
JAKARTA (IM) - In-
dustri pengolahan men-
catatkan nilai ekspor sebesar 
US$111 miliar sepanjang 
Januari-Agustus 2021, me-
ningkat 34,12% dibanding-
kan pada periode yang sama 
tahun lalu sebesar US$82,76 
miliar. Sektor industri mem-
berikan kontribusi paling be-
sar hingga 78,16% dari total 
nilai ekspor nasional selama 
delapan bulan tahun ini yang 
mencapai US$142,01 miliar.

“Kami mengucapkan 
terima kasih dan memberi-
kan apresiasi yang seting-
gi-tingginya kepada para 
pelaku industri di tanah air 
karena masih tetap agresif  
untuk terus menembus 
pasar ekspornya di tengah 
masa pandemi saat ini,” kata 
Menteri Perindustrian Agus 
Gumiwang Kartasasmita di 
Jakarta, seperti dilansir dari 
laman Kemenperin, Kamis 
(16/9).

Berdasarkan data Badan 
Pusat Statistik (BPS), nilai 
ekspor industri pengolahan 
pada bulan Agustus 2021 
sebesar US$16,37 miliar, 
meningkat 20,67% diband-
ing Juli 2021 (m-to-m) dan 
melonjak 52,62% diband-
ing Agustus 2020 (y-on-y). 
Sektor industri memberikan 
kontribusi terbesar hingga 
76,42% terhadap total nilai 
ekspor nasional pada Agus-
tus 2021 sebesar US$21,42 
miliar.

Agus optimistis, kinerja 
gemilang yang dicatatkan 

oleh sektor industri tersebut 
dapat memacu upaya pemu-
lihan ekonomi nasional. 
“Selain itu, membuktikan 
bahwa di tengah keterba-
tasan masa pandemi, industri 
manufaktur Indonesia secara 
umum memiliki resiliensi 
yang tinggi sehingga masih 
bisa mencatatkan pertumbu-
han yang positif,” tuturnya.

Agus pun menegaskan, 
pihaknya bertekad untuk 
menjaga keberlangsungan 
aktivitas industri dapat terus 
berjalan dengan baik. Hal ini 
perlu dukungan dari semua 
pihak dalam upaya men-
ciptakan iklim usaha yang 
kondusif  di tamah air.

“Oleh karenanya, kami 
bekerja keras untuk menjaga 
ketersediaan bahan baku, 
memberikan kemudahan 
izin usaha, memfasilitasi in-
sentif, dan juga mendorong 
perluasan pasar ekspor,” 
tuturnya. Geliat aktivitas 
sektor industri akan mem-
bawa dampak yang luas bagi 
perekonomian, di antaranya 
penerimaan devisa dan pe-
nyerapan tenaga kerja.

Di tengah masa pandemi 
dan Pemberlakuan Pem-
batasan Kegiatan Masyara-
kat (PPKM), Kemenperin 
terus menyempurnakan 
kebijakan dalam rangka 
memastikan pelaksanaan 
protokol kesehatan dalam 
operasional dan mobilitas 
kegiatan industri. 

“Kebijakan penanganan 
kesehatan dan pemulihan 

ekonomi harus sejalan, 
yang artinya sama-sama 
menjadi prioritas,” ujar 
Agus.

Dalam kerangka pem-
bangunan industri yang 
mandiri dan berdaulat, 
Kemenperin terus men-
dorong optimalisasi be-
berapa program, di anta-
ranya program substitusi 
impor 35% tahun 2022, 
program Peningkatan 
Peng gunaan Produk 
Dalam Negeri (P3DN), 
dan hilirisasi sumber daya 
alam.

Selanjutnya, upaya 
mewujudkan industri 
yang maju dan berdaya 
saing dilakukan melalui 
empat program. Pertama,  
program Making Indone-
sia 4.0. Kedua, program 
industri hijau dan indus-
tri biru. Ketiga, program 
stimulus produksi dan 
daya beli. Keempat, imple-
mentasi non-tarrif  barrier.

“Kemudian kebi -
jakan atau program yang 
mengarah pada upaya 
mewujudkan industri yang 
berkeadilan dan inklu-
sif  di antaranyaadalah 
implementasi harga gas 
bumi tertentu. Selain itu, 
program pengembangan 
industri kecil dan menen-
gah (IKM)sertaBangga 
Buatan Indonesia (BBI), 
pembangunan kawasan 
industri di luar Pulau Jawa, 
serta program industri 
halal,” pungkasnya. ● pan

Masih Mendominasi, Ekspor Industri 
Pengolahan Tembus US$111 Miliar
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JAKARTA (IM) - PT Bank 
DBS Indonesia  menargetkan 
bisnis kartu kredit digital akan 
tumbuh pesat selama beberapa 
tahun ke depan. Hal tersebut 
selaras dengan adanya per-
cepatan transformasi dan pola 
konsumsi masyarakat ke arah 
digital semenjak merebaknya 
pandemi Covid-19. 

Head of  Card Business 
Bank DBS Indonesia Ari Lasti-
na mengatakan, melalui layanan 
Kartu Kredit Digital digibank, 
perusahaan menargetkan tran-
saksi kartu digital tumbuh pada 
kisaran 50 persen hingga 60 
persen setiap tahunnya selama 
5 tahun ke depan.

Layanan yang baru saja 
diluncurkan itu akan menyasar 
nasabah segmen milenial, untuk 
memfasilitasi kebutuhannya di 
tengah pesatnya pertumbuhan 
transaksi digital. “Kami men-
argetkan pertumbuhan Kartu 
Kredit Digital digibank dalam 
5 tahun ke depan tumbuh 50 
persen sampai 60 persen dari 

tahun ke tahun,” ujar Ari dalam 
konferensi pers virtual, Kamis 
(16/9).

Ari menyebutkan, berbeda 
dengan kartu kredit konven-
sional, kartu kredit digital dapat 
digunakan untuk pembayaran 
transaksi platform-platform 
digital seperti e-commerce 
atau e-wallet. Selain itu, apabila 
nasabah sudah mendapatkan 
kartu fi sik dari produk tersebut, 
transaksi juga bisa dilakukan di 
merchant fi sik. “Kami dari DBS 
ingin memberikan keleluasaan 
kepada nasabah,” kata Ari. 

Direktur Consumer Bank-
ing Bank DBS Indonesia Rudi 
Tandjung, pada kesempatan 
yang sama  melaporkan, trans-
aksi daring kartu kredit mengal-
ami percepatan pertumbuhan 
semenjak merebaknya pandemi 
Covid-19. Semakin tingginya 
kesadaran masyarakat untuk 
mengurangi transaksi tunai 
selama pandemi menjadi salah 
satu pendongkrak pertumbu-
han tersebut. ● hen

DBS Indonesia Proyeksikan Transaksi 
Kartu Kredit Digital Tumbuh 60%

JAKARTA (IM) - Wakil 
Menteri Perdagangan (Wa-
mendag) Jerry Siamboga men-
gatakan, kini pelaku usaha dapat 
meraup keuntungan dengan 
adanya perjanjian perdagangan 
Indonesia.

Hal itu dia katakan saat 
melakukan sosialisasi hasil-
hasil perundingan perdagangan 
internasional Indonesia EFTA 
Comprehensive Economic Part-
nership Agreement (IE-CEPA) 
di Kabupaten Cirebon.

Indonesia-European Free 
Trade Association Compre-
hensive Economic Partnership 
Agreement atau yang disingkat 
dengan Indonesia-EFTA CEPA 
atau IE-CEPA merupakan kerja 
sama ekonomi antara Indonesia 
dan kelompok negara EFTA 
yang beranggotakan Islandia, 
Liechtenstein, Norwegia dan 
Swiss.

“Ada 23 perjanjian dagang 
yang sudah di-signing, yang 
sudah masuk dalam tahap grati-
fi kasi dan tahap implementasi 
salah satunya adalah IE-CEPA,” 
kata Jerry dalam acara yang dige-
lar secara virtual, Kamis (16/9).

Jerry mengatakan, ada ban-
yak manfaat yang dapat diraih 
dari perjanjian tersebut. Salah 
satu manfaat terbesar adalah 

efi siensi biaya masuk ke empat 
negara tujuan ekspor yang telah 
disebutkan sebelumnya.

“Tarif  bea masuk ke negara 
EFTA ada 4 negara yaitu Island-
ia, Liechtenstein, Norwegia dan 
Swiss. kurang lebih mencapai 8 
ribu produk barang-barang dari 
kita ekspor ke sana tarifnya nol. 
Efi siensi dari segi cost, efi siensi 
dari segi pembiayaan dan tentu-
nya practicality dari sisi pelaku 
usaha,” jelasnya.

Dia mengatakan, momen 
tersebut harus dimanfaatkan 
sebaik-baiknya oleh para pelaku 
UMKM. Selain itu, Jerry juga 
menceritakan sekilas menge-
nai perjalanan IE-CEPA yang 
dimulai pada 2005 lalu dan baru 
mendapatkan kesepakatan pada 
2018.

Dalam kurun waktu 2019 
sampai 2021 masuk dalam pros-
es pengesahan di Indonesia, 
pada April lalu, DPR meratifi -
kasi IE-CEPA lewat peraturan 
perundang-undangan. Upaya 
pemerintah yang cukup lama 
untuk bisa mendapatkan fasilitas 
perdagangan diharapkan mem-
berikan manfaat bagi pelaku 
usaha dalam negeri sehingga 
kinerja ekspor Indonesia terus 
meningkat dan mencetak sur-
plus dagang. ● dot

Tarif Bea Masuk ke
4 Negara Ini Nol Rupiah

JAKARTA (IM) - Ke-
menterian Perindustrian (Ke-
menperin) menyosialisasikan 
regulasi baru tentang pengelo-
laanPenerimaan Negara Bukan 
Pajak (PNBP) di lingkungan 
internal. Hal ini bertujuan un-
tuk memberikan pemahaman 
kepada para pengelola PNBP 
serta pengguna layanan atau 
wajib bayar terkait tata cara 
penetapan jenis dan tarif  atas 
jenis PNBP.

“Kami berharap, kegiatan 
ini dapat mengakselerasi pro-
gram pengembangan industri 
sekaligus mendorong pertum-
buhan ekonomi nasional,” 
kata Sekretaris Jenderal Ke-
menperin Dody Widodo pada 
acara Sosialisasi dan Webinar 
Pengelolaan PNBP di Jakarta, 
seperti dilansir dari laman Ke-
menperin, Kamis (16/9).

Dody menyebutkan beber-
apa regulasi yang terkait den-
gan pengelolaan PNBP, antara 
lain Peraturan Pemerintah (PP) 
Nomor 69 Tahun 2020 tentang 
Tata Cara Penetapan Tarif  atas 
Jenis PNBP, PP No 54 Tahun 
2021 tentang Jenis dan Tarif  
atas Jenis PNBP yang Berlaku 
pada Kemenperin dan Per-
aturan Menteri Perindustrian 
No 19 Tahun 2021 tentang 
Besaran, Persyaratan dan Tata 
Cara Pengenaan Tarif  Tertentu 
atas Jenis PNBP yang Berlaku 
pada Kemenperin.

“PP 69/2020 memberikan 
fleksibilitas penetapan tarif  
PNBP dalam rangka optimal-
isasi penerimaan negara dan 
pemenuhan keadilan,” ujar 
Dody. 

Dengan diberlakukannya 
PP 54/2021 dan Permenperin 
19/2021, Kemenperin telah 

menyesuaikan pengaturan je-
nis dan tarif  atas jenis PNBP 
berupa perluasan ruang ling-
kup jenis dan tarif  PNBP 
yang diselenggarakan oleh 
Kemenperinserta pengaturan 
insentif  PNBP, yaitu pem-
berian tarif  75% dan sampai 
dengan Rp0,00 atau 0%.

“Dari rincian sumber 
penerimaan yang tercantum 
pada PP 54/2021, diketahui 
bahwa selain penerimaan dari 
jasa layanan yang diseleng-
garakan oleh Kemenperin, PP 
54/2021 juga telah mengako-
modasi denda administratif  
yang timbul dari pelaksanaan 
tugas dan fungsi Kemenperin,” 
paparnya.

Hal itu sebagaimana ter-
cantum dalam PP No 41 Ta-
hun 2015 tentang Pembangu-
nan Sumber Daya Industri, PP 
No 142 Tahun 2015 tentang 
Kawasan Industri, PP No 29 
Tahun 2018 tentang Pem-
berdayaan Industri, serta PP 
No 28 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang Per-
industrian.

“Selanjutnya pengaturan 
pemberian isentif  ini meru-
pakan  amana t  Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 
2018, dan merupakan bukti 
ketegasan dari Kemenperin 
bahwa pengenaan PNBP san-
gat memperhatikan kondisi 
dan kemampuan kelompok 
pengguna layanan tertentu,” 
jelas Dody.

Selain itu, pemberian in-
sentif  tersebut akan teradmin-
istrasi sehingga ke depannya 
jumlah insentif  di Kemenperin 
akan dapat diketahui dan di-
catat dengan lebih informatif  
dan akuntabel. ● dro

Kemenperin Optimalisasi 
Pengelolaan PNBP

KOPI ARABIKA GAYO ORGANIK
Petani memanen kopi arabika gayo di kebun UD.Tiara Global Coff ee, 
Takengon, Aceh Tengah, Aceh, Kamis (16/9). UD. Tiara Global Coff ee 
sejak 2008 telah mengembangkan kopi arabika gayo organik yang 
bebas pupuk kimia sebagai upaya meningkatkan mutu dan kualitas 
untuk bersaing di pasar internasional serta telah mengekspor kopinya 
ke 16 negara di berbagai benua. 

IDN/ANTARA 

BBM Satu Harga Tersedia di 297 Titik, 
Menteri ESDM Puji Pertamina

PERESMIAN 5G
EXPERIENCE CENTER DI ITS

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
Sandiaga Salahuddin Uno (kanan) didam-
pingi Rektor Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember (ITS) Prof Mochamad Ashari 
(kiri) mencoba gitar yang dipajang di 
salah satu stan saat peluncuran layanan 
5G Indosat Ooredoo dan ‘5G Experience 
Center’ atau pusat layanan teknologi 
5G di Gedung Robotika ITS Surabaya, 
Jawa Timur, Kamis (16/9). Pusat layanan 
teknologi 5G di kampus tersebut diban-
gun untuk menyediakan pendidikan, 
pengembangan dan kemampuan pen-
gujian di bidang 5G dalam rangka mem-
bantu memperkuat talenta digital lokal, 
mempercepat pengembangan konten 
dan use case 5G lokal serta mendorong 
pembangunan ekonomi dengan meman-
faatkan keunggulan teknologi 5G.

IDN/ANTARA 

Selain menjaga ketersediaan energi 
dengan harga yang terjangkau, Ari-
fi n Tasrif  juga mendorong Pertamina 
untuk memproduksi BBM berkualitas 
untuk menurunkan tingkat emisi yang 
berpengaruh besar terhadap lingkung-
an.

JAKARTA (IM) - Pro-
gram BBM Satu Harga yang 
dimulai pada tahun 2017, kini 
telah tersedia di 297 titik yang 
tersebar di seluruh wilayah In-
donesia. Dan 287 titik di anta-
ranya dikelola oleh Pertamina.

Menteri ESDM, Arifin 
Tasrif   mengatakan,  Program 
BBM 1 Harga adalah salah satu 
butir Nawa Cita dari Pemerin-
tahan Presiden Joko Widodo, 
yakni membangun Indonesia 
dari pinggiran dengan mem-
perkuat daerah-daerah dan 
desa dalam kerangka negara 
kesatuan. Ketersediaan energi 
yang terjangkau sangat penting 
untuk mendorong perekono-
mian masyarakat.

“Menjadi sangat penting 
bagaimana kita membangun 
infrastruktur energi terjang-
kau yang bisa dinikmati dan 
dimanfaatkan masyarakat 
sehingga dapat mendorong 
produktivitas dan perekono-
mian di daerah tersebut. Kami 
apresiasi Pertamina karena 
secara bertahap dan konsisten 
melaksanakan Program BBM 
Satu Harga serta kepada BPH 
Migas yang terus mengawal 
program ini, 17 titik BBM 
Satu Harga terbaru ini tentu 
bisa menjadi pendorong agar 

kerja sama Pertamina dengan 
ESDM dan BPH Migas bisa 
ditingkatkan lagi sehingga 
masyarakat di pelosok bisa 
mendapatkan BBM dengan 
harga yang wajar,” ujar Arifi n 
dalam keterangan tertulis, Ka-
mis (16/9).

 Dalam acara peresmian 
secara serentak 17 titik BBM 
satu harga yang dipusatkan 
di SPBU 56.83515, Desa Aik 
Bukak, Kecamatan Batuk-
liang Utara, Lombok Tengah, 
NTB, Kamis (16/9), Arifin 
mengatakan bahwa tantangan 
untuk mewujudkan energi 
berkeadilan ini masih cukup 
besar, dengan target hingga 
583 lembaga penyalur BBM 
Satu Harga hingga tahun 2024.

“Jadi masih diperlukan 80 
hingga 100 titik per tahun, ini 
perlu upaya keras dan tentunya 
dengan tantangan penyaluran 
yang tidak mudah ke wilayah 
terdepan, terluar, dan ter-
tinggal (3T). Tapi ini harus 
dilakukan karena ini adalah niat 
dan tugas mulia, bagaimana 
masyarakat di wilayah 3T dapat 
menikmati kesetaraan dan 
BBM berkualitas dengan harga 
terjangkau. Ini adalah wujud 
sila ke-5 Pancasila,” kata Arifi n.

Selain menjaga keterse-

Bumi (BPH Migas), Erika 
Retnowati mengatakan, sesuai 
amanat dalam Perundang-
undangan, BPH Migas me-
miliki tugas untuk melakukan 
pengaturan dan pengawasan 
terhadap pelaksanaan penyedi-
aan dan pendistribusian Bahan 
Bakar Minyak dan pengang-
kutan Gas Bumi di seluruh 
wilayah Indonesia. BPH Mi-
gas juga memiliki tanggung 
jawab untuk memastikan dan 
menjamin penyaluran energi 
terutama ketersediaan BBM 
yang terjangkau di seluruh 
pelosok negeri.

“Roadmap hingga tahun 

2024 adalah terealisasinya 
583 lembaga penyalur BBM 
Satu Harga. Bulan Juni 
lalu, serentak 27 titik BBM 
Satu Harga diresmikan di 
Pontianak, pada hari ini kita 
resmikan kembali 17 titik 
lembaga penyalur, sehingga 
total sudah 44 titik BBM 
Satu Harga terbangun dari 
target 76 penyalur di tahun 
2021. Kami harap Per-
tamina untuk dapat men-
gakselerasi pembangunan 
lembaga penyalur BBM 
Satu Harga sehingga target 
kita bersama dapat terca-
pai,” ujar Erika. ● hen

diaan energi dengan harga 
yang terjangkau, Arifi n juga 
mendorong Pertamina untuk 
memproduksi BBM berkuali-
tas untuk menurunkan tingkat 
emisi yang berpengaruh besar 
terhadap lingkungan.

“ I n i  p e r l u  e d u k a s i 
berkelanjutan, bagaimana 
memanfaatkan energi secara 
efisien dan memilih energi 
yang tepat dengan tingkat 
emisi yang baik, ini menjadi 
penting karena berpengaruh 
terhadap lingkungan dan Ke-
sehatan,” tutur Arifi n.

 Kepala Badan Pengatur 
Hilir Minyak Bumi dan Gas 


