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PENINJAUAN KESIAPAN LOKASI KTT G20
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (kedua kanan) didampingi Direktur Jenderal 
Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian (kanan), Direktur Utama PT Indonesia Tourism Development Corporation 
(ITDC) Abdulbar M Mansoer (kiri) dan Wishnutama Kusubandio (kedua kiri) melakukan kunjungan ke Pulau Peninsula, 
Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa (18/1). Kunjungan itu dilakukan untuk meninjau dan memastikan kesiapan sejumlah lokasi 
di kawasan The Nusa Dua yang rencananya akan menjadi tempat pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. 

Penghitungan dan alokasi 
kebutuhan anggaran akan di-
lakukan dengan cermat dan 
hati-hati agar tujuan pemban-
gunan IKN dapat tercapai na-
mun stabilitas dan sustainibilitas 
keuangan negara tetap terjaga.

Pemerintah akan memasti-
kan agar pendanaan pemban-
gunan IKN ini tidak meng-
ganggu penanganan Covid-19 
dan program pemulihan eko-
nomi. Sebaliknya, pendanaan 
pembangunan IKN dirancang 
agar dapat mendorong terben-
tuknya pusat pertumbuhan 
ekonomi baru.

Menteri Keuangan (Men-
keu) Sri Mulyani Indrawati  
mengatakan, penanganan 
Covid dan pemulihan eko-
nomi masih akan tetap menjadi 
fokus utama pemerintah saat 
ini. Namun, dalam hal pelak-
sanaan pembangunan ibu kota 
negara baru terutama pada 
momentum awal pemban-
gunannya bisa dikategorikan 
sebagai proses untuk sekaligus 
pemulihan ekonomi.

“Kita nanti bisa mendesain 
untuk kebutuhan awal teruta-
ma pelaksanaan pembangunan 
akses dan infrastruktur (ibu-
kota negara baru) bisa masuk 
di dalam kategori penguatan 
pemulihan ekonomi dalam 
program pemulihan ekonomi 
nasional tahun 2022,” jelas Sri 
Mulyani usai Rapat Paripurna 
DPR RI tentang Pengambilan 
Keputusan terhadap RUU 
IKN, seperti dilansir dari la-
man Kemenkeu,  Selasa (18/1).

Ia mengatakan, pelaksanaan 
pembangunan dan pemindahan 
IKN terdiri dari beberapa tahap. 
Tahap yang paling kritis sesudah 
Undang-undang IKN dibuat 
adalah tahap pertama yaitu pada 
tahun 2022-2024.

“Nah untuk tahapan yang 
pertama yang sangat kritis, ini 
nanti dari aspek pendanaannya 
akan dilihat apa yang menjadi 
trigger awal yang akan kemu-
dian menimbulkan momentum 
untuk pembangunan selanjut-
nya, dan juga untuk mencip-
takan anchor atau dalam hal ini 

jangkar bagi pembangunan 
ibu kota negara dan pemin-
dahannya,” kata Sri Mulyani.

P e r h i t u n g a n  d a n 
pemenuhan kebutuhan 
anggaran IKN akan tetap 
sejalan dengan konsolidasi 
fiskal pascapandemi Co-
vid-19. Artinya, anggaran 
pembangunan IKN akan 
disesuaikan dengan kondi-
si terkini serta kapasitas 
APBN agar tetap sehat dan 
seimbang.

“Ini sudah harus di-
masukkan dalam desain 
pada jangka pendek yaitu 
periode 2022-2024, arti-
nya di tahun 2022 hingga 
tahun 2024 penanganan 
Covid, pemulihan ekonomi, 
penyelenggaraan pemilu, 
dan IKN semuanya ada di 
dalam APBN yang akan 
kita desain, dan pada saat 
yang sama defisit maksi-
mal 3 persen mulai tahun 
2023 akan diupayakan 
semuanya tetap terjaga,” 
tegasnya. ● dro
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JAKARTA (IM) - Pene-
tapan UU Ibu Kota Negara 
(IKN) menjadi landasan hu-
kum bagi Kementerian Keuan-
gan (Kemenkeu) dalam men-

gawal rencana pemindahan 
IKN dari sisi pembiayaan dan 
keuangan negara sesuai dengan 
Rencana Induk IKN yang di-
lakukan secara bertahap.

JAKARTA (IM) - Peru-
sahaan yang bergerak di bi-
dang otomotif,  PT Autopedia 
Sukses Lestari Tbk (ASLC) 
memperoleh pernyataan efektif  
dari Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) untuk melanjutkan pros-
es penawaran umum perdana 
saham atau initial public offering 
(IPO).Berdasarkan prospe-
ktus yang disampaikan Selasa 
(18/1), ALSC berencana akan 
melepas sebanyak-sebanyaknya 
2,54 miliar saham, atau setara 
dengan 20 persen saham perse-
roan dengan harga penawaran 
yaitu sebesar Rp256 per saham. 
Dengan harga tersebut, ALSC 
berpeluang mengantongi dana 
segar sejumlah Rp625,6 miliar.

“Rencana IPO ASL telah 
mendapat pernyataan efektif  
dari OJK, yang menjadi se-
mangat baru dalam mengem-
bangkan pasar mobil bekas di 
Indonesia yang masih sangat 
besar dan belum terintegrasi 
dengan baik. Apalagi dengan 
perpanjangan insentif  PPnBM 
DPT yang diharapkan dapat 
mendorong pertumbuhan bisnis 
ASLC ke depan,” kata Presiden 

Direktur ASLC Jany Candra, 
dalam siaran pers, Selasa (18/1).

Menyambut momentum 
tersebut, ASLC juga telah me-
nyediakan platform baik melalui 
offline maupun online untuk 
menciptakan ekosistem jual 
beli kendaraan bekas yang lebih 
terintegrasi. Jany optimis, ASLC 
masih mampu melanjutkan 
pertumbuhan yang positif  di 
tahun-tahun berikutnya, sebagai 
bisnis yang terintegrasi, semua 
lini bisnis ASLC saling meleng-
kapi satu dan lainnya.

“Melihat prediksi pasar mo-
bil bekas yang masih cerah di 
tahun ini serta isu perpanjangan 
insentif  PPNBM yang diharap-
kan dapat mendorong penjualan 
mobil bekas, serta margin yang 
sehat, kami optimis peluang 
pertumbuhan bisnis ke depan 
masih sangat besar,” ujarnya.

ASLC akan memasuki masa 
penawaran umum perdana sa-
ham mulai tanggal 19 Januari 
2022 sampai dengan 21 Januari 
2022. Rencananya Saham ASLC 
akan tercatat di Bursa Efek In-
donesia pada tanggal 25 Januari 
2022. ● dot

IPO, ASLC Bakal Lepas 
2,54 Miliar Saham

JAKARTA (IM) - PT Dan-
areksa (Persero) terus berkomit-
men menjalankan fungsi dan 
peran advisory bagi perusa-
haan-perusahaan di lingkungan 
Kementerian BUMN, Lem-
baga Pemerintahan, atau pihak 
swasta.

Kali ini, Kementerian 
BUMN menunjuk Danareksa 
untuk melakukan akselerasi 
kinerja BUMN melalui moneti-
sasi aset perusahaan-perusahaan 
BUMN.

Danareksa PUN membuka 
peluang para investor untuk me-
miliki aset-aset properti BUMN 
atau melakukan partnerships 
melalui mekanisme yang sudah 
ditetapkan. Langkah ini di-
harapkan dapat meningkatkan 
kinerja BUMN dalam rangka 
transformasi perusahaan sejalan 
dengan arahan Menteri BUMN, 
Erick Thohir.

Direktur Investasi PT Da-
nareksa (Persero), Chris Soemi-
jantoro mengatakan, dengan 
dukungan yang kuat serta jar-
ingan yang luas sebagai BUMN 
dan induk dari

Grup Danareksa, pihaknya 
optimistis dapat mengem-
ban amanat dari pemerintah 
dalam mengakselerasi aset-aset 

BUMN.
“Melalui monetisasi aset 

perusahaan-perusahaan BUMN 
dan partnerships ini, kami yakin 
kinerja BUMN akan lebih ce-
merlang dan likuiditas keuangan 
perusahaan akan terjaga. Lebih 
jauh lagi, BUMN akan lebih 
leluasa berkontribusi kepada 
negara melalui operasional bisnis 
yang dijalankan,” ujarnya.

Dalam proyek ini, Dan-
areksa membuka peluang bagi 
para investor untuk memiliki 
sebanyak 87 aset properti milik 
BUMN dengan luas total 1.986 
hektare (Ha), terdiri dari hotel, 
apartemen, commercial area, 
gedung bertingkat, perumahan, 
dan lahan kosong yang tersebar 
di seluruh Indonesia. Beberapa 
aset properti tersebut sudah 
dalam tahap penyelesaian dan 
beberapa masih dalam tahap 
konstruksi.

“Aset-aset ini akan ditawar-
kan berdasarkan klaster atau 
sebagian berdiri sendiri. Investor 
yang berminat mengikuti pro-
gram ini diharapkan melengkapi 
administrasi dan proses regis-
trasi. Detail tentang proses akan 
diinformasikan saat Peluncuran 
Produk pada Januari 2022,” jelas 
Chris. ● hen

Danareksa Siap Lakukan
Akselerasi Kinerja BUMN

JAKARTA (IM) - Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) meny-
empurnakan beberapa aturan 
guna memperkuat ekspor 
Indonesia. Sebut saja terkait 
pembinaan dan pengawasan 
pada Lembaga Pembiayaan 
Ekspor Indonesia (LPEI).

Saat ini LPEI diawasi oleh 
OJK sesuai dengan POJK 40/
POJK.05/2015 tentang Pem-
binaan dan Pengawasan LPEI.

Direktur Eksekutif  LPEI 
Rijani Tirtoso  mengatakan, 
dalam pertemuan dengan OJK 
LPEI membahas tindak lanjut 
atas Rancangan POJK terkait 
pembinaan dan pengawasan 
LPEI.

“POJK ini akan dilakukan 
harmonisasi dengan Peraturan 
Menteri Keuangan (PMK) 
sehingga POJK tersebut dapat 
semakin menyesuaikan dengan 
akselerasi realisasi mandat 
namun tetap sesuai dengan 
tata kelola yang berlaku,” kata 
Rijani kepada media, Selasa 
(18/1).

Berkenaan dengan penu-
gasan khusus yang dimiliki 
oleh LPEI, maka OJK memi-
liki sejumlah Peraturan OJK 
(POJK) yang mengatur secara 
khusus operasional LPEI, di 
antaranya dalam hal pembi-
naan dan pengawasan.

 Rancangan POJK tersebut 
sedang dibahas oleh LPEI 
bersama OJK supaya bisa 
lebih adaptif  dengan aktifi tas 
bisnis LPEI.

Rijani melanjutkan,  per-

baikan secara berkelanjutan 
dilakukan LPEI secara intensif  
untuk mendorong LPEI men-
jadi lembaga yang bersih dan 
dipercaya dalam menjalankan 
program kerja sesuai mandat 
dalam Undang-undang.

Maka, membangun kerja 
sama dengan pemangku ke-
pentingan antara lain regulator, 
pengawas dan aparat penegak 
hukum menjadi salah satu 
agenda LPEI di tahun 2022 ini.

Sementara Kepala Ekse-
kutif  IKNB OJK Riswinandi 
Idris mengatakan,  OJK men-
dukung segala upaya perbai-
kan yang tengah diinisiasi 
LPEI dan tetap menjalankan 
prinsip kehati-hatian dalam 
menjalankan berbagai pro-
gram yang merupakan mandat 
Pemerintah.

Dari draf  rancangan POJK 
yang ada di laman resmi OJK 
disebutkan tingkat kesehatan 
LPEI dinilai melalui empat 
aspek, yakni tata kelola perusa-
haan, profi l risiko, rentabilitas, 
dan permodalan.

Aturan tersebut juga akan 
mengatur faktor permodalan 
dalam penilaian tingkat kes-
ehatan LPEI. Terkait modal 
minimum, LPEI diwajibkan 
untuk memelihara rasio ke-
cukupan modal paling rendah 
sebesar 8 persen dan/atau 
sesuai profi l risiko yang wajib 
dipenuhi LPEI. Termasuk 
mengulas tingkat kecukupan 
permodalan dan pengelolaan 
permodalan. ● dot

Dongkrak Ekspor, OJK 
Sempurnakan Sejumlah Aturan

PPnBM DTP Dilanjutkan, Pacu Penjualan 
Mobil dan Produksi Industri Komponen

JAKARTA (IM)  - 
Pemerintah akan melanjut-
kan insentif  pajak penjualan 
atas barang mewah ditang-
gung pemerintah (PPnBM) 
untuk pembelian mobil 
harga Rp200 juta hingga 
Rp250 juta pada tahun ini. 
Sedangkan diskon PPnBM 
DTP 100 persen berlaku 
untuk mobil jenis low cost 
green car (LCGC).

“Sesuai yang disampai-
kan oleh Bapak Menko 
Perekonomian bahwa Bapak 
Presiden telah menyetujui 
perpanjangan insentif  PPn-
BM DTP untuk kendaraan 
bermotor ini. Namun ada 
persyaratan local content 
atau local purchase, yang 
sedang dibahas nilainya oleh 
tim teknis,” kata Menteri 
Perindustrian Agus Gu-
miwang Kartasasmita di 
Jakarta, seperti dilansir dari 
laman Kemenperin, Selasa 
(18/1).

Dalam skemanya, dis-
kon PPnBM 100 persen 
untuk mobil LCGC akan 
berlaku sepanjang kuartal 
I tahun 2022. Pada kuartal 

II-2022, pemerintah akan 
mengenakan tarif  PPnBM 
sebesar 1 persen dan 2 pers-
en pada kuartal III-2022. 
Pada tiga bulan terakhir 
tahun ini, program mobil 
murah ini akan dikenakan 
pajak barang mewah sesuai 
PP 74/2021, yakni 3 persen.

Berikutnya, skema un-
tuk kendaraan dengan harga 
Rp200 juta–Rp 250 juta, 
yang tarif  PPnBM-nya sebe-
sar 15 persen, pada Kuartal 
I ini akan diberikan insen-
tif  sebesar 50 persen yang 
ditanggung pemerintah, 
sehingga masyarakat hanya 
membayar PPnBM sebesar 
7,5 persen, dan di kuartal II 
kembali membayar penuh 
sebesar 15 persen.

Tahun lalu, diskon PPn-
BM 100 persen diberikan 
kepada mobil yang memiliki 
local purchase sebanyak 60 
persen. 

Kebi jakan tersebut 
tertuang dalam Peraturan 
Menteri Keuangan (PMK) 
No. 120/2021, dengan ke-
tentuan diskon PPnBM 
100 persen untuk mobil 

dengan isi silinder di bawah 
1.500 cc, diskon sebesar 50 
persen untuk mobil den-
gan isi silinder 1.501-2.500 
cc berpenggerak 4x2, dan 
potongan 25 persen untuk 
mobil berkapasitas sama dan 
berpenggerak 4x4.

Agus menjelaskan, per-
panjangan insentif  PPn-
BM DTP untuk kendaraan 
LCGC dan mobil di bawah 
Rp250 juta akan memberi-
kan dampak positif  terha-
dap peningkatan penjualan 
mobil produksi dalam neg-
eri. Hal ini karena kendaraan 
penumpang di bawah Rp250 
juta merupakan segmen 
andalan industri otomotif  
nasional yang perlu terus 
dikembangkan.

“Produk dengan seg-
men tersebut mendomi-
nasi pangsa pasar atau sesuai 
dengan daya beli masyara-
kat, yaitu sebesar lebih dari 
60%. Juga memiliki rata-
rata kandungan lokal yang 
tinggi, sehingga berpeluang 
menjadi basis ekspor un-
tuk negara-negara berkem-
bang,” paparnya. ● pan

PERAJIN TAS KULIT SINTETIS
Pekerja menyelesaikan pembuatan tas  berbahan 
kulit sintetis di Lingkungan Aboh,  Kelurahan 
 Sukamulya, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, 
 Selasa (18/1). Para pelaku usaha mengeluhkan 
harga bahan baku kulit sintetis naik sebesar 10 
persen dibanding biasanya Rp55 ribu, dari usaha 
itu mereka meraup omset Rp100 juta per bulan 
dengan kapasitas produksi 100 tas per minggu. 

IDN/ANTARA 

 IDN/ANTARA 

 IDN/ANTARA 

KERJA SAMA PENURUNAN AIR TIDAK BEREKENING
Direktur Utama PT Adaro Tirta Wening Ahmad Rosyid (kiri) bersama Direktur 
Utama Perumda Tirtawening Kota Bandung, H. Sonny Salimi (tengah) dan 
Direktur PT Adaro Tirta Wening Sindu Galih Putra (kanan) berbincang usai 
menandatangani perjanjian kerja sama berbasis kinerja berdasarkan  prinsip 
saling menguntungkan dengan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) 
 Tirtawening di Bandung, Jawa Barat, Selasa (18/1). PT Adaro Tirta Wening akan 
membangun dan memelihara sejumlah kawasan bermeter serta melakukan 
kegiatan pengendalian kebocoran untuk menurunkan nilai air tidak berekening 
di wilayah pelayanan utara Kota Bandung dengan menggunakan perangkat 
keras dan perangkat lunak yang dikembangkan oleh Adaro Water.
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