui 
SRC kami membina dan 
membangun sebuah ko-
munitas yang terdiri dari 
150.000 toko kelontong. 

Lebih dari 60% toko 
kelontong tersebut dimiliki 
dan dikelola oleh perem-
puan, dengan lebih dari 
separuh diantaranya meru-
pakan pencari nafkah uta-
ma keluarga mereka,” kata 
Elvira. ● dot

UMKM Serap Rp32,72 T Anggaran PEN
“Kita perlu melakukan kolaborasi 
a ntar stakeholder dan membekali 
UMKM  dengan akses pasar, akses 
 fi nansial dan akses teknologi dengan 
 pemberdayaan maupun pendidikan. 
Semoga kita bisa mendorong semangat 
UMKM p erempuan untuk bangkit, maju 
 bersama, menjadi UMKM yang tangguh 
dan dapat naik kelas,”  kata Airlangga 
Hartarto.

JA K A RTA   ( I M )  - 
Pemerintah mengalokasikan 
anggaran senilai Rp95,13 
triliun yang dimanfaatkan an-
tara lain untuk subsidi bunga 
Kredit Usaha Rakyat (KUR), 
perluasan kredit modal kerja, 
restrukturisasi dan penjami-
nan kredit UMKM, Banpres 
Produktif  Usaha Mikro, dan 
fasilitas lainnya.

Menteri Koordinator Bi-
dang Perekonomian Airlang-
ga Hartarto mengungkapkan, 
UMKM menyerap Rp32,72 
triliun, lebih dari separuh dari 
realisasi program PEN senilai 
Rp61,62 triliun. 

Khususnya, pada kategori 
KUR super mikro di mana 
lebih dari 90% penerima 
manfaatnya adalah perem-
puan.

“Kita perlu melakukan 
kolaborasi antar stakehold-
er dan membekali UMKM 
dengan akses pasar, akses 
finansial, dan akses teknologi 
dengan pemberdayaan mau-
pun pendidikan. Semoga kita 
bisa mendorong semangat 

UMKM perempuan untuk 
bangkit, maju bersama, men-
jadi UMKM yang tangguh 
dan dapat naik kelas,”  kata 
Airlangga, dalam webinar, 
Selasa (5/10). 

Menteri Koperasi dan 
Usaha Kecil dan Menengah 
Teten Masduki  menimpali, 
pemerintah terus berupaya 
meningkatkan kinerja para 
pengusaha berskala mikro, 
kecil, dan menengah, salah 
satunya melalui upaya digi-
talisasi.

“Kita terus mendorong 
UMKM agar go digital, dan 
target kita di 2024 adalah 
30 juta UMKM sudah go 
digital. Saat ini baru sekitar 
15,9 juta UMKM yang su-
dah terhubung ke ekosistim 
digital, atau sekitar 24%. 
Angka ini tumbuh 99% jika 
dibandingkan pada awal 2020 
atau sebelum pandemi,” jelas 
Teten.

Usaha mikro, kecil dan 
menengah (UMKM) dan 
peranan perempuan menjadi 
perhatian pemerintah dalam 

JAKARTA (IM) - PT Bank 
Negara Indonesia (Persero) Tbk 
(BBNI) dan PT Chandra Asri Petro-
chemical, Tbk (TPIA) menandatan-
gani kerja sama fasilitas pembiayaan 
berskema term loan baru dengan 
balloon payment senilai total US$250 
juta atau sekitar Rp3,5 Triliun (kurs 
Rp14.310 per Dollar AS).

Kerja sama ini ditandai den-
gan penandatanganan Perjanjian 
Kredit oleh Pemimpin Divisi Bis-
nis Korporasi 2 BNI Ditya Maha-
rhani Harninda dan Director of  
Finance Chandra Asri Andre Khor 
Kah Hin serta Director of  Human 
Resources & Corporate Affairs 
Chandra Asri, Suryandi di Jakarta, 
Selasa (5/10). Acara tersebut juga 
dihadiri oleh Direktur Corporate 
Banking BNI Silvano Rumantir.

Skema pembiayaan dibagi 
menjadi dua fasilitas. Pertama, 
fasilitas Term Loan 1 dengan 
maksimum US$150 juta yang digu-
nakan untuk membiayai buyback 
obligasi dan refi nancing hutang 
eksisting perusahaan dengan tenor 
tujuh tahun. Kedua, fasilitas Term 
Loan 2 dengan maksimum US$100 
Juta, untuk membiayai kebutuhan 
pra operasi kompleks petrokimia 
kedua yang berskala global (CAP2) 
dengan tenor sepuluh tahun.

Direktur Corporate Banking 
BNI Silvano Rumantir menjelaskan, 
pembiayaan ini merupakan komit-
men BNI untuk menyasar segmen 
yang berisiko rendah, yaitu segmen 
nasabah korporasi yang termasuk 
ke dalam nasabah Top Tier. Pembi-

ayaan ini merupakan langkah awal 
dari pengembangan bisnis antara 
BNI dan Chandra Asri.

“Kami mengharapkan BNI 
dapat menjadi preferred part-
ner bagi perusahaan dan dapat 
memberikan Financial Solutions 
dengan menyediakan berbagai 
produk dan layanan perbankan 
yang lengkap dan komprehensif  
bagi perusahaan. Pembiayaan ke 
sektor Petrokimia ini merupakan 
wujud dari komitmen BNI un-
tuk mengurangi ketergantungan 
Indonesia terhadap impor barang 
produk Petrokimia,” ungkapnya.

Silvano berharap  kerja sama 
dengan Chandra Asri juga diharap-
kan dapat terus terjalin secara ber-
kesinambungan dan berkelanjutan 
seiring dengan rencana BNI untuk 
mengembangkan business banking 
yang sehat dan prudent.

Presiden Direktur Chandra Asri 
Erwin Ciputra menyampaikan kemi-
traan dengan BNI ini merupakan 
sebuah langkah bagi Chandra Asri 
untuk terus meningkatkan kinerja 
keuangan agar dapat memberikan 
keunggulan operasional.

Chandra Asri merupakan 
perusahaan petrokimia terbesar 
yang terintegrasi di Indonesia. 
Perusahaan terus berkomitmen 
meningkatkan kapasitas untuk 
memenuhi permintaan domestik 
terhadap produk petrokimia yang 
semakin meningkat. Salah satu 
strategi Perusahaan adalah dengan 
pengembanan CAP2 yang berskala 
global. ● hen

BNI dan Chandra Asri Tandatangani 
Kerja Sama Fasilitas Pembiayaan

PELUANG BISNIS JASA PENCIPTA KONTEN
Pekerja kreatif mengunggah konten video sebuah 
perusahaan di media sosial di studio perusahaan 
 rintisan digital Konten Porer, Malang, Jawa Timur, 
Selasa (5/10). Perusahaan yang bergerak di bidang 
jasa penciptaan konten (content creator)  tersebut 
berupaya menangkap peluang bisnis dengan 
 mengajak kerja sama sejumlah perusahaan, instansi 
pemerintah serta pegiat media sosial seiring makin 
meningkatnya pengguna internet di Indonesia yang 
menurut layanan manajemen konten HootSuite 
mencapai 202,6 juta jiwa di awal tahun 2021 dan 
diperkirakan akan terus meningkat. 

IDN/ANTARA 

PLN Bakal Ganti PLTU Batu 
Bara Mulai 2025

JAKARTA (IM) - PT 
PLN (Persero) bakal meng-
ganti sejumlah Pembangkit 
Listrik Tenaga Uap (PLTU) 
menjadi pembangkit lis-
trik energi baru terbarukan 
(EBT) mulai tahun 2025. 
Langkah ini sebagai salah 
satu wujud komitmen PLN 
untuk mengejar bauran 
EBT sebanyak 23% di ta-
hun 2025.

 Perseroan juga menge-
jar target tambahan pem-
bangkit EBT dengan porsi 
51,6% dalam Rencana 
Usaha Penyediaan Tenaga 
Listrik (RUPTL) PLN 2021-
2030.

“Program selanjutnya 
setelah tahun 2025 pem-
bangkit yang sebelumnya 
dirancang menggunakan 
PLTU batu bara diganti 
PLT EBT base 1GW. Serta 
melakukan retirement 1,1 
GW PLTU sub critikal di 
Muara Karang, Tanjung 

Priok, Tambak Lorok, dan 
Gresik pada tahun 2030,” 
kata Direktur Utama PLN 
Zulkifli Zaini dalam kon-
ferensi pers RUPTL PLN 
2021, Selasa (5/10).

Zulkifli menuturkan, 
pihaknya akan meningkat-
kan keberhasilan commer-
cial operation date (COD) 
Pembangkit Listrik Tenaga 
Panas Bumi (PLTP) dan 
Pembangkit Listrik Tenaga 
Air (PLTA). 

Kemudian, mendorong 
program dediselisasi Pem-
bangkit Listrik Tenaga Die-
sel (PLTD).

Pihaknya juga mendo-
rong pembangunan Pem-
bangkit Listrik Tenaga Surya 
(PLTS) dan Pembangkit 
Listrik Tenaga Bayu (PLTB). 
Kemudian, mendorong im-
plementasi co-firing bio-
massa pada PLTU.

Direktur Perencanaan 
Korporat PLN Evy Hary-

adi menuturkan, sejumlah 
strategi dilakukan untuk 
mengejar bauran energi 
EBT 23% di tahun 2025. 
Seperti  meningkatkan ke-
berhasilan COD PLTP 1,4 
giga watt (GW) dan PLTA/
PLTM 4,2 GW.

“Terdapat juga program 
dediselisasi PLTD sebesar 
588 MW atau setara kombi-
nasi PLTS 1,2 GW dengan 
baterai storage,” katanya.

Kemudian, pemban-
gunan PLTS 4,7 GW dan 
PLTB 0,6 GW yang terse-
bar di berbagai wilayah. 
Lalu, implementasi co-fi ring 
PLTU yang diperkirakan 
meningkatkan bauran energi 
sekitar 6%.

“Di samping juga sep-
erti yang sudah dijelaskan 
sebelumnya pembangkit 
EBT base load 1 GW, ter-
masuk retirement 1,1 GW 
PLTU sub critical di periode 
2026-2030,” katanya. ● dro

Memperingati Hari Batik Nasional, LAKON Indonesia Bersama 
Kemenparekraf Gelar GANTARI di Candi Prambanan

 Adi PurnomoDidi Nini ThowokThresia MaretaNia Niscaya
JAKARTA (IM) - Mem-

peringati Hari Batik Nasional, 
LAKON Indonesia beker-
jasama dengan Kementrian 
Parekraf  dan JF3 (Jakarta 
Fashion and Food Festival) 
akan menggelar GANTARI, 
di komplek Candi Prambanan, 
Jawa Tengah, pada Sabtu, 9 
Oktober 2021 mendatang. 

Perhelatan budaya ini akan 
dikemas secara hybrid dengan 
penonton yang sangat terbatas 
dengan protokol kesehatan 
yang sangat ketat, serta akan di-
tayangkan secara daring di kanal 
Instagram dan YouTube Lakon 
Indonesia serta Kemenparekraf.

“Karena kami ingin agar 
lebih banyak kalangan yang 
dapat ikut merayakan Hari Ba-
tik Nasional, menjadikan Batik 
benar-benar sebagai suatu ke-
banggaan karena ini adalah salah 
satu karya seni yang asli milik 
bangsa Indonesia,” kata Pendiri 
LAKON Indonesia Thresia 
Mareta, dalam press conference 
virtual, Selasa (5/10). 

Hadir juga sebagai nara-
sumber dalam press confer-
ence tersebut Deputi Bidang 
Pemasaran Kemenparekraf  
Nia Niscaya, Maestro Tari Didi 
Nini Thowok dan Arsitek Adi 

Purnomo.
Thresia menambahkan, 

GANTARI merupakan se-
buah perjalanan untuk men-
dalami dan menyempurnakan 
cerita LAKON Indonesia, 
sebagai kelanjutan dari Pak-
aiankoe yang telah digelar 15 
November tahun lalu di area 
SCBD, Jakarta.

“Per jalanan ini adalah 
cerita yang menggambarkan 
metamorfosa Lakon Indo-
nesia. Melakoni peranannya 
dalam menggali budaya dan 
tradisi serta mempertahankan 
prinsip dasar yang telah diwar-
iskan secara turun temurun 
untuk Kita Semua,” ujarnya. 

Masih dengan nafas yang 
sama, sambungnya, kali ini LA-
KON Indonesia akan mem-
presentasikan koleksi yang 
lebih matang dan lebih dalam 
berupa 130 koleksi pakaian 
siap pakai yang akan diper-
agakan oleh 100 orang model.

Mengangkat kekayaan kain 
hasil karya tangan pengra-
jin tradisional berupa batik, 
jumputan, dan tenun lurik, 
dengan bahan serat natural 
yang memang sangat cocok 
dengan iklim tropis Indonesia. 
Semua kain tersebut adalah 

hasil kerjasama LAKON Indo-
nesia dengan para pengrajin di 
daerah Jawa yang saat ini telah 
menginjak tahun kedua. 

Dimana LAKON Indo-
nesia tidak hanya membina 
mereka, melainkan juga mem-
bantu mereka melakukan berb-
agai eksperimen, memberikan 
ilmu-ilmu dan pandangan-
pandangan baru yang akan 
dapat membantu mereka un-
tuk menghasilkan karya yang 
lebih baik dan berkembang. 
Hal inilah yang akan menjadi 
modal bagi mereka untuk 
dapat terus bergerak di masa 
yang akan datang.

Dalam pagelaran kali ini, 
LAKON Indonesia mendapat 
kesempatan untuk berkolab-
orasi dengan lebih banyak 
pihak, mulai dari pengrajin, 
artisan, seniman, Irsan - de-
signer, Adi Purnomo - arsitek, 
hingga badan pemerintah dan 
Kementrian Parekraf. 

Dengan begitu, diharap-
kan dapat membantu para 
pengrajin, UMKM, terutama 
dalam industri fashion dan 
industri kreatif  lain sebagai 
pendukungnya untuk bergerak, 
terutama di dalam masa pan-
demi ini. 

“Kami juga ingin menyam-
paikan semangat bahwa pan-
demi ini tidak melemahkan, 
melainkan menyatukan kita 
untuk dapat bergerak bersama 
dalam membuat pembaharuan 
yang akan terus menguatkan 
Indonesia” ujar Thresia. 

Melalui pagelaran kali ini, 
LAKON Indonesia juga ingin 
memberikan penghormatan 
bagi kaum perempuan yang 

memiliki peran penting dalam 
pewarisan nilai budaya dan 
etika. Serta para seniman 
tradisional yang telah setia 
mengabdikan diri bagi dunia 
seni yang dicintainya.

LAKON Indonesia 
tidak hanya mempresen-
tasikan pakaian atau kain 
tradisional, tetapi juga 
mempresentasikan budaya 
dan tradisi Indonesia yang 
memiliki nilai yang sangat 
tinggi dan dalam. 

Disertai dengan hara-
pan bahwa segala eksplorasi 
dan eksekusi di presentasi 
ini dapat membawa karya 
Indonesia untuk bisa lebih 
dihargai oleh dunia Inter-
nasional, sehingga dapat 
membuka peluang yang 
lebih besar untuk kema-
juan ekonomi masyarakat 
luas. ● kris

Thresia Mareta (Founder Lakon)
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