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Hatta:
Tenun Dapat
Jadi Andalan
Ekspor

Pemerintah Jamin BBM Subsidi
Sampai Akhir Tahun

JAKARTA –– Menteri Koordina-

Pertamina sebagai penyalur
secara otomatis akan
menambah jumlah BBM
bersubsidi jika kondisi
mendesak.

tor Perekonomian Hatta Rajasa berharap produk kain tenun dapat menjadi andalan
ekspor Indonesia. Untuk itu,
pemerintah mendorong perkembangan industri kreatif,
khususnya tenun, di antaranya
dengan memperkenalkan Kredit Usaha Rakyat kepada usaha mikro-kecil-menengah.
“Kami coba sukseskan dengan pendanaan Rp 2 triliun
per tahun. Plafon dinaikkan
jadi Rp 20 juta tanpa agunan
dan cepat diproses,”kata Hatta saat meresmikan Pesta Tenun 2010 di Ritz-Carlton Pacific Place kemarin.
Pesta Tenun diadakan selama tiga hari, yakni pada 27-29
Agustus.
Hatta melanjutkan, tenun sebagai produk budaya Indonesia
harus diperkenalkan ke dunia
internasional. Selama ini upaya
mempromosikan tenun telah
dilakukan dengan baik oleh Citra Tenun Indonesia (CTI), di
antaranya dengan mengikuti
berbagai pameran tekstil dan
busana di berbagai negara.
“Saya berharap Pesta Tenun
bisa dijadikan ajang pengembangan produk pertenunan
sehingga bisa menjadi penggerak ekonomi masyarakat,” kata Hatta.
Ibu Negara Ani Yudhoyono,
yang meresmikan peluncuran
buku Tenun: Hanwoven Textiles
of Indonesia dalam acara tersebut, mengatakan potensi tenun
mampu menyusul batik, yang
telah diakui sebagai warisan
budaya dunia oleh UNESCO.
Menurut dia, pembuatan
buku yang mengkatalogkan
koleksi tenun Indonesia bisa
mempercepat pengakuan dunia internasional terhadap tenun Indonesia.“Dengan buku
berbahasa Inggris, maka bisa
mendorong pengenalan tenun
kepada dunia internasional,”
ujar Ani.
Dari sisi internal,Ani melihat
penenun masih memiliki kendala keterbatasan bahan dan
pewarna. Selama ini, untuk
membuat kain tenunan, perajin
masih bergantung pada bahan
buatan luar negeri. Karena itu,
dia mendorong peneliti Indonesia menemukan bahan dan pewarna alamiah olahan dari material dalam negeri.“Saya minta CTI dan peneliti mempelopori penemuan ini,”kata dia.
Buku katalog tekstil yang diluncurkan hari ini tersebut memuat berbagai koleksi tenun
Indonesia. Tenun yang masuk
dalam buku ini antara lain tenun blongsong Palembang, kain Endeg, tenun Donggala Sulawesi Tenggara, ulos Batak,
dan tenun tais Timor. ● ANTON WILLIAM

JAKARTA –– Pemerintah mengakui

kecenderungan alokasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) melebihi
36,5 juta kiloliter sebagaimana dijatahkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
2010 akan habis sebelum berakhirnya tahun anggaran. Namun pemerintah menjamin ketersediaan BBM
bersubsidi sepanjang tahun.
“Ada tendensi penggunaan BBM
subsidi melebihi 36,5 juta kiloliter
bukan berarti (subsidi) akan berhenti,” kata Menteri Koordinator
Perekonomian Hatta Rajasa kepada wartawan di gedung Kementerian Koordinator Perekonomian
kemarin.
Jaminan pemerintah, kata dia,
adalah dengan menambah alokasi
BBM bersubsidi berapa pun jumlah
yang dibutuhkan hingga akhir tahun. PT Pertamina (Persero) sebagai
penyalur secara otomatis akan menambah jumlah BBM bersubsidi jika kondisi mendesak.
Dalam waktu dekat, pemerintah
akan mendiskusikan penambahan
besaran subsidi yang harus ditambah pemerintah. Saat ini Hatta sedang menyusun data kebutuhan
BBM hingga akhir tahun. “Minggu
depan kita akan bahas berapa sebetulnya over-run (BBM bersubsidi),”
kata dia.
Hatta tidak memberi tahu dari
mana dana subsidi tambahan itu
akan diambil. Kebijakan ini akan
diputuskan setelah diskusi lintas
kementerian dilakukan. “Percaya-

lah, jika habis November, maka bukan berarti Desember tidak ada,”
katanya menegaskan.
Sedangkan Direktur Jenderal
Minyak dan Gas (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Evita Herawati Legowo mengatakan, pemerintah belum mengambil langkah untuk mengatasi
persoalan bakal habisnya persediaan BBM pada November mendatang. “Belum ada keputusan apaapa mengenai hal itu,” kata Evita
melalui pesan pendeknya kepada

Tempo kemarin.
Bahkan pemerintah belum memutuskan mengadakan pertemuan
atau rapat guna membahas persoalan tersebut. “Kami masih menunggu,”Evita melanjutkan.
Padahal, dari jatah 36,5 juta kiloliter BBM bersubsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada Pertamina, data hingga Juli 2010 menunjukkan 21,9 juta kiloliter BBM bersubsidi telah habis terpakai.”Dan
itu sudah lebih dari 50 persen,” kata Kepala Badan Pengatur Hilir Mi-
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nyak dan Gas (BPH Migas) Tubagus
Haryono pada Rabu lalu.
Perkiraan BBM bakal habis, menurut Tubagus, didasarkan pada hitungan stok premium, solar, dan minyak tanah oleh Pertamina.
Direktur Niaga Pertamina Djaelani Sutomo sebelumnya mengatakan, Pertamina rutin menyampaikan laporan berkala tiap kuartal
mengenai pemakaian jatah BBM
bersubsidi. Dia mengakui bahwa
stok BBM bersubsidi menipis.
● ANTON WILLIAM I GUSTIDHA BUDIARTIE
PRIMA MULIA (TEMPO)

Makin Marak

Para penambang batu di Gunung Batu, Baleendah, Bandung, menaikkan batu ke atas
mobil bak terbuka. Harga batu Rp 180 ribu per mobil pikap kecil membuat aktivitas
penambangan tak berizin semakin marak di sejumlah kawasan di Bandung Selatan.
IKLAN
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Smart Telecom

Gratis Ponsel Pakai Sepuasnya
KINI PELANGGAN
Smart bisa menikmati SHOP, paket
paska bayar pertama
di Indonesia yang
memberikan gratis
ponsel dan pemakaian tanpa batas sesuai dengan paket
pilihan yang dikehendaki. Smart Telecom menyediakan paket Paket Basic,
Paket HyperText, Paket Powersurf
dan Paket 3 in One. Manfaatnya antara lain gratis bicara ke sesama
SMART & ke Mobile-8 (Fren & Hepi),
gratis SMS sepuasnya ke semua operator, dan gratis internetan sepuasnya.
Pilihan berlangganan mulai dari Rp
50 ribu, dengan banyak handset keren
mulai dari yang basic sampai dengan

qwerty.
Dengan program
ini pelanggan bisa
bicara
sepuasnya,
SMS sepuasnya dan
internetan sepuasnya, dengan kontrak
berlangganan 12 bulan dan diakhir masa
kontrak pelanggan bisa mendapatkan
gratis ponsel baru jika memperpanjang kontrak 12 bulan lagi. Istimewanya lagi dengan program renewal, pelanggan bisa mendapatkan ponsel lagi gratis jika memperpanjang kontrak
12 bulan lagi. Sebulan sebelum masa
kontrak berakhir pelanggan bisa
memperpanjang kontrak untuk mendapatkan ponsel gratis, tanpa harus
mengembalikan ponsel lamanya. ■

