
INTERNATIONAL MEDIA, KAMIS 21 OKTOBER 2021EkonomiBisnis 3

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

KUNJUNGAN MENPAREKRAF KE DESA WISATA DI ACEH
Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno (kiri) memberi salam dan menyapa warga saat mengunjungi Desa Gampong Nusa, 
Lhoknga, Aceh Besar, Aceh, Rabu (20/10). Kunjungan Menparekraf ke desa wisata Gampong Nusa tersebut merupakan 
bagian dari kunjungan ke 50 desa wisata terbaik pada ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021 dengan tujuan 
untuk mewujudkan desa wisata berkelas dunia, berdaya saing dan berkelanjutan.

IDN/ANTARA 

industri, serta menjadikan 
Indonesia sebagai salah satu 
pusat industri halal dunia,” 
papar Eko.

Selama tujuh hari keikut-
sertaan Kemenperin tersebut, 
terdapat beberapa rangkaian 
kegiatan di Paviliun Indone-
sia yang terdiri dari Business 
Forum, Rolling Exhibition, 
dan Performance. “Business 
Forum yang diadakan oleh Ke-
menterian Perindustrian akan 
menampilkan narasumber 
dari kalangan Pemerintah dan 
Pelaku Industri Making Indo-
nesia 4.0, Kawasan Industri, 
dan Industri Halal,” lanjut Eko.

Kegiatan business forum 
akan dilaksanakan secara hy-
brid dan terdiri dari sesi pleno 
yang kemudian akan dilanjut-
kan dengan sesi one on one 
meeting. Rolling Exhibition 
akan menampilkan produk 
unggulan industri halal den-
gan kriteria produk yang telah 
ditetapkan, yaitu memiliki 
kesiapan ekspor, keunikan 
konsep, sertifi kat halal, kualitas 
dan narasi yang kuat (story be-
hind), serta promosi kawasan 
industri.

“Pada kegiatan perfor-
mance, Kementerian Perin-
dustrian akan menampilkan 

berbagai tayangan digi-
tal dengan tema Making 
Indonesia 4.0. Selain itu, 
Kementerian Perindustrian 
juga bekerja sama dengan 
Bank Indonesia akan meng-
hadirkan kegiatan Fashion 
Show dalam rangka Sharia 
Economic Festival-Bank 
Indonesia (ISEF BI) yang 
secara offl ine diselenggara-
kan di Jakarta Convention 
Center. Kegiatan tersebut 
akan di-relay dan ditampil-
kan pada layar LED yang 
bertempat di Indoor Stage 
Paviliun Indonesia,” pung-
kas Eko. ● dro

Kemenperin Branding Making Indonesia 4.0
di Perhelatan Expo 2020 Dubai
Adapun kehadiran Indonesia pada 
Expo 2020 Dubai mengangkat tema 
“Creating the Future, from Indonesia 
to the World”, yang diharapakan dapat 
menjadi peluang untuk  meningkatkan 
citra Indonesia di mata dunia dan 
 meningkatkan ekspor Indonesia secara 
keseluruhan, khususnya ekspor produk 
nonmigas.

JAKARTA (IM) - Ke-
menterian Perindustrian (Ke-
menperin) bakal hadir dan 
berpartisipasi aktif  dalam per-
helatan bergengsi tingkat dunia 
Expo 2020 Dubai pada tanggal 
22 - 28 Oktober 2021. Expo 
2020 Dubai merupakan World 
Expo ke-34 yang dilaksanakan 
selama enam bulan pada tang-
gal 1 Oktober 2021 hingga 31 
Maret 2022.

“Expo 2020 Dubai meru-
pakan Expo pertama yang 
diadakan di Kawasan Timur 
Tengah, Afrika dan Asia Se-
latan (MEASA), dan yang 
pertama dilakukan oleh negara 
Arab. Indonesia telah hadir di 
ajang World Expo sejak New 
York Fair 1964, dan tera-
khir di World Expo 2005 Aichi 
Jepang, World Expo 2010 
Shanghai China, dan World 
Expo Milano 2015 Italia,” kata 
Direktur Jenderal Ketahanan, 
Perwilayahan dan Akses In-
dustri Internasional (KPAII) 
Eko S.A Cahyanto di Jakarta, 
seperti dilansir dari laman Ke-
menperin, Rabu (20/10).

Keikutsertaan Indonesia 
pada Expo 2020 Dubai disam-
paikan secara resmi oleh Pres-
iden RI kepada Wakil Presiden 
dan Perdana Menteri UAE 
pada 1 September 2016. Expo 

2020 Dubai yang mengangkat 
tema “Connecting Minds, Cre-
ating the Future”, mengusung 
tiga sub tema: Opportunity, 
Mobility dan Sustainability. 
Pameran ini menargetkan jum-
lah pengunjung sebanyak 25 
juta orang dari seluruh dunia 
dengan 190 negara yang telah 
menyatakan konfirmasinya 
untuk berpartisipasi, termasuk 
Indonesia.

Adapun kehadiran Indo-
nesia pada Expo 2020 Dubai 
mengangkat tema “Creating 
the Future, from Indonesia to 
the World”, yang diharapakan 
dapat menjadi peluang untuk 
meningkatkan citra Indonesia 
di mata dunia dan menin-
gkatkan ekspor Indonesia 
secara keseluruhan, khususnya 
ekspor produk nonmigas.

“Kemenperin berparti-
sipasi aktif  pada ajang Expo 
2020 Dubai dalam rangka 
pengembangan industri na-
sional melalui branding In-
donesia sebagai negara yang 
sedang melakukan transfor-
masi ekonomi dan industri 
melalui implementasi industri 
4.0. Hal ini sesuai dengan peta 
jalan Making Indonesia 4.0, 
yang menargetkan Indonesia 
sebagai tempat tujuan investa-
si melalui kesiapan kawasan 

JAKARTA (IM) - GoTo 
Group telah menandatan-
gani perjanjian dengan anak 
usaha Abu Dhabi Invest-
ment Authority (ADIA) ter-
kait pendanaan. Perjanjian ini 
menjadikan ADIA memimpin 
penggalangan dana pra-IPO 
GoTo dengan investasi sebesar 
US$400 juta atau setara Rp5,6 
triliun (kurs Rp 14.100).

Transaksi tersebut men-
jadi investasi pertama oleh 
Departemen Private Equities 
ADIA ke dalam perusahaan 
teknologi Asia Tenggara, dan 
sekaligus investasi terbesarnya 
di Indonesia.

ADIA akan menjadi in-
vestor terbaru yang masuk ke 
dalam daftar investor global 
di GoTo saat ini, menyusul 
Alibaba Group, Astra Inter-
national, Facebook, Global 
Digital Niaga (GDN), Google, 
KKR, PayPal, Sequoia Capital 
India, SoftBank Vision Fund 1, 
Telkomsel, Temasek, Tencent 
dan Warburg Pincus.

“Kami bangga menyam-
but ADIA sebagai inves-
tor terbaru di perusahaan 
dan yang per tama dalam 
penggalangan dana pra-IPO 
kami, selagi kami menyiapkan 
bisnis untuk pertumbuhan 
eksponensial untuk tahun-
tahun mendatang. Dukun-
gan dengan skala seperti ini 

menegaskan keyakinan kami 
bahwa Indonesia dan Asia 
Tenggara akan menjadi tu-
juan besar selanjutnya untuk 
investasi teknologi,” UJAR 
CEO GoTo Group Andre 
Soelistyo dalam keterangan 
tertulis, Rabu (20/10).

Direktur Eksekutif  De-
partemen Private Equities 
ADIA, Hamad Shahwan Al 
Dhaheri menyatakan, investa-
sinya di GoTo sejalan den-
gan berbagai tema investasi 
utamanya. Termasuk per-
tumbuhan ekonomi digital di 
negara-negara Asia Tenggara 
yang berkembang pesat.

“Kami melihat potensi 
yang kuat di wilayah ini, teru-
tama di Indonesia, di mana 
latar belakang ekonomi yang 
dinamis mendorong ADIA 
untuk terus memperkuat ke-
hadirannya di negara ini,” 
ucapnya.

Dia mengaku telah me-
mantau berbagai pekerjaan 
yang telah dilakukan oleh 
Gojek dan Tokopedia untuk 
mendorong pertumbuhan eko-
nomi dan inovasi di kawasan 
ini, bahkan sebelum kedua 
perusahaan itu merger. 

“Kami sangat senang bisa 
bermitra dengan GoTo dan 
tim manajemennya di fase 
perkembangan selanjutnya,” 
ujar Hamad. ● dot

Abu Dhabi Investment
Ikut Jadi Investor GoTo

JAKARTA (IM) - Kement-
erian Perdagangan (Kemendag) 
bertekad menghidupkan kem-
bali perdagangan global yang 
sempat mengalami kelesuan 
melalui ajang Trade Expo In-
donesia ke-36 Digital Edition 
(TEI-DE) yang mengusung 
tema “Reviving Global Trade”. 
Untuk itu, Kemendag melalui 
Direktorat Jenderal Pengem-
bangan Ekspor Nasional men-
gupayakan peningkatan kualitas 
dari penyelenggaraan TEI-DE 
2021.

Demikian diungkapkan Di-
rektur Pengembangan Produk 
Ekspor Miftah Farid pada sam-
butannya dalam konferensi 
pers yang digelar secara daring, 
Selasa (19/10). “TEI-DE 2021 
akan memberikan kemudahan 
dan kenyamanan lebih banyak 
melalui konsep katalog digital 
(electronic catalogue). Akan 
lebih leluasa bagi peserta mau-
pun pengunjung untuk me-
nampilkan dan mengekplorasi 
informasi berbagai produk ung-
gulan Indonesia. Dengan begitu, 
kegiatan interaktif  antara seller 
dan buyer akan berjalan lebih 
baik,” ungkap Miftah di laman 
Kemendag, Rabu (20/10).

Ia mengatakan, platform 
TEI-DE juga lebih disempur-
nakan fi turnya. Situs web men-
jadi lebih mudah digunakan den-
gan bandwidth kecil sehingga 
akses menjadi lebih mudah dan 
cepat. Forum dalam rangkaian 
kegiatan TEI juga diperbarui, 
yaitu menghadirkan Menteri 
Perdagangan dari negara sa-
habat, seperti Singapura dan 

Filipina, serta menghadirkan 
Halal Trade Forum.

Selama pameran berlang-
sung, akan disediakan tautan 
daring antara TEI dengan Pa-
viliun Indonesia di World Expo 
Dubai sebagai referensi silang 
ragam produk ekspor Indonesia. 
Tautan tersebut akan mem-
buka peluang lebih besar untuk 
meningkatkan perdagangan, 
pariwisata, dan investasi ke pasar 
internasional lainnya.

“Keterkaitan tersebut di-
harapkan mampu meningkatkan 
nation branding Indonesia di 
luar negeri yang merefleksi-
kan kesiapan Indonesia untuk 
berkolaborasi dan bekerja sama 
dengan berbagai negara,” jelas 
Miftah.

 Tahun ini, rangkaian ke-
giatan di TEI diawali Trade, 
Tourism & Investment (TTI) 
Forum pada 21 Oktober 2021 
dengan tema “Reviving Global 
Trade Through Strengthening 
Regional Economic Partner-
ship”. Masih dalam rangkaian 
Forum TTI, Business Forum 
akan dilaksanakan pada 25 Ok-
tober 4 November 2021 yang 
akan membahas isu-isu teknis 
seputar perdagangan dan sek-
tor lainnya.

Forum TTI juga menye-
diakan fasilitas konsultasi 
individual dalam Business 
Counseling pada 25 Okto-
ber–3 November 2021 terkait 
peluang dan permasalahan 
ekspor yang dihadapi oleh para 
pelaku bisnis, dalam rangka 
akses serta penetrasi ke pasar 
luar negeri. ● pan

Tekad Kemendag Tingkatkan 
Kualitas TEI-DE 2021

TARGET PELAKU UMKM GO DIGITAL
Pekerja menata produk olahan di galeri 
UMKM Kenanga Mandiri, Desa Kenanga, 
 Sindang,  Indramayu, Jawa Barat, Rabu (20/10). 
 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil  Menegah 
optimis sebanyak 30 juta UMKM go digital 
 melalui program Bangga Buatan Indonesia pada 
2024 tercapai.

IDN/ANTARA 

PEMERINTAH PUSAT ALOKASIKAN ANGGARAN UNTUK PENGEMBANGAN BATAM
Sejumlah kendaraan melintas di dekat proyek pembangunan Jalan 
Arteri Gajah Mada, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (20/10). Pemerintah 
Pusat mengalokasikan anggaran untuk pengembangan Batam dan 
Bintan sebesar Rp453 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2022. 

IDN/ANTARA 

AEON Mall Segera Beroperasi 
di Southgate Residence

JAKARTA (IM)  - 
AEON Mall Southgate 
Residence akan melakukan 
soft opening pada Novem-
ber 2021 mendatang. Mall 
tersebut merupakan pusat 
perbelanjaan keempat di 
Indonesia yang dikelola 
langsung oleh pengembang 
dan operator pusat perbe-
lanjaan terbesar dari Jepang 
yaitu AEON Mall.

Pusat perbelanjaan ber-
gaya negeri Sakura tersebut 
akan dilengkapi dengan su-
permarket, pertokoan, hing-
ga fasilitas food court dan 
restoran. Operasional mall 
itu akan mengikuti penera-
pan protokol kesehatan 
sesuai anjuran pemerintah.

AEON Mall terintegrasi 
langsung dengan seluruh 
tower apartemen Southgate 
Residence, sehingga ke-
hadiran pusat perbelanjaan 
tersebut akan memberikan 
fasilitas tambahan bagi para 
penghuni. Proyek ini dikem-
bangkan sebagai superblock 
di atas lahan seluas 5,4 hek-
tar di sisi Jalan TB Simatu-
pang, Jakarta Selatan.

Southgate Residence 

terdiri atas empat gedung 
di antaranya 3 gedung yang 
difungsikan sebagai aparte-
men dan 1 gedung untuk 
perkantoran yang saling 
berintegrasi.

CEO Commercial Na-
tional Sinar Mas Land, Hon-
gky J Nantung menjelas-
kan, AEON Mall Southgate 
Residence akan memberikan 
nilai tambah bagi peng-
huninya. “Kehadiran mall 
di kawasan ini juga dapat 
memberikan manfaat bagi 
masyarakat sekitar yaitu 
dengan tersedianya lapan-
gan kerja baru. Selain itu, 
lokasinya yang strategis juga 
akan membuat shopping 
center ini berfungsi sebagai 
salah satu business meet-
ing point di daerah Jakarta 
Selatan,” kata Hongky di 
Jakarta, Rabu (20/120).

Southgate Residence 
memiliki tiga tower aparte-
men yakni Elegance, Prime, 
dan Altuera. Tower Ele-
gance telah mulai serah 
terima kepada konsumen 
pada September 2021 lalu. 
Mengusung konsep “where 
urban luxury meets green 

living”, proyek ini dirancang 
dengan memadukan desain 
elegan untuk gaya hidup 
modern di lingkungan yang 
asri dan nyaman.

Kawasan apartemen 
tersebut dekat dengan area 
perkantoran hingga pusat 
pendidikan seperti Universi-
tas Prasetiya Mulya, Univer-
sitas Pancasila, Universitas 
Gunadarma dan Universitas 
Indonesia.

Saat ini, Southgate Resi-
dence sedang memasarkan 
Altuera Tower, sebuah hu-
nian yang cocok untuk para 
executive muda. Altuera 
merupakan tower ketiga dan 
dilengkapi dengan 30 fasili-
tas khusus yang hanya dapat 
dinikmati oleh para peng-
huninya. Fasilitas tersebut 
di antaranya theater room, 
gaming room, private dining 
room, study room, indoor 
& outdoor children play-
ground, sky pool, sky pool 
bar, sky water feature, sky 
couple cabana, sky lounge, 
sky relaxing corner, sky 
garden, sky leisure space, 
outdoor fi tness dan fasilitas 
lainnya yang berada di lantai 
8 dan lantai 9.

Altuera Tower dipasar-
kan mulai dari Rp1,1 miliar 
hingga Rp3,6 miliar per 
unitnya. “Harga tersebut 
merupakan penawaran me-
narik bagi masyarakat yang 
ingin merasakan kemewa-
han serta fasilitas berlimpah 
secara bersamaan melalui 
Southgate Residence,” tam-
bah Hongky. ● vit
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