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KEMENHUB DUKUNG INTEGRASI TRANSPORTASI MASSAL JABODETABEK
Kendaraan melintas di bawah jalur LRT, Kuningan, Jakarta, Rabu (6/10). Kementerian Perhubungan (Kemenhub) 
 mendukung penuh dilakukannya pengintegrasian transportasi massal di Jabodetabek yang diharapkan meningkatkan 
konektivitas  antarmoda di wilayah Jakarta dan daerah sekitarnya seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
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gible Heritage of  Humanity. 
“Selain itu, batik merupakan 
seni kerajinan yang termasuk 
dalam industri kreatif  dan saat 
ini trennya terus berkembang 
di masyarakat,” tuturnya.

Melalui Keputusan Pres-
iden Nomor 33 Tahun 2009, 
pemerintah menetapkan tang-
gal 2 Oktober sebagai Hari 
Batik Nasional. Penetapan hari 

Batik Nasional ini merupakan 
upaya untuk  meningkatkan 
kesadaran masyarakat terha-
dap upaya perlindungan dan 
pengembangan batik Indo-
nesia.

“Kami meyakini, bahwa 
kelestarian batik sebagai bu-
daya, bahkan sebagai identitas 
bangsa Indonesia, berhubun-
gan sangat erat dengan kehadi-

ran industri batik itu sendiri. 
Industri batik dalam neg-
eri semakin berdaya saing 
dan mampu menghasilkan 
batik-batik yang diminati 
pasar, dengan harga yang 
terjangkau di setiap tingka-
tan pangsa pasar, serta den-
gan profi t yang baik untuk 
pelaku usahanya,” papar 
Agus. ● dro

Serap 200 Ribu Tenaga Kerja, Ekspor 
Industri Batik Tembus USD533 Juta
Menurut Agus Gumiwang  Kartasasmita, 
industri batik mendapat  prioritas 
 pengembangan karena dinilai  mempunyai 
daya ungkit besar dalam mendongkrak 
pertumbuhan ekonomi  nasional.  “Industri 
batik kita mampu memberikan kontribusi 
signifi kan  terhadap perekonomian nasional 
dan produknya telah diminati pasar global,” 
ungkapnya.

JAKARTA (IM) - Industri 
batik merupakan salah satu 
sektor yang selama ini mem-
berikan kontribusi signfi kan 
bagi perekonomian nasional, 
termasuk yang banyak mem-
buka lapangan kerja. Sebab, 
sektor yang didominasi oleh 
industri kecil dan menengah 
(IKM) ini telah menyerap 
tenaga kerja sebanyak 200 ribu 
orang dari 47 ribu unit usaha 
yang tersebar di 101 sentra 
wilayah Indonesia.

“Industri batik, yang meru-
pakan bagian dari industri 
tesktil, juga menjadi salah satu 
sektor andalan dalam imple-
mentasi peta jalan terintegrasi 
Making Indonesia 4.0,” kata 
Menteri Perindustrian Agus 
Gumiwang Kartasasmita pada 
acara Puncak Peringatan Hari 
Batik Nasional 2021 di Yogya-
karta, Rabu (6/10), seperti di-
lansir dari laman Kemenperin.

Menurut Agus, indus-
tri batik mendapat prioritas 
pengembangan karena dinilai 

mempunyai daya ungkit be-
sar dalam mendongkrak per-
tumbuhan ekonomi nasional.  
“Industri batik kita mampu 
memberikan kontribusi signifi -
kan terhadap perekonomian 
nasional dan produknya telah 
diminati pasar global,” ung-
kapnya.

Kementerian Perindustrian 
mencatat, capaian ekspor batik 
pada tahun 2020 mencapai 
USD532,7 juta, dan selama 
periode triwulan I tahun 2021 
mampu menembus USD157,8 
juta. “Industri batik telah ber-
peran penting bagi pereko-
nomian nasional dan berhasil 
menjadi market leader pasar 
batik dunia,” ujar Agus.

 Ia menambahkan, batik 
adalah identitas bagi bangsa 
Indonesia. Hal ini diperkuat 
melalui pengakuan UNESCO 
yang menyatakan bahwa batik 
Indonesia sebagai salah satu 
warisan budaya tak benda milik 
dunia pada bidang Master-
pieces of  the Oral and Intan-

JAKARTA (IM) - Pe-
manfaatan campuran bioavtur 
2,4% atau J2.4 telah sukses 
melewati uji terbang den-
gan menggunakan pesawat 
CN235-200 FTB. Bahan bakar 
nabati ini punya potensi pasar 
Rp1,1 triliun per tahun.

“Pangsa pasar J2.4 diperki-
rakan mencapai Rp1,1 triliun,”  
kata Menteri Koordinator 
Bidang Perekonomian Air-
langga Hartarto  dalam acara 
Seremoni Keberhasilan Uji 
Terbang Pesawat CN235 Cam-
puran Bahan Bakar Bioavtur 
2,4%, Rabu (6/10).

Airlangga mengungkapkan, 
pemerintah telah menyediakan 
sejumlah insentif  yang siap 
untuk dimanfaatkan, termasuk 
insentif  dari sisi perpajakan.

“Tentu dengan kebijakan 
pemerintah yang sudah mem-
berikan super deduction tax, 
kegiatan-kegiatan ini bisa 
mendapatkan inovasi tax ter-
hadap korporasi yang mespon-
sori apakah itu PTDI, apakah 
Pertamina tergantung leading 
sectornya, dan pemerintah bisa 
memberikan sampai dengan 
300%,” paparnya.

Direktur Utama PT Per-
tamina (Persero) Nicke Widy-
awati pada acara yang sama 
mengatakan, untuk mem-
produksi dan menjual J2.4 
harus dilihat secara utuh. Se-
bab, ada bahan baku yang 
tidak dikontrol oleh Pertamina 
yakni crude palm oil (CPO). 
Maka itu, dia berharap adanya 
sebuah kebijakan yang men-

dukung keberlangsungan dari 
program ini.

“Kita berharap ini ada 
suatu kebijakan yang utuh dari 
hulu ke hilir bagaimana supaya 
program ini sustain, continue, 
kalau sekarang 2,4% nanti 5 
kemudian 10 nanti bertambah, 
tentu kita harapkan ada suatu 
komitmen baik itu volume 
yang memang dialokasikan 
untuk bioavtur ini, yang kedua 
komersialisasi,” katanya.

Nicke juga mengatakan, 
perlu dilihat pula rencana 
pemerintah menerapkan pajak 
karbon pada tahun depan. 
“Tentu ada aspek lain yang 
harus kita lihat, apalagi ta-
hun depan dari Kementerian 
Keuangan akan menerap-
kan carbon tax, tentu kita 
harus lihat ini sebagai suatu 
mechanism yang bisa kalau 
kita map-kan dengan harga 
itu tentu akan berpengaruh ke 
perekonomian,” katanya.

Ia menegaskan,  Pertamina  
berkomitmen menyiapkan 
kilang-kilang untuk mem-
produksi bioavtur ini. Ada dua 
kilang yang disiapkan yakni 
Kilang Dumai dan Cilacap. 
“Komitmen Pertamina, satu 
adalah, kita harus menyiapkan 
kilang-kilang Pertamina untuk 
siap memproduksi bioavtur 
sesuai dengan regulasi dan juga 
standar internasional tentunya. 
Dan kita akan siapkan ada 
dua, yang siap itu di Kilang 
Dumai dan di Kilang Cilacap, 
ini dua yang komitmen kita,” 
urainya. ● hen

Bioavtur Punya Potensi 
Pasar Rp1,1 Triliun

JAKARTA (IM) - PT Day-
amitra Telekomunikasi (Mitratel), 
selaku anak usaha PT Telkom 
Indonesia (Persero),  berencana 
melakukan initial public offering 
(IPO) pada akhir tahun 2021.  
Kementerian BUMN memastikan 
baru Mitratel, anak usaha BUMN 
yang akan melantai di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) pada 2021.

Staf  Khusus Menteri BUMN, 
Arya Sinulingga mengatakan IPO 
anak usaha BUMN lainnya ma-
sih dalam persiapan. IPO anak 
usaha PT Telkom Indonesia Tbk 
(TLKM) itu disebut akan sukses 
dikarenakan mempunyai funda-
mental yang kuat di sektor industri 
telekomunikasi.

“Yang pasti Mitratel yang 
terdekat, perusahaan pemilik tower 
terbesar ini akan menjadi bintang-
nya perusahaan di industri ini ,” 
ujar Arya,  Rabu (6/10).

Disebutkan Arya, fundamen-
tal Mitratel dapat dilihat dari aset 
dan layanan yang dimiliki oleh 
perseroan yang tidak dimiliki oleh 
perusahaan sejenis di sektor bisnis 
menara telekomunikasi.

Tidak hanya bisnis menara 
telekomunikasi untuk meningkat-
kan kinerjanya, Mitratel memiliki 
strategi pertumbuhan jangka 
panjang, dengan masuk ke digital 
infrastruktur jaringan 5G yang 
sedang berkembang. Rencananya, 
Mitratel juga mau ekspansi di 
kawasan Asia Tenggara ataupun 

Asia Pasifi k.
Saat ini Mitratel memiliki 28 

ribu menara telekomunikasi yang 
tersebar di seluruh Indonesia. Nilai 
tambah dari Mitratel bukan hanya 
kepemilikan menara telekomuni-
kasi terbesar di Indonesia, namun 
juga didukung dengan jaringan 
kabel serat optik.

“Mitratel di-support oleh fi ber 
optik, sehingga tower-tower yang 
dimiliki Mitratel punya power yang 
kuat, bukan sekadar radio. Dan ini 
merupakan kelebihan yang dimil-
iki Mitratel. Dari tower memang 
bisa diimbangi oleh perusahaan 
yang lain, tapi dari sisi fi ber optik, 
Mitratel ini powerful,”  kata Arya.

Perseroan sebelumnya su-
dah menerima pengalihan 4.000 
menara milik PT Telekomunikasi 
Selular (Telkomsel). Vice President 
Investor Relations PT Telkom 
Indonesia (Persero) Tbk Andi 
Setiawan  pernah menjelaskan, 
Telkomsel pertama kali melaku-
kan pengalihan Menara pada 14 
Oktober 2020 sebanyak 6.050 unit, 
kemudian Telkomsel melakukan 
pengalihan lagi 4.000 unit Menara 
pada 31 Agustus 2021.

Pengalihan ini menurut Andi 
bertujuan untuk memperkuat 
fundamental bisnis dan men-
ciptakan nilai tambah Mitratel. 
Sedangkan bagi Telkomsel pen-
galihan menara akan menjadikan 
Telkomsel lebih fokus pada bisnis 
utamanya. ● pan

Dayamitra Telekomunikasi 
Segera Melantai di Bursa

KENAIKAN JUMLAH PENUMPANG DI BANDARA 
INTERNASIONAL LOMBOK

Suasana terminal kedatangan Bandara 
 Internasional Lombok di Praya, Lombok Tengah, 
NTB, Rabu (6/10). Menurut data PT Angkasa 
Pura I (Persero) Bandara Lombok mencatat ke-
naikan jumlah penumpang sebesar 15 persen di 
Agustus 2021 jika dibandingkan dengan Juli 2021 
yang  kenaikan jumlah penumpang ini seiring 
dengan  kebijakan pemerintah yang melakukan 
 penyesuaian batas tarif tertinggi pemeriksaan 
RT-PCR (Reserve Transcription Polymerase Chain 
Reaction) pada 16 Agustus 2021 lalu. 
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PELUNCURAN SENTRA VAKSINASI DI HUTAN GUNUNGKIDUL
Public Relations Manager tiket.com Sandra Darmosumarto (ketiga kiri) 
 bersama Direktur Utama Badan Otorita Borobudur Indah Juanita (kiri), 
Wakil Ketua I TP PKK DIY Kanjeng Gusti Bendara Raden Ayu Paku Alam 
X (kedua kiri) dan Bupati Gunungkidul, Sunaryanta (kanan)   memberikan 
pemaparan saat peluncuran fasilitas sentra vaksinasi C ovid-19 di 
Rest Area Hutan Bunder, Gunungkidul, D.I Yogyakarta, Rabu (6/10). 
Peluncuran fasilitas sentra vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat yang 
digagas oleh tiket.com itu guna mendukung program wisata vaksin 
di berbagai destinasi wisata Indonesia serta percepatan menuju Herd 
Immunity Covid-19.
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Kapitalisasi Pasar BRI Tembus 
Rp624,42 Triliun

 JAKARTA (IM) - Pas-
ca melakukan aksi korporasi 
Penambahan Modal dengan 
Hak Memesan Efek Ter-
lebih Dahulu (PMHMETD) 
atau rights issue jumbo 
senilai Rp95,9 triliun, harga 
saham PT Bank Rakyat 
Indonesia Tbk (BRI) terus 
mengalami apresiasi.

Mengutip RTI, harga sa-
ham BBRI pada penutupan 
perdagangan Rabu (6/10) 
naik 190 poin atau 4,83% 
ke level Rp 4.120/lembar 
saham. Sebanyak 446,71 juta 
lembar saham terpantau di-
perdagangkan dengan nilai 
transaksi mencapai Rp1,83 
triliun.

Adapun kenaikan ini 
membuat kapitalisasi pasar 
BBRI menembus di atas 
Rp600 triliun, atau tepatnya 
Rp624,42 triliun. Hal ini 
juga membuat saham BBRI 
menjadi salah satu movers 
IHSG hari ini di tengah 
penguatannya yang menca-
pai 2,06%.

Selain itu, saham bank 
pelat merah yang fokus di 
segmen mikro dan ultra mi-
kro ini juga terus diborong 
asing. Aksi beli investor as-
ing terpantau 36,94% atau 
377,2 juta lembar saham 
senilai Rp1,5 triliun. Semen-

tara aksi beli investor lokal 
terpantau sebanyak 13,06% 
atau sebanyak 132,6 juta 
lembar saham dengan nilai 
transaksi mencapai Rp542,3 
miliar.

Untuk diketahui, rights 
issue BRI dengan nominal 
terbesar di Asia Tenggara, 
ketiga se-Asia dan menjadi 
nomor 7 secara global atau 
senilai Rp95,9 triliun itu 
telah membuktikan bahwa 
Indonesia punya market be-
sar. Terlebih dengan adanya 
sumber pertumbuhan baru 
perseroan melalui Holding 
Ultra Mikro.

Direktur Utama BRI Su-
narso mengatakan, Holding 
BUMN Ultra Mikro yang 
dibiayai hasil rights issue 
akan berkontribusi terhadap 
konsep-konsep pemban-
gunan yang berdasarkan 
Environmental, Social, dan 
Governance (ESG).

“Di mana melalui pem-
berdayaan pelaku usaha ultra 
mikro akan meningkatkan 
kapabilitas usaha di segmen 
ini, selain juga peningkatan 
literasi dan inklusi keuangan,” 
ujar Sunarso dalam keteran-
gannya, Rabu (6/10).

Terkait potensi bisnis 
yang besar di ekosistem 
usaha UMi tersebut data 

Kementerian Koperasi dan 
UKM menyebut pada 2019 
dari 65 juta usaha mikro atau 
98,67% dari total usaha di 
Indonesia, terdapat sekitar 
58 juta usaha ultra mikro 
di dalamnya. Namun hanya 
sekitar 20 juta usaha ultra 
mikro saja yang telah mem-
peroleh akses pendanaan 
dari sumber formal sep-
erti bank, BPR, perusahaan 
gadai, koperasi, maupun 
lembaga keuangan lainnya.

Dengan jumlah unit 
usaha yang besar itu, bisnis 
segmen mikro dan UMi di 
dalamnya mampu menyerap 
hingga 109,84 juta tenaga 
kerja di Tanah Air atau 
menyedot 89,04% dari total 
pekerja secara nasional. Se-
mentara sumbangsihnya ter-
hadap PDB sekitar 37,35%.

“Nanti secara keseluru-
han porsi kredit mikro send-
iri di BRI itu bisa 50% (dari 
total portofolio UMKM). 
Saat ini 40% mau menuju 
ke 45%. Tapi dengan ber-
gabungnya dua saudara baru 
ini (Pegadaian dan PNM), 
yang spesialisasinya di ultra 
mikro, porsi di mikro dapat 
mencapai 50%. Sedangkan 
porsi di UMKM sekarang 
80%, kita mau naikan men-
jadi 85%,” ujarnya. ● dot
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