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INDUSTRI & PERDAGANGAN
Bank DBS Berikan US$ 60 Juta
untuk Mendukung Pertumbuhan
Ekspor Chandra Asri
NERACA
Singapore - Bank DBS
mengumumkan memberikan fasilitas perdagangan
terstruktur senilai USD60
juta kepada PT Chandra
Asri Petrochemical Tbk
(Chandra Asri), untuk
mendukung upaya Perseroan dalam meningkatkan pertumbuhan ekspor
produk petrokimia dari
Indonesia.
Chandra Asri adalah
produsen petrokimia terbesar dan terintegrasi di Indonesia dan mengoperasikan satu-satunya Naphtha Cracker yang memproduksi Olefins (Ethylene, Propylene), Pygas
dan Mixed C4, serta Polyolefins (Polyethylene dan
Polypropylene).
Belum lama ini, Chandra Asri telah menyelesaikan pembangunan pabrik Butene 1 dan Methyl
Tert-Butyl Ether (MTBE)
yang pertama kalinya di
Indonesia pada tahun 2020
dengan tepat waktu di tengah masa pandemi Covid19.
Hal ini sejalan dengan
rencana perusahaan untuk mengintegrasikan secara vertikal, mendukung
konsumsi domestik, dan
meningkatkan penjualan
ekspor monomer dan polimer dari Indonesia untuk

meningkatkan
neraca
pembayaran negara.
Bank DBS telah memberikan fasilitas kepada
Chandra Asri, sebagai nasabah korporat sejak tahun
2005, dengan berbagai layanan perbankan, seperti
digital banking, cash management, fasilitas perdagangan, treasury, debt capital market, dan pembiayaan yang berfokus pada
kebutuhan Chandra Asri
secara komprehensif.
Tan Su Shan, Group
Head of Institutional Banking Bank DBS mengatakan, “Kami senang dapat
melanjutkan kemitraan
panjang kami dengan
Chandra Asri, sebagai perusahaan petrokimia terkemuka di Indonesia, selama bertahun-tahun. Solusi
pembiayaan perdagangan
yang terstruktur secara
unik ini memberi Chandra
Asri kemampuan untuk
mencapai, skala, dan mendiversifikasi akses ke pembiayaan kompetitif.
Kami berharap dapat
terus bekerja dengan Perseroan dan membantu lebih banyak perusahaan
dari Indonesia berkembang dan tumbuh secara
internasional."
Seperti diketahui, DBS
adalah grup jasa keuangan
terkemuka di Asia, dengan
kehadiran di 18 pasar, ber-

kantor pusat dan terdaftar
di Singapura, DBS berada
dalam tiga sumbu pertumbuhan utama Asia: Cina,
Asia Tenggara, dan Asia
Selatan. Peringkat kredit
"AA-" dan "Aa1" DBS termasuk yang tertinggi di
dunia.
DBS pun mengakui
gairah, tekad, dan semangat 29.000 karyawannya,
yang mewakili lebih dari 40
kebangsaan.
Berbeda dengan fasilitas perdagangan biasanya,
struktur fasilitas yang diberikan kepada Chandra
Asri ini secara unik mengintegrasikan kombinasi
dari produk perdagangan
untuk memberikan solusi
yang sesuai dengan kebutuhan.
Berbeda dengan fasilitas perdagangan biasanya,
struktur fasilitas yang
diberikan kepada Chandra
Asri ini secara unik mengintegrasikan kombinasi
dari produk perdagangan
untuk memberikan solusi
yang sesuai dengan kebutuhan. Hal ini menjawab
kebutuhan perdagangan
perusahaan dan memberikan fleksibilitas bagi
Chandra Asri untuk meningkatkan fasilitas ini secara cepat pada saat pertumbuhan ekspor perusahaan meningkat di masa
depan.n iwan/gro
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PENJUALAN KAIN TENUN ENDEK MENINGKAT : Pedagang melayani pembeli kain tenun Endek Bali di Denpasar, Bali, Senin (22/2/2021). Penjualan kain tenun
Endek meningkat hingga 70 persen menjelang pemberlakuan Surat Edaran Gubernur Bali No. 04 Tahun 2021 mulai Selasa (23/2) yang salah satunya berisi imbauan penggunaan busana berbahan kain tenun Endek Bali atau kain tenun tradisional Bali dalam berbagai aktivitas setiap hari Selasa.Yusuf/rwa

Pemerintah Optimalkan
Potensi Perdagangan Bilateral
Jakarta - Pemerintah dalam hal ini
Kementerian Perdagangan (Kemendag)
melakukan diskusi dengan negara lain guna
meningkatan perdagangan bilateral, antara
lain pendirian gudang penyimpanan dan
pusat distribusi (Stockpile) produk Indonesia,
salah satunya di Hungaria.
n NERACA
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PANEN KACANG PANJANG DI MUSIM HUJAN : Buruh tani memanen kacang panjang di
area persawahan Desa Bulupasar, Kediri, Jawa Timur, Senin (22/2/2021). Sejumlah petani
di daerah itu saat musim hujan memilih menanam kacang panjang daripada menanam
padi karena dapat mulai panen pada usia dua bulan, memiliki siklus panen hingga 18 kali
dalam sekali tanam, dan harga jual stabil pada kisaran Rp3.500-Rp4.000 per kilogram
sehingga dinilai lebih menguntungkan.

RINGKASAN
RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPS Luar Biasa”)
Direksi PT Pikko Land Development Tbk selanjutnya disebut “Perseroan” dengan ini memberitahukan
kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa telah diselenggarakan RUPS Luar Biasa pada :
Hari/Tanggal
Waktu
Tempat

: Jumat, 19 Pebruari 2021
: 10:55 WIB – 11.07 WIB
: Hotel Menara Peninsula
Jl. Let. Jend. S. Parman 78, Jakarta 11410

Agenda/Mata Acara
- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa)
1. Perubahan Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham
disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.15/POJK.04/2020; dan
2. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.
Kehadiran Anggota Direksi/ Dewan Komisaris
Anggota Direksi Perseroan hadir 3 (tiga) orang, sedangkan Dewan Komisaris yang hadir tidak ada.
Anggota Direksi yang hadir adalah:
Direksi :
Direktur Utama

: Tuan EKO WIRATMOKO

Direktur

: Nyonya SICILIA ALEXANDER SETIAWAN

Direktur

: Tuan JOEWONO WITJITRO WONGSODIHARDJO

Jumlah Kehadiran Saham dengan Hak Suara yang Sah
Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam :
RUPS Luar Biasa

: 10.746.937.300 saham (79.07% dari 13.592.128.209 saham)

Kesempatan Tanya Jawab
RUPS Luar Biasa memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan seluruh mata acara.
Pada kesempatan tersebut tidak ada yang mengajukan pertanyaan pada saat RUPS Luar Biasa.
Mekanisme Pengambilan Keputusan
Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada pemegang
saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan
dalam seluruh mata acara RUPS Luar Biasa, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk
mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir yaitu :
RUPS Luar Biasa

: 10.746.937.300 saham

dan memutuskan menyetujui usulan dalam seluruh mata acara RUPS Luar Biasa.
Keputusan Hasil RUPS Luar Biasa :
Mata Acara 1
Menyetujui untuk memberikan persetujuan dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
perubahan/penyesuaian Anggaran Dasar terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.15/
POJK.04/2020;
Mata Acara 2
Menyetujui untuk memberikan persetujuan pengunduran diri Bapak Eri Soetresno Wongsodihardjo selaku
Direktur Perseroan, Ibu Nita Tanawidjaja selaku Komisaris Utama/Independen Perseroan, dan sekaligus
mengadakan perubahan susunan pengurus (susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan), oleh
karenanya memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang masih
menjabat serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) sepenuhnya
atas seluruh tindakan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sehingga untuk selanjutnya
mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat ini dengan
susunan menjadi sebagai berikut:
Direktur Utama
Direktur
Direktur

: Tuan EKO WIRATMOKO
: Nyonya SICILIA ALEXANDER SETIAWAN
: Tuan JOEWONO WITJITRO WONGSODIHARDJO

Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris Independen

: Tuan WIRAWAN CHONDRO
: Nyonya KWAN SIOE MOEI
: Tuan DAUD GOZALI
Jakarta, 23 Pebruari 2021
Direksi
PT Pikko Land Development Tbk

Kemendag berharap,
dengan adanya stockpile
tersebut maka dapat meningkatkan efisiensi waktu
dan biaya, sehingga dapat
mendorong ekspor Indonesia ke Hungaria dan wilayah Eropa Tengah dan
Timur.
“Menteri Szijjártó menyambut baik rencana tersebut dan siap membantu
realisasinya. Saya akan minta perwakilan Indonesia di
Budapest untuk menindaklanjutinya,” ujar Menteri
Perdagangan RI Muhammad Lutfi.
Berdasarkan catatan
Kemendag, di tahun 2020,
nilai total perdagangan Indonesia-Hungaria mencapai US$ 212,7 juta dengan
tren peningkatan 15,62%
dalam periode 2016—2020.
Nilai ekspor dan impor
Indonesia ke Hungaria masing-masing tercatat sebesar
US$ 81,5 juta dan US$ 131,2
juta. Sementara itu, nilai investasi Hungaria di Indo-

nesia pada 2020 tercatat senilai US$ 1,5 juta
Disisi lain, Lutfi mengungkapkan, kedua pihak
juga membicarakan isu perdagangan lainnya, seperti
dukungan penyelesaian
Perundingan Indonesia-EU
CEPA secepatnya dan penjajakan kerja sama imbal dagang.
“Hungaria merupakan
salah satu negara mitra nontradisional yang potensial di
Eropa dan dapat menjadi
hub ke wilayah Eropa Tengah dan Timur. Produk
santan kita saat ini menjadi
market leader di sana, saya
yakin kita dapat mendorong
berbagai produk unggulan
lainnya seperti CPO, perhiasan, mi instan, dan suku
cadang otomotif. Saya optimis hubungan perdagangan bilateral dapat ditingkatkan dengan beberapa
kerja sama yang kami diskusikan tadi,” papar Lutfi.
Permudah Ekspor ke Uni
Eropa (UE)
Bahkan Kemendag juga

sudah memberlakukan sertifikasi mandiri pada implementasi sistem eksportir
teregistrasi (ER) dalam skema tarif preferensial umum
Uni Eropa (Registered Exporter Generalized System
of Preferences European
Union/REX GSP EU).
Sertifikasi mandiri bertujuan mempermudah ekspor Indonesia dalam skema
GSP ke Uni Eropa dengan
sistem REX.
Dengan sertifikasi mandiri, para eksportir Indonesia dapat mudah melakukan deklarasi asal barang (DAB) melalui sistem
penerbitan Surat Keterangan Asal secara elektronik
(eSKA) atau Suka Indonesia.
Sebelumnya, Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui bahwa Uni
Eropa (UE) merupakan salah satu partner dagang dan
investasi yang utama bagi
Indonesia.
“Meskipun saat ini sedang ada tantangan dalam
hubungan ekonomi antara
Indonesia dan UE, tapi kami percaya masih ada potensi yang hebat, serta kesempatan dagang dan investasi yang masih bisa dieksplorasi lagi,” jelas Menko
Airlangga.
Namun, Airlangga juga
mendukung kolaborasi antara Indonesia dan UE un-

tuk memproduksi vaksin
Covid-19 melalui skema coproduction dan sharing biaya.
“Saat ini, Pemerintah
Indonesia sedang menyiapkan insentif pajak super deduksi (sampai 300%) untuk
perusahaan-perusahaan
farmasi yang mengembangkan vaksin Covid-19 di
Indonesia," kata Airlangga.
Sedangkan untuk mendorong perdagangan bilateral, kata Airlangga masingmasing pihak harus mengeliminasi dan mengurangi
perhitungan tarif dan nontarif antara keduanya, khususnya untuk produk makanan dan peralatan medis.
UE dan beberapa negara
anggota juga telah memberikan bantuan kepada Indonesia untuk penanganan
pandemi Covid-19.
Disisi lain, Kementerian
Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) pun mendorong
dan mendukung para pelaku UKM untuk memanfaatkan peluang ekspor ke
pasar Eropa yang semakin
terbuka pascapandemi Covid-19.
“Untuk meningkatkan
nilai ekspor UKM (Usaha
Kecil Menengah) ke Eropa
diperlukan kerja sama dari
berbagai pihak agar UKM
tidak hanya sekadar dapat
bertahan tapi juga mampu
meningkatkan kualitas se-

hingga dapat bersaing di
pasar global khususnya di
pasar Eropa, terutama di
masa pandemi Covid-19 ini
yang membuat UMKM
menjadi salah satu yang paling terdampak,” kata Deputi
bidang Produksi dan Pemasaran KemenkopUKM Victoria br Simanungkalit.
Victoria pun menerangkan, hingga saat ini, terdapat lebih dari 64 juta unit
UMKM yang berkontribusi
97% terhadap total tenaga
kerja dan 60% PDB nasional.
Angka ini menunjukan
peran UMKM yang sangat
besar bagi perekonomian
nasional. Namun demikian
kontribusi ekspor UKM masih berkisar 14%, sehingga
perlu ditingkatkan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistis (BPS) tahun 2019, ekspor Indonesia
ke negara – negara Uni Eropa
senilai US$ 14,6 milyar,
masih cukup rendah jika
dibandingkan dengan negara – negara APEC (US$ 122
milyar), ASEAN (US$ 41,4
milyar), dan NAFTA (US$19,6 milyar).
Ekspor Indonesia Uni
Eropa terbesar ke Belanda
dengan nilai US$ 3,20 milyar, Jerman US$ 2,4 milyar,
Italia US$ 1,74 milyar, Spanyol US$ 1,59 milyar, Inggris
US$ 1,35 milyar, Perancis
US$ 1,01 milyar. n iwan/gro

PAKAR:

Pemanfaatan dan Jual-Beli Data adalah Dua Hal Berbeda
NERACA
Jakarta – Menurut Pakar
Informasi dan Teknologi
ITB Budi Rahardjo, masyarakat diminta tidak perlu
khawatir menanggapi pembaruan kebijakan privasi
berbagai platform resmi
yang belakangan ini terjadi.
“Platform resmi tidak
akan menjual data pribadi
konsumen mereka ke perusahaan lain,” ujar Budi
saat dihubungi.
Lebih lanjut, Budi mengungkapkan, kerahasiaan
dan keamanan data pribadi
pengguna akan selalu menjadi prioritas utama bagi perusahaan terpercaya. “Ini
demi memberikan layanan
terbaik kepada konsumen,”
ungkap Budi.
Sehingga dalam hal ini,
Budi menjelaskan, sangatlah penting bagi masyarakat
untuk mengetahui perbedaan antara jual-beli data
pribadi secara ilegal dengan
pemanfaatan data yang disepakati atas kesadaran
pengguna ketika menggunakan sebuah platform resmi.
“Transparansi pemanfaatan data pengguna yang

tertera di kebijakan privasi
platform resmi tentunya
tunduk terhadap ketentuan
atau peraturan perlindungan data pribadi di Indonesia dan bisa dipertanggungjawabkan,” jelas Budi.
Senada dengan Budi,
Pengamat Keamanan Siber
Alfons Tanujaya, menjelaskan jual beli data dan pemanfaatan data pengguna
secara transparan adalah
dua hal yang berbeda. Untuk pemberian (transparansi) data kepada partner atau
mitra biasanya tidak dilakukan full atau sangat terbatas.
“Dampak dari pemberiannya lebih ke arah bisnis.
Ingin bisnis jadi lebih maju
dan juga layanannya makin
meningkat. Jadi pemberian
data ini tujuannya baik,
tidak mengarah merugikan
konsumen. Pastinya bisa
dipertanggungjawabkan
oleh perusahaan,” jelas
Alfons.
Hal ini memungkinkan
penyelenggara platform
melakukan personalisasi
layanan terhadap masingmasing pengguna sehingga
manfaat transparansi data
di platform resmi sebe-

narnya akan kembali lagi ke
pengguna.
Pemanfaatan
data
pengguna di platform resmi
akan mempermudah pengguna mendapatkan rekomendasi (produk) terbaik
yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing pengguna.
Berbeda halnya dengan
jual beli data konsumen secara ilegal, itu sudah pasti
salah dan pastinya merugikan banyak konsumen.
Praktik jual beli data tujuannya langsung dapat uang.
Jadi, data itu semata-mata
seperti komoditas.
Lebih lanjut, Alfons mengapresiasi platform digital
resmi yang menghimbau
pengguna untuk membaca
dan mempelajari seluruh isi
kebijakan privasi yang telah
diperbarui. Tokopedia yang
belum lama ini menginformasikan seluruh penggunanya terkait pembaruan
kebijakan privasi mereka,
merupakan salah satu contoh platform digital yang
perlu diapresiasi dalam
penyampaian informasi pemanfaatan data pengguna
secara transparan.
“Memang harus dipela-

jari dengan membaca kebijakan privasi dari sebuah
platform. Kalau memang
memberikan manfaat atau
nilai lebih kepada konsumen, itu tidak apa-apa
memberi data kepada mitra.
Asalkan jangan memberi
data konsumen kepada pihak ilegal itu tercela, jual data konsumen, konsumen
yang dirugikan,” papar Alfons
Alfons juga menerangkan, Transparansi (pemanfaatan) data merupakan
tanggung jawab pengelola
atau legal dari perusahaan.
“Tujuannya agar memperlihatkan kepercayaan kepada
konsumen, kalau perusahaan ini sangat terbuka sekali akan setiap kebijakan
yang dilakukan, termasuk
transparansi (pemanfaatan) data,” terang Alfons.
Hal ini berbeda dengan
Shopee yang memperbarui
kebijakan privasinya di
tanggal 25 Januari 2021, namun tidak menginformasikannya kepada para penggunanya.
Kembali ke pembaruan
kebijakan privasi Tokopedia, Kepala Lembaga riset
siber CISSReC, Pratama

Persadha, di kesempatan
terpisah baru-baru ini
menyatakan bahwa poinpoin aturan baru yang
dicantumkan Tokopedia
adalah hal lumrah.
Hal itu juga dilakukan
platform digital lain. Secara
umum, Pratama menilai
tidak ada poin yang melanggar undang-undang di
dalam kebijakan privasi
Tokopedia tersebut.
Sekedar catatan, Kementerian Perdagangan
pun memeberikan perlindungan terhadap konsumen. Hal ini penting
dalam meningkatkan harkat dan martabat konsumen
tanpa mengesampingkan
peran pelaku usaha untuk
menyediakan berbagai produk atau jasa yang berkualitas. Dengan peningkatan
perlindungan konsumen,
diharapkan transaksi perdagangan juga semakin meningkat.
Terlebih di era pandemi
Covid-19 membuat konsumen dan pelaku usaha semakin memanfaatkan sistem elektronik dalam bertransaksi. Hal tersebut perlu diimbangi dengan berbagai kebijakan. n iwan

