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LAYANAN KONEKTEVITAS 5G 
DI MANDALIKA
Direktur Jenderal Sumber Daya 
dan Perangkat Pos dan  Informatika 
 Kementerian Kominfo Ismail MT 
(ketiga kanan) mencoba salah satu 
demo 5G Showcase  disaksikan 
 Direktur dan Chief Teknologi 
 Offi  cer XL  Axiata I Gede  Darmayusa 
 (kedua kanan) dan Regional Group 
Head XL Axiata East Region  Dodik 
 Ariyanto (kanan) di booth 5G XL 
Axiata, Sirkuit Mandalika, Praya, 
Lombok Tengah, NTB, Jumat (18/3). 
Guna  menyukseskan MotoGP 
 Mandalika 18-20 Maret 2022, XL 
Axiata  menghadirkan layanan 5G 
 Experience per 18 Maret 2022 yang 
bisa diakses gratis menggunakan 
smartphone 5G di sekitar Sirkuit 
Mandalika.

Seri produk cat terbaru dari ACE.

PRODUK CAT TERBARU DARI ACE: Budi Pradono (Principal 
 Architect  Budipradono Architect),  Helen Widjaya (General  Manager 
 Merchandising PT ACE Hardware Indonesia),  Wendy Rustandy 
(General Manager PT ACE Hardware Indonesia) dan Yoelius Saputra 
(General Manager Marketing PT ACE Hardware Indonesia) di acara 
peluncuran seri produk cat terbaru dari ACE.

Ciptakan Ruang Penuh Warna dengan Seri Produk Cat Terbaru dari ACE

JAKARTA (IM) - ACE 
sebagai pusat perlengkapan 
rumah tangga dan gaya hidup 
yang terlengkap di Indone-
sia selalu berinovasi. Salah 
satu inovasi yang dilakukan 
adalah dengan meluncurkan 
seri produk cat terbaru dari 
ACE yang dilakukan,  Kamis 
(17/3) di ACE Gandaria City, 
Jakarta Selatan.

Acara ini  mengusung 
tema “Make Any Color Pos-
sible”. Seri produk cat ter-
baru yang diluncurkan ini 
hadir dalam 3 merek yaitu 
Clark+Kensington, Royal 
dan Essence.

General Manager Mer-
chandising PT ACE Hard-
ware Indonesia, Tbk, Wendy 
Rustandy menjelaskan,  se-
bagai destinasi untuk ke-
butuhan rumah dan gaya 
hidup, ACE berinovasi den-
gan menghadirkan produk 
dan varian baru produk cat 
dari ACE.

“Produk cat yang di-

hadirkan dengan berbagai 
keunggulan di antaranya ra-
mah lingkungan, merek dan 
formulasi standar Amerika 
sehingga kualitas lebih ter-
jamin dan banyak pilihan 
warna yang bisa mencip-
takan kreativitas dan mood 
di ruangan. Sehingga dengan 
hadirnya produk ini akan 
memperkuat kategori produk 
Home Improvement di ACE 
Hardware Indonesia,” kata 
Wendy dalam keterangannya.

Produk cat terbaru dari 
ACE hadir dengan berbagai 
keunggulan di antaranya 
ramah lingkungan. Produk 
cat tembok dari ACE sudah 
tersertifikasi Green Label 
dari Singapura dan memiliki 
teknologi ULoV (Ultra Low 
Odor) yaitu memiliki rendah 
bau dan VOC yang rendah 
timbal.  Selain itu memiliki 
teknologi Teflar yang anti 
noda cair dan mudah diber-
sihkan.

Lebih jauh Wendy men-

gatakan, produk ini meru-
pakan brand dari Amerika, 
sehingga formulasi dan 
kualitas juga menyesuaikan 
dengan standar dari Amerika. 
Keunggulan lainnya yaitu 
untuk produk cat ini memiliki 
daya tahan hingga 8 tahun. 
Sehingga memberikan per-
lindungan yang aman dari 
jamur, cat mengelupas dan 
mengapur, menggelembung 
atau perubahan warna.

Selain itu, produk cat dari 
ACE hadir dengan ribuan 
warna yang dapat disesuaikan 
dengan kebutuhan pelanggan. 
Dimana pelanggan juga bisa 
mendapatkan gratis pewar-

naan sesuai dengan kebutu-
han. Khusus produk merek 
Clark+Kensington dan Royal 
untuk cat dasar dan cat dinding 
dijadikan satu sehingga lebih 
hemat biaya, waktu dan tenaga 
pada saat pengecatan.

Selain penggunaan untuk 
cat interior dan eksterior, 
produk cat dari ACE juga 
tersedia cat pelapis anti bocor 
(Aqua Armor) dan cat besi 
(Rust Stop). Sehingga secara 
rangkaian produknya cukup 
lengkap.

Produk cat dari ACE saat 
ini tersedia di 23 toko ACE di 
Jabodetabek, Bandung, Sura-
baya dan Semarang. Pelang-

gan juga dapat berbelanja 
secara online melalui MISS 
ACE (Mobile Interactive 
Shopping Solution) dan ACE 
Online (www.acehardware.
co.id/shop) dan melakukan 
pengambilan di toko untuk 
proses pewarnaan yang lebih 
akurat.

Pelang gan juga bisa 
mendapatkan keuntungan 
berbelanja di ACE berupa 
point member, berbagai me-
kanisme pembayaran dan 
cicilan 0% hingga 12 bulan 
dengan kartu bank part-
ner, hingga fasilitas penu-
karan dan pengembalian 
produk. ● vit

 IDN/ANTARA 

JAKARTA (IM) - Survei 
Bank Indonesia menyebutkan 
kebutuhan pembiayaan kor-
porasi terindikasi masih tinggi 
pada Februari 2022 dibanding-
kan bulan sebelumnya.

Direktur Eksekutif  De-
partemen Komunikasi Bank 
Indonesia (BI) Erwin Haryono 
mengatakan hal tersebut tercer-
min dari Saldo Bersih Tertim-
bang (SBT) Februari 2022 yang 
sebesar 14,3 persen atau lebih 
tinggi dari SBT Januari 2022 
yang sebesar 13,1 persen.

“Peningkatan pembiayaan 
bersumber dari dana sendiri 
yang masih menjadi mayoritas 
pembiayaan dan pemanfaatan 
fasilitas kelonggaran tarik dan 
kredit baru ke perbankan. Se-
mentara itu, pembiayaan yang 
bersumber dari pinjaman atau 
utang dari perusahaan induk ter-
indikasi melambat,” kata Erwin 
dalam keterangannya di Jakarta, 
Jumat (18/3).

Kebutuhan pembiayaan 
baru oleh rumah tangga relatif  
stabil pada Februari 2022. May-
oritas rumah tangga memilih 
Bank Umum sebagai sumber 
utama penambahan pembiay-
aan, dengan jenis pembiayaan 
yang diajukan mayoritas berupa 
Kredit Multi Guna (KMG).

“KMG merupakan jenis 
produk yang paling banyak 
diajukan pada Februari 2022 
dengan pangsa sebesar 35,4 
persen dari total pembiayaan 
baru,” katanya.

Adapun kebutuhan pembi-
ayaan rumah tangga lain berupa 
Kredit Kendaraan Bermotor 
memiliki pangsa pasar sebesar 
22,4 persen, Kredit Peralatan 
Rumah Tangga 15,6 persen, 
Kredit Kepemilikan Rumah 
14,6 persen, dan kartu kredit 
5,3 persen.

Adapun dari sisi perbankan, 
penyaluran kredit baru per-
bankan juga terindikasi me-
ningkat dibandingkan bulan 
sebelumnya.

Faktor utama yang mem-
pengaruhi peningkatan penyal-
uran kredit baru itu antara lain 
permintaan pembiayaan dari 
nasabah, serta prospek kondisi 
moneter dan ekonomi ke depan.

Penyaluran kredit baru pada 
Februari 2022 terindikasi menin-
gkat pada seluruh kategori bank 
maupun jenis kredit.

Sementara itu untuk ke-
seluruhan periode kuartal I 
2022, penawaran penyaluran 
kredit baru diperkirakan tumbuh 
melambat dibandingkan kuartal 
sebelumnya. ● dot

BI Sebut Kebutuhan Pembiayaan 
Korporasi pada Februari Meningkat

dapat 4 wilayah yang ditawar-
kan dengan mekanisme lelang 
penawaran langsung,” ungkap 
Dirjen Migas Tutuka Ariadji 
dalam konferensi pers virtual, 
Jumat (18/3).

Pertama wilayah kerja North 
Ketapang dimenangkan oleh PC 
Ketapang II Limited, dengan 
total komitmen pasti sebesar 
US$8.140.000 dan bonus signa-
ture sebesar US$500.000.

Kemudian, wilayah kerja 
Agung I dimenangkan oleh BP 
Exploration Indonesia Limited, 
dengan total komitmen pasti 
sebesar US$2.500.000 dan signa-
ture bonus sebesar US$100.000.

Lalu, wilayah kerja Agung 
II dimenangkan oleh BP West 
Papua I Limited, dengan to-
tal komitmen pasti sebesar 
US$1.500.000 dan signature 

bonus sebesar US$100.000.
Terakhir, wilayah kerja 

Bertak Pijar Puyuh dimenang-
kan oleh PT Mitra Multi Karya 
dengan komitmen pasti sebe-
sar US$2.000.000 dan bonus 
signature sebesar US$500.000.

“Pemerintah akan kir-
imkan surat pemberitahuan 
pemenang secara resmi, dan 
pemenang wajib menyam-
paikan surat kesanggupan 
penetapan sebagai pemenang 
ini dalam waktu 14 hari kerja 
sejak surat pemberitahuan 
pemenang diterima,” ungkap 
Tutuka.

Penandatanganan kon-
trak kerja sama sendiri bakal 
dilakukan maksimal 60 hari 
kalender sejak hari pengumu-
man pemenang yang dilakukan 
hari ini.

Tutuka juga mengin-
gatkan pemerintah pun 
masih melangsungkan le-
lang reguler untuk 4 wilayah 
kerja lainnya yang masuk 
dalam lelang tahap 2 ta-
hun 2022. Mulai dari Blok 
West Palmerah, Blok Paus, 
Blok Maratua II, dan Blok 
Karaeng.

Pihak yang berminat 
lelang masih terbuka dengan 
catatan akses bid document 
sampai 24 Maret 2022, dan 
penyerahan dokumen par-
tisipasi mulai dari tanggal 
24-25 Maret 2022.

“Kami mengundang 
kepada perusahaan yang 
berminat dan memenuhi 
kualifi kasi untuk daftar dan 
partisipasi pada lelang reg-
uler itu,” ujar Tutuka. ● dro

Empat WK Migas Laku Dilelang

JAKARTA (IM) - Kemen-
terian ESDM mengumumkan 
pemenang lelang penawaran 
langsung wilayah kerja migas 
tahap 2 untuk tahun 2021. Le-
lang sendiri sudah dibuka sejak 
November 2021 yang lalu.

Ada 4 wilayah kerja yang 
dilelang secara langsung den-
gan sistem join study. To-

tal komitmen pasti dari 4 
wilayah kerja ini mencapai US$ 
14.140.000, dan total signature 
bonus sebesar US$ 1.200.000.

“Kementerian ESDM men-
gumumkan pemenang lelang 
penawaran langsung wilayah 
kerja migas tahap 2 tahun 2021. 
Sebagaimana diumumkan 29 
November 2021 yang lalu, ter-

“Pemerintah akan kirimkan surat 
 pemberitahuan pemenang secara resmi, 
dan pemenang wajib menyampaikan 
surat kesanggupan penetapan sebagai 
pemenang ini dalam waktu 14 hari kerja 
sejak surat pemberitahuan pemenang 
diterima,” ungkap Tutuka Ariadji.

Mega Eltra Dukung Program 
Kios Komersil Pupuk Indonesia

JAKARTA (IM) - PT Mega 
Eltra, perusahaan perdagangan 
anggota holding PT Pupuk In-
donesia (Persero), mendukung 
program Kios Komersil dengan 
menerapkan sistem

Retail Management System 
(RMS) yang saat ini sedang 
dikembangkan dan diuji coba 
oleh holding Pupuk Indonesia 
di berbagai daerah.

“Mega Eltra saat ini sedang 
mempersiapkan lokasi Kios 
Komersil dengan memanfaat-
kan wilayah kantor-kantor ca-
bang yang dimiliki oleh Mega 
Eltra,” kata Direktur Komersil 
dan Operasi PT Mega Eltra 
Indrajaya dalam keterangan res-
minya di Jakarta seperti dikutip 
Antara, Jumat (18/3).

Penggunaan RMS di Kios 
Komersil bertujuan untuk mem-
permudah dan mempercepat 
proses penjualan pupuk ritel 
komersil. Ke depan, sistem ini 
juga dapat digunakan menjadi 
aplikasi untuk penebusan pupuk 
bersubsidi lantaran sistem RMS 
memiliki fitur point of  sales 
yang terintegrasi.

Untuk tahap awal, lanjut 
Indrajaya, program ini akan me-
nyasar kios di wilayah cabang-
cabang Mega Eltra di Sumatera 

dengan total sebanyak sembilan 
kios dimulai dari cabang Pekan-
baru, Provinsi Riau.

Adapun persiapan yang 
telah dilakukan adalah survei 
lokasi yang melibatkan Tim 
Retail Management (RM) hold-
ing Pupuk Indonesia, kemudian 
akan dilanjutkan dengan me-
renovasi tempat kios dimana 
desain tampilan kios meng-
gunakan desain Kios Komersil 
dari Pupuk Indonesia.

Selain mempermudah 
proses penjualan pupuk, Kios 
Komersil ini juga dibuat un-
tuk memperkenalkan dan 
mempermudah masyarakat 
atau petani yang ada di sekitar 
wilayah cabang Mega Eltra 
untuk mendapatkan informasi 
mengenai produk pupuk yang 
diproduksi oleh Pupuk Indone-
sia Group.

Tidak hanya pupuk, petani 
juga dapat mengetahui produk 
sarana produksi pertanian lain-
nya seperti benih, pestisida, 
hingga alat-alat pertanian.

Ke depannya, kata Indra-
jaya, Mega Eltra juga meren-
canakan agar Kios Komersil 
tersebut dapat menjadi sarana 
edukasi dan informasi bagi para 
petani dengan memberikan 

pelayanan agronomis seputar 
pertanian.

“Harapan ke depan, se-
luruh Kios Komersil Pupuk 
Indonesia yang berada di 
bawah binaan Mega Eltra 
dapat terlaksana dan berjalan 
dengan baik serta memberi-
kan manfaat bagi para pet-
ani,” kata Indrajaya.

Retail Management (RM) 
adalah program inisiatif  dari 
Pupuk Indonesia untuk 
memudahkan petani dalam 
memenuhi kebutuhan perta-
niannya. Melalui program ini, 
Pupuk Indonesia akan men-
jadi perusahaan yang semakin 
berorientasi pada pelanggan.

Selain itu, program ini 
juga bertujuan untuk mening-
katkan kualitas pelayanan dan 
memudahkan akses petani 
terhadap produk-produk Pu-
puk Indonesia group melalui 
penguatan kemitraan dengan 
distributor dan kios.

Dalam program ini, kios-
kios pupuk mulai mener-
apkan aplikasi digital RMS. 
Selain itu, Pupuk Indonesia 
juga dapat memperluas pang-
sa pasar produk ritel yang 
selama ini belum tergarap 
secara optimal. ● hen

Kemendag Dukung Kegiatan Koperasi 
Indonesia untuk Kembangkan Usaha

BANDA ACEH (IM) - 
Wakil Menteri Perdagangan 
Jerry Sambuaga menyampai-
kan, koperasi memiliki dampak 
yang sangat besar bagi perda-
gangan global. 

Lebih dari 12 persen popu-
lasi manusia menjadi bagian 
dari tiga juta koperasi yang ada 
di dunia. 

Karena itu, Kemendag 
mendukung koperasi Indo-
nesiaa dalam pengembangan 
usaha dan Gerakan Nasional 
Bangga Buatan Indonesia.

Hal ini disampaikan Wa-
mendag saat menghadiri Rapat 
Anggota Tahunan (RAT) II 
Koperasi Pemasaran Aceh 
Meusaho Sejahtera yang dis-
elenggarakan di Banda Aceh, 
,Jumat (18/3).

“Koperasi berkontribusi 
besar terhadap pertumbuhan 
ekonomi yang berkelanjutan 
dan stabil, tenaga kerja yang 
berkualitas, serta penyediaan 
lapangan kerja. Kementerian 
Perdagangan akan terus men-
dukung berbagai kegiatan 
koperasi dan usaha mikro, 
kecil, dan menengah (UMKM) 
dalam menjalankan usaha,”  
kata Jerry.

Menurut Jerry, saat ini ada 
tiga koperasi yang dapat dijadi-
kan contoh sukses dalam dunia 
usaha, yaitu Koperasi Simpan 
Pinjam Jasa di Pekalongan, 
JawaTengah; Koperasi Simpan 
Pinjam Credit Union (KSP 
CU) Keling Kumang di Ka-
bupaten Sintang, Kalimantan 
Barat; dan Kredit Koperasi 
Simpan Pinjam Serikat Pe-
kerja (KSP CU) Pancur Kasih 
ddi Pontianak, Kalimantan 
Barat.

“Pengembangan usaha 
koperasi harus didasarkan oleh 
adanya kebutuhan anggota 
yang masih belum sepenuhnya 
disediakan oleh koperasi. Jika 
dilihat dari tiga contoh kop-
erasi sukses tersebut, adapun 
visimisi ketiga koperasi ini 

memang menempatkan ang-
gotanya dan kebermanfaatan 
sebagai keutamaan kegiatan 
usaha” urai Jerry.

Berdasarkan data Kemen-
terian Koperasi dan Usaha 
Kecil dan Menengah, hingga 
2020, di Indonesia terdapat 
127.124 koperasi yang aktif  
dengan jumlah anggota se-
banyak 25.098.807 orang/
pengusaha. 

Dari keseluruhan kop-
erasi tersebut, tercatat nilai aset 
usaha sebesar Rp221,99 triliun 
dengan volume usaha sebesar 
Rp174,03 triliun dan Sisa Hasil 
Usaha (SHU) sebesar Rp7,22 
triliun.

Provinsi Jawa Timur meru-
pakan daerah dengan jumlah 
koperasi aktif  terbanyak dan 
volume usaha tertinggi di In-
donesia, sementara koperasi 
di Jawa Tengah memiliki nilai 
aset terbesar. 

Sedangkan, dalam men-
dukung bidang koperasi dan 
UMKM, Kementerian Perda-
gangan melaksanakan berbagai 
program serta kegiatan, yaitu 
pengembangan produk dan 
peningkatan kapasitas sumber 
daya manusia (SDM) pelaku 
usaha, akses pembiayaan, akses 
pemasaran, serta peningkatan 
penggunaanproduk dalam 
negeri.

Adapun beberapa kegiatan 
yang diselenggarakan Kement-
erian Perdagangan diantaranya 
bimbingan teknis pengemban-
gan usaha, fasilitasi sertifi kasi 
halal, sosialisasi pemanfaatan 
kredit usaha rakyat(KUR), 
promosi, digitalisasi UMKM, 
Gerakan Nasional Penghar-
gaan BBI, dan UKM Pangan.

“Dengan dilaksanakan 
kegiatan tersebut, diharapkan 
dapat mendorong berbagai 
produkpotensial Indonesia 
dan para pelaku usahaa untuk 
semakin berjaya, baik di dalam 
maupun di luar negeri,” tandas 
Jerry. ●pan

Pendapatan Negara dari BMN 
Mencapai Rp366 M

JAKARTA (IM) - Di-
rektorat Jenderal Kekayaan 
Negara (DJKN) Kement-
erian Keuangan mencatat,  
negara berhasil memperoleh 
pendapatan Rp366 miliar 
pada 2021 dari pemanfaatan 
aset Barang Milik Negara 
(BMN).

Direktur Pengelolaan 
Kekayaan Negara dan Sistem 
Informasi DJKN Kemenkeu, 
Purnama Sianturi mengatakan,  
penurunan Penerimaan Nega-
ra Bukan Pajak (PNBP) dari 
BMN terjadi karena pandemi 
Covid-19. 

Seperti diketahui aktivitas 
bisnis dan masyarakat terbatas 
sehingga pemanfaatan pun 
menjadi kurang optimal.

“Kita ketahui bahwa tahun 
2019-2021 itu terdapat pan-
demi Covid-19 yang berakibat 
kepada terganggunya bisnis 
maupun perekonomian,” 
kata Purnama dalam Bincang 
DJKN secara virtual, Jumat 
(18/3).

Berdasarkan paparannya, 
pada 2019 PNBP pemanfaatan 
BMN mencapai Rp522 miliar, 
lalu menyusut jadi Rp423 
miliar di 2020 dan Rp366 
miliar di 2021. 

Perolehan itu berbeda jauh 
pada 2018 yang mencapai 
Rp1.570 miliar dan Rp505 
miliar pada 2017.

Lebih rinci dijelaskan 
bahwa PNBP senilai Rp366 
miliar pada 2021 berasal dari 
penyewaan gedung mulai dari 
penyewaan tanah kosong, pe-
manfaatan ruang untuk mesin 

ATM, hingga penyewaan tem-
pat untuk memasang antena di 
atas gedung.

“Itu tersebar di berbagai 
sektor dan di berbagai jenis 
barang. Pemanfaatannya luar 
biasa, ada hanya ruko, hanya 
ruang ATM, ada untuk sarana 
karyawan, ada gedung. Jadi 
terlalu variatif  sehingga kita 
tidak mengelompokkan dalam 
datanya,” kata Purnama.

Purnama menyebut  guna 
mengoptimalkan, pihaknya 
bakal bekerja sama dengan 
kementerian/lembaga (K/L) 
lain untuk menata aset-aset 
terbengkala i  atau belum 
dipakai.

“Semakin ke depan tentu 
kesatuan dari K/L dan kebu-
tuhan dari masyarakat bahwa 
ada ruang-ruang yang kosong 
atau mungkin belum optimal 
BMN yang ada di K/L bisa 
dimanfaatkan,” tuturnya.

Terkait biaya sewa BMN, 
Kementerian Keuangan mene-
tapkan harga yang paling opti-
mal sesuai harga keekonomian. 
Meski begitu, ada beberapa 
pengecualian utamanya jika 
pemanfaatan BMN untuk 
sarana publik.

“Dalam menetapkan be-
saran sewa, negara tidak serta 
merta hanya PNBP. Negara 
juga dapat melakukan tugas 
untuk penyediaan berbagai lay-
anan atau sarana kepada publik, 
sehingga begitu penyewanya 
adalah koperasi, itu ada faktor 
tertentu besaran yang sudah di-
tentukan sekian persen,”  kata 
Purnama. ● dro
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