
JAKARTA (IM) - Ke-
menterian Perindustrian (Ke-
menperin) mendorong ekspor 
produk bahan alami, seperti 
ekstrak rumput laut, minyak 
esensial, dan ekstrak tumbuhan 
sebagai bahan untuk suplemen 
makan dan kosmetikke pasar 
Eropa.

Untuk mendukung upaya 
ini, Kemenperin menjalin 
kerja sama dengan dengan 
Pusat Promosi Impor Negara 
Berkembang (Centrum tot 
Bevordering van de Import 
uit Ontwikkelingslanden/CBI) 
yang merupakan lembaga 
di bawah Kementerian Luar 
Negeri Belanda.

“Keanekaragaman produk 
bahan alami (natural ingre-
dients) yang dikombinasikan 
dengan kemampuan produk-
sidapat memberikan peluang 
untuk memenuhi permintaan 
global. Karena itu, Indonesia 
perlu meningkatkan pengem-
bangan ke pasar internasional 
dan harus memposisikan diri 
sebagai produsen natural in-
gredients terpercaya di dunia,” 
kata Direktur Jenderal Keta-
hanan, Perwilayahan dan Akses 
Industri Internasional (Dirjen 
KPAII) Kemenperin, Eko S.A 
Cahyanto, dilansir dari laman 
Kemenperin, Kamis (22/9).

Eko menyampaikan, seba-
gai upaya mendukung upaya 
ekspor produk berbahan alami 
ke pasar Eropa, Kemenperin 
juga memfasilitasi penyeleng-
garan empat rangkaian pela-
tihan bisnis ekspor bersama 
dengan CBI Belanda, terutama 
terkait dengan membangun ci-
tra unik atau branding produk-
produk tersebut. 

Pelatihan dihadiri oleh 

perwakilan Kemeterian dan 
Lembaga, Asosiasi, serta para 
pelaku industri. Pada pelatihan 
pertama, dibahas mengenai 
Baseline Definition, kedua 
mengenai Brand Positioning, 
ketiga mengenai Brand Crea-
tion, dan keempat mengenai 
Tool Validation. 

Pelatihan tersebut ber-
tujuan untuk meningkatkan 
pengetahuan dan pemahaman 
pelaku usaha produk berba-
han alami mengenai potensi 
pengembangan akses ke pasar 
Eropa.

“Natural ingredients digu-
nakan secara luas di berbagai 
produk makanandan produk 
kosmetik. Salah satu pasar 
utama di dunia untuk produk 
makanan dan produk kosme-
tik adalah Eropa. Kawasan 
Eropa, secara tradisional, telah 
bertumbuh sebagai pasar po-
tensial bagi produsen natural 
ingredients dengan tingginya 
tingkat permintaan untuk ber-
bagai variasi produk yang 
dibuat dari bahan tersebut,” 
jelas Eko.

Ia menuturkan, produk 
bahan alami Indonesia me-
miliki potensi besar untuk 
memanfaatkan pasar Eropa. 
Hal ini mengingat Indonesia 
memiliki kapasitas produksi 
yang tidak dapat diabaikan. 
Namun di sisi lain, daya saing 
masih menjadi tantangan bagi 
produsen natural ingredients 
Indonesia untuk memasuki 
pasar Eropa. “Tantangan daya 
saing ekspor inilah yang coba 
dijawab melalui inisiasi kerja 
sama antara Kemenperin de-
ngan beberapa lembaga mitra 
internasional seperti CBI Be-
landa,” tuturnya. ● dro

Kemenperin Dorong Ekspor 
Produk Bahan Alami ke Eropa

Foto bersama Sutjiadi Lukas, Ardi Poeloengan, Sihard Hadjopan Pohan, Moga Simatupang, Ojak Simon Manurung,  
para  pengurus AMI dan staf Anindya saat acara Sosialisasi Peraturan Menteri Perdagangan No 25 Tahun 2022 tentang 
Kebijakan dan Pengaturan Impor, di Holiday Inn, Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/9).
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JAKARTA (IM) - PT 
Astra International Tbk 
mengantongi pendapatan 
sebesar Rp144 triliun pada 
semester I-2022. Kontribusi 
terbesar dari pendapatan itu 
adalah bisnis alat berat dan 
pertambangan.

“Kontribusi terbesar di 
semester I tahun ini divisi 
bisnis alat berat dan per-
tambangan karena harga 
komoditas yang naiknya 
sangat tinggi. Unit bisnis ini 
memang cukup menonjol, 
secara pendapatan, lini bisnis 
ini sebesar 42% dari total 
pendapatan Astra Rp144 
triliun” jelas Presiden Direk-
tur PT Astra International 
Tbk (Astra) Djony Bunarto 
Tjondro dalam konferensi 
pers virtual, Kamis (22/9).

Djony juga meyakini 
unit bisnis lainnya me-
ningkat di atas ekspektasi 
perusahaan. Astra sendiri 
memang memiliki tujuh 
unit bisnis utama, otomotif, 
jasa keuangan, alat berat 
(termasuk pertambangan, 
konstruksi, dan energi), 
agribisnis, infrastruktur dan 
logistik, teknologi infor-
masi, dan properti.

“Kontribusi bisnis baru 
Astra pada revenue ke de-
pan, kami melihat beberapa 
bisnis baru ambil contoh 
infrastruktur kami sudah 
bangun konsisten cukup 
lama, itu menunjukkan per-
tumbuhan cukup baik, dan 
kami berharap satu pilar itu 
bisa memberikan kontri-
busi yang besar ke depan,” 
jelasnya.

Ia juga mengatakan, 
pihaknya juga akan terus 
meningkatkan kinerja ketu-
juh lini bisnis Astra, meski-
pun di sisi lain juga agresif  

melakukan aksi korporasi.
“Strategi prioritas kami 

fokus pada astra yang ma-
jornya mengembangkan 
kinerja portofolio 7 lini 
bisnis kami. Tentunya pen-
ting memperkuat ekosistem 
bisnis Astra. Otomotif  ma-
sih menjadi bagian yang 
penting,” tuturnya,

Lebih jauh ia menyam-
paikan rincian investasi yang 
dilakukan Astra tahun ini. 
Pertama mengakuisisi sa-
ham sektor kesehatan yakni 
PT Medikaloka Hermina 
Tbk. (HEAL). Investasi ini 
dilakukan untuk meningkat-
kan layanan telemedicine. 
“Kedua investasi yang su-
dah kami lakukan, joint ven-
ture antara Hongkong Land 
dengan Logos SE Asia Pte 
Ltd,”  ujarnya.

 Ketiga, membentuk 
joint venture atau perusahaan 
patungan dengan Toyota. 
Perusahaan patungan ini 
membentuk perusahaan 
yang bergerak di jasa penye-
waan kendaraan komersial.

“Kami berharap peru-
sahaan itu bisa beroperasi 
pada kuartal terakhir tahun 
ini. Jadi unit perusahaan 
Astra dan Toyota menjadi 
strategic partner yang lebih 
baik,” jelasnya.

Kemudian, Astra juga 
berinvestasi di bidang e-
commerce yakni dengan in-
vestasi di Sayurbox, Paxel, 
dan Mapan. Terakhir yang 
terbaru, Astra melalui anak 
usaha PT Sedaya Multi 
Investama (Astra Finan-
cial) telah menyelesaikan 
transaksi akuisisi PT Bank 
Jasa Jakarta (BJJ). Akuisisi 
dilakukan bersama WeLab 
melalui WeLab Sky Limited 
(WeLab Sky). ● pan

Pendapatan Astra 
Rp144 Triliun

DIRUT BANK MANDIRI KUNJUNGI KANTOR CABANG DI SINGAPURA
Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi (kedua kiri) berbincang dengan Direktur Hubungan Kelembagaan Bank 
Mandiri Rohan Hafas (kedua kanan), Direktur Teknologi Informasi Bank Mandiri Tim Utama (kanan) dan General Manager 
and Country Head Bank Mandiri Singapura Abus Santosa (kiri) mengunjungi kantor cabang Bank Mandiri Singapura di 
Asia Square, Singapura, Rabu (21/9). Bank Mandiri melalui kantor cabang Singapura memperkuat layanan perbankan 
untuk memfasilitasi kebutuhan usaha nasabah segmen wholesale di Singapura, pelaku usaha global yang berbisnis di 
Indonesia, baik yang terkait dengan perdagangan internasional, treasury ataupun bisnis korespondensi, serta layanan 
Wealth Management bagi nasabah High Net-Worth Individual (HNWI).

AMI dan Anindya Gelar Acara Sosialisasi 
Permendag No 25 Tahun 2022
“Sebagai pengusaha  tentu sangat 
berharap, peraturan yang ada tetap 
mempermudah pengusaha dalam men-
jalankan bisnis. Termasuk kemudahan 
tetap boleh impor produk tertentu, 
karena terkait alih teknologi. Intinya 
berbagai peraturan yang ada diharap-
kan selalu memberikan gairah bisnis di 
dalam negeri,” kata Sutjiadi Lukas.

gangan No 25 Tahun 2022 
merupakan  amanah UU Cipta 
Kerja, yang memformulasikan 
peraturan yang tadinya parsial, 
kini menjadi satu. 

Moga Simatupang saat 
itu menjelaskan antara lain 
tentang pengawasan distribusi, 
parameter pengawasan untuk 
import mainan anak, parame-
ter pengawasan untuk import 
sepeda, dan lain-lain.

Sementara Ircham Habib  
menjelaskan antara lain ten-
tang implementasi neraca ko-
munitas  tahun 2022, tahapan 
penyusunan neraca komunitas 

dan sistem nasional neraca 
komunitas.

Sedangkan Ardi Poe-
loengan memperkenalkan 
tentang PT Anindya Wira-
putra Konsult (Anindya), 
yang mana telah ditunjuk 
oleh Kemendag RI seb-
agai perusahaan surveyor 
swasta per tama untuk 
melakukan Verifi kasi atau 
Penelusuran Teknis Im-
por (VPTI). Anin dya tidak 
hanya ada di sejumlah kota 
di Indonesia, tetapi juga 
di beberapa kota di luar 
negeri.

Acara sosialisasi ini di-
ikuti ratusan pengusaha 
yang tergabung dalam AMI 
atau pengusaha terkait. 
Dari mereka, ada yang 
memberikan pertanyaan 
atau masukan. Salah sa-
tunya terkait pengawasan 
terhadap e-commerce online di 
mana banyak yang melaku-
kan penjualan pakaian bayi 
tanpa SNI. 

Menjawab pertanyaan 
tersebut Moga Simatupang 
menegaskan pihaknya akan 
mengambil tindakan de-
ngan melakukan take down 
terhadap oknum pengusaha 
(usaha) tersebut. Acara so-
sialisasi juga menyediakan 
door prize bagi peserta de-
ngan hadiah utama sebuah 
sepeda motor. ● vit

Ardi Poeloengan memberikan cen-
deramata kepada Sutjiadi Lukas dan 
Eko Wibowo Utomo (Ketua Forum 
Pengusaha Sepeda Indonesia).

Sutjiadi Lukas memberikan cende-
ramata kepada Ardi Poeloengan.

Ardi Poeloengan (kedua dari kanan) usai memberikan cenderamata ke-
pada Sihard Hadjopan Pohan, Moga Simatupang, Ircham Habib dan Ojak 
Simon Manurung, didampingi Sutjiadi Lukas (kiri).

KI-KA: Direktur Impor Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, 
Sihard Hadjopan Pohan; Direktur Tata Niaga Ditjen Perlindungan 
Konsumen dan Tertib Niaga, Moga Simatupang; Direktur Pengelola 
Layanan Data dan Kemitraan, Lembaga Nasional Single Window, Ir-
cham Habib dan General Manager PT Anindya Wiraputra Konsult, Ardi 
Poeloengan saat jadi narasumber acara Sosialisasi Peraturan Menteri 
Perdagangan No 25 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan 
Impor, Kamis (22/9).

JAKARTA (IM) - Asosiasi 
Mainan Indonesia (AMI) dan 
PT Anindya Wiraputra Kon-
sult menggelar acara Sosialisasi 
Peraturan Menteri Perdagan-
gan (Permendag) No 25 Ta-
hun 2022 tentang Kebijakan 
dan Pengaturan Impor, yang 
berlangsung di Holiday Inn, 
Kemayoran, Jakarta, Kamis 
(22/9) mulai pukul 10.00 WIB.

Tampil sebagai narasum-
ber yakni Direktur Impor Di-
rektorat Jenderal Perdagangan 
Luar Negeri Kemendag, Sihard 
Hadjopan Pohan; Direktur 
Tata Niaga Direktorat Jenderal 
Perlindungan Konsumen dan 
Tertib Niaga, Moga Sima-
tupang; Direktur Pengelola 
Layanan Data dan Kemitraan,  
Lembaga Nasional Single 
Window, Ircham Habib dan 
General Manager PT Anindya 
Wiraputra Konsult, Ardi Poe-
loengan.

Ketua Umum AMI Sutjiadi 
Lukas dalam sambutannya 
mengatakan, acara ini bertu-
juan agar para pengusaha atau 
pelaku usaha serta rekanan 
bisnis mengetahui secara detail 
peraturan tersebut. Selain itu 
para pengusaha dapat me-
nyampaikan masukan kepada 
instansi terkait.

“Inilah tugas asosiasi yakni 
menjembatani pengusaha de-
ngan pemerintah atau intansi 
terkait. Sebagai pengusaha  
tentu sangat berharap, per-
aturan yang ada tetap mem-
permudah pengusaha dalam 
menjalankan bisnis. Termasuk 
kemudahan tetap boleh im-
por produk tertentu, karena 
terkait alih teknologi. Intinya 
berbagai peraturan yang ada 
diharapkan selalu memberikan 
gairah bisnis di dalam negeri,” 
kata Lukas.

Sihard Hadjopan Pohan 
yang membuka acara tersebut 
mengatakan, pemerintah pasti 
memberikan kemudahan bagi 
pengusaha dalam berusaha.  
Dan Peraturan Menteri Perda-


