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DISKRESI ANAK DIBAWAH 12 TAHUN MASUK TEMPAT WISATA
Warga bersama anaknya berwisata di kawasan Kali Besar, Kota Tua, Jakarta, Sabtu (9/10). Kementerian Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) memberikan diskresi bagi anak berusia di bawah 12 tahun untuk bisa masuk ke objek 
wisata dengan syarat harus ditemani orang tua yang sudah menerima vaksin Covid-19. 

IDN/ANTARA 

harapan untuk meningkat-
kan ekspor pelaku IKM guna 
mendukung upaya pemulihan 
ekonomi basional. “Karena 
banyak pelaku IKM kita yang 
sudah mampu menghasilkan 
produk yang berdaya saing di 
kancah global. Hal ini yang 
perlu terus kita pacu,” ujarnya.

Program ‘Aku Siap Ekspor’ 
meliputi kegiatanworkshop, 
webinar, pendampingan, dis-
kusi, dan pameran yang ber-
langsung sampai 31 Desember 
2022. Para tenaga pelatih dan 
pendamping berasal dari pe-
mangku kepentingan yang 
terlibat agar para pelaku usaha 

mempunyai pengetahuan dan 
wawasan serta kesiapan un-
tuk dapat memasuki pasar 
ekspor.

“Prog ram ‘Aku  S i ap 
Ekspor’ dipayungi oleh Per-
janjian Kerja Sama yang sub-
stansinya telah dibahas dan 
disepakati oleh seluruh pihak,” 
tutur Plt. Direktur Jenderal 
Industri Kecil, Menengah dan 
Aneka (IKMA) Kemenperin 
Reni Yanita.

Kemenperin memiliki per-
an dan kewajiban antara lain 
mendukung penyelenggaraan 
kegiatan workshop, pelatihan, 
seminar serta pendampingan 

untuk perusahaan terpilih 
pada Program Aku Siap 
Ekspor, serta mendukung 
promosi sektor home deco-
ration dan furnitur pada 
agenda promosi dan pema-
saran Kemenperin di pasar 
internasional.

“Diharapkan Program 
Aku Siap Ekspor khususnya 
pada pelaku IKM produk 
home decoration dan fur-
niture, dapat memperkuat 
kapasitas Indonesia dalam 
perdagangan Internasional 
sehingga dapat meningkat-
kan ekspor nasional,”  ujar 
Reni .● pan

Wujudkan IKM Go Global, Kemenperin 
Dukung Program ‘Aku Siap Ekspor’
Dody Widodo menjelaskan, Kemenperin 
mengapresiasi upaya dari semua pihak 
yang terlibat dalam kerja sama ini dengan 
harapan untuk meningkatkan ekspor 
pelaku IKM guna mendukung upaya 
pemulihan ekonomi basional. “Karena 
banyak pelaku IKM kita yang sudah 
 mampu menghasilkan produk yang 
 berdaya saing di kancah global. Hal ini 
yang perlu terus kita pacu,” ujar Dody.

JAKARTA (IM) - Peranan 
ekspor sebagai salah satu sum-
ber utama penerimaan devisa 
negara menjadi sangat penting 
dalam menunjang kelangsun-
gan pembangunan perekono-
mian nasional. Kinerja ekspor 
Indonesia sampaiakhir Agus-
tus tahun 2021 mencatatkan 
nilai surplus sebesar USD12,86 
miliar. 

Dalam rangka mening-
katkan ekspor produk home 
decoration dan furnitur ke 
pasar Internasional, khususnya 
untuk memperkuat kapasi-
tas ekspor yang kompetitif  
bagi pelaku Usaha Kecil dan 
Menengah serta Industri Ke-
cil dan Industri Menengah 
(UKM/IKM),Kementerian 
Perindustrian (Kemenperin) 
bersinergi dengan para pe-
mangku kepentingan terkait, 
yang meliputi Kementerian 
Perindustrian, Kementerian 
Perdagangan, Kementerian 
Pariwisata dan Ekonom Kre-
atif, Dewan Kerajinan Nasi-
onal (Dekranas), Himpunan 
Industri Mebel dan Kerajinan 
Indonesia (HIMKI), serta 
Yayasan Business & Export 
Development Organization.

Kolaborasi tersebut ditu-

angkan dalam bentuk Perjan-
jian Kerja Sama (PKS) tentang 
program ‘Aku Siap Ekspor’. 
PKS ditandatangani oleh Di-
rektur Jenderal Pengembangan 
Ekspor NasionalKementerian 
Perdagangan, Sekretaris Jen-
deral Kemenperin, Deputi 
Bidang Pemasaran Kement-
erian Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif, Sekretaris Jenderal 
Dewan Kerajinan Nasional 
(Dekranas), Ketua Presidium 
Himpunan Industri Mebel 
dan Kerajinan Indonesia, serta 
Ketua Yayasan Business & 
Export Development Orga-
nization.

“Kolaborasi enam institusi 
ini dalam rangka memberikan 
peningkatan kapasitas berupa 
pelatihan dan pendampingan, 
serta pembukaan akses pasar 
kepada pelaku UKM/IKM 
yang bergerak di sektor home 
decoration, dengan jumlah 
peserta yang telah terkurasi se-
banyak 114 IKM,” kata Sekjen 
Kemenperin, Dody Widodo 
di Jakarta, seperti dilansir dari 
Kemenperin, Minggu (10/10).

Dody menjelaskan, Ke-
menperin mengapresiasi upaya 
dari semua pihak yang terlibat 
dalam kerja sama ini dengan 

JAKARTA (IM) - PT 
Waskita Karya (Persero) Tbk 
memproyeksikan perolehan 
nilai kontrak baru sebesar 
Rp25 triliun-Rp30 triliun pada 
tahun 2022.

Perolehan kontrak baru 
ini diharapkan dari proyek 
yang diinisiasi oleh perseroan 
sendiri, lalu dari proyek-proyek 
konvensional, baik dari Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) 
maupun dari Kementerian dan 
swasta.

“Di tahun 2022, rencana 
Waskita memproyeksikan nilai 
kontrak baru berkisar antara 
Rp25 triliun- Rp30 triliun,” 
kata Direktur Operasi III 
Waskita Karya, Gunadi,  dalam 
public expose, akhir pekan 
kemarin.

Hingga saat ini, perolehan 
total nilai kontrak Waskita 
Karya telah mencapai Rp52,87 
triliun atau naik 13,93 persen 
ketimbang periode yang sama 
pada tahun lalu Rp46,41 tril-
iun. Perseroan baru-baru ini 
telah mendapatkan kontrak 
baru sebesar Rp460 miliar dari 
proyek pengendalian banjir 
dan rob sungai Loji-Banger 
Paket I di Pekalongan, Jawa 
Tengah.

Waskita Karya ditunjuk 

sebagai kontraktor dalam 
pembanguna proyek tersebut 
setelah selesainya proses pen-
gadaan jasa konstruksi dan 
konsultasi.

Selain itu, surat penunjuk-
kan penyedia paket pekerjaan 
oleh Balai Besar Wilayah Sun-
gai (BBWS) Pemali Juana Ke-
menterian Pekerjaan Umum 
dan  Per umahan  Rakya t 
(PUPR) diterbitkan.

Penunjukkan ini tertuang 
dalam perjanjian kontrak yang 
ditandatangani oleh Senior 
Vice President Infrastructure 
I Division Waskita Karya I 
Nyoman Agus Pastima dan 
disaksikan oleh Bambang.

Pengerjaan proyek akan 
memakan waktu 720 hari 
mulai 30 September 2021 
hingga 3 Oktober 2023 yang 
diharapkan tuntas tepat waktu. 
Adapun sumber pendanaan 
dalam proyek ini berasal dari 
Anggaran Pendapatan Belanja 
Negara (APBN) Tahun 2021-
2023.

Pada proyek ini, ada 13 
lingkup pekerjaan yang diker-
jakan Waskita yaitu persiapan, 
sistem manajemen kesela-
matan konstruksi, cofferdam, 
kolam retensi, dan kolam tam-
bat kapal. ● dot

Waskita Bidik Kontrak 
Baru hingga Rp30 Triliun

JAKARTA (IM) - Satuan 
Kerja Khusus Pelaksana Keg-
iatan Usaha Hulu Minyak dan 
Gas Bumi (SKK Migas) dan 
Pertamina Hulu Energi (PHE) 
Jambi Merang akan melakukan 
survei geofi sika di Cekungan 
Bintuni dan Salawati, Papua 
Barat. PHE bakal memanfaat-
kan teknologi enhanced Full 
Tensor Gradiometry (eFTG).

Survei eFTG dilakukan 
di sepanjang 23.000 km dan 
mencakup area seluas 45.000 
km2. Adapun kegiatan dijad-
walkan akan dimulai pada 12 
Oktober 2021.

Seperti diketahui, Tim 
Teknis Pelaksana Teknis Survei 
Geofi sika telah melaksanakan 
inspeksi keandalan dan pera-
latan fasilitas pesawat survei 
di Bandara Pondok Cabe, 
Banten, pada Senin (4/10) lalu.

Ketua Tim Teknis Pelak-
sana Teknis Survei Geofi sika 
dan selaku Vice President New 
Venture Subholding Upstream 
Pertamina, Agung Prasetyo 
menyampaikan,  pihaknya 
berkomitmen melakukan ke-
giatan eksplorasi, baik di area 
eksisting maupun area frontier 
atau new venture dalam rangka 
mencari potensi cadangan 
hidrokarbon baru.

“Selain Cekungan Bin-
tuni-Salawati, saat ini PHE 
juga sedang melakukan survei 
FTG terbesar di Indonesia 
di cekungan frontier lain di 
Papua dengan panjang lebih 
dari 31.000 km dan mencakup 

area seluas 60.000 km2 yang 
progresnya sudah mencapai 
lebih dari 50 persen bekerja 
sama dengan Rubotori In-
donesia dan Bell Geospace”  
ujar Agung dalam keterangan 
tertulis, Sabtu (9/10).

Kontraktor Kontrak Kerja 
sama (KKKS) PHE bekerja 
sama dengan PT Mahakarya 
Geo Survey dan berkolaborasi 
dengan AustinBridgeporth. 
Survei ini menggunakan pe-
sawat survei DC3 Turbo Prop 
yang dimodifi kasi dan dileng-
kapi serangkaian teknologi 
termasuk eFTG dengan gravi-
meter scalar terintegrasi, mag-
netometer dan sistem LiDAR 
VUX1-LR.

Data LiDAR yang mempu-
nyai sudut sapuan 180 derajat 
ini akan menyediakan data 
yang akurat untuk keperluan 
koreksi medan data gravitasi, 
pemetaan fi tur geologi permu-
kaan, dan menyediakan tam-
bahan informasi dalam mer-
encanakan kegiatan eksplorasi.

CEO Austinbridgeporth 
Mark Davies yang juga ha-
dir pada pelaksanaan inspeksi 
peralatan mengatakan, survei 
eFTG adalah yang pertama 
dilakukan di Indonesia, bah-
kan Asia.

“Survei eFTG adalah gen-
erasi terbaru dari gradiometer 
gravity yang dapat memberikan 
beragam peningkatan pada sen-
sitivitas dan resolusi yang me-
lebihi teknologi generasi FTG 
sebelumnya,” ujarnya. ● hen

PHE Jadi yang Pertama di Asia 
Manfaatkan Teknologi eFTG

PRODUKSI GARAM DENGAN GEOMEMBRAN
Petani beraktivitas di sekitar lahan pertanian 
garam konvensional yang mulai menggunakan 
teknologi Geomembran di Penggaraman Talise 
di Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (10/10). Petani 
garam di daerah tersebut mulai memproduksi 
garam dengan sistem Geomembran atau lapisan 
lembaran plastik tebal berwarna hitam yang 
 dihamparkan pada lahan garam yang  diyakini 
dapat menghasilkan panas tinggi sehingga 
 meningkatkan produksi dan kualitas garam.

IDN/ANTARA 

REBRANDING APOTEK KIMIA FARMA
Tenaga kesehatan melakukan pengecekan sampel darah di 
 laboratorium outlet Apotek Kimia Farma Premier Radio Dalam, Jakarta, 
Sabtu (9/10). PT Kimia Farma Apotek (KFA) melakukan “rebranding” 
apotek Kimia Farma Premier Radio Dalam melalui integrasi layanan 
apotek, klinik, dan laboratorium klinik dengan layanan secara digital 
untuk memperkuat dan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. 
KFA akan fokus melakukan rebranding terhadap beberapa apotek yang 
tersebar di wilayah Indonesia pada 2022.

IDN/ANTARA 

BASF Ingin Bangun Pabrik Bahan Baku 
Baterai Mobil Listrik di Indonesia

JAKARTA (IM) - Pe-
rusahaan dan produsen 
kimia terbesar di dunia asal 
Jerman, BASF bakal mem-
bangun pabrik bahan baku 
baterai mobil listrik di Indo-
nesia. Itu dikatakan Menteri 
Investasi/Kepala Badan 
Koordinasi Penanaman 
Modal (BKPM) Bahlil La-
hadalia dari hasil pertemuan 
langsung dengan BASF

Pertemuan tersebut di-
lakukan untuk menindak-
lanjuti minat investasi BASF 
di bidang industri smelter/
pemurnian hidrometalurgi 
nikel dan kobalt yang meng-
hasilkan produk bahan baku 
baterai kendaraan listrik.

“Kami akan mendukung 
penuh rencana investasi 
BASF. Terkait perizinan dan 
insentif  investasi, kami yang 
akan urus. Kita akan kawal 
terus sampai beres,” kata 
Bahlil melalui keterangan 
tertulis, Minggu (10/10).

Bahli l  menjelaskan, 
BASF rencananya bekerja 
sama dengan Eramet, pe-
rusahaan pertambangan 
asal Prancis. Keduanya akan 
melakukan kerja sama in-
vestasi kompleks pengolah-
an nikel-kobalt untuk keper-

luan pengembangan kenda-
raan listrik. Proyek tersebut 
mencakup pembangunan 
pabrik High-Pressure Acid 
Leaching (HPAL) dan Base 
Metal Refi nery (BMR).

Pabr ik  HPAL akan 
dibangun di Halmahera 
Tengah, Maluku Utara den-
gan kapasitas produksi seki-
tar 42.000 metrik ton nikel/
tahun dan sekitar 5.000 
metrik ton kobalt/tahun.

Dituturkan Bahlil, ren-
cana investasi BASF sejalan 
dengan fokus pemerintah 
Indonesia dalam mewu-
judkan hilirisasi industri. 
Dalam hal ini, dia meminta 
agar investasi BASF tidak 
hanya berhenti pada industri 
pemurnian nikel, namun 
hingga produk akhir berupa 
komponen baterai listrik.

Anggota Board of  Exec-
utive Director BASF, Markus 
Kamieth mengharapkan Ke-
menterian Investasi/BKPM 
dapat mendorong kawasan 
industri independen dalam 
penyediaan listrik secara pro-
porsional yang berasal dari 
energi terbarukan.

Berdasarkan catatan 
Kementerian Investasi/
BKPM, total realisasi in-

vestasi Jerman di Indonesia 
dari tahun 2016-triwulan II 
2021 mencapai US$1.143 
juta, menempati posisi ke-
16 di antara asal negara 
investasi lainnya.

Bah l i l  s ebe lumnya 
mengatakan pabrik baterai 
mobil listrik yang digarap 
Indonesia bersama perusa-
haan China, Contemporary 
Amperex Technology Co. 
Limited (CATL) rencananya 
dibangun tahun ini, me-
nyusul pabrik garapan PT 
HKML Battery Indone-
sia yang sudah lebih dulu 
groundbreaking pada Rabu 
15 September.

“Sementara CATL kita 
lagi dalam proses, doakan, 
Insyaallah tahun tahun ini 
juga sudah bisa kita memulai 
groundbreaking-nya,” kata 
Bahlil dalam konferensi pers 
virtual, September 2021 lalu.

CATL berinvestasi di 
Indonesia senilai US$5,1 
miliar atau setara Rp72,4 
triliun (kurs Rp 14.200). 
Perusahaan tersebut sudah 
menandatangani kontrak 
dengan Indonesia yang ber-
dasarkan catatan detikcom, 
sudah dilakukan pada akhir 
2020. ● vdp
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