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JAKARTA (IM) - Ke-
menterian Perindustrian (Ke-
menperin) memproyeksi pros-
pek bisnis industri kemasan 
akan semakin tumbuh seiring 
dengan maraknya wirausaha 
baru di sektor industri kecil 
dan menengah (IKM) khu-
susnya produsen makanan dan 
minuman (mamin). Apalagi, 
industri kemasan memegang 
peranan penting dalam me-
ningkatkan daya saing sebuah 
produk.

Sejak tahun 2003, Ditjen 
IKMA telah membentuk 
Klinik Desain Merek Kemas 
(KDMK) yang berfungsi se-
bagai sarana konsultasi dan 
fasilitator bagi IKM dalam 
berbagai hal antara lain pe-
milihan bahan kemasan, pe-
milihan teknologi kemasan, 
perbaikan desain merek dan 
kemasan, penyusunan  label 
sesuai standar yang berlaku, 
sertafasilitasi bantuan cetak 
kemasan.

Guna menangkap mo-
mentum peluang tersebut, Ke-
menperin telah mengembang-
kan platform digital e-KDMK 
yang telah diluncurkan pada 
tanggal 14 Desember 2021 
dan dapat diakses melalui 
laman e-klinikdesainmereke-
mas.kemenperin.go.id.

Fungsi platform ini an-
tara lain sebagai hub antara 
IKM, rumah kemasan daerah, 
penyedia bahan dan penye-
dia teknologi kemasan, serta 
para pemangku kepentingan 
lainnya.

“Dalam platform ini, ter-
dapat beragam fi tur dan infor-
masi terkait kemasan,meliputi 
data rumah kemasan, mitra 
kemasan, asosiasi/komunitas, 

dan perguruan tinggi,” kata 
Direktur Jenderal Industri 
Kecil, Menengah dan An-
eka (IKMA) Kemenperin, 
Reni Yanita di Jakarta, Selasa 
(22/2).

Selain itu, e-KDMK me-
nyajikan referensi KBLI un-
tuk pelaku IKM, kalender 
kegiatan dan event menge-
nai kemasan, regulasi, artikel 
hingga e-learning terkait ke-
masan, dan forum diskusi an-
tar sesama pengguna platform 
digital. “Tujuan platform ini 
akan menjadi pendorong bagi 
peningkatan mutu dan fungsi 
kemasan, sehingga produk 
industri lokal dapat unggul 
di kancah global,” tutur Reni.

Melalui e-KDMK akan 
dapat dipertemukan berbagai 
pihak dalam ekosistem indus-
tri kemasan.

“Jadi, stakeholder pada 
ekosistem industri kemasan 
bisa bertemu di platform 
ini, tidak hanya pelaku IKM, 
tetapi juga pelaku industri 
percetakan dan printing, aka-
demisi dan peneliti karena di 
dalam platform tersebut juga 
ada e-learning-nya,” papar 
Reni.

Lebih lanjut, dengan men-
jaga sisi suplai, industri bisa 
tumbuh pesat karena permin-
taan kemasan akan meningkat 
signifi kan.

“Di masa pandemi ini saja 
banyak tumbuh pelaku-pelaku 
IKM pangan yang pastinya 
butuh kemasan yang baik dan 
food grade. Oleh karenanya, 
kami menyediakan fasilitasi 
dari desain dan edukasi ba-
han kemasan melalui rumah-
rumah kemasan,” imbuhnya. 
● dro

Wirausaha Mamin Tumbuh,
Industri Kemasan Kian Prospektif

JAKARTA (IM) - Industri 
pupuk berperan penting untuk 
mengamankan produksi dan 
nilai tambah produk perta-
nian. Hal ini sejalan dengan 
salah satu program prioritas 
pemerintah, yakni keamanan 
pangan nasional. Oleh karena 
itu, Kementerian Perindustrian 
(Kemenperin) bertekad me-
ningkatkan pembinaan industri 
pupuk agar lebih produktif  
dan berdaya saing.

“Dalam pengembangan 
industri pupuk di tanah air, 
kami terus melakukan upaya 
untuk meningkatkan real-
isasi produksi industri eksisting 
maupun peningkatan kapasi-
tas nasional melalui investasi 
baru,” kata Plt. Direktur Jen-
deral Industri Kimia, Farmasi 
dan Tekstil (IKFT) Ignatius 
Warsito,  dilansir dari laman 
Kemenperin, Selasa (22/2).

Warsito mengatakan, sek-
tor pertanian saat ini mengha-
dapi tantangan berat, seperti 
alih fungsi lahan dan serangan 
hama terutama sebagai akibat 
dari perubahan iklim global 
yang menyebabkan penurunan 
produktivitas di sektor pertani-
an. “Untuk itu, perlu dukungan 
teknologi agar sektor pertanian 
dapat menjadi solusi ketah-
anan pangan dan perbaikan 
berkelanjutan,” ujarnya.

Dikemukakan Warsito, 
kebutuhan pupuk semakin me-
ningkat sejalan dengan upaya 
peningkatan produksi perta-
nian dalam rangka mendukung 
program ketahanan pangan 
nasional di masa datang.

“Pabrik pupuk yang ada 
saat ini pada umumnya berusia 

tua, rata-rata di atas 30 tahun 
yang menyebabkan konsumsi 
bahan baku dan energi menjadi 
kurang efi sien,” ungkapnya.

Guna mengatasi perma-
salahan tersebut, Kemenperin 
memiliki program revitalisasi 
industri pupuk yang meliputi 
penggantian pabrik usia tua 
dan tidak efi sien serta pemban-
gunan pabrik pupuk baru dan 
pengamanan operasi pabrik 
pupuk eksisting.

“Berdasarkan Instruksi 
Presiden Nomor 2 Tahun 
2010 tentang Revitalisasi In-
dustri Pupuk, Menteri Per-
industrian diinstruksikan un-
tuk melakukan perencanaan 
revitalisasi pabrik pupuk, 
menyusun SNI pupuk, mem-
bina industri pupuk, serta 
mengelola/mengatur pasokan 
pupuk, bahan baku dan energi 
bersama dengan instansi ter-
kait,” paparnya.

Lebih lanjut, menurut am-
anat Undang-Undang Nomor 
3 tahun 2014 tentang Perin-
dustrian, Menteri Perindus-
trian berwenang melakukan 
pengaturan, pembinaan dan 
pengembangan perindustrian. 
Dalam hal ini, industri pupuk 
yang merupakan salah satu 
sektor yang strategis kare-
na bertanggung jawab atas 
pemenuhan kebutuhan pupuk 
untuk menjamin ketahanan 
pangan nasional.

“Penggantian pabrik khu-
susnya pabrik pupuk urea 
telah meningkatkan efi siensi 
dalam proses produksi dengan 
menurunkan konsumsi gas 
bumi hingga 33%,” imbuhnya. 
● pan

Revitalisasi dan Diskon Harga Gas 
Dongkrak Kinerja Industri Pupuk
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PREDIKSI PERTUMBUHAN 
INDUSTRI TEKSTIL

Seorang pedagang menata 
kain tekstil dagangannya 
di Cipadu, Kota Tangerang, 
Banten, Selasa (22/2). Ke-
menterian Perindustrian 
memprediksi pertumbuhan 
industri garmen dan tekstil 
pada kuartal I 2022 akan 
tumbuh di level 10,44 per sen 
akibat lonjakan permintaan 
pada Ramadhan 2022.

JAKARTA (IM) - Indone-
sia dan Korea Selatan (Korsel) 
menjalin sejumlah kerja sama 
business to businees (B2B) dan 
government to government 
(G2G).

Menteri Koordinator Bi-
dang Perekonomian, Airlangga 
Hartarto mengatakan Pemer-
intah Indonesia dan Kor-
sel, Selasa (22/2) melakukan 
pertemuan yang merupakan 
implementasi dari pertemuan 
Presiden Joko Widodo dan 
Presiden Korsel Moon Jae-In 
di Korsel pada 2018. Di samp-
ing itu, pada pertemuan kedua 
negara ini, juga dilakukan per-
temuan bisnis antar pengusaha 
Indonesia dan Korsel.

“Antara pengusaha Indo-
nesia dan Korsel yang dior-
ganisir Kadin (Kamar Dagang 
dan Industri Indonesia) dan 
KCCI (Korea Chamber of  
Commerce and Industry), “ 

jelas Airlangga, saat konferensi 
pers, di Jakarta.

Ada empat bidang yang 
dikerjasamakan kedua negara 
di pertemuan ini, antara lain 
investasi, perdagangan, en-
ergi dan sumber daya mineral 
(ESDM), serta e-commerce.

Adapun Mou yang dihasil-
kan kedua negara secara G2G 
adalah MOU on Special Eco-
nomic Zone yang ditandatan-
gani oleh Menko Perekonomian 
RI dan Kementerian Perda-
gangan, Industri dan Energi 
Republik Korsel. Lalu, MOU 
regarding Cooperation on Pilot 
Projects of  Charging System 
for E-Vehicle yang ditandatan-
gani oleh Dirjen Energi Baru 
Terbarukan dan Konservasi 
Energi (EBTKE) Kementerian 
ESDM dengan Presiden Korea 
Institute for Advancement of  
Technology (KIAT).

Sementara secara B2B 

Resources Development yang 
ditandatangani oleh Indone-
sian Chamber of  Commerce 
and Industry dengan Korea 
Chamber of  Commerce and 
Industry, Joint Study Related 
to Potential Cooperation in 
Hydrogen, CCS Develop-
ment, LNG Infrastructure 
& Terminal Utilization and 
LNG Business Development 
Opportunities in Korea.

Sementara itu, Menteri 

Perdagangan, Industri dan 
Energi Korsel, Moon Sung-
wook yang hadir pada per-
temuan ini mengatakan 
kerja sama ini sangat berarti 
bagi kedua negara. “Melalui 
penandatanganan Mou 
Iminj kedua negara telah 
membuat sebuah dasar 
yang kokoh untuk menin-
gkatkan kerjasama industri 
baru di masa depan,” jelas-
nya. ● dot

juga dilakukan sejumlah MoU, 
yakni MoU for Cooperation in 
the Electric Motorcycle yang 
ditandatangani oleh Ketua Ika-
tan Motor Indonesia dengan 
Presiden Korea Automotive 
Technology (KATECH), MoU 
for Cooperation in the Elec-
tric Vehicle yang ditandatan-
gani oleh Presiden Institut 
Otomotif  Indonesia dengan 
Presiden KATECH, MoU 
on Cooperation in Human 

RI-Korsel Teken Sejumlah Kerja Sama

Sinergi Blibli dan Intiland Hadirkan Kemudahan 
Layanan Fasilitas Bisnis dan Olahraga di Surabaya
“Kerja sama dengan Intiland dapat 
menjadi solusi dalam memfasilitasi ke-
butuhan tersebut melalui aksesibilitas 
digital yang mudah dan didukung den-
gan opsi pembayaran yang lengkap,”  
kata Lay Ridwan Gautama.

SURABAYA (IM) – Pe-
rusahaan e-commerce terke-
muka Indonesia PT Global 
Digital Niaga (Blibli) menjalin 
kerja sama strategis dengan pe-
rusahaan pengembang prop-
erti PT Intiland Development 
Tbk (DILD;Intiland),  dalam 
memberikan kemudahan lay-
anan bagi masyarakat terhadap 
berbagai fasilitas premium 
Intiland. 

Kolaborasi ini diresmi-
kan melalui penandatanga-
nan Nota Kesepahaman Kerja 
Sama yang diwakili oleh Didi 
Tjandra selaku Branch Com-
mercial Manager Blibli Sura-
baya dengan Harto Laksono 
selaku Direktur Pemasaran 
Intiland untuk Surabaya pada 
Selasa (22/2). 

Executive Vice President 
(EVP) of  Digital Product & 
Automotive Category Blibli, 
Lay Ridwan Gautama men-
gatakan, sepanjang tahun 2021, 
Blibli mencatat tiga kali pen-
ingkatan pemesanan produk 
kategori jasa. Hal ini memper-
lihatkan perubahan perilaku 
masyarakat dalam metode 
pemesanan jasa. Dan beberapa 
permintaan yang berkembang 
adalah penyewaan fl exible of-
fi ce, lokasi olahraga premium 

dan layanan jasa pendukung 
gaya hidup sehat di masa pan-
demi. 

“Kerja sama dengan Intil-
and dapat menjadi solusi dalam 
memfasilitasi kebutuhan terse-
but melalui aksesibilitas digital 
yang mudah dan didukung 
dengan opsi pembayaran yang 
lengkap,”  kata Lay. 

Intiland merupakan salah 
satu pengembang proper-
ti yang memiliki portofo-
lio pengembangan properti 
yang cukup beragam. Selain 
mengembangkan kawasan pe-
rumahan, apartemen, perkan-
toran, ritel, kawasan industri, 
pergudangan, dan hotel, Inti-
land juga mengelola jaringan 
fasilitas olahraga (sport club) 
dan lapangan golf. Lokasi 
pengembangan properti Intil-
and berada di sejumlah wilayah 
seperti, Jakarta, Tangerang, 
Surabaya, Mojokerto, hingga 
Batang.

Direktur Properti Intiland 
untuk wilayah Surabaya, Simon 
Joseph Wirawan menjelaskan,  
kolaborasi dengan Blibli men-
jadi salah satu terobosan untuk 
memberikan kemudahan bagi 
masyarakat. Layanan e-com-
merce ini menjadi sarana yang 
efektif  bagi perusahaan untuk 

KERJA SAMA BLIBLI-INTILAND: GM Properti Intiland wilayah Surabaya 
Amaynta Budhiadi, Direktur Pemasaran Intiland Wilayah Surabaya Harto 
Laksono dan Branch Commercial Manager Blibli Surabaya Didi Tjandra  usai 
penandatanganan kerja sama Intiland dan Blibli, di Surabaya, Selasa (22/2).

Hidup Sehat dan Patuhi Prokes
keperluan yang penting dan 
mendesak. 

Selain itu, menjaga kes-
ehatan dari dalam juga san-
gat penting untuk menjaga 
daya tahan tubuh kita di 
tengah ancaman penularan 
Covid-19.  

“Saat ini Kesehatan 
sangat penting di masa 
Pandemi, kita harus  “hope 
for the better but prepare 
for the worst” inilah yang 
menjadi pegangan hidup,” 
ungkap Lukman. 

Setiap harinya, Lukman 
rutin mengonsumsi vitamin 
yang juga diiringi dengan 
olahraga yang teratur se-
lama minimal 1,5 jam per 
hari. Selain itu, gaya hidup 
sehat juga telah dijalankan 
Lukman untuk tetap men-
jaga daya tahan tubuhnya. 

“Saya selalu berolahraga 
rutin setiap hari minimal 
1,5 jam per hari, saya se-
lalu jemur matahari untuk 
mendapatkan Vitamin D 
dan hidup sehat seperti 
menjaga kebersihan dan 
juga konsumsi makanan 
sehat,” pungkasnya. ● kris

JAKARTA (IM)  - 
Pan demi Covid-19 varian 
Omicron memaksa seluruh 
elemen masyarakat mener-
apkan gaya hidup sesuai 
standar protokol kesehatan, 
begitupun aktivitas dunia 
usaha. 

Termasuk, di antaranya 
yang dilakukan PT Panca 
Budi Idaman Tbk (PBID). 

Emiten yang bergerak 
di bidang usaha manufaktur 
itu juga telah menerapkan 
protokol kesehatan yang 
ketat di kantor untuk meng-
hindari terjadinya penyeba-
ran virus korona di dalam 
lingkungan kerja. 

“Untuk yang bekerja di 
kantor, kami memberlaku-
kan protokol kesehatan 
yang ketat, seperti dengan 
mengecek suhu tubuh kary-
awan saat memasuki area 
kantor dan mewajibkan 
seluruh karyawannya un-
tuk selalu wajib menggu-
nakan masker, menghindari 
makan bersama dan mener-
apkan jaga jarak,” ungkap 
Direktur PT Panca Budi 
Idaman Tbk (PBID) Luk-

man Hakim, dalam siaran 
pers tertulis, Selasa (22/2).

 “Sesuai anjuran pemer-
intah, kita harus taat pro-
tokol kesehatan dan saling 
menjaga kesehatan, semoga 
Pandemi Covid-19 ini cepat 
berakhir dan ekonomi kem-
bali bertumbuh dan maju,”  
imbuhnya. 

Secara pribadi ,  hal 
itu juga dilakukan secara 
pribadi oleh Lukman. Dia 
mengaku telah mengikuti 
peraturan dari pemerin-
tah untuk tetap berada di 
rumah apabila tidak ada 

Lukman Hakim, Di-
rektur PT Panca Budi 
Idaman Tbk (PBID).

paket personal trainer via Blibli. 
Pelanggan bisa dengan mudah 
memastikan ketersediaan tem-
pat secara online, memilih fasili-
tas yang tersedia, dan melakukan 
transaksi melalui Blibli dengan 
semua keuntungannya, antara 
lain pilihan metode pembayaran 
yang lengkap, termasuk cicilan 
0% dan layanan customer care 
24/7.

Pada saat ini, masyarakat 
bisa memilih beragam jasa 
layanan di empat properti 
premium di kawasan Surabaya 
Barat dan Surabaya Pusat. Be-
berapa layanan tersebut seperti 
Roca Sports Club di Graha 
Famili, Natura Clubhouse di 
Graha Natura, dan fasilitas 
golf  di Golf  Graha Famili. 
Fasilitas-fasilitas yang bisa di-
peroleh seperti kolam renang, 
gym, personal trainer, driving 

range, dan golf. 
Bukan hanya itu, me-

lalui Blibli, masyarakat bisa 
pula mendapatkan layanan 
co-working space di semua 
jaringan SUB Co di Sura-
baya seperti dedicated table 
hingga kebutuhan ruang 
rapat. SUB Co merupakan 
co-working space yang 
dikembangkan Intiland 
dan menjadi salah satu 
co-working space favorit 
di kalangan para start-up 
di kota Surabaya. Jaringan 
SUB Co saat ini tersedia di 
sejumlah lokasi seperti di 
Tierra, kawasan Plaza Segi 
Delapan, Spazio dan Spazio 
Tower di Surabaya Barat, 
serta di Intiland Tower 
yang lokasinya berada di 
kawasan pusat bisnis Sura-
baya. ● vit

meningkatkan mutu layanan 
konsumen sekaligus memper-
luas jangkauan pasar. Terobosan 
ini selaras dengan dinamika 
perubahan perilaku konsumen 
yang semakin menginginkan 
beragam layanan secara lebih 
mudah, murah, dan efi sien.

“Lewat kerja sama ini, 
kami sekaligus meluncurkan 
offi cial store Intiland di ap-
likasi blibli.com. Cara baru ini 
memberikan kemudahan bagi 
pelanggan untuk mengakses 
berbagai jenis layanan prop-
erti, seperti tiket sport club, 
membership, maupun personal 
trainer secara mudah, aman 
dan harganya kompetitif,” kata 
Simon.

Dalam tahap pertama kerja 
sama ini, Intiland memasarkan 
sejumlah layanan fasilitas co-
working space, club house, dan 

IDN/ANTARA 

RENCANA OPERASIONAL LRT JABODEBEK
Rangkaian kereta Light Rail Transit (LRT) Jabo-
debek berada di kawasan Stasiun Dukuh Atas, 
Jakarta, Selasa (22/2). LRT Jabodebek diren-
canakan beroperasi sebagai moda transportasi 
umum mulai tanggal 17 Agustus 2022.


