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FORUM EKONOMI DIGITAL 
KOMINFO IV
Menteri  Komunikasi  dan 
 Informatika Johnny G. Plate 
(kiri) berjabat tangan  dengan 
Wakil Menteri  Perdagangan 
Jerry  Sambuaga (kanan) saat 
 menghadir i  acara  Forum 
 Ekonomi Digital Kominfo IV, 
di Jakarta, Senin (4/4). Dalam 
acara tersebut secara  khusus 
 m e m b i c a r a k a n  t e n t a n g 
 hubungan platfrom digital atas 
produk-produk lokal, sehingga 
diharapkan e-commerce akan 
diisi lebih banyak lagi produk 
buatan dalam negeri.

JAKARTA (IM) - PT Day-
amitra Telekomunikasi Tbk atau 
Mitratel berupaya menjadi salah 
satu penyedia jaringan fiber 
optic terbesar bagi operator tele-
komunikasi seluler di Indonesia.

Mitratel meneken kerja 
sama proses desain, implemen-
tasi, sampai dengan operasional 
dan pemeliharaan jaringan fi ber 
optik dengan PT Telkom Akses.

Telkom Akses merupakan 
salah satu anak perusahaan 
Telkom yang bergerak di bidang 
konstruksi pembangunan dan 
manage service infrastruktur 
jaringan fi ber optic.

Penandatanganan dilakukan 
oleh Direktur Utama Mitratel 
Theodorus A. Hartoko dengan 
Direktur Utama Telkom Akses 
I Ketut Budi Utama pada 30 
Maret 2022.

Penandatanganan ini di-
lakukan sebagai upaya untuk 
memperkuat Mitratel sebagai 
tower provider yang memi-
liki diversifi kasi portfolio baru 
yaitu fi berisasi tower yang sesuai 
dengan kebutuhan dari mobile 
network operator (MNO) untuk 
menjadikan Mitratel sebagai 
digital infrastructure company 
(InfraCo) sekaligus independent 
fi ber lease provider (FLP).

Budi Utama menyampaikan 
kesiapannya untuk memberikan 
dukungan yang terbaik untuk 

Mitratel dengan expertise dan 
kapabilitas yang dimiliki Telkom 
Akses. Melalui sinergi dengan 
Telkom Akses, Mitratel sangat 
yakin hal tersebut akan mem-
berikan dampak positif  dalam 
mengakselerasi go-to-market 
dari portofolio jaringan fiber 
optic Mitratel.

Melalui kerja sama ini Mitra-
tel akan mengoptimalkan siner-
gisitas kekuatan infrastruktur 
dan kompetensi Telkom Group 
yang sangat lengkap meliputi 
Digital Connectivity, Digital 
Platform dan Digital Services.

Kerja sama dengan Telkom 
Akses ini tidak hanya akan 
mengakselerasi proses deploy-
ment jaringan fi ber optic tetapi 
juga mengoptimalkan seluruh 
sumber daya yang dimiliki oleh 
Telkom Akses khususnya inte-
grated planning tools dan expe-
rienced fi ber optic technician.

Pada akhir Desember 2021 
sejumlah 11.851 tower dari total 
lebih dari 28.206 tower Mitratel 
telah tersambung dengan jar-
ingan fi ber optic dan saat ini 
sedang berjalan pembangunan 
6.000 KM tambahan jarin-
gan baru di lima provinsi yang 
akan semakin mempercepat 
pemenuhan kebutuhan para 
operator telekomunikasi untuk 
mengimplementasikan 5G di 
Indonesia. ● hen

Mitratel Pacu Layanan Fiber Optik

INFLASI MARET 2022
Warga membeli telur ayam di Pasar Kebayoran 
Lama, Jakarta, Senin (4/4). Badan Pusat Statistik 
(BPS)  melaporkan Indeks Harga Konsumen (IHK) 
pada maret 2022 mengalami infl asi sebesar 0,66 
persen  secara bulanan (month to month/mtm). 
Penyumbang infl asi terbesar yakni minyak goreng, 
cabai merah, dan telur ayam ras. 

IDN/ANTARA 

IDN/ANTARA

Sektor Perdagangan Dominasi 
Penjaminan KUR Askrindo

JAKARTA (IM) - Sek-
tor perdagangan mendo-
minasi penjaminan Usaha 
Kecil Mikro dan Menengah 
Kredit Usaha Rakyat yang 
disalurkan oleh Askrindo 
sepanjang 2021.

“Khusus KUR tertinggi 
untuk penjaminan KUR ada 
di perdagangan yang men-
capai angka cukup tinggi 
porsinya dari seluruh por-
tofolio yakni 44 persen,” 
kata Direktur Utama PT 
Askrindo Priyastomo dalam 
Inspirational Talkshow vir-
tual, sepertu dilansir Antara,  
Senin (4/4).

Sektor perdagangan me-
nyumbang plafon sebanyak 
Rp67,15 triliun atau menin-
gkat sebesar 22,8 persen 
dibandingkan 2020. Ke-
mudian portofolio kedua 
terbanyak berasal dari sektor 
pertanian dan kehutanan 
yang mencapai 28,3 persen 
atau sejumlah Rp48 triliun.

“Tentunya ini sesuai 
dengan program pemer-
intah dimana pemerintah 
menginginkan untuk 2020 

dan 2021 itu peningkatan 
penjaminan KUR diarah-
kan untuk meningkatkan 
bisnis-bisnis yang sifatnya 
produktif  yang lebih ban-
yak di sektor pertanian dan 
kehutanan,” ujarnya.

Secara keseluruhan, pla-
fon penjaminan UMKM 
KUR sepanjang 2021 me-
ningkat dibanding 2020. Jika 
dilihat dari jumlah debitur 
UMKM KUR 2021, debitur 
sektor perdagangan men-
galami penurunan dari 1,8 
juta orang menjadi 1,5 juta 
orang dibandingkan tahun 
2020. Namun nasabah dari 
sektor pertanian dan kehu-
tanan serta industri kecil 
mengalami peningkatan dari 
masing-masing 1,1 juta debi-
tur menjadi 1,28 debitur dan 
366 ribu debitur menjadi 
382 ribu debitur.

Lebih lanjut Priyastomo 
menyampaikan data pen-
jaminan UMKM Kredit 
Modal Kerja dalam rangka 
Pemulihan Ekonomi Na-
sional (KMK PEN). Sek-
tor perdagangan kembali 

mendominasi Penjaminan 
KMK PEN dengan plafon 
di 2021 mencapai Rp8,7 tril-
iun atau meningkat sebesar 
93,7 persen dibandingkan 
tahun 2021. Portofolio sek-
tor perdagangan tersebut 
memegang 87 persen dari 
total portofolio penjami-
nan UMKM KMK PEN 
Askrindo selama 2021.

“Sementara sektor usa-
ha terkecil yaitu penyediaan 
akomodasi dengan plafon di 
tahun 2021 sebesar Rp150 
miliar. Artinya perdagangan 
masih menjadi portofolio 
terbesar baik di KUR mau-
pun PEN ya,” jelasnya.

Adapun secara keselu-
ruhan plafon penjaminan 
UMKM KUR selama 2021 
mencapai Rp148,9 triliun 
naik signifikan dari 2020 
yang berjumlah Rp110,8 
triliun. 

Kenaikan signifikan 
juga dicatatkan oleh plafon 
penjaminan KMK PEN 
yang tumbuh dari Rp7,7 
triliun menjadi Rp13,19 
triliun. ● dro

terus kalibrasi. APBN kita ma-
sih mendapatkan fl eksibilitas,” 
katanya.

Ia menambahkan, pemer-
intah terus menjaga masyara-
kat dari gejolak seperti ke-
naikan harga energi karena 
mengakibatkan peningkatan 

infl asi.
Pemerintah terlebih dahulu 

mengidentifikasi masyarakat 
yang akan dijaga mengingat 
kemampuan belanja berbeda-
beda antar kelompok sehing-
ga dampak infl asi pun tidak 
merata terhadap kesejahteraan 

masyarakat.
Febrio mengatakan 

dampak infl asi yang lebih 
menekan masyarakat rent-
an menjadi latar belakang 
pemerintah dalam memilih 
kelompok ini untuk dilind-
ungi. ● hen

Kemenkeu Prediksi Dana Pihak Ketiga
Perbankan Tembus Rp700 Triliun

JAKARTA (IM) - Kepala 
Badan Kebijakan Fiskal Ke-
menterian Keuangan Febrio 
Kacaribu menyebutkan Dana 
Pihak Ketiga (DPK) yang ada 
di perbankan dapat mencapai 
sekitar Rp600 triliun sampai 
Rp700 triliun.

“Saat ini kami prediksi ada 
sekitar Rp600 triliun sampai 
Rp700 triliun DPK yang bisa 
dibilang menumpuk di per-
bankan,” kata Febrio dalam 
Indonesia Macroeconomic 
Updates 2022 di Jakarta, Senin 
(4/4).

Dilansir Antara, Febrio 
menyatakan penumpukan 
DPK mencapai Rp700 triliun 
di perbankan itu terjadi karena 
adanya kenaikan harga komo-
ditas unggulan Indonesia sep-
erti sawit dan batu bara akibat 
situasi geopolitik antara Rusia 
dan Ukraina.

Ia menuturkan kenaikan 
harga komoditas ini biasanya 
memberi dampak positif  pada 
sektor keuangan yakni adanya 
tambahan likuiditas di per-
bankan. 

“Kita menikmati transmisi 
dari tambahan likuiditas yang 
terjadi dengan tingginya harga 
komoditas akan mengalir ke 
sektor perbankan,” ujarnya.

Tak hanya ke sektor per-

bankan, kenaikan harga ko-
moditas turut dinikmati oleh 
sektor lain seperti para petani 
kelapa sawit maupun sektor di 
sekitarnya.

Menurut Febrio, hal terse-
but berdampak pada penjualan 
yang tinggi pada kendaraan 
bermotor, televisi maupun 
elektronik sehingga mencer-
minkan konsumsi masyarakat 
naik. “Artinya akan meny-
alurkan DPK di perbankan 
yang selama dua tahun ini 
tumbuh sangat tinggi di atas 
10 persen,” urainya.

Dia berharap dana di per-
bankan ini akan mulai digunak-
an masyarakat untuk melaku-
kan konsumsi baik membeli 
elektronik, kendaraan bermo-
tor, pakaian hingga traveling. 
“Ini kami harapkan transmisi 
akan baik ke perekonomian,” 
kata Febrio.

Pada kesempatan i tu 
Febrio juga  menyinggung 
tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN) 
yang masih fleksibel untuk 
mengeluarkan insentif  dan 
bantuan sosial dalam rangka 
menopang masyarakat dari 
adanya gejolak global dan 
pandemi. 

“Kita akan melihat apakah 
risiko masih ada, kita akan 

Febrio Kacaribu menyatakan penum-
pukan DPK mencapai Rp700 triliun di 
perbankan itu terjadi karena adanya 
kenaikan harga komoditas unggulan 
Indonesia seperti sawit dan batu bara 
akibat situasi geopolitik antara Rusia 
dan Ukraina.

Tiga Isu Penting Dibahas dalam 
Pertemuan SFWG Presidensi G20

JAKARTA (IM) - Negara 
anggota G20 membahas tiga 
isu penting dalam pertemuan 
Sustainable Finance Working 
Group (SFWG) kedua yang 
diselenggarakan pada 30-31 
Maret 2022 oleh Kementerian 
Keuangan dan Bank Indonesia.

Pembahasan dalam perte-
muan SFWG kedua merupakan 
kelanjutan dari Pertemuan Per-
tama SFWG yang dilaksanakan 
pada Bulan Januari dan Perte-
muan Pertama Menteri Keuan-
gan dan Gubernur Bank Sentral 
(1st Finance Ministers and Cen-
tral Bank Governors - FMCBG) 
yang dilaksanakan pada Bulan 
Februari yang lalu.

“Dalam Pertemuan SFWG 
pertama, anggota G20 me-
nyepakati Agenda Prioritas 
SFWG 2022. Sejalan dengan 
Agenda Prioritas SFWG 2022, 
melalui Komunike FMCBG 
pertama, Menteri Keuangan 
dan Gubernur Bank Sentral 
G20 meminta SFWG untuk 
mengkoordinasikan aksi terkait 
Peta Jalan G20 untuk Keuangan 
Berkelanjutan,” kata Kepala 
Pusat Kebijakan Pembiayaan Pe-
rubahan Iklim dan Multilateral 
Badan Kebijakan Fiskal (BKF) 
Kementerian Keuangan Dian 
Lestari mewakili Presidensi G20 
Indonesia, dikutip dari laman 
Kemenkeu, Senin (4/4).

Tiga isu penting yang diba-
has dalam SFWG tersebut 
adalah pertama, mengembang-
kan kerangka kerja untuk keuan-

gan transisi dan meningkatkan 
kredibilitas komitmen lembaga 
keuangan, termasuk diskusi ten-
tang kerangka transisi, studi 
kasus, dan komitmen lembaga 
keuangan yang berfokus pada 
praktik pasar.

Kedua, meningkatkan in-
strumen keuangan berkelan-
jutan untuk memperkuat ak-
sesibilitas dan keterjangkauan, 
termasuk diskusi tentang akses 
ke pasar keuangan berkelanju-
tan global, mekanisme pengu-
rangan risiko untuk instrumen 
keuangan berkelanjutan, men-
gatasi kesenjangan pengeta-
huan terkait instrumen keuan-
gan berkelanjutan, terutama 
bagi pemangku kepentingan 
terkait di negara berkembang 
dan Usaha Kecil dan Menen-
gah (UKM).

Adapun pembahasan ke-
tiga mengenai kemajuan G20 
Sustainable Finance Roadmap. 
Pengembangan kerangka keuan-
gan transisi dimaksudkan untuk 
membantu memungkinkan 
pasar keuangan mendukung 
transisi menuju keberlanjutan.

“Untuk memperdalam ha-
sil pertemuan ini, beberapa 
lembaga internasional terkait 
atau knowledge partners me-
maparkan hasil laporan analis-
nya bersama dengan beberapa 
negara anggota yang berkesem-
patan membagikan pengalaman-
nya atau sharing experiences 
maupun case studies,” kata 
Dian. ● pan

Toyota Proyeksikan Ekspor 
Mobil Melonjak

JAKARTA (IM) - PT 
Toyota Motor Manufacturing 
Indonesia memproyeksikan 
ekspor mobil melonjak tahun 
ini, ditopang meningkatnya 
harga minyak di negara tujuan 
ekspor utama seperti Arab 
Saudi, sehingga permintaan 
mobil meningkat.

“Kami targetkan ekspor 
mobil Toyota naik sekitar 50 
persen tahun ini,” kata Di-
rektur Corporate Affairs PT 
Toyota Motor Manufacturing 
Indonesia (TMMIN) Bob 
Azam pada diskusi terbatas di 
Jakarta,  seperti dikutip dari 
Antara, Senin (4/4).

Ia mengatakan kenaikan 
ekspor tersebut ditopang oleh 
permintaan yang kuat dari 
negara tujuan ekspor utama 
di negara-negara teluk, sep-
erti Arab Saudi yang mendapat 
berkah dari kenaikan harga 
minyak tahun ini.

Selain itu, lanjut dia, juga 
dari negara tujuan ekspor lain-
nya yang perekonomiannya 
sudah mulai bangkit setelah 
terdampak pandemi Covid-19, 
seperti Filipina dan negara-
negara di Amerika Selatan.

“Perekonomian di negara-
negara tersebut mulai bangkit. 
Selain itu sudah lama mereka 
tidak mengimpor dan mem-
butuhkan mobil baru sebagai 
pengganti,” kata Bob.

Ia memperkirakan pada 
2022 ekspor mobil Toyota 
bakal menembus angka di atas 
284 ribu unit atau naik sekitar 
51 persen dibanding tahun 
2021 yang mencapai 188.800 
unit.

Diakuinya, kenaikan teru-
tama ditopang oleh perminta-
an ekspor Toyota Veloz tahun 
lalu mengalami perubahan 
model. Lebih dari 50 persen 
ekspor Toyota bakal dikon-
tribusi kendaraan serba guna 
kecil (LMPV) Veloz tersebut.

Selama Januari-Februari 
2022 ekspor Toyota Indo-
nesia telah mencapai lebih 
dari 44.000 unit atau naik 31 
persen dibandingkan periode 
yang sama tahun lalu. Bahkan 
meningkat hingga 44 persen 
dibandingkan dengan penca-
paian sebelum masa pandemi 
tahun 2019.

Pada periode dua bulan 
pertama 2022 ekspor mobil 
Toyota terdiri dari varian SUV 
(Sport Utilities Vehicle) yaitu 
Fortuner, Rush dan Raize men-
capai 22.300 unit, varian MPV 
yaitu Kijang Innova, Sienta, 
Avanza, Town/Lite Ace, dan 
Veloz mencapai 11.800 unit, 
serta varian sedan, hatchback, 
LCGC seperti Vios, Yaris dan 
Agya mencapai 9.900 unit.

Bob Azam optimis pasar 
ekspor mobil kian membaik 
tahun ini. Apalagi kini ada 
pula negara tujuan ekspor baru 
yaitu Australia seiring dengan 
penerapan Indonesia Australia 
Comprehensive Economic 
Partnership Agreement (IA 
CEPA). “Saat ini kontribusi 
ekspor Toyota mencapai seki-
tar 80 persen dari ekspor mobil 
secara nasional,” ujarnya.

Setiap tahun industri oto-
motif  Indonesia diharapkan 
mampu mengekspor sekitar 
300 ribu unit. ● dot

Kemenperin: Inovasi dan Kolaborasi 
Jadi Kunci Pengungkit Daya Saing Industri

JAKARTA (IM) - Inovasi 
dan kolaborasi menjadi kunci 
dalam upaya meningkatkan 
kualitas serta daya saing in-
dustri di era modern, dengan 
semakin meningkatnya tuntu-
tan akan industri yang mampu 
menjawab kebutuhan di era 
industri 4.0. Hadirnya indus-
tri 4.0 semakin mendukung 
terjadinya kolaborasi yang 
menjadi syarat utama dalam 
upaya mengoptimalkan daya 
saing industri.

Dengan semangat serta 
kesadaran untuk berkolaborasi, 
Balai Besar Standardisasi dan 
Pelayanan Jasa Industri Bahan 
dan Barang Teknik atau dikenal 
sebagai Balai Besar Bahan dan 
Barang Teknik (B4T) selaku 
unit pelaksana teknis (UPT) 
di bawah Badan Standardisasi 
dan Kebijakan dan Jasa In-
dustri (BSKJI) Kementerian 
Perindustrian, telah meny-
elenggarakan acara Tepang 
Taun B4T (Temu Pelanggan 
Tahunan B4T) dengan mengu-
sung tema “Peran Penting Jasa 
Industri Dalam Meningkatkan 
Daya Saing Industri”.

Tepang Taun B4T diikuti 
oleh perwakilan 65 pelanggan 
B4T dari berbagai sektor di 
antaranya industri elektronika, 
semen, petrokimia dan pelaku 
usaha lainnya yang mewakili 
sekitar 2.000 pelanggan yang 
telah dilayani B4T sepanjang 
tahun 2021.

Menteri Perindustrian 
Agus Gumiwang Kartasas-
mita pada sambutannya secara 
virtual mengatakan, B4T telah 
genap melayani dunia industri 
selama 113 tahun. “Pelaksa-

naan agendaTepang Taun, 
tidak hanya sebagai wadah 
diskusi pelanggan B4T semata. 
Tetapi menjadi momentum 
penting untuk menguatkan 
sinergi antara B4T dan pelaku 
dunia industri dalam upaya 
nyata meningkatkan daya sa-
ing industri secara nasional 
maupun global,” tuturnya, 
Senin (4/4).

Pada kesempatan yang 
sama, Kepala BSKJI Kemen-
perin Doddy Rahadi menyam-
paikan, Tepung Taun B4T 
merupakan momentum untuk 
terus meningkatkan pelayanan 
jasa industri yang selama ini 
telah dilaksanakan serta mem-
perkenalkan layanan-layanan 
baru yang yang siap untuk me-
ningkatkan daya saing industri 
nasional.

“Ke depannya diharapkan 
seluruh layanan jasa industri 
yang dilaksanakan seluruh 
UPT di lingkungan BSKJI 
dapat terus bertransformasi 
secara dinamis sehingga dapat 
menjawab tantangan global 
untuk meningkatkan daya 
saing industri nasional,” un-
gkapnya.

Saat ini, B4T memiliki 
tujuh layanan baru, antara lain 
perhitungan Inspection Reabil-
ity, Remaining Life Time As-
sesment for Boiler, Pengujian 
Radio Frequency dan EMC 
(Electro Magnetic Compat-
ibility pada produk elektronika, 
Underwater Welding and In-
spection, Pengujian Lampu 
Luminer, Penyedia Bahan 
Acuan Pengujian, dan Sertifi kai 
ISO 27001 Offi ce.

“Layanan untuk indus-

tri terus dikembangkan 
untuk menjawab kebutu-
han indutri nasional, sep-
erti pada layanan pelatihan 
pengelasan dalam air atau 
Underwater Welding guna 
memenuhi kebutuhan akan 
tenaga pengelasan yang 
andal, terampil, dan terserti-
fikasi dengan pengakuan 
internasional sesuai den-
gan tuntutan pasar tenaga 
pengelasan global,” papar 
Doddy.

Kepala B4T Wibowo 
Dwi Hartoto menambah-
kan, pihaknya secara nyata 
telah berkontribusi dan 
memberikan pelayanan ke-
pada pelanggan industri 
sejak tahun 1909. 

Di us ia  yang te lah 
menginjak 113 tahun, B4T 
terus bergerak dinamis, 
berkembang dan secara 
berkelanjutan memperluas 
lingkup layanannya seir-
ing dengan perkembangan 
industri, teknologi, standar 
dan harapan dari pelanggan.

“Di tengah tantangan 
daya saing pada era glo-
balisasi saat ini, B4T seb-
agai salah satu satker BLU 
memiliki komitmen mem-
berikan layanan dengan 
semangat SPEED (Sin-
ergi, Profesional, Efektif, 
Efisien, dan Digitalisasi). 
Dengan begitu, B4T di-
harapkan dapat bergerak 
cepat dalam beradaptasi, 
bertransformasi, berinovasi 
untuk memenuhi kebutuhan 
pelanggan atau industri 
yang sangat dinamis,” ujar 
Wibowo. ● dro
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