
JAKARTA (IM) – Ke-
pala Badan Pengkajian dan 
Pengembangan Perdagan-
gan (BPPP) Kementerian 
Perdagangan (Kemendag),  
Kasan menegaskan pent-
ingnya pemanfaatan perjan-
jian kerja sama perdagangan 
dengan negara lain untuk 
mendukung pemulihan eko-
nomi nasional. Sejumlah 
kesepakatan perdagangan 
diharapkan dapat menjadi 
stimulus bagi pemulihan 
perdagangan serta turut me-
ningkatkan arus investasi di 
tengah pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan 
Kasan saat membuka sem-
inar web Gambir Trade 
Talk 2021 ke-2 dengan tema 
‘Strategi Pemanfaatan FTA 
(Free Trade Agreement) 
Indonesia untuk Meningkat-
kan Investasi dan Perdagan-
gan’, Jumat (3/9). 

“Presiden RI memberi-
kan arahan untuk melakukan 
transformasi ekonomi serta 
mempercepat pemulihan 
ekonomi melalui reforma-
si kebijakan investasi dan 
perdagangan. Kolaborasi 
seluruh pemangku kepent-
ingan mendukung imple-
mentasi dan pemanfaatan 
FTA Indonesia adalah salah 
satu kunci penting untuk 
mendukung pemulihan kin-
erja perdagangan luar negeri 
Indonesia yang terdampak 
pandemi Covid19,” jelas 
Kasan seperti dilansir dari 
laman Kemendag, Minggu 

(5/9).
Kegiatan ekspor, im-

por, dan investasi, lanjut 
Kasan, merupakan kompo-
nen penting dari pertum-
buhan ekonomi Indonesia 
di masa pandemi Covid-19. 
Di tengah penurunan kon-
sumsi domestik, ekspor dan 
impor justru mencatatkan 
pertumbuhan yang cukup 
signifi kan pada Triwulan II-
2021, yaitu masing-masing 
sebesar 31,78 persen (YoY) 
dan 31,22 persen (YoY).

“Oleh karena itu, imple-
mentasi dan pemanfaatan 
perjanjian kerja sama perda-
gangan yang telah dimiliki In-
donesia perlu terus digenjot, 
agar pertumbuhan ekspor saat 
ini tidak hanya bergantung 
pada kenaikan harga komo-
ditas,” terang Kasan.

Sementara Lead Econo-
mist World Bank Michele 
Ruta di cara yang sama 
mengatakan, berdasarkan 
hasil kajian World Bank, 
perkembangan implemen-
tasi Regional Trade Agree-
ments (RTAs) telah me-
ningkat pesat sejak tahun 
2000. Implementasi RTA 
memberikan banyak man-
faat di antaranya akselerasi 
pertumbuhan ekonomi dan 
ekspor, peningkatan partisi-
pasi dalam rantai nilai global, 
serta peningkatan penana-
man modal asing langsung 
(foreign direct investment).

“Perdagangan interna-
sional di dunia semakin 

terintegrasi dari waktu ke 
waktu dalam hal jumlah 
serta isi perjanjian kerja 
sama perdagangan, ti-
dak terkecuali Indonesia. 
Manfaat yang diberikan 
RTA sangat luas dan be-
ragam terutama dalam 
konteks RTA yang lebih 
dalam. Terkait hal terse-
but, World Bank men-
catat penerapan RTA akan 
berpotensi meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi 2 
kali lipat pada 2030,”  kata 
Michele.

Wakil Ketua Umum 
Bidang Maritim, Investasi, 
dan Luar Negeri Kadin 
Shinta Kamdani memapar-
kan, penting bagi pemer-
intah untuk melibatkan 
pelaku usaha dalam rangka 
negosiasi FTA. Selain itu, 
pemerintah dinilai juga 
perlu membantu para 
pelaku usaha dalam hal 
fasilitasi untuk dapat me-
maksimalkan pemanfaatan 
implementasi FTA.

“Kunci untuk me-
maksimalkan manfaat 
FTA adalah bagaimana 
kesiapan para pelaku 
usaha dalam menyong-
song implementasi FTA. 
Sosialisasi, peningkatan 
intelijen pasar, serta pem-
biayaan adalah beberapa 
komponen yang bisa 
difasilitasi pemerintah 
dalam rangka meningkat-
kan kesiapan para pelaku 
usaha,” jelas Shinta. ● dro

FTA Dapat Dimanfaatkan sebagai Stimulus
Peningkatan Investasi dan Perdagangan Nasional
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RENCANA MERGER EMPAT
PERUSAHAAN PELABUHAN INDONESIA
Aktivitas bongkar muat Palm Kernel 
Ekspeller (PKE) dan Palm Kernel 
Shell (PKS) curah kering di Dermaga 
C Pelabuhan PT. Pelindo I Dumai, 
Riau, Minggu (5/9). Pemerintah 
melalui Kementerian BUMN pada 
Oktober mendatang berencana 
menggabungkan (merger) empat 
perusahaan pelabuhan yaitu PT. 
Pelindo I (Persero), PT. Pelindo II 
(Persero), PT. Pelindo III (Persero) 
dan PT. Pelindo IV (Persero) menjadi 
PT. Pelindo (Persero) dan diusulkan 
masuk dalam Program Strategis Na-
sional (PSN).

IDN/ANTARA 

JAKARTA (IM) – Pemer-
intah menurunkan tarif  PPh 
Pasal 4 ayat (2) Undang-Un-
dang Pajak Penghasilan (UU 
PPh) atas penghasilan bunga 
obligasi bagi investor domestik 
(Wajib Pajak Dalam Negeri/
WPDN) dari semula 15% 
menjadi 10%, melalui penerbi-
tan Peraturan Pemerintah (PP) 
Nomor 91 Tahun 2021. 

Hal ini sejalan dengan 
komitmen Pemerintah untuk 
mendorong reformasi kemu-
dahan berusaha, menciptakan 
kesetaraan beban pajak peng-
hasilan antara investor obligasi, 
serta mendorong pengemban-
gan dan pendalaman pasar ob-
ligasi melalui kebijakan pajak.

“Terbitnya PP ini meru-
pakan bukti bahwa Pemerin-
tah terus melakukan refor-
masi struktural dalam rangka 

meningkatkan investasi dan 
produktivitas yang salah sa-
tunya dilaksanakan melalui 
Undang-Undang Cipta Kerja. 
Sebelumnya, Pemerintah juga 
telah memberi keringanan tarif  
pajak bagi investor asing,” un-
gkap Kepala Badan Kebijakan 
Fiskal Kementerian Keuangan 
(Kemenkeu) Febrio Kacaribu 
sebagaimana rilisnya, seperti 
dilansir dari laman Kemenkeu, 
Minggu (5/9).

Adanya keringanan pajak 
bagi WPDN diharapkan akan 
meningkatkan peran investor 
domestik ritel. Per 31 Agustus 
2021, komposisi investor do-
mestik ritel (individu) pada pasar 
Surat Berharga Negara masih 
kecil yaitu 4,5% bila dibanding-
kan dengan bank 33,4%, asur-
ansi dan dana pensiun 14,5%, 
serta asing 22,4%. ● pan

Pemerintah Turunkan Tarif PPh 
Bagi Investor Domestik

JAKARTA (IM) - PT 
Bank Negara Indonesia (Perse-
ro) Tbk atau BNI memanfaat-
kan momentum Hari Pelang-
gan Nasional (Harpelnas) yang 
jatuh pada 4 September 2021, 
tidak saja untuk menyapa para 
nasabah, tetapi juga   untuk 
memperbaharui informasi 
mengenai ekosistem layanan 
digital. 

Perseroan membeberkan 
bahwa layanan digital bagi para 
nasabahnya sudah mampu me-
layani seluruh kebutuhan tran-
saksional, mulai dari membuka 
rekening, bertransaksi secara 
digital, mengirimkan kado vir-
tual, hingga mengurus bisnis.

Peringatan Harpelnas 2021 
di BNI dilaksanakan pada 
Jumat (3/9) dengan tema 
‘Karena Anda adalah Inspi-
rasi dan Semangat Kami untuk 
Melompat Lebih Tinggi’ secara 
Virtual Customer Gathering 
BNI 2021. 

Hadir menyapa para na-
sabah BNI di seluruh Indo-
nesia dan di Kantor Cabang 
Luar Negeri Singapura, yaitu 
Wakil Direktur Utama BNI 
Adi Sulistyowati, 10 (sepuluh) 
direktur, hingga jajaran SEVP 
dan seluruh general manager 
tiap divisi BNI.

“Kepuasan nasabah adalah 
prioritas utama bagi kami. BNI 
selalu dan ingin terus mem-
berikan layanan berkualitas, 

selalu hadir dengan fi tur kemu-
dahan dan berbagai solusi fi -
nansial bernilai tambah karena 
bagi BNI setiap hari adalah 
hari pelanggan. Untuk nasa-
bah, BNI akan melakukan yang 
terbaik,”  kata Wakil Direktur 
Utama BNI Adi Sulistyowati 
dalam keterangan tertulis, 
Sabtu (4/9/2021).

Sulistyowati menegaskan 
di tengah era disrupsi teknolo-
gi yang dinamis, tidak ada 
pilihan lain bagi BNI untuk 
terus berkarya dan berinovasi 
menjadi pelopor layanan per-
bankan berbasis digital. Pan-
demi Covid -19 telah mendo-
rong percepatan transformasi 
digital BNI, di mana terdapat 
shifting aktivitas nasabah yang 
menginginkan transaksi secara 
cashless dan mobile sehingga 
nasabah tidak berpotensi ter-
tular dari virus Covid-1919. 
Dengan demikian, penguatan 
layanan digital BNI menjadi 
bagian solusi dari tantangan 
yang dihadapi oleh sebagian 
besar masyarakat.

Pada kesempatan ini, BNI 
memberikan apresiasi kepada 
nasabah berupa cinderamata 
yang berbeda dari pemberian 
biasanya. Cinderamata yang 
diberikan tidak dalam bentuk 
fi sik, namun diberikan secara 
digital melalui fi tur DIKADO 
yang tersedia di dalam BNI 
Mobile Banking. ● pan

BNI Perbarui Informasi
Ekosistem Layanan Digital

JAKARTA (IM) - PT 
Pelni (Persero) membutuhkan 
dana subsidi atau public ser-
vice obligation (PSO) untuk 
anggaran operasional kapal 
sebesar Rp4 triliun.

Anggaran ini untuk men-
jalankan penugasan negara di 
sektor transportasi laut antar 
pulau. Namun, nilai dana PSO 
yang diterima Pelni sejauh ini 
masih di bawah kebutuhan.

Vice President Pemasaran 
Angkutan Penumpang Pelni, 
Sukendra mengatakan, pemer-
intah melalui Kementerian 
Perhubungan (Kemenhub) 
memberikan penugasan ke-
pada Pelni untuk menjalankan 
PSO. Di mana, Pelni berkewa-
jiban menjalankan rute kapal 
ke daerah-daerah dengan ket-
erbatasan akses transportasi.

Namun, penugasan terse-
but tidak sebanding dengan 
dana subsidi untuk PSO yang 
diterima perseroan. Misalnya, 
pada 2020 lalu perusahaan 
mengajukan anggaran PSO 
sebesar Rp3,8 triliun, sayang-
nya anggaran itu hanya dis-
etujui di angka Rp2 triliun saja. 
Padahal, untuk pendanaan op-
erasional kapal seperti bahan 
bakar atau maintenance saja 
bisa mencapai Rp3,8 triliun.

“Kebutuhan Pelni itu di 
angka hampir Rp4 triliun, 
sekitar Rp3,8 di terakhir 2020, 
itu kebutuhan total cost Pelni 
keluarkan untuk maintenance, 
untuk bahan bakar itu Rp3,8 
triliun. Dari Rp3,8 triliun itu 
memang kita hanya mendapat 
subsidi dari pemerintah itu 
Rp2 triliun,” ujar Sukendra saat 
ditemui di kapal KM Kelud, 
Minggu (5/9).

Untuk memenuhi kebutu-
han operasional kapal, perusa-
haan secara mandiri terpaksi 
harus mencari anggaran PSO 
tambahan sebesar Rp1,8 trili-
un. Sayangnya, target tersebut 
tidak tercapai.

Sukendra mencatat, in-
come yang diperoleh manaje-
men sepanjang 2020 hanya 

sebesar Rp700 miliar. Jumlah 
itu terdiri atas penjualan tiket 
penumpang Rp460 miliar dan 
kargo Rp300 miliar. Dengan 
begitu, perusahaan masih ter-
bebani dana operasional senilai 
Rp1,1 triliun.

“Ini tentunya sangat mem-
beratkan operasional kita dan 
kemarin alhamdullilah, ini ada 
alhamdullilahnya karena seba-
gian kapal kita enggak jalan. 
Kalau kita jalan semua kemarin 
ya berat,” tuturnya. 

Perseroan tercatat men-
goperasikan 26 kapal penump-
ang mulai kapasitas 500 hingga 
3.000 seat dan melayani lebih 
dari 90 pelabuhan dan 1.200 
ruas atau rute. Setiap tahun, 
rute yang dilayani kapal Pelni 
dapat mengalami perubahan, 
sesuai dengan usulan peru-
sahaan, permintaan dari ma-
syarakat, hingga penugasan 
baru pemerintah.

Sejak 2015, Pelni sudah 
menerima penugasan dari 
Kementerian Perhubungan 
(Kemenhub) untuk mengop-
erasikan 45 kapal multi port 
atau perintis. Kapal jenis ini 
merupakan kapal penump-
ang berkapasitas 500 orang 
yang melayari pulau-pulau 
dengan kategori terpencil, 
terdepan, tertinggal dan per-
batasan (3TP). Sementara 
kapal berkapasitas 3.000 seat 
difokuskan untuk konektivi-
tas antara pulau di Indonesia 
dengan rute tempuh jarak 
jauh. Sayangnya, operasional 
keseluruham kapal penumpang 
itu tidak difokuskan untuk 
komersialisasi.

“Pentingnya lagi yang su-
dah saya jelaskan kalau me-
mang kapal-kapal ini belum 
bisa ditarik secara komersial. 
Itu mesti menjadi tugas dan 
tanggung jawab negara untuk 
merangkai atau menghubung-
kan antara pulau tadi. Itu 
adalah kewajiban negara yang 
tentunya tidak bisa compare 
dengan komersial,” ungkap 
dia. ● hen

Pelni Butuh Dana Subsidi Rp4 Triliun

TARGET PADAT KARYA PERUMAHAN
Pekerja menyelesaikan pembangunan rumah di Jakarta Utara, Minggu 
(5/9). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) me-
lalui Direktorat Jenderal Perumahan menargetkan Program Padat Karya 
Tunai bidang perumahan menyerap 205 ribu tenaga kerja pada 2022.

IDN/ANTARA 

IPO, Indo Oil Tawarkan 150 Juta Saham
PT Indo Oil Perkasa Tbk yang bergerak 
di bidang usaha pengolahan produksi 
kopra dan penjualan minyak kelapa ini 
menawarkan sebanyak 150 juta saham 
baru perseroan atau 33,04% dari modal 
yang disetor penuh. Dengan harga sa-
ham perdana senilai Rp270 per saham-
nya. Dana segar IPO tersebut akan digu-
nakan untuk pembiayaan modal kerja 
pembelian bahan baku produksi.

JAKARTA (IM) - PT 
Indo Oil Perkasa Tbk melantai 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
hari ini, Senin (6/9). Proses 

juta saham baru perseroan 
atau 33,04% dari modal yang 
disetor penuh. Dengan harga 
saham perdana senilai Rp270 
per sahamnya.

Dana segar IPO tersebut 
akan digunakan untuk pembi-
ayaan modal kerja pembelian 
bahan baku produksi.

Produk yang diproduksi 
perseroan merupakan produk 
Crude Coconut Oil (CNO) 
yang merupakan minyak ke-
lapa mentah yang diperoleh 
dari kopra (kelapa tua kering). 
Minyak kelapa dapat diolah 
lebih lanjut menjadi minyak 
kelapa RBD (Refi ned Coconut 
Oil) yang dapat digunakan 
dalam berbagai produk dari 
industri kecantikan, makanan 
dan perawatan kesehatan.

CNO merupakan salah 
satu komoditas minyak nabati 
yang semakin populer sebagai 
alternatif  pengganti Crude 
Palm Oil (CPO) yang saat ini 
diterpa isu masalah lingkungan 
dan minyak kedelai yang ter-

kendala oleh ketersediaan 
lahan.

 Per mintaan CNO 
dunia saat ini didominasi 
oleh negara-negara yang 
mengembangkan produk 
turunan CNO seperti Be-
landa, Amerika Serikat, Jer-
man, Italia, Prancis, RRT, 
Spanyol, Meksiko dan Ing-
gris.

OILS sendiri saat ini 
telah menjangkau pasar 
ekspor Sri Langka, Malaysia 
hingga ke Tiongkok.

PT Indo Oil Perkasa 
Tbk juga menerbitkan se-
banyak 37,5 juta lembar 
Waran Seri I. Di mana, 
setiap pemegang empat sa-
ham baru perseroan berhak 
memperoleh satu Waran 
Seri I, yang dapat dikon-
versi menjadi saham biasa 
dengan harga Rp320 per 
saham. PT Korea Invest-
ment & Sekuritas Indonesia 
bertindak sebagai penjamin 
emisi efek. ● hen

penawaran sudah dilakukan 
di mana terjadi kelebihan per-
mintaan atau oversubscribe 
sebanyak 28 kali.

D a l a m  k e t e r a n g a n -
nya, Minggu (5/9), Direk-
tur Utama PT Indo Oil Per-
kasa Tbk, Johan Widakdo 
Liem mengatakan, perseroan 
telah melaksanakan proses 
penawaran umum saham 
perdana kepada publik pada 
periode 31 Agustus hingga 2 
September 2021. Sehingga, 
perseroan secara resmi mel-
antai di BEI  hari ini dengan 
kode saham OILS.

 Johan mengataka, OILS 
dapat meraih oversubscribe 
permintaan hingga 28 kali 
porsi pooling di tengah kondisi 
pandemi merupakan hal yang 
luar biasa dan diluar ekspektasi 
manajemen.

PT Indo Oil Perkasa Tbk 
yang bergerak di bidang usaha 
pengolahan produksi kopra 
dan penjualan minyak kelapa 
ini menawarkan sebanyak 150 

UPAYA PEMULIHAN EKONOMI
NASIONAL SEKTOR PARIWISATA

Dua orang anak bermain ayunan di destinasi 
wisata Pantai Sedari, Cibuaya, Karawang, Jawa 
Barat, Minggu (5/9). Kemenparekraf terus 
berupaya mewujudkan pariwisata dan ekonomi 
kreatif yang berkualitas serta berkelanjutan me-
lalui tiga pilar pemulihan yaitu inovasi, adaptasi 
dan kolaborasi untuk mempercepat pemulihan 
ekonomi nasional khususnya sektor pariwisata.

IDN/ANTARA 


