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REVITALISASI PLAZA STASIUN MANGGARAI JAKARTA
Warga berjalan di Plaza Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin (10/1). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merevitalisasi bagian 
Plaza Stasiun Manggarai menjadi kawasan terpadu untuk pejalan kaki dan pesepeda sekaligus mengintegrasikan sejum-
lah moda transportasi, seperti bus Transjakarta, angkutan bajaj, ojek dan taksi daring. 

laksananya kerja sama dan 
penandatangan MoC ini. Ini 
tentu saja upaya yang luar 
biasa dari pihak Jepang,” kata 
Arifi n dalam siaran persnya, di 
Jakarta, Senin (10/1).

Rincian kerja sama yang 
disepakati dalam MoC, yaitu 
penyusunan peta jalan transisi 
energi menuju emisi net-zero 
berdasarkan target nasional 
masing-masing, pengemban-
gan dan penyebaran teknologi 
yang berkontribusi pada tran-
sisi energi yang realistis antara 
lain hidrogen, bahan bakar 
amonia, carbon recycling dan 
CCS/CCUS.

Lalu mendukung upaya 
dalam forum multilateral un-

tuk mempercepat kerja sama 
teknologi yang berkontribusi 
pada transisi energi yang real-
istis, dukungan untuk pengem-
bangan kebijakan, pengemban-
gan sumber daya manusia dan 
berbagi pengetahuan tentang 
transisi energi dan teknologi 
yang digunakan.

Dikatakan Arifin, sektor 
energi dipastikan akan meng-
hadapi tantangan besar di 
masa mendatang. Masih ada 
kecenderungan akan tingginya 
ketergantungan energi fosil. 
Adanya kerja sama ini diharap-
kan mampu menjadi proses 
alih teknologi demi mewujud-
kan percepatan transisi energi.

“Indonesia dan Jepang bisa 

mengembangkan bersama-
sama teknologi Carbon, 
Capture, Utilization, and 
Storage (CCUS) dengan 
memanfaatkan sumber daya 
alam yang ada di Indonesia,” 
kata Arifi n.

Menteri Ekonomi, Per-
dangangan, dan Industri 
(METI) Jepang Hagiuda 
Koichi menyambut baik 
kerja sama guna membantu 
mempercepat pencapaian 
proses transisi energi di 
Indonesia. “Jepang ingin 
membantu merealisasi-
kan target tersebut me-
lalui kerangka Asia Energy 
Transition Inisiative,” kata 
Haguida. ● dro

RI-Jepang Kerja Sama Transisi Energi
Menteri ESDM Arifi n Tasrif  mengatakan, 
sektor energi dipastikan akan 
 menghadapi tantangan besar di masa 
mendatang. Masih ada  kecenderungan 
akan tingginya ketergantungan energi 
fosil. Adanya kerja sama ini diharapkan 
mampu menjadi proses alih teknologi 
demi mewujudkan percepatan transisi 
energi.

JAKARTA (IM) - Pemer-
intah Indonesia dengan Pemer-
intah Jepang, melakukan pen-
andatanganan kerja sama atau 
memorandum of  cooperation 
(MoC) tentang realisasi transisi 
energi.

Penandatanganan dilaku-
kan oleh Menteri ESDM Ari-
fin Tasrif  bersama Menteri 

Ekonomi, Perdangangan, dan 
Industri (METI) Jepang Ha-
giuda Koichi.

Arifi n mengatakan, pelak-
sanaan transisi energi di Indo-
nesia, perlu mendapat dukun-
gan dari mitra internasional 
demi target pencapaian net 
zero emission (NZE) di 2060.

“Terima atas inisiatif  ter-

JAKARTA (IM) - PT 
Dayamitra Telekomunika-
si Tbk dengan kode emiten 
MTEL atau Mitratel meny-
iapkan 4 strategi guna menin-
gkatkan kinerja di tahun 2022.

Direktur Utama Dayamitra 
Telekomunikasi Theodorus 
Ardi Hartoko menyebutkan, 
strategi pertama yang akan di-
lakukan MTEL tahun ini yakni 
memperbesar kontribusi bisnis 
organik, melalui peningkatan 
layanan built to suit (B2S) dan 
kolokasi menara dari operator 
jaringan seluler.

Selanjutnya, perseroan 
akan semakin gencar melaku-
kan aksi merger dan akuisisi 
aset menara dari Telkomsel, 
atau pun perusahaan yang 
lebih kecil. Ketiga, MTEL 
juga akan melakukan ekspansi 
melalui penyediaan layanan 
baru. Terakhir, pengembangan 
infrastruktur digital.

Ia mengatakan, tahun 
2022, pihaknya melengkapi 
portofolio dengan menambah-

kan portofolio fi ber. Dan ini 
bagian dari rencana MTEL ke 
depan untuk semakin eksis di 
infrastruktur pendukung digi-
tal bisnis di Indonesia. Basis-
nya adalah teknologi 5G yang 
akan semakin dikembangkan.

“Saat ini sebaran menara 
Mitratel berada tidak hanya 
di pulau Jawa, namun juga 
Sumatera. Hal ini dinilai akan 
menjadi potensi lainnya bagi 
MTEL sebagai kalanjutan dari 
pengembangan bisnis organik 
perusahaan,” tutur Theodorus 
secara virtual, Senin (10/1).

Dijelaskan Theodorus, di 
9 bulan tahun 2021, pertum-
buhan jumlah tower perse-
roan sangat signifi kan yakni 
tumbuh 72,9 persen, dengan 
jumlah pertumbuhan tenant 
49 persen. Namun, jumlah 
portofolio reseller turun 50,9 
persen. Hal ini sejalan dengan 
semakin banyaknya opera-
tor yang melakukan divestasi 
terkait dengan kepemilikan 
tower. ● pan

Mitratel Siapkan 4 Strategi
untuk Dongkrak Kinerja

JAKARTA (IM) - Men-
teri BUMN Erick Thohir 
menyebutkan akan melaku-
kan modernisasi pertamban-
gan dengan menerapkan 5G 
Freeport Smart Mining. Ini 
merupakan hasil kolaborasi 
PT Freeport Indonesia dan 
Telkom Group yang per-
tama diterapkan dalam per-
tambangan di kawasan Asia 
Tenggara.

“5G Mining kita akan 
luncurkan sebagai negara 
pertama di Asia Tenggara 
pada tahun ini (bulan) Mei,” 
kata Erick, Senin (10/1).

Peluncuran 5G Mining 
ini karena sektor pertamban-
gan sangat bergantung pada 
bantuan alat saat bekerja. 
Sehingga guna memudah-
kannya dengan mengenda-
likan autonomous vehicle 
dan robotik dari jarak jauh.

“Fungsi 5G selain untuk 
menjaga keamanan opera-
sional, karena yang dilaku-
kan adalah kategori tambang 
dalam sehingga penting 
sekali proteksi bagi tenaga 
ker ja di dalamnya,” kata 

Erick.
Dia menyebut 5G Min-

ing juga akan meningkatkan 
konektivitas integrasi den-
gan penerapan hyper con-
nect network. Rencananya 
di sana ada kecanggihan 
autonomous car atau au-
tonomous truck.

Kehadiran 5G Mining 
ini juga menjadi penguat, 
bahwa Kementerian BUMN 
terus melakukan gebrakan 
dan perbaikan, demi mewu-
judkan Indonesia yang maju 
dan berdaya saing. Sehingga 
seluruh ekosistem ekonomi 
harus dikelola oleh bangsa 
dan dinikmati oleh bangsa 
sendiri, bukan bangsa lain.

“Karena itu sekarang 
BUMN sedang memperbaiki 
seluruh hilirisasi daripada 
industri sumber daya alam 
BUMN. Kita harus kembali 
ke fondasi kita. Sumber daya 
alam kita harus dihilirisasi di 
kita, jangan setengah jadi atau 
100% belum jadi, dikirim ke 
luar negeri. Akhirnya nanti 
setelah diproses balik ke kita 
lagi,” kata Erick. ● hen

Indonesia Luncurkan Teknologi 5G 
di Sektor Pertambangan

J A K A R TA  ( I M )  - 
Pemerintah memperpanjang 
diskon pajak pertambahan 
nilai (PPN) sebesar 50% un-
tuk pembelian rumah baru 
sampai Juni 2022. 

Aturan ini diharapkan 
mengerek penjualan prop-
erti sekaligus asuransinya.

Direktur Pengembangan 
Bisnis Asuransi Jasindo, 
Diwe Novara menjelaskan, 
sektor terkait seperti asur-
ansi properti juga dipre-
diksi akan meningkat seiring 
dengan pembangunan yang 
terlaksana tahun ini.

Ia  mengungkapkan,  kin-
erja lini usaha harta benda 
yang menunjukkan pertum-
buhan positif  sangat didu-
kung oleh pembangunan 
sektor komersial, sektor 
industri dan sektor residen-
sial yang diproyeksikan akan 
semakin tinggi.

Premi bruto lini usaha 
harta benda semester I tahun 
2020 adalah Rp533,01 miliar 
sedangkan premi bruto lini 
usaha harta benda semester 
1 tahun 2021 adalah Rp 

915,5 miliar. 
Hingga Oktober 2021 

total premi bruto yang di-
peroleh Asuransi Jasindo 
untuk lini usaha harta benda 
mencapai Rp1,16 triliun.

Diwe menyebut pertum-
buhan positif  ini sejalan 
dengan pertumbuhan indus-
tri asuransi umum. 

Faktor pendorongnya 
antara lain meningkatnya 
kontribusi premi yang ber-
asal dari sektor industri dan 
sektor program pemerin-
tah

“Secara khusus, untuk 
produk asuransi pada lini 
usaha harta benda (harta 
benda) asuransi yang di-
inisiasi oleh Pemerintah 
Pusat adalah Asuransi Ba-
rang Milik Negara (ABMN) 
dengan skema konsorsium 
asuransi,” ujar dia.

Per Oktober 2021, Asur-
ansi Jasindo yang merupakan 
bagian dari Indonesia Finan-
cial Group (IFG) menyum-
bang 33% dari perolehan 
premi nasional untuk lini 
usaha harta benda. ● dot

Asuransi Properti 
Diprediksi Melesat

Wamendag: Momentum Presidensi G20, 
Pemerintah Tingkatkan Peran UKM

JAKARTA (IM) - Wakil 
Menteri Perdagangan (Wa-
mendag) Jerry Sambuaga  
mengatakan, pemerintah  
memperkuat infrastruktur 
ekonomi digital guna me-
ningkatkan peran strategi 
usaha kecil dan menengah 
(UKM) di saat Indonesia 
menjadi presidensi G20.

Hal itu dikatakan Wa-
mendag Jerry saat men-
jadi pembicara kunci pada 
seminar web (webinar) yang 
diselenggarakan Komite 
Pengusaha Mikro Ke-
cil Menengah Indonesia 
Bersatu (Kopitu)bertema 
“Momentum Peningkatan 
Ekspor UKM di Keketuaan 
G20 Indonesia 2022”,  baru-
baru ini.

Hadir secara virtual Sek-
retariat Sherpa G20 Indo-
nesia M. Hadianto, Ketua 
Umum Kopitu Yoyok Pi-
toyo, Kuasa Usaha Ad Inter-
im KBRI Tokyo Tri Purna-
jaya dan Atase Perdagangan 
Tokyo Arif  Wibisono.

“Pemer intah mem-
perkuat infrastruktur eko-
nomi digital, meningkatkan 
pemanfaatan digitalisasi, 
dan teruslah mendukung, 
seperti standar pembayaran 
lintas batas negara atau (cus-
toms and border protection 

/ CBP), serta prinsip-prin-
sip pengembangan (Central 
Bank Digital Currency/
CBDC) untuk mengopti-
malkan ekspor UKM,” kata 
Jerry dilansir dari laman 
Kemendag.

Ia mengungkapkan, 
G20 adalah momentum 
bagi Indonesia untuk me-
nilik kembali daftar agenda 
prioritas dan memastikan 
agenda prioritas tersebut 
menyampaikan pesan-
pesan yang mewakili negara 
berkembang. 

Selain itu, pemerintah 
juga perlu tetap mengede-
pankan kolaborasi sesuai 
dengan tema G20 yaitu 
“Recover Together, Recover 
Stronger”.

“Salah satu agenda 
pembuka G20 yaitu Sherpa 
Track Presidensi Indonesia 
yang diadakan pada Desem-
ber 2021 lalu, pemerintah 
juga berpartisipasi dalam ke-
giatan-kegiatan yang bertu-
juan memberdayakan UKM, 
antara lain mendorong digi-
talisasi UKM, pelatihan 
dalam rangka peningkatan 
keterampilan UKM, dan 
mendukung berbagai kebi-
jakan pro-UMKM seperti, 
pembiayaan ultra mikro,” 
jelas Jerry.

Ketua Umum Kopitu 
Yoyok Pitoyo berharap, 
loka pasar di G20 dapat 
dirasakan secara nyata. 

“Saya pelaku UKM 
khususnya anggota Kopitu 
“Lokapasar di G20 nanti 
diharapkan tidak hanya di-
rasakan  perusahaan besar, 
tetapi juga dapat dirasakan 
para pelaku UKM,” kata  
Yoyok.

Sekretariat Sherpa G20 
Indonesia M. Hadianto 
menyebutkan tantangan 
UKM untuk ‘go global ‘yaitu 
regulasi dan pembiayaan, 
teknologi, dan pemasaran. 
Sehingga, UKM menjadi 
prioritas dan sektor penting 
yang dibahas di G20.

Sementara Kuasa Usaha 
Ad Interim KBRI Tokyo Tri 
Purnajaya menyampaikan, 
seperti Indonesia, UKM 
merupakan tulang pung-
gung ekonomi di Jepang. 
KBRI terus mendorong-
para pelaku UKM untuk 
tingkatkan akses dan memu-
ji produk UKM Indonesia 
ke Jepang. 

“Meski Jepang memiliki 
standar kualitas yang cukup 
tinggi, saya yakin peluang 
UKM kita untuk mengakses 
pasar Jepang masih sangat 
terbuka,”imbuh Tri. ● dro

TARGET PENYERAPAN TENAGA KERJA 2022
Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan 
gedung bertingkat di Jakarta, Senin (10/1). 
Pemerintah menargetkan penyerapan 1,2 juta 
tenaga kerja yang berasal dari sektor investasi 
pada tahun 2022.

IDN/ANTARA 

 IDN/ANTARA 

 IDN/ANTARA 

FLUKTUASI HARGA EMAS AWAL TAHUN 2022
Pramuniaga menata gelang emas di sebuah gerai perhiasan di Malang, Jawa Timur, Senin (10/1). 
Pengusaha logam mulia setempat mengatakan fl uktuasi harga emas di awal tahun 2022 yang 
cenderung naik dan berada di kisaran Rp825.000 per gram membuat penjualannya mengalami 
peningkatan hingga 15 persen, terutama untuk jenis perhiasan serta emas mikro atau emas 
batangan yang berukuran 0,1 gram.
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