
LAS VEGAS (IM) - 
Furnitur kontemporer dan 
rotan Indonesia sukses me-
mikat pasar Amerika Seri-
kat di Las Vegas Summer 
Market 2021 dan berhasil 
meraup potensi transaksi 
sekitar Rp20 miliar selama 
lima hari penyelenggaraan-
nya pada 22-26 Agustus 
2021 di Las Vegas, AS. 

Keikutsertaan Indone-
sia pada pameran tersebut 
merupakan hasil kolaborasi 
Indonesian Trade Promo-
tion Center (ITPC) Los An-
geles dengan ITPC Chicago 
melalui Paviliun Indonesia.

“Partisipasi Indonesia 
ini dilatarbelakangi oleh 
kenaikan permintaan mebel 
di AS pada masa pemulihan 
pandemi Covid-19. Pam-
eran yang menitikberatkan 
promosi pada produk rotan, 
kayu jati, dan furnitur kon-
temporerini juga menjadi 
cara untuk mempromosikan 
produk furnitur Indonesia 
di pasar AS,” kata Kepala 
ITPC Los Angeles Bayu 
Nugroho, dilansir dari laman 
Kemendag, Rabu (1/9).

Paviliun Indonesia me-
nampilkan berbagai karya 
dari empat perusahaan meb-
el khas Indonesia, yaitu D-
Art Collection, New Pacifi c 
Direct, Kasih Co-op, serta 
Indo Puri.

D-Art Collection adalah 
perusahaan yang berpusat di 
Santa Fe Springs, California, 
AS dengan fasilitas produksi 

di Indonesia. D-Art Collec-
tion memasok produknya 
ke industri perhotelan, ritel, 
atau mebel grosir, serta situs 
belanja daring. New Pacifi c 
Direct (NPD) adalah peru-
sahaan mebel yang fokus 
pada penjualan melalui 
situs belanja daring yang 
menawarkan desain bergaya 
transisi dan modern. Den-
gan gudang yang terletak 
di negara bagian California, 
NPD berkomitmen dapat 
memenuhi pesanan tidak 
lebih dari 48 jam kepada 
buyer di AS dan sekitarnya.

Sedangkan, Kasih Co-op 
bekerja sama dengan berb-
agai macam pengrajin serta 
usaha kecil dan menengah 
di Indonesia untuk mem-
produksi perabotan dan 
dekorasi rumah tangga dari 
bahan kayu, rotan, kain te-
nun ikat, dan kain batik. 
Beroperasi sebagai pengecer 
daring, Kasih Co-op dapat 
memenuhi pesanan dari 
seluruh AS.

Hadir pula dari wilayah 
midwest AS yaitu Indo 
Puri, perusahaan furnitur 
modern artisan yang telah 
bergerak lebih dari 19 tahun 
di bidang furnitur indoor 
dan outdoor. Indo Puri 
memiliki beberapa fasilitas, 
yaitu pabrik furnitur di Jawa 
timur, lokakarya di Geor-
gia, dan fasilitas gudang 
di North Carolina. Beber-
apa hotel besar yang telah 
bekerja sama dengan Indo 

Puri antara lain Sheraton 
Waikiki, Westin Hapuna, 
dan Alohilani Resort.

Bayu menjelaskan, 
nilai total impor produk 
mebel (Kode HS 94) AS 
pada periode Januari—
Juni 2021 tercatat sebesar 
USD35,99 miliar. Jumlah 
tersebut 42,4 persen lebih 
besar dibanding nilai im-
por pada periode yang 
sama di tahun sebelum-
nya. “Kami optimis tren 
pasar furnitur di AS akan 
terus meningkat dalam 
beberapa waktu men-
datang dan Indonesia 
harus hadir untuk men-
gambil kesempatan ini,” 
terang Bayu.

Kepala ITPC Chicago 
Iska Huberta Sinurat me-
nambahkan, melihat an-
tusiasme para pengunjung 
terhadap produk-produk 
Indonesia berkualitas 
tinggi  di ajang ini, dirinya 
percaya bahwa produk 
Indonesia mampu mem-
perbesar pangsa pasarnya 
di AS. 

“Dengan upaya pro-
mosi  ini ,  perwaki lan 
perdagangan di AS ber-
harap dapat berfungsi 
sebagai katalis untuk 
menggunakan momen-
tum positif. Sehingga, 
ekspor mebel ke AS pada 
masa pemulihan pandemi 
Covid-19 akan jauh lebih 
meningkat,”  kata Iska. 
● dro

Furnitur Kontemporer dan Rotan Indonesia 
Berjaya di Las Vegas Summer Market 2021
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Pertamina Setor ke Negara Rp110,6 Triliun

RAPAT KERJA MENPAREKRAF
DENGAN KOMISI X DPR

Menteri Pariwisata dan Ekono-
mi Kreatif Sandiaga Salahudin 
Uno (kiri) dan Wakil Menteri 
Angela Tanoesoedibjo (kanan) 
mengikuti rapat kerja dengan 
Komisi X DPR di Kompleks 
Parlemen, Senayan, Jakarta, 
Rabu (1/9). Rapat kerja terse-
but membahas Rencana Kerja 
Anggaran (RKA) Kementerian 
atau Lembaga tahun anggaran 
2022 serta membahas usulan 
program-program yang akan 
didanai oleh Dana Alokasi Khu-
sus (DAK) berdasarkan kriteria 
teknis dan komisi.
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“Guna membantu memulihkan pereko-
nomian masyarakat, Pertamina juga 
menjalankan program pemberdayaan 
untuk lebih dari 13 ribu UMKM terdam-
pak pandemi agar dapat bertahan di 
tengah pandemi bahkan naik kelas 
hingga bisa Go Global,” kata Fajriyah 
Usman.

JAKARTA (IM) - Pertam-
ina meningkatkan setoran pada 
penerimaan negara dengan 
total mencapai Rp110,6 triliun  
di semester I-2021.  Sebanyak 
Rp70,7 triliun di antaranya 
adalah dari pajak, Penerimaan 
Negara Bukan Pajak (PNBP) 
dan dividen, yang nilainya naik 
hampir 10% dari periode yang 
sama tahun lalu.

Sisanya atau Rp39,9 triliun 
adalah pembayaran Pertamina 
kepada negara melalui Minyak 
Mentah dan Kondesat Bagian 
Negara (MMKBN). Angka ini 
merupakan nilai kontribusi 
Pertamina dalam waktu 6 bu-
lan terakhir, sedangkan sebe-
lumnya Pertamina pun telah 
menyetorkan hampir Rp200 
triliun sepanjang tahun 2020.

“Selain dari kontribusi Per-
tamina yang langsung berdam-

pak pada keuangan negara, 
Pertamina juga membaktikan 
diri untuk mendukung ber-
bagai program pemerintah 
khususnya terkait percepatan 
penanganan Covid-19. Tam-
bahan triliunan Rupiah lainnya 
telah kami gelontorkan untuk 
membantu masyarakat meng-
hadapi pandemi, baik secara 
langsung di aspek kesehatan 
maupun pendampingan untuk 
UMKM,” kata Pjs Senior Vice 
President Corporate Com-
munications and Investor 
Relations Pertamina, Fajriyah 
Usman dalam keterangan ter-
tulis, Rabu (1/9).

Ia menjelaskan,  melalui 
pembangunan 3 RS Modular 
Darurat (Patra Comfort, Sim-
prug dan Tanjung Duren) dan 
pengoperasian RS Ekstensi 
Asrama Haji Pondok Gede, 

JAKARTA (IM) - Peran 
kebijakan fi skal salah satunya 
untuk menyediakan iklim in-
vestasi yang baik di Indonesia. 
Hal ini diungkapkan oleh Wakil 
Menteri Keuangan (Wamen-
keu) Suahasil Nazara pada 
acara Ministerial Round Table 
Webinar yang diselenggarakan 
oleh Indonesian Petroleum 
Association (IPA), Rabu (1/9).

Dalam mendukung pro-
gram pemulihan ekonomi 
nasional, APBN memberikan 
berbagai kebijakan fi skal, sep-
erti insentif  perpajakan untuk 
dunia usaha. Insentif  ini juga 
berlaku untuk perusahaan yang 
bergerak di sektor minyak dan 
gas (migas).

“Kami memberikan per-
spektif  luas tentang masalah 
pajak Indonesia, yang saya 
yakini juga sangat penting 
untuk sektor minyak dan gas. 
Salah satu yang sangat penting 
menurut saya adalah bahwa 
saat ini tarif  pajak penghasi-
lan badan kita sedang turun. 

Tahun ini 22 persen, tahun 
depan 20 persen untuk pajak 
penghasilan badan. Dan tentu 
saja, ini untuk semua sektor, ini 
untuk semua perusahaan,” kata 
Suahasil dilansir dari  laman 
Kemenkeu, Rabu (1/9). 

Selain meningkatkan iklim 
investasi, pemberian insentif  
tersebut juga ditujukan agar 
perusahaan bisa menekan 
tingkat kerugian akibat dam-
pak pandemi Covid-19. Se-
lanjutnya perusahaan mampu 
menyehatkan kondisi keuan-
gan untuk mempertahankan 
usahanya dalam situasi pan-
demi Covid-19.

Mulai tahun lalu pemerin-
tah juga memberikan insentif  
pajak yang berbeda. Ini dimak-
sudkan untuk mengurangi be-
ban, terutama beban arus kas 
perusahaan. Adanya penguran-
gan PPh pasal 21, pasal 22, dan 
pasal 25 juga diharapkan dapat 
memberikan ruang gerak bagi 
perusahaan sektor migas untuk 
melewati pandemi ini. ● pan

Wamenkeu Beberkan Peran Kebijakan 
Fiskal untuk Mendukung Iklim Investasi

JAKARTA (IM) - Empat 
BUMN pelabuhan PT Pelindo 
I hingga PT Pelindo IV segera 
di-merger. BUMN pelabuhan 
pun memiliki aset Rp112 trili-
un dari hasil penggabungan ini. 

“Total aset dari peng-
gabungan 4 Pelindo ini men-
capai Rp112 triliun, dengan 
pendapatan Rp28,6 triliun. Jadi 
skalanya sudah masuk perusa-
haan-perusahaan pelabuhan 
global,” kata Wakil Menteri 
BUMN Kartika Wirjoatmodjo 
dalam  keterangan pers, Rabu 
(1/9).

Direktur Utama Pelindo II 
Arif  Suhartono menuturkan, 
kegiatan bisnis dengan adanya 
merger ini tak jauh beda den-
gan sebelumnya.

Sehingga, peran swasta 
masih sangat terbuka. Merger 
ini tidak ada rencana untuk 
melakukan monopoli di bidang 
pelabuhan.

“Terkait apa yang akan 
dilaksanakan setelah merger 
sebenarnya tidak jauh ber-
beda dengan apa yang terjadi 
saat ini. Hanya saja, tidak 
dipisahkan melalui wilayah, 
tetapi melalui lini binis yang 

sama. Peran perusahaan lain 
private masih sangat terbuka, 
jadi terkait dengan dengan 
monopoli tidak ada rencana 
mau ke sana,” ujarnya.

 Direktur Utama Pelindo 
I Prasetyo mengatakan, nama 
perusahaan hasil merger adalah 
PT Pelabuhan Indonesia (Per-
sero). Nantinya, perusahaan ini 
memiliki empat sub holding.

Sub holding non peti 
kemas berkantor di Medan 
dengan nama Pelindo Multi 
Terminal. Sub holding peti 
kemas berkantor di Surabaya 
dengan nama Terminal Peti 
Kemas Indonesia.

Lalu, sub holding logistik 
dengan head offi ce di Jakarta 
dengan nama Pelindo Solusi 
Logistik. Kemudian, sub hold-
ing marine, equipment and 
port services berkantor di 
Makassar.

“Untuk nama Pelindo ter-
integrasi nantinya ini, nama 
yang disepakati adalah Pelabu-
han Indonesia (Persero). Kalau 
kemarin kita terpisah-pisah 
Pelindo I, II, III dan IV saat 
ini cukup Pelindo saja,” kat-
anya. ● dot

Aset BUMN Pelabuhan Hasil Merger 
Mencapai Rp112 TriliunJAKARTA (IM) - Ang-

gota holding BUMN pertam-
bangan MIND ID PT Bukit 
Asam Tbk (PTBA)  mem-
bukukan laba bersih Rp1,8 
triliun, naik 38% dibandingkan 
periode yang sama tahun lalu 
sebesar Rp1,3 triliun.

Direktur Utama PTBA 
Suryo Eko Hadianto  menye-
butkan, jika pencapaian laba 
bersih ini didukung dengan 
pendapatan sebesar Rp10,3 
triliun atau naik 14% dari capa-
ian di periode yang sama tahun 
lalu Rp9 triliun.

“Total aset perusahaan 
naik 10% yaitu menjadi Rp27 
triliun dari sebelumnya Rp24,5 
triliun,” kata  Suryo dalam 
konferensi pers virtual, Rabu 
(1/8).

 Suryo menjelaskan kinerja 
ini seiring dengan pemulihan 
ekonomi global maupun nasi-
onal yang mendorong naiknya 
permintaan atas batu bara. 
Lalu disertai dengan kenaikan 
harga batu bara yang signifi -
kan hingga menyentuh level 
US$134,7 per ton pada 30 Juni 
2021.

Sementara total produksi 
batu bara PTBA selama se-
mester I-2021 mencapai 13,3 
juta ton dengan penjualan se-

banyak 12,9 juta ton. Perseroan 
menargetkan kenaikan volume 
produksi batu bara dari 25 juta 
ton pada 2020 menjadi 30 juta 
ton pada 2021.

“PTBA memastikan ke-
giatan operasional pertam-
bangan dijalankan dengan 
protokol kesehatan yang ketat, 
sehingga aktivitas produksi 
dan penjualan dapat berjalan 
optimal dan aman,” ujarnya.

PTBA juga meng-update 
proyek pengembangan an-
tara lain Gasifi kasi Batu Bara. 
Proyek Strategis Nasional ini 
akan dilakukan di Tanjung 
Enim selama 20 tahun, dengan 
mendatangkan investasi asing 
dari APCI sebesar US$2,1 
miliar atau setara Rp30 triliun.

 Dengan utilisasi 6 juta ton 
batu bara per tahun, proyek ini 
dapat menghasilkan 1,4 juta 
DME per tahun untuk men-
gurangi impor LPG lebih dari 
1 juta ton per tahun sehingga 
dapat memperbaiki neraca 
perdagangan Kerja sama ini 
menjadi portofolio baru bagi 
perusahaan yang tidak lagi 
sekadar menjual batu bara, 
tetapi juga mulai masuk ke 
produk-produk hilirisasi untuk 
meningkatkan nilai tambah. 
● hen

Bukit Asam Raih Laba Bersih Rp1,8 T

PENGOPERASIAN GERBANG TOL SIMPANG SUSUN CILEUNYI
Foto udara kendaraan yang melintas di Gerbang Tol Simpang Susun 
Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (1/9). PT Jasa Marga 
mengoperasikan Gerbang Tol Cileunyi yang baru pada Rabu (1/9) guna 
menunjang penyelesaian pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-
Dawuan (Cisumdawu) yang terintegrasi dengan Jalan Tol Padaleunyi. 
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tekanan signifi kan pada kinerja 
keuangan, namun peningka-
tan produktivitas Pertamina 
tetap dapat tercermin dari laba 
bersih semester 1-2021 yang 
sebesar US$183 juta.

 “Seluruh pencapaian Per-
tamina ini tidak terlepas dari 
hasil dan manfaat restrukturi-
sasi yang dijalankan secara sol-
id oleh Direksi dan manajemen 
Subholding, sehingga berjalan 
lancar di mana legal endstate 
untuk beberapa Subholding 
telah tercapai dan dalam proses 
penyelesaian keseluruhan taha-
pan,” tegas Fajriyah.

Disampaikan Fajriyah, 
bahwa hal ini pun sejalan den-
gan arahan Komisaris Utama 
Pertamina serta jajaran Dewan 
Komisaris yang secara kon-
sisten memastikan Pertamina 
melakukan berbagai inovasi 
untuk mendorong peningkatan 
produktivitas, efektivitas dan 
efi siensi dalam setiap proses 
operasional dari hulu ke hilir.

Fajriyah menambah-
kan, sebagai bagian dari 
BUMN, Pertamina harus 
mengemban tugas mulia se-
bagai penggerak perekono-
mian nasional dengan tetap 
menjalankan seluruh op-
erasional bisnis perusahaan 
dan mengutamakan produk 
dalam negeri, yang terli-
hat dari rata-rata Tingkat 
Komponen Dalam Negeri 
(TKDN) Pertamina yang 
mencapai lebih dari 57%, 
jauh di atas target 30%.

D e n g a n  d e m i k i a n 
Pertamina dapat menjaga 
keberlangsungan hidup 
1,2 juta tenaga kerja lang-
sung, serta menciptakan 
multiplier effect terha-
dap sekitar 20 juta tenaga 
kerja secara tidak langsung. 
Peran Per tamina pada 
perekonomian nasional 
juga sejalan dengan peran 
BUMN sebagai lokomotif  
pembangunan. ● dro

Indonesia berhasil menambah 
hampir 1.000 bed perawatan. 
Angka ini belum termasuk 
pengoperasian RS rujukan 
COVID-19 oleh Pertamina 
Bina Medika yang tersebar di 
seluruh Indonesia.

Kemudian, bantuan 315 
Ventilator untuk 30 RS serta 
aksi nyata Pertamina den-
gan terlibat langsung dalam 
percepatan penyaluran lebih 
dari 5.000 ton Oksigen medis 
untuk 504 rumah sakit yang 
tersebar di 11 provinsi.

“Guna membantu memu-
lihkan perekonomian ma-
syarakat,  Per tamina juga 
menjalankan program pem-
berdayaan untuk lebih dari 
13 ribu UMKM terdampak 
pandemi agar dapat bertahan 
di tengah pandemi bahkan 
naik kelas hingga bisa Go 
Global,” jelas Fajriyah.

Lebih jauh ia mengatakan,  
meskipun hantaman pandemi 
Covid-19 terus memberikan 

RAPAT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS 
DENGAN KOMISI XI DPR

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional 
(PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangu-
nan Nasional Suharso Monoarfa mengikuti rapat 
kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parle-
men, Senayan, Jakarta, Rabu (1/9). Rapat kerja 
tersebut membahas Rencana Kerja Anggaran 
(RKA) Kementerian PPN/ Bappenas dalam RUU 
APBN 2022 serta membahas laporan keuangan 
Kementerian PPN/Bappenas dalam APBN tahun 
2020.
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