
INTERNATIONAL MEDIA, SELASA 12 OKTOBER 2021EkonomiBisnis 3

Hal 3 Ekbis OK BARU.indd   1 3/25/2020   7:13:09 PM

REVISI PERPRES KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG
Sejumlah pekerja menyelesaikan lintasan pada proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung di Tambun, Kabupaten Bekasi, 
Jawa Barat, Senin (11/10). PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menjadi pemimpin konsorsium Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung setelah disahkannya aturan baru Peraturan Presiden (Perpres) 
No.93/2021.

IDN/ANTARA 

syarakat di pebatasan,” ujarnya 
saat memimpin Delegasi In-
donesia pada pertemuan yang 
digelar secara virtual tersebut.

Edi juga menegaskan 
bahwa pemulihan ekonomi di 
kawasan hanya bisa tercapai 
melalui pelaksanaan vaksinasi 
yang masif. Mobilitas dan ke-
giatan ekonomi baru bisa pulih 
jika pandemi dapat terkendali. 
Kolaborasi untuk penyediaan 
dan produksi vaksin serta pe-
nataan distribusi saat ini dibu-
tuhkan dalam arsitektur global 
dan regional agar dapat pulih 
bersama. Per 10 Oktober 2021 
pukul 18.00 WIB, vaksinasi 
dosis pertama di Indonesia 
telah mencapai 48,11% dan 
vaksinasi dosis kedua mencapai 
27,62% dari target 208.265.720 
penduduk.

“Saya juga menegaskan 
pentingnya perluasan Koridor 
Ekonomi Kalimantan Barat 
untuk mencakup seluruh Pulau 
Kalimantan dan Koridor Sulu 
Sulawesi untuk mencakup se-
luruh wilayah Sulawesi, Maluku 

dan Papua. Saya sangat menan-
tikan prospek kedepannya 
untuk hal ini,” katanya.

Pada pertemuan terse-
but, Indonesia melaporkan 
telah menyelesaikan beberapa 
Proyek Infrastruktur Prioritas, 
antara lain Ekspansi Bandara 
Juwata di Tarakan, Ekspansi 
Bandara Sam Ratulangi di 
Manado, Jembatan Kepulauan 
Balang, Jalan Tol Manado- 
Bitung, Jalan Tol Balikpa-
pan – Samarinda, Ekspansi 
Pelabuhan Manado, Ekspansi 
Pelabuhan Bitung, dan KEK 
Bitung.

“Kita perlu mendorong 
pendekatan ramah lingkun-
gan dalam kerja sama ini dan 
mengadaptasi ekonomi dan 
teknologi hijau. Oleh karena 
itu, saya mendukung untuk 
mengadopsi prinsip green and 
blue economy serta circular 
economy dalam kerangka kerja 
sama BIMP-EAGA”, tuturnya

Dalam per temuan ini 
disahkan 2 dokumen yaitu 24th 
BIMP-EAGA Joint Ministe-

rial Statement dan Ministe-
rial Report for 14th BIMP-
EAGA Summit 2021. Para 
Menteri BIMP-EAGA atau 
yang mewakili berkomit-
men untuk memastikan 
semua target dalam kerja 
sama BIMP-EAGA dapat 
tercapai dan memberikan 
manfaat bagi masyarakat.

Hadir pada kesempatan 
tersebut, Undersecretary 
for Special Concerns and 
Trade Promotions – Ab-
dulgani Macatoman, Wakil 
Menteri Bidang Keuan-
gan dan Ekonomi Bru-
nei Darussalam - Dato 
Seri Paduka Dr Haji Abdul 
Manaf  bin Haji Metussin, 
Menteri Ekonomi di Kan-
tor Perdana Menteri Malay-
sia - Dato’ Sri Mustapa Bin 
Mohamed, Direktur Jen-
deral Asian Development 
Bank (ADB) – Ramesh 
Subramaniam, dan Sekre-
taris Jenderal Sekretariat 
ASEAN–Dato’ Lim Jock 
Hoi. ● dro

Pertemuan BIMP-EAGA Perkuat Solidaritas 
dan Mendorong Pemulihan Ekonomi Kawasan
“Kita juga perlu memperkuat 
 komitmen dan mengoptimalkan 
kerja sama  BIMP-EAGA sebagai 
 upaya  menanggulangi dampak sosial 
 ekonomi, terutama bagi masyarakat di 
perbatasan,” ujar Edi Prio Pambudi.

JAKARTA (IM) - Kerja 
Sama Sub-Regional Brunei 
Darussalam-Indonesia-Malay-
sia-Philippines East ASEAN 
Growth Area (BIMP-EAGA) 
merupakan kerja sama sub-
nasional antara daerah-daerah 
di 4 negara yang berdekatan, 
yaitu 15 provinsi di Kawasan 
Tengah dan Timur Indonesia, 
3 negara bagian Malaysia di 
Kalimantan Utara, seluruh 
negara Brunei Darussalam 
dan 28 Provinsi di kepulauan 
Mindanao dan Palawan Filipin

Menteri Koordinator Bi-
dang Perekonomian Airlangga 
Hartarto yang diwakili oleh 

Plt. Deputi Bidang Koordi-
nasi Kerja Sama Ekonomi 
Internasional Edi Prio Pam-
budi dalam Pertemuan Tingkat 
Menteri Kerjasama Ekonomi 
Sub-Regional BIMP-EAGA 
ke-24 mengatakan, saat ini 
merupakan momentum mem-
perkuat solidaritas dan mendo-
rong pemulihan ekonomi sub 
Kawasan BIMP-EAGA, Senin 
(11/10).

“Kita juga perlu mem-
perkuat komitmen dan men-
gopt imalkan ker ja  sama 
BIMP-EAGA sebagai upaya 
menanggulangi dampak sosial 
ekonomi, terutama bagi ma-

Bank Mandiri Jalin Kerja Sama dengan NLE

JAKARTA (IM) - Pemerin-
tah Indonesia terus mendorong 
agar industri keuangan melaku-
kan transformasi digital. Sektor 
ini diyakini akan memberikan 
andil besar bagi perekonomian 
di masa yang akan datang.

Menteri Koordinator Bi-
dang Perekonomian Airlangga 
Hartarto mengatakan ekonomi 
digital dalam negeri terus men-
galami peningkatan dengan nilai 
saat ini mencapai US$44 miliar 
atau setara Rp624 triliun (kurs 
Rp14.200), menyumbang 41,9% 
terhadap transaksi ekonomi 
digital di ASEAN.

“Ekonomi digital di Indo-
nesia terus mengalami pening-
katan, bahkan 41,9% transaksi 
ekonomi digital ASEAN berasal 
dari Indonesia dan transaksi di 
Indonesia per hari ini mencapai 
US$ 44 miliar,” kata Airlangga 
dalam acara OJK Virtual Inno-
vation Day 2021, Senin (11/10).

Airlangga mengatakan, eko-
nomi digital di Indonesia dis-
umbangkan oleh e-commerce, 
sektor edu tech dan health 
tech sebagai dampak dari pem-
belajaran berbasis online dan 

konsultasi kesehatan secara 
online. Transaksi e-commerce, 
perbankan digital, dan uang 
elektronik juga diprediksi terus 
meningkat di tahun ini.

“Peningkatan terbesar 
pada e-commerce yaitu sebesar 
48,4%, sementara uang elek-
tronik diproyeksikan masih akan 
mengalami peningkatan sebesar 
30,1%. Fintech lending turut 
mengalami perkembangan pesat 
di mana outstanding pinjaman di 
tahun 2021 Agustus meningkat 
jadi Rp26,09 triliun dan pinja-
man baru Rp101,47 triliun,” 
tuturnya.

Indonesia yang memiliki 
bonus demografi  dinilai men-
dukung terbentuknya ekosistem 
ekonomi digital yang berkelanju-
tan. Ditambah adanya pandemi 
Covid-19 tentunya berdampak 
pada aspek penunjang aktivitas 
ekonomi di kehidupan sehari-
hari.

“37% konsumen baru ini 
telah muncul dalam pandemi 
Covid-19 dan 93%-nya akan 
tetap memanfaatkan produk 
ekonomi digital setelah pandemi 
Covid-19,” tuturnya. ● pan

Transaksi Digital Indonesia 
Tembus Rp624 Triliun

JAKARTA (IM) - PLTS 
Sei Mangkei, proyek kerja 
sama antara Pertamina NRE 
dan PTPN III telah memenuhi 
target commercial operation 
date (COD) pada 24 Agustus 
2021. Sebagai penyuplai listrik 
di Kawasan Ekonomi Khusus 
(KEK) Sei Mangkei, Sumatera 
Utara, PLTS ground mounted 
berkapasitas 2 MW ini diper-
kirakan dapat memproduksi 
listrik hingga 1,6 GW dalam 
setahun.

PLTS Sei Mangkei juga 
berpotensi menurunkan emisi 
gas rumah kaca (GRK) sebesar 
1.300 ton per tahun atau setara 
dengan penyerapan CO2 59 
ribu pohon dewasa dalam 
setahun.

Chief  Executive Offi-
cer Pertamina NRE, Dannif  
Danusaputro  menyampaikan 
KEK Sei Mangkei menjadi 
KEK pertama di Indonesia 
dengan konsep green eco-
nomic zone sehingga lebih 
ramah lingkungan. Konsep 
ini mengutamakan pengem-
bangan energi terbarukan, 
termasuk penggunaan energi 
pembangkit listrik.

“Kami percaya industri 
dapat memberikan kontribusi 
besar bagi upaya dekarbonisasi, 
yaitu melalui pemanfaatan 
energi yang lebih bersih dan 
menurunkan emisi  GRK 
dalam aktivitas bisnisnya,” 

ujar Dannif  dalam keterangan 
tertulis, Senin (11/10).

Direktur Utama Hold-
ing PTPN III, Mohammad 
Abdul Ghani menyampaikan 
pihaknya menggunakan biogas 
yang berasal dari palm oil mill 
effl uent (POME) atau limbah 
cair kelapa sawit. Dengan 
demikian, secara bersamaan, 
kedua kedua pembangkit terse-
but diperkirakan dapat menu-
runkan emisi karbon sebesar 
71.300 ton per tahun.

Ia menjelaskan, KEK Sei 
Mangkei merupakan kawasan 
industri yang didesain khusus 
dengan konsep green econom-
ic zone di mana penggunaan 
energi bersih menjadi prioritas 
utama dalam pengembangan 
kedepannya.

“Komitmen dalam peng-
gunaan energi bersih direalisa-
sikan melalui pengembangan 
sumber-sumber listrik ber-
basis Energi Baru Terbarukan 
antara lain pengembangan 
PLT Biomassa, PLT Biogas 
dan PLT Surya. Upaya-upaya 
tersebut sejalan dengan target 
pemerintah dalam mencapai 
bauran EBT sebesar 23 % pada 
tahun 2025. Kami berharap 
ke depan KEK Sei Mang-
kei dapat menjadi salah satu 
contoh kawasan industri ber-
wawasan lingkungan bagi ka-
wasan industri lainnya,” tandas 
Dannif. ● dot

Ini Potensi PLTS Sei Mangkei

Telaga Kahuripan.

Telaga Kahuripan bekerjasama dengan Esteem Property untuk 
 pemasaran unit di Cluster Alguna

Rumah di Koridor Selatan Jakarta Kian Diminati, Telaga Kahuripan Banjir Pesanan

JAKARTA (IM) - Pan-
demi Covid-19 yang belum 
usai faktanya tak menyurut-
kan minat masyarakat dalam 
mencari properti khususnya 
rumah tapak. 

Pelaku bisnis properti 
mengklaim daya beli ma-
syarakat tetap terjaga, kendati 
pertimbangan untuk memu-
tuskan membeli hunian men-
jadi sedikit lebih panjang dari 
masa normalnya.

Dari hasil SHPR (Survei 
Harga Properti Residensial) 
yang dirilis Bank Indone-
sia, terungkap bahwa harga 
properti residensial tumbuh 
meningkat pada triwulan II 
2021. 

Pertumbuhan Indeks 
Harga Properti Residen-
sial (IHPR) triwulan II 2021 

tercatat 1,49% (yoy), lebih 
tinggi dibandingkan dengan 
pertumbuhan pada triwulan 
sebelumnya sebesar 1,35% 
(yoy). 

Sementara harga properti 
residensial primer dipraki-
rakan tumbuh lebih terbatas 
pada triwulan III 2021 sebe-
sar 1,12% (yoy).

Di lain sisi, fokus ma-
syarakat terhadap lokasi hu-
nian kini semakin mengarah 
ke luar Jakarta, terutama di 
koridor selatan. 

Bukti inipun diamini 
temuan Rumah.com, yang 
menyatakan bahwa pencarian 
properti di koridor Selatan 
Jakarta yakni Kabupaten Bo-
gor dan Kota Bogor pada Q2 
2021 mengalami peningkatan 
3-5% secara QoQ. 

Naiknya persentase pen-
carian terhadap hunian di 
sisi Selatan Jakarta didasari 
banyak pertimbangan, di 
antaranya perkembangan 
pembangunan infrastruktur 
wilayah serta preferensi harga 
yang lebih terjangkau.

Tak pelak, puluhan unit 
Cluster Aluna besutan Telaga 
Kahuripan yang berada di ka-
wasan Kemang, Bogor, laris 
dipesan konsumen dalam 
waktu hanya satu bulan. 

“Cluster Aluna kami 
perkenalkan di awal Agustus 
2021, dan per akhir Septem-
ber sudah dipesan sebanyak 
75 unit dari total 100 unit 
yang dipasarkan dalam tahap 

early bird. 
Kondisi ini tentunya 

menunjukkan bahwa niat 
masyarakat terhadap proses 
pembelian rumah sudah ti-
dak lagi terpengaruh oleh 
situasi pandemi,” kata  Yul-
ham Ferdiansyah Roestam, 
Chief  Executive Offi cer PT 
Kuripan Raya, dalam siaran 
pers, Senin (11/10). 

Dalam proses pemasaran 
Cluster Aluna, imbuhnya, 
Telaga Kahuripan bekerja 
sama dengan Esteem Devel-
opment, Xavier Marks Realty 
dan Linktown Property. 

Lokasi, Cluster Aluna 
berada dalam kawasan town-
ship modern Telaga Kahuri-

pan. 
Cluster Aluna di Tela-

ga Kahuripan memastikan 
akses mudah ke dan dari 
pusat Kota Jakarta melalui 
sejumlah jalur. Salah satu-
nya yang bakal segera hadir 
adalah Jalan Bomang (Bojong 
Gede–Kemang) yang akan 
terhubung dengan Tol Ser-
pong–Jagorawi (JORR 4) dan 
Tol Depok–Antasari.

“Saat ini unit di Cluster 
Aluna masih dalam tahap 
penawaran pre-launching. 
Launching resminya rencana 
kami hadirkan di akhir tahun 
2021,” ungkap Chief  Market-
ing Offi cer Telaga Kahuripan 
Ferry Thahir. ● kris

JAKARTA (IM) - PT 
Bank Mandiri (Persero) Tbk 
menjalin kerja sama dengan 
platform National Logistic 
Ecosystem (NLE) yang dike-
lola oleh Direktorat Jenderal 
Bea & Cukai Kementerian 
Keuangan RI.

Direktur Utama Bank 
Mandiri Darmawan Junaidi 
menjelaskan, lewat kerja sama 
ini, Bank Mandiri akan meny-
iapkan layanan jasa perbankan 
berbasis teknologi yang ter-
integrasi dengan platform 
NLE.

“Kerja sama ini juga se-

jalan dengan keinginan dan 
komitmen dukungan Bank 
Mandiri selama ini kepada visi, 
misi dan strategi Dirjen Bea 
& Cukai dalam penataan eko-
sistem logistik nasional serta 
bagian dari program BUMN 
Untuk Indonesia,” kata Dar-
mawan dalam keterangannya, 
Senin (11/10).

 Ia mengatakan, integrasi 
sistem antara platform NLE 
dengan Bank Mandiri akan 
memanfaatkan layanan Virtual 
Account Biller yang dikom-
binasikan dengan Mandiri 
Virtual Account (MVA) dalam 

pengelolaan keuangan, baik 
proses identifi kasi transaksi lo-
gistik, pembayaran dan proses 
disbursement.

“Ini akan menghasilkan 
data keuangan yang akurat dan 
dapat dipertanggungjawabkan 
guna mendukung penataan 
ekosistem logistik nasional 
yang kontinyu, aksesibel, efek-
tif  dan akuntabel,” ujarnya.

Lebih  jauh Darmawan 
menyebutkan, sinergi Bank 
Mandiri dengan Direktorat 
Jenderal Bea & Cukai telah 
dimulai sejak 2016 dengan ini-
siasi pemanfaatan mini ATM 

untuk meningkatkan transaksi 
pembayaran kepabeanan dan 
cukai.

Pada 2019, sinergi di-
lanjutkan dengan pengem-
bangan integrasi Inquiry 
ID Billing Bea Cukai meng-
gunakan NPWP yang dapat 
diakses melalui Mandiri Cash 
Management. Kedua inisiatf  
tersebut diharapkan dapat 
mendorong program trans-
formasi digital di lingkun-
gan Kementerian Keuangan 
Republik Indonesia serta 
mengoptimalkan penerimaan 
negara dari layanan Kepa-

beanan dan Cukai.  “Ke 
depan, kami berharap sin-
ergi yang telah ter jalin 
dengan baik ini kiranya 
dapat terus dilanjutkan,” 
ucap Darmawan.

NLE merupakan real-
isasi arahan Presiden Jokowi 
melalui Perpres No. 5 Tahun 
2020 Tentang Penataan 
Ekosistem Logistik Nasion-
al. Sebagai platform logistik, 
NLE bertujuan untuk men-
dukung simplifi kasi proses 
logistik yang berdampak 
pada percepatan layanan 
serta efi siensi biaya. ● hen
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