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BSD GREEN OFFICE PARK
Jajaran Direksi Sinar Mas Land menerima kunjungan kerja Menteri Sekretaris Negara Pratikno,  Menteri Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono serta Duta Besar Indonesia untuk Republik Korea Gandi Sulistiyanto 
Soeherman di kawasan BSD Green Offi  ce Park pada Jumat (31/12).

Penuh (LBBP) Republik In-
donesia untuk Republik Korea 
Gandi Sulistiyanto Soeherman 
di Kawasan BSD Green Offi ce 
Park, Jumat (31/12) lalu.

Kunjungan kerja tersebut 
diadakan dalam rangka melihat 
progres pembangunan pusat 
pertumbuhan baru berskala 
kota oleh pihak swasta dalam 
hal ini Sinar Mas Land melalui 
salah satu proyeknya yakni 
BSD City mengenai penerapan 
konsep kawasan dan bangu-
nan hijau serta transformasi 
menuju smart city.

Kunjungan kerja kali ini 
juga diikuti oleh tim jajaran 
pimpinan Kementerian Sekre-
tariat Negara dan Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Peruma-
han Rakyat di antaranya Sekre-
taris Kementerian Sekretariat 
Negara Setya Utama, Direk-
tur Utama Pusat Pengelolaan 
Kompleks Gelora Bung Karno 
(PPK-GBK) Rakhmadi Afi f  
Kusumo, Direktur Utama 
Pusat Pengelolaan Komplek 
Kemayoran (PPK Kemayoran) 
Medi Kristianto, Direktur Jen-
deral Sumber Daya Air PUPR 
Jarot Widyoko

Kemudian Direktur Jen-
deral Bina Marga PUPR Hedy 
Rahadian, Direktur Jendral 
Cipta Karya PUPR Diana 
Kusumastuti, Direktur Jen-
deral Perumahan PUPR Iwan 
Suprijanto, Staf  Ahli Menteri 
V Bidang Teknologi, Industri, 
dan Lingkungan Endra S. 

Atmawidjaja, Ketua Satuan 
Tugas (Satgas) Pelaksanaan 
Pembangunan Infrastruk-
tur Ibu Kota Negara (IKN) 
Danis H Sumadilaga, Satgas 
Perencanaan Pembangunan 
Infrastruktur Ibu Kota Negara 
(IKN) Imam S. Ernawi.

Menteri Sekretaris Negara 
Pratikno mengatakan, pemer-
intah tidak hanya memindah-
kan ibu kota dan menjadi kan-
tor pemerintahan, tetapi ingin 
membangun sebuah kota baru, 
kota masa depan, kota yang 
bisa menjadi magnet bagi para 
talenta hebat dan sekaligus 
menjadi engine, menjadi mo-
tor, menjadi katalis kemajuan 
Indonesia.

“Jadi kita ingin mem-
bangun sentra inovasi yang 
berkelanjutan dan menjadi 
sumber inspirasi dan sekaligus 
motor kemajuan Indonesia ke 
depan,” ujar Pratikno. 

Managing Director Presi-
dent Offi ce Sinar Mas Land 
Dhony Rahajoe menjelaskan, 
pihaknya merasa terhormat 
dapat menerima kunjungan 
dari sejumlah Menteri Kabinet 
Indonesia Maju terkait rencana 
pemerintah dalam pemban-
gunan IKN di Kalimantan 
Timur.

“Semoga pengalaman kami 
dalam mengembangkan ka-
wasan BSD City dapat men-
jadi inspirasi bagi pemerintah 
untuk mengembangkan IKN. 
Sinar Mas Land tidak hanya 

membangun gedung dan 
rumah, tetapi juga memban-
gun kawasan hunian yang 
ideal serta infrastruktur 
yang lengkap dengan me-
madukan solusi atas adanya 
perubahan iklim melalui 
pembangunan yang rendah 
karbon dengan perkemban-
gan ilmu pengetahuan dan 
teknologi guna mengako-
modasi kebutuhan para pen-
ghuninya di masa sekarang 
dan mendatang,” ujarnya.

Jajaran Direksi Sinar 
Mas Land memaparkan 
sejumlah hal di antaranya 
tahapan pembangunan ka-
wasan BSD City dari awal 
hingga saat ini, transisi pem-
bangunan BSD City menuju 
pembangunan yang rendah 
emisi karbon, hingga trans-
formasi BSD City menjadi 
kota berbasis digital.

Kunjungan kerja terse-
but kemudian dilanjutkan 
dengan meninjau sejumlah 
proyek di kawasan BSD 
Green Office Park yaitu 
Gedung Sinar Mas Land 
Plaza, Gedung Green Of-
fice Park (GOP) 9, Grha 
Unilever, serta mall tanpa 
dinding The Breeze.

Sebelumnya, pada Jumat 
(24/12) lalu, Presiden Joko 
Widodo juga melakukan 
kunjungan kerja ke BSD 
City,  dalam kaitannya den-
gan studi banding IKN di 
Kalimantan Timur. ● vit

Studi Banding Pembangunan Ibu Kota Negara Baru, 
Mensesneg dan Menteri PUPR Kunjungi BSD City
Kunjungan kerja tersebut  diadakan 
dalam rangka melihat progres 
 pembangunan pusat pertumbuhan 
baru berskala kota oleh pihak swasta 
dalam hal ini Sinar Mas Land melalui 
salah satu proyeknya yakni BSD City 
mengenai penerapan konsep kawasan 
dan bangunan hijau serta transformasi 
menuju smart city.

BSD CITY (IM) - Jajaran 
Direksi Sinar Mas Land mener-
ima kunjungan Menteri Sek-
retaris Negara - Pratikno dan 

Menteri Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat - M. Basuki 
Hadimuljono serta Duta Be-
sar Luar Biasa dan Berkuasa 

JAKARTA (IM) - Kementeri-
an Pekerjaan Umum dan Peruma-
han Rakyat (PUPR) mencatat pagu 
anggaran 2021 sebesar Rp152,09 
triliun sudah terealisasi 94,21% 
atau senilai Rp143,29 triliun.

Anggaran tersebut terserap 
melalui belanja infrastruktur 
PUPR, seperti pembangunan dan 
pemeliharaan bendungan, irigasi, 
jalan, jembatan, sanitasi, sistem 
air minum, penataan kawasan, 
infrastruktur di kawasan strategis 
pariwisata, rumah MBR dalam 
rangka meningkatkan daya saing 
sekaligus mendukung Pemulihan 
Ekonomi Nasional (PEN) akibat 
Pandemi Covid-19 ini.

Menteri PUPR Basuki Ha-
dimuljono mengingatkan agar ter-
us meningkatkan kualitas belanja 
APBN dengan memperhatikan 
tiga prinsip reformasi anggaran 
belanja, yakni ekonomis (spending 
less), efektif  (spending well) yakni 
tepat sasaran, dan efi sien (spend-
ing wisely)..

Dari total anggaran tahun 
2021 tersebut juga termasuk dari 
program pembangunan infrastruk-
tur dengan skema Padat Karya 
Tunai (PKT). Program tersebut 
diantaranya untuk pembangunan 
irigasi kecil, sanitasi, jalan produksi, 
dan rumah swadaya. Khusus untuk 
program PKT, realisasinya men-
capai 89,59% atau senilai Rp21,74 
triliun dengan serapan 1,52 juta 

tenaga kerja dari total anggaran 
PKT tahun 2021 senilai Rp24,27 
triliun dengan target menyerap 
1,23 juta tenaga kerja.

“Program Padat Karya Tunai 
Kementerian PUPR dilaksanakan 
melalui pembangunan infrastruk-
tur yang melibatkan masyarakat/
warga setempat sebagai pelaku 
pembangunan, khususnya in-
frastruktur berskala kecil atau 
pekerjaan sederhana yang tidak 
membutuhkan teknologi,” ujarnya.

Basuki menekankan, program 
ini bertujuan untuk mendistribusi-
kan dana hingga ke desa, menjaga 
daya beli masyarakat serta me-
nyerap tenaga kerja. Terdapat 20 
kegiatan yang diharapkan dapat 
membantu mempercepat program 
Pemulihan Ekonomi Nasional 
pasca Pandemi Covid-19.

Selain PKT yang menjadi 
program utama untuk mendu-
kung PEN, juga terdapat empat 
program lainnya yakni dukungan 
pengembangan pariwisata sebe-
sar Rp3,01 triliun dengan pro-
gres 99,12%, ketahanan pangan 
Rp24,82 triliun dengan progres 
96,39%. Selain itu ada dukungan 
pengembangan Kawasan Industri 
Terpadu (KIT) Batang sebesar 
Rp1,7 triliun dengan progres 
98,85% dan Information and 
Communication Technologies 
(ICT) sebesar Rp162 miliar dengan 
progres 97,62%. ● dot

Realisasi Belanja 
Infrastruktur Rp143,29 T

JAKARTA  (IM) - Potensi 
energi baru terbarukan (EBT) di 
Indonesia sangat banyak, lebih dari 
3.000 gigawatt (GW) yang terdiri 
dari energi surya, angin, hidro, pa-
nas bumi, bioenergi dan laut.

Berdasarkan data Kement-
erian Energi dan Sumber Daya 
Mineral (ESDM), energi surya 
memiliki potensi paling tinggi 
mencapai 3.295 GW dengan 
pemanfaatan 194 MW. Kemudian 
energi hidro memiliki potensi sebe-
sar 94 GW dan telah dimanfaatkan 
6.432 MW. Selanjutnya, bioenergi 
memiliki potensi 57 GW dan telah 
dimanfaatkan 1.923 MW.

Energi bayu memiliki potensi 
155 GW, namun pemanfaatannya 
baru 154 MW. Adapun, panas 
bumi telah dimanfaatkan 2.186 
MW dari potensi 24 GW. Terakhir, 
energi laut atau samudra masih 
belum dimanfaatkan sama sekali. 
Padahal potensinya mencapai 
60 GW.

Potensi-potensi tersebut perlu 
dimanfaatkan dengan baik guna 
mendukung komitmen transisi 
energi menuju Net Zero Emis-
sion (NZE). 

Namun hingga kini, real-
isasi pemanfaatan energi hijau 
baru sekitar 0,3% dari total potensi 
EBT yang ada di Indonesia. Saat 

ini energi fosil seperti batu bara 
masih mendominasi pasokan 
energi Indonesia.

Menteri Energi Dan Sumber 
Daya Mineral (ESDM) Arifi n Tas-
rif  mengatakan, dalam upaya tran-
sisi menuju energi hijau, Kement-
erian ESDM akan mempercepat 
pembangunan EBT khususnya 
pembangkit listrik tenaga surya 
(PLTS) dan pembangkit listrik 
tenaga angin, pengembangan 
infrastruktur jaringan gas bumi, 
hingga peningkatan permintaan 
listrik dari energi fosil menjadi 
energi terbarukan.

Pihaknya juga akan mendo-
rong konversi penggunaan listrik 
di kendaraan dan kompor listrik, 
pengembangan kawasan ekonomi 
khusus (KEK) seperti industri dan 
pariwisata untuk menggunakan 
EBT sebagai sumber utama kel-
istrikan.

“Dalam rangka mempercepat 
pembangunan EBT dan den-
gan mempertimbangkan waktu 
pembangunan yang cepat dan 
kompetitif  dari segi harga, Kemen-
terian ESDM sedang mendorong 
pembangunan PLTS, baik PLTS 
Atap skala kecil, PLTS Terapung, 
maupun PLTS dengan skala besar 
yang tersebar di seluruh Indone-
sia,” ujar Arifi n. ● hen

Potensi EBT di Indonesia 
Capai 3.000 Gigawatt

JAKARTA (IM) - Kebi-
jakan-kebijakan pemerintah 
dalam penanganan pandemi 
Covid-19 dan pemulihan eko-
nomi nasional diyakini telah 
berada di track yang benar. Hal 
ini terlihat pada beberapa lead-
ing indicator perekonomian 
yang membaik seiring dengan 
melandainya kasus Covid-19 di 
Indonesia. Penanganan krisis 
kali ini juga lebih baik dari pada 
penanganan krisis sebelumnya 
di tahun 1997-1998 dan tahun 
2008.

Dari upaya akselerasi 
pelaksanaan vaksinasi, hingga 
tanggal 31 Desember 2021 
pukul 18.00 WIB tercatat 
dari 208,26 juta target vaksi-
nasi dosis 1 dan dosis 2, telah 
dilakukan vaksinasi dosis 1 
kepada  161,32 juta penduduk 
atau sebesar 77,46% dari tar-
get, vaksinasi dosis 2 kepada 
113,85 juta penduduk atau 
sebesar 54,67% dari target.

Sementara itu, untuk vak-
sinasi dosis 3 telah diberikan 
kepada 1,29 juta penduduk 
atau sebesar 87,75% dari tar-
get. Upaya vaksinasi juga telah 
diperluas dan diakselerasi bagi 
kelompok anak-anak usia 6 
hingga 11 tahun.

Dari sisi pemulihan eko-
nomi, Indeks Keyakinan Kon-
sumen Indonesia sudah berada 
di atas 100 yakni pada angka 
118,5. Ekspor Indonesia pada 
kuartal ke-3 tahun 2021 naik 
29,16%, sedangkan impor 
naik 30,11%. Indonesia juga 
memiliki cadangan devisa 

yang cukup tinggi yaitu di atas 
US$140 miliar dan neraca 
perdagangan secara akumulatif  
surplus sebesar US$34,32.

“Penanganan krisis aki-
bat Covid-19 dalam 1 tahun 
sudah bisa recover sehingga 
ini memberikan sinyal bahwa 
fundamental ekonomi kita ma-
sih sangat baik,” tutur Menteri 
Koordinator Bidang Pereko-
nomian Airlangga Hartarto 
dilansir dari laman Kemenko 
Perekonomian, Minggu (2/1).

Hal tersebut juga diakui 
oleh World Bank yang menilai 
bahwa saat ini Indonesia me-
miliki Kebijakan Fiskal yang 
prudent dan juga memiliki 
Kebijakan Moneter yang tepat, 
termasuk reformasi struktural 
yang dilakukan secara masif  
sehingga dapat menarik in-
vestor. 

“Dibandingkan dengan 
berbagai emerging countries, 
Indonesia juga stand out kare-
na tiga kebijakan tersebut,” 
lanjut Airlangga.

Air lang ga juga  men-
gatakan,  kembalinya indeks 
saham menjadi suatu hal yang 
sangat positif, apalagi seba-
gian besar nasabahnya adalah 
sektor retail atau individual. 
“Sehingga pasca Covid-19 ini 
pasar modal secara struktur 
lebih kuat. Kemudian dit-
ambah lagi kita sudah punya 
Sovereign Wealth Fund yang 
diberi modal oleh Pemerintah, 
dan ini yang menjadi buffer 
bagi capital market ke depan,” 
ujar Airlangga. ● pan

Airlangga: Fundamental Ekonomi
Indonesia Masih Sangat Baik

Kemenperin Fokus Penguatan Mitra 
dan Program e-Smart IKM

JAKARTA (IM) - Me-
masuki tahun 2022, beragam 
tantangan masih harus dihadapi 
oleh para pelaku industri kecil 
dan menengah (IKM) di tanah 
air. Sampai saat ini, pelaku IKM 
masih menghadapi kesulitan 
untuk bermitra dengan indus-
tri besar atau masuk ke dalam 
rantai pasok global.

“IKM perlu terus beradap-
tasi, bertransformasi dengan 
digital teknologi, berinovasi 
dengan sentuhan kearifan lokal, 
dan menjaga mutu produknya 
agar dapat masuk ke jejaring 
industri besar,” kata Menteri 
Perindustrian Agus Gumiwang 
Kartasasmita di Jakarta,  dilansir 
dari laman Kemenperin, Min-
ggu (2/1).

Oleh sebab itu, Kemen-
terian Perindustrian melalui 
Direktorat Jenderal Industri 
Kecil, Menengah, dan Aneka 
(IKMA) tak henti mengupay-
akan beragam kemitraan sektor 
IKM dengan industri besar 
dan sektor ekonomi lainnya. 
Sepanjang 2021, Ditjen IKMA 
Kemenperin telah memfasili-
tasi sebanyak 96 pelaku IKM 
melalui kegiatan temu bisnis, 

dengan jumlah yang berhasil 
bermitra mencapai 18 pelaku 
IKM.“Fasilitasi yang kami laku-
kan dalam bentuk penyeleng-
garaan Forum Koordinasi IKM 
alat angkut dengan industri 
besar. Sejumlah 5 IKM sukses 
bermitra dengan industri besar 
melalui forum tersebut,” ung-
kap Dirjen IKMA, Reni Yanita.

Ada pula temu bisnis 14 
IKM peserta Indonesia Food 
Innovation dengan grup hotel 
Accor, dan satu IKM berhasil 
mendapatkan pesanan. Selain 
itu, ada temu bisnis 62 IKM 
kosmetik dan industri bahan 
baku, dengan 12 IKM berhasil 
menjalin kemitraan.

Reni menjelaskan, pihaknya 
secara konsisten menumbuhkan 
dan mengembangkan IKM 
startup berbasis teknologi, ses-
uai dengan arahan Menperin, 
agar dapat menyediakan solusi 
bagi industri kecil yang ma-
sih kesulitan dalam adaptasi 
teknologi 4.0. Tantangan lain 
yang dihadapi oleh industri 
menengah, yaitu perlunya du-
kungan skema pembiayaan 
dalam upaya peningkatan kapa-
sitas dan ekspor.

“Kami juga punya program 
restrukturisasi mesin dan pera-
latan IKM, pendampingan dan 
fasilitasi sertifi kasi produk, pen-
guatan mesin peralatan, serta 
program e-Smart IKM yang 
terus dilanjutkan pada 2022 agar 
IKM dapat lebih berdaya saing 
di pasar luas,” sebutnya.

Program e-Smart IKM 
masuk dalam salah satu agenda 
prioritas Kemenperin pada 
tahun 2022. Ditjen IKMA 
menargetkan sebanyak 3.000 
IKM ikut serta dalam pem-
binaan. Rangkaian kegiatan 
e-Smart IKM dimulai dengan 
bimbingan literasi digital IKM, 
penguatan branding dan mana-
jemen bisnis melalui e-Smart 
IKM, dan program IKM Go 
Global.

“Program e-Smart ini 
bertujuan untuk pengemban-
gan pemasaran, peningkatan 
pertumbuhan produktivitas 
IKM dengan memanfaatkan 
internet of  things (industry 
4.0) melalui platform digital, 
sekaligus untuk mendukung 
pencapaian sasaran pem-
bangunan industri prioritas,” 
paparnya. ● dro

TARIF BARU TEST ANTIGEN PENUMPANG KA
Calon penumpang memindai QR Code untuk 
mendapatkan layanan rapid test Antigen 
 COVID-19 di Stasiun Kereta Api (KA) Madiun, 
Jawa Timur, Sabtu (1/1). PT KAI (Persero) 
menerapkan tarif baru untuk layanan rapid test 
Antigen COVID-19 bagi calon penumpang KA 
dari sebelumnya Rp45 ribu menjadi Rp35 ribu 
terhitung mulai 1 Januari 2022.

IDN/ANTARA 

Managing Director President Offi  ce Sinar Mas Land, Dhony Rahajoe 
 memaparkan tahapan pembangunan kawasan BSD City dari awal  hingga 
saat ini serta transisi pembangunan BSD City menuju  pembangunan 
yang rendah emisi karbon melalui layar multimedia dan maket kota.
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