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PROGRAM EKOSISTEM
PEMBIAYAAN KUR OJK
Ketua Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan (OJK),
Wimboh Santoso (kedua
kanan) bersama Wakil Ketua
DPR Rachmat Gobel (kanan)
dan Bupati Gorontalo Nelson
Pomalingo (kiri) berfoto
bersama penerima bantuan di
Desa Yosonegoro, Kabupaten
Gorontalo, Gorontalo, Rabu
(13/10). OJK bersama Wakil Ketua
DPR Rachmat Gobel melakukan
kunjungan, berdialog serta
menyalurkan bantuan dalam
rangka program ekosistem
pembiayaan Kredit Usaha Rakyat
(KUR) untuk pengembangan
pertanian, perikanan dan
peternakan di daerah itu.

Niaga Elektronik Diproyeksi Dominasi
Peta Ekonomi Digital RI Pada 2030
“E-commerce diperkirakan masih
akan menguasai peta ekonomi digital
Indonesia pada 2030 dengan kontribusi
mencapai Rp1.908 triliun atau sekitar 33
persen,” kata Muhammad Lutfi.
JAKARTA (IM) - Pandemi Covid-19 menjadi momentum akselerasi transformasi
ekonomi digital di Indonesia.
Saat ini Indonesia memiliki
potensi ekonomi digital yang
besar dengan lebih dari 197
juta penduduknya memiliki
akses internet.
Angka tersebut diperkirakan akan tumbuh menjadi
lebih dari 250 juta orang pada
2050.
Momentum pertumbuhan
ekonomi digital diperkirakan
akan terus berlangsung dan
pada 2030 niaga elektronik
(e-commerce) diprediksi me-

nyumbang 33 persen, atau
Rp1.908 triliun, bagi peta ekonomi digital Indonesia.
Hal tersebut disampaikan
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam diskusi
ekonomi virtual Gambir Trade
Talk ke-3 yang mengambil
tema ‘Transformasi Ekonomi
Digital: Kesiapan Indonesia’,
Selasa (12/10).
Menurut Lutfi, Jika diukur
dari gross merchandise value
(GMV), potensi ekonomi digital Indonesia jauh melebihi
negara-negara lain di kawasan
ASEAN.
Pada 2020 lalu, ekonomi

digital Indonesia baru berkontribusi sebesar empat persen
terhadap produk domestik
bruto (PDB) Indonesia. Pada
2030 mendatang, ekonomi
digital Indonesia diyakini akan
tumbuh setidaknya delapan
kali lipat dan menjadi berkontribusi 18 persen terhadap
PDB.
“E-commerce diperkirakan masih akan menguasai
peta ekonomi digital Indonesia
pada 2030 dengan kontribusi
mencapai Rp1.908 triliun atau
sekitar 33 persen. Sementara
itu, kontribusi besar lainnya
bagi ekonomi digital Indonesia
akan bersumber dari business
to business, termasuk rantai
nilai dan logistik, yang sebesar
Rp763 triliun atau 13 persen;
online travel sebesar Rp575
triliun atau 10 persen; dan corporate services sebesar Rp529
triliun atau 9 persen,” kata
Lutfi seperti dilansir dari laman
Kemendag, Rabu (13/10).

Untuk mewujudkan transformasi dan akselerasi ekonomi digital Indonesia, Lutfi
menyampaikan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan
cetak biru yang berfokus pada
tiga hal. Pertama, meningkatkan jumlah talenta digital baik
di instansi pemerintah, pelaku
usaha, dan kalangan akademisi.
Kedua, mengakselerasi
investasi infrastruktur hingga
pelosok Nusantara agar tidak
ada kesenjangan digital.
Ketiga, memastikan regulasi dan kebijakan terkait
ekonomi digital Indonesia
bersifat adaptif, proaktif, dan
kolaboratif, selain itu harus
memfasilitasi inovasi dan memastikan adanya lingkungan
bisnis yang adil dan inklusif
Gambir Trade Talk ke-3
diadakan oleh Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BPPP) Kementerian
Perdagangan.
Diskusi kali ini bertujuan

memperoleh gambaran serta memahami arah pengembangan transformasi digital
Indonesia dari perspektif
pemerintah, pelaku usaha,
dan investor.
Gambir Trade Talk ke-3
juga menghadirkan narasumber Dirjen Perdagangan
Dalam Negeri Kemendag,
Oke Nurwan; Wakil Kepala
Badan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital,
Kamar Dagang dan Industri
(Kadin) Indonesia, Pandu
Adi Laras; anggota Komite
Perdagangan Komoditi
Digital Kadin dan Founder
TaniHub, Pamitra Wineka;
Co-Founder & Managing Partner East Ventures,
Willson Cuaca; dan Partner,
President Commissioner
A.T. Kearney, Alessandro
Gazzini. Diskusi dimoderatori oleh ekonom the World
Bank Group, Maria Monica
Wihardja. ● dro

Maksimalkan Perpanjangan Insentif PPN, Modernland Percepat
Pembangunan Rumah Precast di Jakarta Garden City

Cluster New Shingano Precast.
JAKARTA (IM) - PT
Modernland Realty Tbk. terus berupaya memaksimalkan
pemanfaatan perpanjangan
insentif Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) yang Ditanggung Pemerintah (DTP)
untuk sektor properti yang
diberlakukan hingga akhir
tahun 2021.
Pasalnya, dengan kebijakan perpanjangan insentif
PPN tersebut akan mendorong minat masyarakat untuk
membeli properti baik untuk
ditempati maupun tujuan
investasi di saat pandemi
yang hingga saat ini belum
juga usai.
Salah satu cara yang dilakukan Modernland adalah
dengan mempercepat pembangunan rumah berteknologi Precast di township Jakarta
Garden City yakni cluster
New Shinano Precast dan
cluster La Seine Precast.

Pembangunan rumah
berteknologi precast dirasa
sangat cepat sehingga masyarakat dapat memanfaatkan peluang perpanjangan
insentif PPN hingga akhir
Desember 2021 untuk setiap
pembelian rumah Precast di
Jakarta Garden City (New
Shinano Precast dan La Seine
Precast).
Rumah New Shinano
Precast berhasil mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI)
sebag ai “Pembangunan
Rumah Dua Lantai Tipe
69 Tercepat” atau siap diserahterimakan dalam waktu
75 hari sejak dimulainya
pembangunan.
“Masyarakat begitu meminati produk rumah yang
meng gunakan teknologi
Precast. Hingga saat ini,
rumah precast di Jakarta
Garden City sudah berhasil

terjual sebanyak 141 unit,”
ungkap Director Marketing
Urban Development PT
Modernland Realty Tbk.
Helen Hamzah, dalam siaran
pers, Rabu (13/10).
Sepanjang semester I
2021, PT Modernland Realty Tbk. berhasil membukukan marketing sales sebesar
Rp821 miliar atau meningkat
21% dibanding periode yang
sama di tahun 2020.
Untuk segmen Residensial, proyek perumahan skala
kota (township) Jakarta Garden City yang dikembangkan
PT Mitra Sindo Sukses, anak
perusahaan PT Modernland
Realty Tbk. di Jakarta Timur
seluas 370 hektar masih men-

jadi kontributor utama penjualan bagi perseroan.
Management Jakar ta
Garden City kembali menyerahkan rumah cluster
New Shinano Precast kepada
pembelinya, Rabu (13/10).
Penyerahan dilakukan
oleh Christine Natadipraja,
President Billionaire Club
kepada Masrosanti Sinaga,
salah seorang pembeli rumah
New Shinano Precast di blok
A9-58.
Christine Natadipraja,
President Billionaire Club
mengatakan, kunci sukses cepatnya pembangunan rumah Precast karena
menggunakan material Facade dan Struktural Precast

M Panel lansiran PT Modern Panel Indonesia, anak
perusahaan PT Modernland
Realty Tbk., yaitu berupa
dinding str uktural yang
diproduksi dengan material
full beton yang diproduksi
secara pabrikasi atau sistem
pracetak.
Dengan demikian
peng er jaan r umah precast cenderung lebih cepat
dibanding rumah konvensional yang rata-rata membutuhkan waktu 12 bulan
hingga 18 bulan. Adapun,
tahapan pembangunan yang
dilakukan meliputi pembangunan pondasi, pemasangan
prescast, MEP serta arsitektural. ● kris

JAKARTA (IM) - J&T
Express, brand jasa pengiriman ini melayani tingginya
permintaan pelanggan yang
berbelanja secara online terutama di hari belanja nasional
yang menyediakan beragam

promo menarik.
Pada 10.10 tahun ini, J&T
Express mencatat pengiriman
setinggi 13,5 juta paket yang
naik hingga lebih dari 50%
dibanding tahun sebelumnya.
“Harbolnas 10.10 tahun

JAKARTA (IM) - International Monetary Fund (IMF)
kembali menurunkan proyeksi
pertumbuhan ekonomi dunia
2021 dari 6,0% menjadi 5,9%
dibanding proyeksi sebelumnya
di bulan Juli. Namun demikian,
proyeksi pertumbuhan ekonomi
global tahun 2022 tidak berubah
di level 4,9%.
Kepala Badan Kebijakan
Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu
mengatakan, pemulihan ekonomi global masih solid, meski
beberapa aspek memengaruhi
perubahan proyeksi seperti
isu gangguan supply di negara
maju serta sempat memburuknya kasus Covid-19 di negara
berkembang akibat varian Delta.
“Penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2021 terjadi
secara luas di negara maju maupun negara berkembang,” kata
Febrio di Jakarta, Rabu (13/10).
Hal ini menunjukkan adanya
risiko global yang meningkat.
Dua perekonomian terbesar dunia, yakni Amerika Serikat (AS)
dan Tiongkok, juga mendapatkan revisi ke bawah untuk outlook pertumbuhannya. Ekonomi AS diproyeksikan tumbuh
6,0% di 2021, sementara Tiong-

kok tumbuh 8,0%.
Penurunan proyeksi pertumbuhan AS didorong isu
gangguan supply yang ditandai
dengan naiknya tekanan inflasi
yang mencapai rekor tertinggi
dalam beberapa dekade terakhir.
Konsekuensinya, konsumsi
mengalami perlambatan di triwulan ke-3 yang turut dipengaruhi oleh kenaikan kasus
Covid-19.
Penurunan proyeksi juga
dialami ASEAN-5, di mana laju
pertumbuhan 2021 diperkirakan
hanya mencapai 2,9%. Penyebaran varian Delta menjadi faktor
utama dari revisi ke bawah yang
dilakukan pada kawasan ini, selain jangkauan vaksinasi negaranegaranya yang relatif masih
rendah dibanding negara maju.
Secara detail, proyeksi pertumbuhan Indonesia oleh IMF
berada di tingkat 3,2% atau
turun 0,7% dari proyeksi Juli.
Penurunan proyeksi Indonesia
tidak sedalam koreksi pada
negara ASEAN-5 lain yakni
Thailand 1,0% (turun 1,1%),
Malaysia 3,5% (turun 1,2%),
Filipina 3,2% (turun 2,2%)
dan Vietnam 3,8% (turun
2,7%). ● pan

Transaksi Bank Mandiri Lewat
Livin’ Mencapai Rp1.043 T

Christine Natadipraja, President Billionaire Club (kedua kiri) secara
simbolis menyerahkan kunci rumah kepada Masrosanti Sinaga (ketiga
kiri) selaku pembeli rumah di cluster New Shinano Precast.

Semi Pasca Pandemi, Transaksi Pengiriman J&T Express Harbolnas 10.10 Capai 13,5 Juta Paket
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IMF Kembali Pangkas Proyeksi
Pertumbuhan Ekonomi Global Jadi 5,9%

ini peningkatan pengiriman
di J&T Express terjadi cukup
signifikan dibanding tahun
sebelumnya.
Tak bisa dipungkiri selain
promo yang ditawarkan di
setiap e-commerce, transisi kearah digital pun menjadi salah
satu faktor utama terjadi peningkatan ini.
Kami juga telah memprediksikan hal tersebut mengingat pada setiap tahunnya
kami mencapai lonjakan cukup
tinggi Peningkatan pengiriman
paket yang dipercayakan oleh
pelanggan kepada kami hingga
dapat meraih capaian positif
seperti ini membuat kami terus
berupaya melakukan yang
terbaik kepada pelanggan”

ungkap CEO J&T Express
Robin Lo, dalam siaran pers,
Rabu (13/10).
Transaksi belanja secara
online setiap tahunnya kerap
mengalami peningkatan dikarenakan terjadinya transis
belanja dari offline menjadi
online ditambah dengan situasi
pandemi yang melanda sejak
tahun lalu membuat masyarakat menjadi semakin akrab
dengan teknologi dan belanja
secara digital walaupun situasi
pandemi saat ini terus membaik.
“Setiap tahun kami telah
mengantisipasikan adanya
penambahan per mintaan
pengiriman para pelanggan
sehingga kami terus memper-

siapkan berbagai fasilitas
dan inovasi yang menunjang,” tambah Robin Lo.
Walaupun dengan peningkatan pengiriman dikala festival belanja online
di masa semi pasca pandemi
seperti sekarang ini, J&T
Express tak mengendurkan
protokol kesehatan sedikit
pun dalam memaksimalkan
pengiriman paket pelanggan.
Hingga saat ini J&T Express rutin melakukan disinfeksi pada paket, area operasional hingga melakukan
swab pada setiap karyawan
di lapangan demi keamanan
dan kenyamanan pelanggan
dan karyawan. ● kris

JAKARTA (IM) - PT Bank
Mandiri (Persero) Tbk mencatat, transaksi perbankan secara digital melalui platform
Livin’ mengalami kenaikan.
Hingga akhir Agustus 2021,
telah mencapai 627 juta transaksi, dengan nilai transaksi
mencapai Rp1.043 triliun.
Hal tersebut juga diikuti
dengan meningkatnya jumlah
pengguna Livin’ sebesar 43
persen secara tahunan (year
on year/yoy) menjadi 8 juta
pengguna hingga akhir Agustus
kemarin.
Direktur Jaringan dan Retail
Banking Bank Mandiri Aquarius
Rudianto mengatakan, untuk
terus meningkatkan angka transaksi tersebut, perseroan mulai
merealisasikan program undian
Livin’ poin yang akan memberikan 100 unit mobil BMW
X1 serta 1.000 unit motor jenis Vespa Sprint dan Yamaha
NMAX.
Program yang merupakan
bagian dari peringatan HUT
Bank Mandiri ke-23 itu diharapkan dapat meningkatkan
transaksi nasabah pada super
app Livin’ by Mandiri. “Proses
pengundian pun dilakukan pada
setiap pekan sejak 2 Oktober hingga 31 Desember 2021

bagi nasabah Bank Mandiri
yang aktif melakukan transaksi
menggunakan New Livin’ by
Mandiri,” ujar Aquarius, dalam
keterangannya, Rabu (13/10).
Dijelaskan Aquarius, Livin’
poin akan didapatkan nasabah
setelah melakukan transaksi
melalui Livin’, mulai dari transfer
antar bank, bayar, top up, dan
penambahan saldo.
“Sejatinya, program pemberian hadiah ini merupakan
bentuk apresiasi kepada nasabah
atas kepercayaan dan dukungan
yang telah diberikan. Namun
demikian, program ini juga
diharapkan dapat menarik nasabah baru melalui hadih menarik
yang ditawarkan,” tuturnya.
Dalam aplikasi Livin’ versi
terbaru, Bank Mandiri menambah berbagai layanan perbankan
secara digital, mulai dari pengajuan Kredit Serbaguna Mikro,
Kartu Kredit, dan promo yang
disesuaikan dengan kebutuhan
nasabah lainnya.
“Program ini juga diharap30
30
30
kan dapat meningkatkan30
awareness masyarakat luas, baik nasabah maupun non-nasabah,
kepada kenyamanan dan kemudahan cara pembayaran
online Bank Mandiri,” kata
Aquarius. ● dot

