
JA K A RTA  ( I M )  - 
BUMN Holding Pangan ID 
FOOD mendukung upaya 
pemerintah memajukan eko-
sistem kopi lokal agar dapat 
berdaya saing global melalui 
peningkatan kerja sama bi-
lateral.

Direktur  Utama ID 
FOOD Frans Marganda 
menga takan pihaknya meng-
hadiri  pameran kopi di 
Amsterdam, Belanda, un-
tuk memperkenalkan aneka 
produk kopi lokal dan mem-
perluas ekspor kopi hingga ke 
pasar Eropa.

“Kami terus meningkat-
kan kerja sama bilateral un-
tuk komoditas kopi dengan 
suplai perdagangan kopi ke 
tingkat internasional,” ujar 
Frans dalam keterangan di Ja-
karta, seperti dilansir Antara, 
Rabu (7/9).

Frans menuturkan pi-
haknya berperan aktif  seb-
agai offtaker kopi dari petani 
di seluruh Indonesia dan 
dipa sarkan ke domestik mau-
pun global.

Sampai akhir Juni 2022, 
ID FOOD melalui anak 
usahanya PT Perusahaan 
Perdagangan Indonesia (PPI) 
telah melakukan ekspor kopi 

secara reguler ke Mesir se-
banyak 237,6 ton atau senilai 
Rp7,14 miliar.

Perseroan menargetkan 
ekspor kopi dapat mencapai 
2.881 ton hingga akhir tahun 
ini. Angka itu akan terus di-
tingkatkan dengan pengem-
bangan ke berbagai negara 
tujuan ekspor lainnya.

Ia menjelaskan pening-
katan kerja sama bilateral se-
jalan dengan arahan Menteri 
BUMN Erick Thohir bahwa 
pasar kopi dapat mengangkat 
posisi Indonesia menjadi ak-
tor penting dalam rantai sup-
lai perdagangan kopi Interna-
sional, selain mengupayakan 
pemasaran kopi dengan nilai 
tambah yang lebih baik agar 
penjualan ekspor meningkat 
secara signifi kan.

Melirik potensi ekspor 
itu, Frans mengungkapkan 
ID FOOD juga berkesem-
patan menarik perhatian 
stakeholder lokal di Belanda 
melalui penandatanganan 
nota kesepahaman dengan 
Esro Food Group B.V yang 
merupakan perusahaan asal 
Belanda ihwal ekspor dan 
impor produk dan atau ko-
moditi untuk pemenuhan 
kebutuhan di Eropa. ● dot

ID FOOD Tingkatkan Kerja 
Sama Bilateral Produk Kopi
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JAKARTA (IM) - PT Bank 
Negara Indonesia (Persero) Tbk 
atau BNI berupaya menjaga 
pertumbuhan kredit di kisaran 
7%-10% hingga ak hir tahun 
2022. BNI menargetkan seg-
men korporasi sebagai salah satu 
motor penggerak pertumbuhan 
kredit, seiring dengan pemulihan 
ekonomi nasional.

Direktur Corporate & Inter-
national Banking BNI Silvano 
Rumantir mengatakan target 
utama BNI adalah nasabah-
nasabah unggulan di masing-ma-
sing sektor, beserta dengan value 
chain business partner-nya.

Dia menyebut fokus BNI 
untuk ekspansi ke nasabah blue 
chip, sejalan dengan kebijakan 
strategis yang sudah ditetapkan 
dalam Rencana Bisnis Bank 
(RBB) dan kebijakan manajemen 
risiko yang prudent. Diharapkan 
pertumbuhan bisnis segmen 
korporasi dapat memberikan 
multiplier effect yang besar ter-
hadap ekonomi, sekaligus meng-
hasilkan portofolio bisnis yang 
berkelanjutan bagi perseroan.

Silvano mengungkapkan 
pada semester I tahun 2022, 
pihaknya berhasil mencatatkan 
outstanding kredit korporasi 
sebesar Rp311,2 triliun, atau 
naik 8,28% dibandingkan tahun 
sebelumnya (YoY). Capai an ini 
didorong oleh pertumbuhan di 
segmen korporasi blue chip.

Menurutnya, dalam bebera-
pa kuartal terakhir, momentum 
penyaluran kredit korporasi 
BNI terus membaik. Diketahui, 
penyaluran kredit selama kuartal 

2 di tahun ini merupakan yang 
tertinggi pascapandemi.

Kami rasa momentum ini 
masih akan berlanjut di semester 
kedua tahun ini. Kami melihat 
masih banyak peluang yang bisa 
kami garap di segmen korporasi. 
Pertumbuhan domestic consump-
tion yang relatif  kuat akan men-
dorong perusahaan di berbagai 
sektor untuk melakukan ekspansi 
bisnis. Hal ini juga tercermin dari 
indikator PMI (Purchasing Manag-
ers’ Index) yang senantiasa di atas 
angka 50. Artinya secara umum 
perusahaan dalam fase ekspansi,” 
katanya dalam ke terangan tertulis, 
Rabu (7/9).

Terkait tactical portfolio al-
location, Silvano me ngatakan,  
pihaknya melihat sektor FMCG, 
telekomunikasi dan kesehatan 
sebagai sektor yang defensif  dari 
sisi risiko, namun memiliki po-
tensi pertumbuhan yang besar.

“Tentunya kami juga per  lu 
waspada terhadap per kembang-
an ekonomi global yang mulai 
berimbas ke Indonesia, terutama 
dari sisi volatilitas nilai tukar dan 
imported infl ation yang mulai 
terlihat di produk BBM,” lanjut 
Silvano.

Lebih jauh Silvano  menga-
takan BNI t idak sekadar 
menawarkan solusi yang plain 
vanilla, tetapi solusi yang lebih 
kompleks dengan kapabilitas 
Investment Banking yang terus 
ditingkatkan. Hal ini dengan 
melihat semakin komplek-
snya kebutuhan bisnis nasabah 
korporasi,l terutama mereka 
yang telah go global. ● pan

Strategi BNI Jaga Kredit
Tumbuh Hingga 10%

MENTERI BUMN KUNJUNGI
COMMAND CENTER PERTAMINA

Menteri BUMN Erick Thohir 
(kedua kiri) didampingi Dirut 
Pertamina Nicke Widyawati 
(kedua kanan), Direktur Lo-
gistik dan Infrastruktur Per-
tamina Mulyono (kiri) dan Se-
nior Vice President Integrated 
Enterprise Data and Command 
Center Ignatius Sigit Pratopo 
(kanan) mengamati layar saat 
melakukan kunjungan ke Per-
tamina Integrated Enterprise 
Data and Command Center 
(PIEDCC) di Grha Pertamina, 
Jakarta, Rabu (7/9). Kunjun-
gan tersebut dilakukan untuk 
memantau dan memastikan 
ketersediaan (stok) serta dis-
tribusi BBM subsidi di selu-
ruh SPBU dalam posisi aman 
pascapenyesuaian harga oleh 
Pemerintah.

FOTO/ANT

Kolaborasi RI-Swiss Sukses Kembangkan 
SDM Kompeten di Bidang Industri
Swiss merupakan salah satu negara 
yang konsisten memberikan dukungan 
kepada pendidikan vokasi di Indone-
sia. Melalui proyek S4Catau Swisscon-
tact, Swiss telah berkolaborasi dalam 
ber bagai kegiatan untuk membantu 
kesiap an SDM kompeten Indonesia. 
Setiap tahun, terdapat sekitar 1,7 juta 
anak-anak muda Indonesia yang men-
jadi angkatan kerja baru.

JAKARTA (IM) - Kemen-
terian Perindustrian (Kemen-
perin) terus berupaya mendo-
rong pengembangan Sumber 
Daya Manusia (SDM) industri 
yang kompeten melalui pen-
didikan vokasi, salah satunya 
dengan berkolaborasi bersama 
Swiss melalui proyek Skill for 
Competitiveness (S4C). Salah 
satu realisasi dari kerja sama 
tersebut adalah pendirian Po-
liteknik Industri Petrokimia 
Banten yang perkuliahan per-
tamanya akan dimulai pada 19 
September 2022.

“Kami berterima kasih 
kepada tim S4C yang telah 
mendukung sejak awal pe-
nyusunan dokumen pendirian, 
penyusunan kurikulum hingga 
penentuan layout peralatan di 
politeknik ini dengan berkolab-
orasi dengan beberapa po-

liteknik Kemenperin,” kata 
Kepala Badan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Industri 
(BPSDMI) Kementerian Per-
industrian (Kemenperin) Arus 
Gunawan di Jakarta.

Swiss merupakan salah 
satu negara yang konsisten 
memberikan dukungan kepada 
pendidikan vokasi di Indone-
sia. Melalui proyek S4Catau 
Swisscontact, Swiss telah 
berkolaborasi dalam berbagai 
kegiatan untuk membantu 
kesiapan SDM kompeten In-
donesia. Setiap tahun, terdapat 
sekitar 1,7 juta anak-anak 
muda Indonesia yang menjadi 
angkatan kerja baru.

Kepala BPSDMI Ke-
menperin menuturkan, pada 
tahun ini, S4C juga mendu-
kung penyelenggaraan Sistem 
Manajemen Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja yang akan 
bertahap diterapkan di seluruh 
unit pendidikan dan pelatihan 
Kemenperin.

“Implementasi program 
tersebut di antaranya melalui 
Pelatihan Pertolongan Pertama 
dalam Gangguan Psikologi 
Pemantapan Perilaku Berbasis 
Keselamatan yang telah dis-
elenggarakan di lingkungan 
Akademi Komunitas Industri 
Manufaktur Bantaeng, Poli-
teknik Industri Furnitur dan 
Pengolahan Kayu Kendal, 
dan Politeknik Industri Logam 
Morowali pada pertengahan 
2022,” imbuhnya.

Selain itu, Kemenperin dan 
S4C juga sedang berkolaborasi 
membangun Career Devel-
opment Center atau CDC 
yang akan menjadi sistem 
terintegrasi pembinaan karir 
siswa dari awal masuk sekolah 
hingga status setelah lulus.

CDC dibangun untuk 
melakukan monitoring dan 
evaluasi peserta didik dan 
alumni yang terukur serta 
akuntabel. Menurut Arus, 
CDC menjadi wadah untuk 
Menyusun portfolio kom-
petensi, peminatan, hingga 
pemetaan profil lulusan se-
hingga terdapat data yang 
lengkap dan seragam untuk 
memudahkan jenjang karir 
siswa dan mahasiswa.“Sistem 
ini akan terhubung dengan 
sistem monitoring dan evalu-
asi program dari Kantor Staf  

Presiden yang sangat menan-
tikan sistem ini diluncurkan,” 
jelasnya.

S4C akan terus melanjut-
kan komitmen dalam men-
dukung pendidikan vokasi 
di Indonesia. Pada fase per-
tama, S4C telah terlibat dalam 
pendirian unit-unit pendidikan 
Kementerian Perindustrian 
yakni Politeknik Industri Lo-
gam Morowali, Akom Ban-
taeng, Polifurneka Kendal, dan 
Politeknik Industri Petrokimia 
Banten.

S4C juga mendukung 
pengaplikasian dual teaching 
dengan pengembangan 14 
kurikulum, 63 workshop yang 
melibatkan 155 industri, serta 
penyediaan 8 fasilitator yang 
bersertifi kasi. Untuk menin-
gkatkan kualitas tenaga kerja, 
S4C turut menyelenggarakan 
47 pelatihan untuk dosen, 
dengan 38 dosen telah lolos 
sebagai asesor kompetensi 
Badan Nasional Sertifikasi 
Profesi (BNSP).

S4C mengusulkan agar 
kerja sama diperkuat di tahap 
dua dengan melibatkan lebih 
banyak unit pendidikan, dan 
kolaborasi secara lebih in-
tens dengan BPSDMI yang 
menaungi unit-unit pendidi-
kan tersebut. “Agar bisa terus 
berkolaborasi dengan kampus 
Kementerian Perindustrian, 
kami harus bekerja secara 
langsung dan lebih intens 
dengan BPSDMI,” ujar Kepala 

Kerja Sama Ekonomi dari 
Kedutaan Swiss di Indone-
sia Philipp Orga.

S4C juga menekankan 
pentingnya kerja sama den-
gan industri untuk semakin 
menigkatkan kualitas lu-
lusan yang kompeten dan 
siap kerja.”Pendidikan vo-
kasi yang baik adalah pen-
didikan yang menggunakan 
kurikulum berdasarkan in-
dustri, dengan melibatkan 
dua tempat belajar, yakni di 
sekolah dan di perusahaan, 
tentunya dengan guru dan 
pelatih yang kompeten dan 
dukungan dari pemerin-
tah,” jelas Project Manager 
S4C Danies Weibel.

Kemenperin menga-
presiasi dan menyambut 
baik saran dari S4C dalam 
memperkuat kerja sama 
antara S4C dan BPSDMI 
Kemenperin pada tahap 
dua, sebagai salah satu dari 
mitra dalam peningkatan 
kualitas pendidikan vokasi. 

“Kami mengharapkan 
kerjasama ini terus berlan-
jut hingga ke fase berikut-
nya dan kami juga men-
gapresiasi kerjasama erat 
yang telah dilakukan oleh 
para mitra BPSDMI baik 
dari Kemendikbudristek, 
Asosiasi Industri, Kamar 
Dagang dan Industri Indo-
nesia (KADIN), dan mitra 
luar negeri kami lainnya,” 
kata  Arus. ● dro

KI-KA: Ketum PAPTI Pusat Prof. Umar Santoso, Ketum GAPMMI Adhi S. 
Lukman, Dirjen Industri Argo Kemenperin Putu Juli Ardika, Regional Port-
folio Director ASEAN Informa Market Rungphech Chitanuwat, Direktur 
South East Asian Food and Agricultural Science and Technology – SEA-
FAST Center, Bogor Agricultural University (IPB) Dr. Puspo Edi Giriwono.

JAKARTA (IM) - Fi In-
donesia 2022, pameran bahan 
baku makanan dan minuman, 
yang ke-25 di Asia resmi di-
buka Rabu (7/9) di JIExpo 
Kemayoran Jakarta. 

Dalam ajang ini, lebih dari 
300 produsen bahan makanan 
terkemuka dari seluruh dunia 
menampilkan berbagai ino-
vasi bahan baku makanan dan 
minuman terbaru. 

Food ingredients Asia (Fi 
Asia) 2022 dibuka oleh Di-
rektur Jendral Industri Argo 
Kementerian Perindustrian 
Putu Juli Ardika didampingi 
Ketua Indonesian Association 
of  Food Technologist (IAFT/
PATPI) Prof. Dr. Umar San-
toso, Ketua South East Asian 
Food and Agricultural Science 
and Technology (SEAFAST 
Center - IPB) Dr. Puspo Edi 
Giriwono, STP., MAgr., Ketua 
Umum Gabungan Produsen 
Makanan dan Minuman In-
donesia (GAPMMI) Adhi S. 
Lukman dan Regional Portfo-
lio Director ASEAN Informa 
Market, Rungphech Chitanu-
wat. Fi Asia 2022 juga berkola-
boroasi dengan LPPOM MUI 
untuk menyelenggarakan Halal 
Workshop pada Jumat (9/9). 

andalkan, berkelanjutan, 
dan efektif  dari segi biaya, 
sekaligus membangun net-
working dengan berbagai 
pemasok bahan makanan 
dan minuman terkemuka,” 
ujarnya. 

Ketum GAPMMI Adhi 
S. Lukman, berpandangan 
bahwa Fi Asia memiliki 
nilai lebih bagi para peserta 
pameran dan pengunjung-
nya melalui berbagai keg-
iatan yang bermanfaat bagi 
industri, sehingga dapat 
menciptakan produk yang 
kompetitif. 

“Kelak, Indonesia tidak 
hanya menyerap komoditi 
asing, akan tetapi mampu 
memproduksi makanan 
dan minuman olahan yang 
inovatif  dengan biaya 
efi sien,” imbuhnya. 

Tahun ini Fi Asia hadir 
dengan 8 pavilions yaitu 
Natural Ingredients Pavil-
ion, New Business Pavil-
ion, Beverage Ingredients 
Pavilion, Thailand Pavilion, 
USA Pavilion dan yang 
terbaru India Pavilion, Ma-
laysia Pavilion dan China 
Pavilion yang hadir secara 
hybrid. ● kris

Resmi Dibuka, Fi Asia ke-25 Diisi 300 Produsen Bahan Makanan dari Seluruh Dunia

Fi Asia 2022 berlangsung 
hingga 9 September 2022. 

 Menurut Regional 
Portfolio Director ASEAN 
Informa Market Rungphech 

Chitanuwat, Indonesia se-
cara resmi telah menjadi tuan 
rumah Fi Asia sejak tahun 
2010. 

“Fi Asia 2022 ini akan 

menjadi platform yang tepat 
bagi para pelaku industri bahan 
baku makanan dan minuman 
untuk mendapatkan sumber 
bahan baku yang dapat di-

JAKARTA (IM) - Lab 
Indonesia, pameran teknologi 
peralatan laboratorium ter-
besar di Asia Tenggara, kem-
bali digelar setelah mengalami 
penundaan selama 2 tahun 
akibat pandemi. 

Dipenyelenggaraannya ke-
6, Lab Indonesia 2022 meng-
ajak industri laboratorium 
untuk lebih peduli lingkungan 
dengan menerapkan program 
yang sustainable/ berkelan-
jutan selama pameran yang 
berlangsung tiga hari mulai 7 
September hingga 9 Septem-
ber 2022 di Hall A&B Jakarta 
Convention Center (JCC). 

“Tahun ini, kami berinisi-
atif  untuk menerapkan pro-

berupaya menginspirasi pem-
bangunan berkelanjutan di sek-
tor industri peralatan laborato-
rium dan analisis ilmiah secara 
luas. Kami berharap dengan 
menerapkan sustainable dalam 
acara kami, akan memberikan 
dampak besar pada perubahan 
lingkungan yang sudah mulai 
tercemar,” ujar Juanita Soera-
koesoemah, Event Director PT 
Pamerindo Indonesia, selaku 
penyelenggara pameran, di sela 
pembukaan pameran. 

Hadir dalam pembukaan 
pameran tersebut Plt. Direktur 
Pengelolaan Laboratorium, 
Fasilitas Riset, dan Kawasan 
Sains dan Teknologi, BRIN 
(Badan Riset dan Inovasi Na-

Kembali Hadir, Lab Indonesia Ajak Industri Peralatan Laboratorium Peduli Lingkungan
sional) Dr. Ir. Tjahjo Pranoto, 
M. Eng.

Kembali Juanita menam-
bahkan, komitmen terhadap 
keberlanjutan diwujudkan an-
tara lain melalui pengurangan 
emisi karbon, meminimalisir 
sampah yang terbuang dengan 
beralih ke digital, bekerjasama 
dengan mitra pemasok yang 
juga memiliki kepedulian tinggi 
terhadap sustainability. 

Menurutnya gagasan un-
tuk membuat laboratorium 
lebih berkelanjutan atau yang 
sering disebut sebagai “green 
lab” semakin marak di seluruh 
penjuru dunia. 

Ada pun Lab Indonesia 
sebagai satu-satunya platform 

untuk teknologi laboratorium 
di Indonesia sangat berfokus 
pada instrumen ilmiah dan 
per alatan laboratorium untuk 
berbagai industri, termasuk 
industri farmasi & farmasi, F 
& B, minyak & gas, bioscience 
dan nano-science. 

Event ini bertujuan untuk 
menggabungkan elit indus-
tri laboratorium ilmiah dan 
analitis seperti ahli kimia pro-
fesional, ahli biokimia, ahli 
mikrobiologi, analis, peneliti 
dan pengembang, manajer lab-
oratorium dan manajer quality 
control dalam satu platform.

Pameran diisi oleh 689 
brand yang berasal dari 13 
negara. ● kris

Juanita Soerakoesoemah bersama Dr. Ir. Tjahjo Pranoto, M. Eng., me-
ninjau area pameran.
gram berkelanjutan di Lab 
Indonesia 2022. Tujuan kami 

adalah menjalankan pameran 
dengan sikap yang penuh rasa 

tanggung jawab kepada ling-
kungan dan masyarakat, sambil 


