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MENTERI KUNJUNGI STAND 
UMKM BINAAN PERTAMINA
Menteri Desa  Pembangunan 
 Daerah Tertinggal dan  Transmigrasi 
(Mendes PDTT) Abdul Halim 
 Iskandar (kiri) dan Menteri  Tenaga 
Kerja  (Menaker) Ida Fauziyah 
 (kedua kiri)  meninjau stand 
 pameran UMKM binaan  Pertamina 
saat  peulncuran  Gerakan Nasional 
Bangga  Buatan Indonesia (Gernas 
BBI) di  Samarinda, Kalimantan 
Timur,  Selasa (12/10). Menurut 
Menteri Desa Pembangunan 
Daerah Tertinggal dan Transmi-
grasi (Mendes PDTT) Abdul Halim 
Iskandar, dalam setahun UMKM 
yang tergabung dalam Pertamina 
SMEXPO memiliki omset Rp195 
juta hingga Rp283 jutaan dan telah 
memberi kesempatan kerja bagi 
1.540 pekerja. 

IDN/ANTARA 

arsitektur, coinage, biomedikal, 
industri rumah tangga, kimia 
dan otomotif,” jelas Agus.

Sementara itu, smelter PT 
Freeport Indonesia di Kawasan 
Industri JIIPE Gresik ini akan 
menghasilkan produk berupa 
katoda tembaga, emas dan per-
ak murni batangan, platinum, 
paladium, selenium, bismut 
dan timbal. Selain itu, terdapat 
produk samping berupa asam 
sulfat, terak tembaga, dan gip-
sum yang akan dipakai ulang 
sebagai bahan baku atau bahan 
penolong bagi industri dan in-
vestor potensial di Kawasan 
Industri JIIPE Gresik. “Seluruh 

alur rantai produksi akan tercipta 
di dalam kawasan industri JIIPE 
dan bermanfaat luas bagi Gresik 
dan Jawa Timur,”  kata Agus.

JIIPE Gresik telah dileng-
kapi dengan utilitas dan infra-
struktur yang lengkap untuk 
menunjang aktivitas di dalam 
Kawasan Industri, antara lain 
pembangkit listrik, jaringan 
pipa gas, Water Treatment Plant 
(WTP), Waste Water Treatment 
Plant (WWTP), pelabuhan yang 
terintegrasi dengan kawasan, 
sistem telekomunikasi fiber 
optik, internet broadband, dan 
lain sebagainya.

“Selain fasilitas insentif  

bagi pengelola Kawasan 
Industri, status KEK yang 
dimiliki KI JIIPE Gresik 
juga memberikan tamba-
han fasilitas bagi tenant 
yang memiliki nilai tambah 
tinggi. Antara lain kesiapan 
infrastruktur dan insentif  
fiskal maupun non-fiskal 
di dalam KEK, seperti pen-
gurangan Pajak Penghasi-
lan (PPh), tidak dipungut/
pengembalian/pembebasan 
PPN/PPnBM, kepabeanan, 
cukai, lalu lintas barang, ke-
tenagakerjaan, keimigrasian 
dan lain sebagainya,” ujar 
Agus. ● dro

JAKARTA (IM) - PT 
Pe t r o s e a  T b k  ( P T RO ) 
meraih  pendapatan sebesar 
USD193,30 juta sepanjang 
semester I-2021. Pendapatan 
tersebut naik 9,88% dibanding 
realisasi pendapatan semester 
pertama tahun lalu yang sebe-
sar USD175,90 juta.

Sementara itu, untuk me-
ningkatkan kinerja perseroan, 
PTRO melalui anak usah-
anya, PT Karya Bhumi Les-
tari (KBL) menandatangani 
perjanjian jasa pertambangan 
dan rental peralatan dengan 
PT Hardaya Mining Energy 
dan PT Central Cipta Murdaya.

Head of  Corporate Secre-
tary & Investor Relations PTRO 
Anto Broto mengatakan, di 
dalam perjanjian jasa pertam-

bangan di area tambang yang 
berlokasi di Sebuku, Kabupaten 
Nunukan, Kalimantan Utara ini, 
Petrosea adalah sebagai pihak 
yang melakukan manajemen 
proyek dan KBL sebagai kon-
traktor. “Nilai kontrak sebesar 
USD265 juta untuk jangka 
waktu empat tahun,” ujar Anto 
Broto, dalam keterangannya, 
Selasa (12/10). 

Karya Bhumi Lestari adalah 
anak perusahaan yang dimiliki 
seratus persen oleh Petrosea, 
yang fokus untuk mendukung 
Perusahaan di sektor pertam-
bangan dan konstruksi, khu-
susnya pengadaan alat berat, 
yang selalu mengedepankan 
operational excellence dan ser-
vice excellence.

Sedangkan Petrosea adalah 

perusahaan multi-disiplin 
yang bergerak di bidang 
kontrak pertambangan, 
rekayasa, pengadaan dan 
konstruksi serta jasa minyak 
dan gas bumi, dengan jejak 
langkah di Indonesia selama 
lebih dari 49 tahun.

“Keung gulan kami 
adalah pada kemampuan 
untuk menyediakan jasa 
pertambangan terpadu 
pit-to-port, kemampuan 
rekayasa & konstruksi 
yang terintegrasi serta jasa 
logistik, dengan selalu 
berkomitmen penuh ter-
hadap penerapan kesela-
matan, kesehatan kerja dan 
lingkungan, manajemen 
mutu dan integritas bisnis,” 
jelasnya. ● pan

Menperin: JIIPE Gresik Salah Satu Hub Industri
Paling Strategis di Indonesia dan Asia Pasifi k
“KEK JIIPE Gresik adalah kawasan 
 terintegrasi pertama di Indonesia, 
 dengan total area 3.000 hektare, yang 
terdiri dari kawasan industri,  pelabuhan 
multiguna, kota komersial, serta 
 perumahan,” kata Menteri  Perindustrian 
Agus Gumiwang Kartasasmita.

JAKARTA (IM) - Kemen-
terian Perindustrian (Kemen-
perin) mendukung pengem-
bangan Kawasan Industri 
JIIPE Gresik sebagai Kawasan 
Ekonomi Khusus (KEK) yang 
mampu memenuhi kebutu-
han perusahaan-perusahaan 
industri. Pasalnya, kawasan 
industri tersebut telah memi-
liki infrastruktur yang lengkap 
serta didukung dengan fasilitas 
insentif  fi skal dan nonfi skal 
yang terdapat dalam KEK.

“KEK JIIPE Gresik adalah 
kawasan terintegrasi pertama 
di Indonesia, dengan total area 
3.000 hektare, yang terdiri dari 
kawasan industri, pelabuhan 
multiguna, kota komersial, 
serta perumahan. JIIPE Gresik 
juga akan menjadi salah satu 
hub industri paling strategis di 
Indonesia dan Asia Pasifi k,” 
kata Menteri Perindustrian 
Agus Gumiwang Kartasas-
mita saat mendampingi Pres-
iden Joko Widodo pada acara 
Groundbreaking Pemban-
gunan Smelter PT Freeport 
Indonesia beserta fasilitasnya 

di KEK Gresik, Jawa Timur, 
Selasa (12/10), seperti dilansir 
dari laman Kemenperin.

JIIPE Gresik ditetapkan se-
bagai KEK melalui Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 71 
Tahun 2021 tentang Kawasan 
Ekonomi Khusus Gresik. PT 
Freeport Indonesia sebagai salah 
satu tenant di dalam kawasan in-
dustri tersebut berencana melaku-
kan pembangunan smelter untuk 
hilirisasi dan pemurnian min-
eral yang bernilai tambah tinggi. 
Fasiltas permurnian PT Freeport 
Indonesia di JIIPE Gresik akan 
terdiri dari pemurnian tembaga 
baru yang merupakan ekspansi 
PT. Smelting (PTS) dan Precious 
Metal Refi nery (PMR).

“Pohon industri tembaga 
berasa dari bijih sulfat dan bijih 
oksida. Setelah proses refin-
ery, akan dihasilkan beberapa 
produk, mulai dari konsentrat 
tembaga, anoda tembaga, serta 
katoda tembaga. Kemudian juga 
dihasilkan billet dan tembaga 
gulungan yang dapat diaplikasi-
kan untuk berbagai kebutuhan, 
seperti perpipaan, kelistrikan, 

Petrosea Bukukan Pendapatan USD193,30 Juta

JAKARTA (IM) - Ke-
beradaan inovasi keuangan 
digital diharapkan mampu 
mendongkrak perekonomian 
nasional, salah satunya den-
gan cara menggenjot tingkat 
inklusi keuangan.

Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) pernah meminta 
kepada Otoritas Jasa Keuan-
gan (OJK) untuk mencegah 
kerugian dari percepatan per-
tumbuhan industri keuangan 
digital seperti fi ntech.

Wak i l  Ke tua  Dewan 
Komisioner OJK Nurhaida 
mengatakan, sejumlah kebi-
jakan telah dikeluarkan untuk 
memfasilitasi pertumbuhan 
industri keuangan digital, salah 
satunya Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan (POJK) Nomor 77 
Tahun 2016 tentang Layanan 
Pinjam Meminjam Uang Ber-
basis Teknologi Informasi atau 
fi ntech peer to peer lending.

OJK juga telah mener-
bitkan POJK Nomor 13 Ta-
hun 2018 tentang Inovasi 
Keuangan Digital di Sektor 
Jasa Keuangan, POJK No-
mor 57 Tahun 2020 tentang 
Penawaran Efek Melalui Lay-
anan Urun Dana Berbasis 
Teknologi Informasi atau Se-
curities Crowdfunding (SCF).

 Guna melengkapi berb-
agai kebijakan tersebut, OJK 
memiliki platform yang dapat 
mempertemukan otoritas 
dengan para penyelenggara 
fi ntech, guna membahas ber-
bagai hal berkaitan industri 
keuangan digital, yakni OJK 
Innovation Centre for Digital 
Financial Technology (OJK 
Infi nity).

“Melalui OJK Infinity, 
kami secara aktif  membangun 
ekosistem fi ntech yang dapat 
menjadi bagian dari sistem 
keuangan Indonesia, dan 
telah membawa OJK sedekat 
mungkin dengan para pelaku 
industri fi ntech di Indonesia 
maupun di mancanegara,” 
tutur Nurhaida, dalam OJK 
Virtual Innovation Day 2021, 
Selasa (12/10).

Ia mengatakan, dengan 
kebijakan dan upaya yang telah 
dilakukan,  OJK berkomit-
men untuk menduung sektor 
keuangan digital yang bersifat 
berkelanjutan. 

“Hal tersebut dapat ditun-
jukan dengan semakin ban-
yaknya jumlah penyelenggara 
fi ntech dan tingkat pengguna 
keuangan digital di masyara-
kat yang terus meningkat,” 
ujarnya. ● dot

Ini Strategi OJK Fasilitasi Pertumbuhan 
Industri Keuangan Digital

PELATIHAN TECHNOPRENEUR BAGI UMKM
Anggota tim dari JD.ID mengajari pelaku 
 Usaha Mikro Kecil  Menengah Tim dari 
(UMKM)  menggunakan aplikasi pasar  digital 
dalam  Pelatihan Kewirausahaan Berbasis 
 Technopreneur di Malang, Jawa Timur,  Selasa 
(12/10). Kegiatan tersebut diadakan untuk 
membantu pelaku UMKM dalam pemanfaatan 
digital marketing guna mendongkrak  penjualan 
dan pengiriman produk dengan metode 
 layanan pembayaran di tempat atau Cash On 
Delivery (COD) sehingga diharapkan mampu 
 memulihkan usaha setelah sempat mengalami 
penurunan omzet saat pandemi Covid-19. 

IDN/ANTARA 

Foto area lokasi pengembangan lahan  industri 
baru di Kawasan Karawang  International 
 Industrial City (KIIC).

Kawasan Karawang International Industrial City (KIIC) saat kegiatan 
groundbreaking perluasan lahan industri baru seluas 105 hektare oleh 
Koichi Yano (Perwakilan ITOCHU Corporation),  Makoto Yamaguchi 
(Presiden Direktur KIIC), Cellica Nurrachadiana (Bupati Karawang), H. 
Aep Syaepuloh, S.E (Wakil Bupati Karawang), Hongky J. Nantung (CEO 
Commercial National Sinar Mas Land) dan Sanny Iskandar  (Direktur 
KIIC), Selasa (12/10).

Kawasan Industri KIIC Siapkan Lahan Baru Guna Penuhi Kebutuhan Pasar

KARAWANG (IM) 
- Kawasan industri KIIC 
(Karawang International 
Industrial City), pengembang 
dan pengelola Kawasan In-
dustri di Karawang saat ini 
sedang menyiapkan lahan 
baru seluas 105 hektare, yang 
merupakan bagian dari total 
area ± 1.500 hektare.

Perluasan tersebut ditan-
dai dengan pelaksanaan acara 
groundbreaking ceremony 
pada Selasa (12/10) sebagai 
simbol dimulainya pengem-
bangan dan pembangunan 
di area perluasan tersebut. 
Nilai investasi dari perluasan 
area tersebut mencapai Rp1 
triliun.

Acara dihadiri Cellica 
Nurrachadiana (Bupati Kar-
awang), H. Aep Syaepuloh, 
S.E (Wakil Bupati Karawa-
ng), M. Yamaguchi (Presiden 
Direktur KIIC), Sanny Iskan-
dar (Direktur KIIC), Koichi 
Yano (Perwakilan ITOCHU 
Corporation), serta Hon-
gky J. Nantung (CEO Com-
mercial National Sinar Mas 
Land).

Direktur KIIC Sanny 
Iskandar  menjelaskan, 
pengembangan area baru ini 
tidak terlepas dari transfor-

masi dunia usaha yang saat 
ini mulai menuju digitalisasi 
ekonomi. Sehingga, sektor-
sektor usaha tentunya akan 
terus berkembang mengikuti 
trend ini.

“Permintaan akan lahan 
industri juga cukup tinggi 
terutama industri seperti 
data center, electric vehicle, 
komponen pendukungnya, 
industri rantai pasok bagi e-
commerce, dan sebagainya. 
Oleh karena itu, perluasan 
ini adalah bagian dari upaya 
KIIC guna menangkap mo-
mentum tersebut,” ujar San-
ny Iskandar  di acara tersebut.

KIIC merupakan proyek 
joint venture antara Sinar 
Mas Land dengan ITOCHU 
Corporation dari Jepang dan 
telah bekerja sama selama 
30 tahun untuk mengem-
bangkan kawasan industri di 
Karawang.

Proyek tersebut mener-
ima penganugerahan peng-
hargaan sebagai “Kawasan 
Industri Terbaik” dari Ke-
menterian Perindustrian. 
KIIC juga telah mendapat-
kan sertifikasi ISO 9001 
(Quality), ISO 14001 (Envi-
ronment), ISO 45001 (Health 
& Safety) serta pada tahun 

2020 lalu telah mendapatkan 
status Biru pada Program 
Penilaian Peringkat Kinerja 
Perusahaan dalam Penge-
lolaan Lingkungan Hidup 
(PROPER) dari Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Ke-
hutanan (KLHK).

“Berstatus sebagai Objek 
Vital Nasional (OVNI), kami 
mengutamakan layanan dan 
keamanan berinvestasi bagi 
para tenant. Melalui perlua-
san lahan ini, KIIC optimis 
mampu mencapai target pen-
jualan sebesar sekitar Rp750 
miliar di tahun 2022. Di area 
105 Hektar yang baru ini, 
KIIC sudah dapat menerima 
investor,”  ujar Sanny.

Kawasan industri berke-
las internasional ini didukung 
dengan lokasi yang strategis 
dan dapat diakses langsung 
dari Pintu Tol Karawang 
Barat 2. KIIC memiliki in-
frastruktur dan fasilitas yang 
sangat komprehensif  guna 

mendukung keberlangsungan 
investasi salah salah satunya 
adalah tersedianya fasilitas 
Environmental Laboratory 
yang dapat melakukan uji 
sampel air limbah para ten-
ant.

 KIIC dikembangkan 
dengan konsep Kawasan In-
dustri yang menggabungkan 
kegiatan industri manufaktur 
dan fasilitas yang terkait 
langsung dengan industri 
(rental warehouse, rental fac-
tory and offi ce, commercial 
area, dsb) dimana kegiatan 
tersebut tidak bercampur 
dengan pengembangan area 
permukiman. 

Terdapat sejumlah pe-
rusahaan yang telah mem-
percayakan investasinya di 
KIIC diantaranya Toyota, 
Yamaha, P & G, Phil ip 
Morris, Ajinomoto, Sharp, 
hingga Kao.

KIIC juga didukung den-
gan infrastruktur yang cang-

gih sebagai kesiapan dalam 
memasuki era Industry 4.0, 
di antaranya power supply 
dengan kapasitas 540 MVA, 
dapat ditingkatkan hingga 
660 MVA,  sistem pengelo-
laan air bersih dengan kapa-
sitas 35.000 m3/hari, dapat 
ditingkatkan hingga 45.000 
m3/hari, sistem pengelolaan 
air limbah dengan kapasi-
tas 36.000 m3/hari, dapat 
ditingkatkan hingga 45.000 
m3/hari,  smart water meter 
system yang digunakan untuk 
pencatatan volume peng-
gunaan air Tenant melalui 
aplikasi IoT.

Kemudian sistem jarin-
gan CCTV yang terkoneksi 
dengan kepolisian setempat, 
jaringan fi ber optic,  penera-
pan sistem koordinat global 
untuk kemudahan penyewa/
investor melacak lokasi se-
cara online dan  smart street 
light yang menggunakan 
sistem cloud. ● vit
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