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RAKER MENKEU DENGAN DPD RI
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kanan) menyampaikan paparan dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD RI di kompleks 
Parlemen, Jakarta, Senin (24/1). Rapat tersebut membahas evaluasi anggaran daerah 2021 dan perencanaan APBN daerah 2022 
terkait penanganan pandemi COVID-19.

dari pengembangan segmen 
mixed-use & high rise sebesar 
Rp390 miliar atau 24 persen 
dari keseluruhan. Hasil penjua-
lan segmen ini juga melejit 159 
persen dibandingkan tahun 
2021 yang tercatat sebesar 
Rp151 miliar.

“Lonjakan hasil penjualan 
di segmen mixed-use and 
high rise terutama berasal dari 
peluncuran proyek baru Tierra 
SOHO di Surabaya pada tri-
wulan kedua tahun lalu dan 
penjualan unit-unit apartemen 
1Park Avenue, The Rosebay, 
Graha Golf  dan Aeropolis,” 
ungkap Archied.

Tren pertumbuhan posi-
tif  terjadi pula pada segmen 
pengembangan kawasan in-
dustri. Tahun 2021, segmen 
kawasan industri membuku-
kan marketing sales sebesar 
Rp329 miliar, atau naik 123 
persen dibandingkan pencapa-
ian tahun 2020 senilai Rp148 
miliar. Penjualan dari segmen 
ini berhasil memberikan kon-
tribusi sebesar 20 persen dari 
total perolehan marketing sales 
tahun 2021.

Peningkatan ini, menurut 
Archied, terutama berasal dari 
hasil penjualan lahan industri 
dari proyek pengembangan 
kawasan industri baru Batang 
Industrial Park yang berlokasi 
di Batang, provinsi Jawa Tengah. 
Kontribusi lainnya berasal dari 
penjualan lahan industri di ka-
wasan industri Ngoro Industrial 

Park di Mojokerto, Jawa Timur 
dan fasilitas pergudangan di 
proyek Aeropolis, Tangerang.

Dar i  tota l  perolehan 
marketing sales yang dibuku-
kan pada tahun lalu, sebesar 
Rp814,7 miliar atau 50 persen 
dari keseluruhan berasal dari 
peluncuran proyek-proyek 
baru.

Atas hasil pencapaian 
ini, Perseroan memberikan 
apresiasi terhadap langkah 
strategis Pemerintah dalam 
mengucurkan sejumlah stimu-
lus kebijakan dalam rangka 
meningkatkan pertumbuhan 
sektor properti.

Archied juga menjelaskan, 
Perseroan di tahun 2021, mem-
bukukan recurring income seki-
tar Rp658 miliar, atau naik 11,5 
persen dibandingkan tahun 
2020. Kontribusi dari segmen 
ini berasal dari pengelolaan 
kawasan, fasilitas olah raga, pe-
nyewaan perkantoran dan ritel, 
serta fasilitas standard factory 
building di kawasan industri.

Menurut Archied, Perse-
roan cukup optimistik kinerja 
penjualan tahun 2022 ini dapat 
lebih meningkat dibandingkan 
tahun lalu. Perseroan tahun ini 
menargetkan perolehan mar-
keting sales sebesar Rp2,4 tril-
iun atau meningkat sekitar 47 
persen dari pencapaian tahun 
lalu. Untuk mencapai target 
tersebut, Perseroan masih akan 
mengandalkan hasil penjualan 
dari beberapa pengembangan 

proyek baru yang akan di-
luncurkan tahun ini maupun 
dari pengembangan baru di 
proyek-proyek berjalan.

Beberapa pengemban-
gan baru yang akan dilun-
curkan tahun ini antara lain 
sebuah proyek perumahan 
di Jakarta Utara, pengem-
bangan tiga klaster baru 
di Surabaya dan Jakarta, 
serta properti komersial di 
Tangerang.

Pe r se roan  pe rcaya 
tingkat kebutuhan produk-
produk properti hunian 
masih bisa diandalkan dan 
akan terus meningkat. Un-
tuk produk perumahan, 
portofolio proyek Perse-
roan antara lain perumahan 
Serenia Hills, Talaga Bestari, 
DUO, Magnolia Residence, 
Pinang Residences, dan 
South Grove yang berlokasi 
di Jakarta dan Tangerang, 
serta perumahan Graha 
Famili, Graha Natura, dan 
Amesta di Surabaya.

S e m e n t a r a  u n t u k 
memenuhi produk hunian 
bertingkat, Perseroan men-
gandalkan penjualan dari 
beberapa proyek di Jakarta 
seperti apartemen Fifty 
Seven Promenade, 1Park 
Avenue, SQ Res, Regatta 
dan Aeropolis. Sedangkan di 
wilayah Surabaya, Perseroan 
memasarkan Graha Golf, 
The Rosebay, dan Praxis, 
Tierra, dan Sumatra36. ● vit

Intiland Bukukan Marketing Sales 
Rp1,64 Triliun di 2021
“Tahun lalu pasar properti sudah mulai 
kembali bergerak. Stimulus  kebijakan 
dari Pemerintah terbukti cukup  efektif 
 mendorong penjualan properti,  khususnya 
pada segmen perumahan. Penjualan 
 Intiland di segmen ini cukup meningkat, 
baik dari pengembangan proyek baru atau 
proyek-proyek yang sudah berjalan,” kata 
Archied Noto  Pradono.

JAKARTA (IM) - Peru-
sahaan pengembang properti 
PT Intiland Development Tbk 
(Intiland; DILD) mencatat-
kan pendapatan penjualan 
atau marketing sales sebesar 
Rp1,64 triliun di tahun 2021. 
Pencapaian tersebut melon-
jak 75 persen dibandingkan 
perolehan marketing sales ta-
hun 2020 yang tercatat sebesar 
Rp937 miliar.

Direktur Pengelolaan 
Modal dan Investasi Intil-
and, Archied Noto Pradono,  
menjelaskan,  peningkatan 
marketing salestahun 2021 
terutama berasal dari hasil 
penjualan di segmen pengem-
bangan kawasan perumahan. 
Perseroan pada tahun lalu suk-
ses memasarkan dua pengem-
bangan proyek baru yakni 
Amesta Living di Surabaya 
dan DUO Talaga Bestari di 
Tangerang.

“Tahun lalu pasar properti 

sudah mulai kembali bergerak. 
Stimulus kebijakan dari Pemer-
intah terbukti cukup efektif  
mendorong penjualan prop-
erti, khususnya pada segmen 
perumahan. Penjualan Intiland 
di segmen ini cukup meningkat, 
baik dari pengembangan proyek 
baru atau proyek-proyek yang 
sudah berjalan,” kata Archied 
dalam keterangan tertulis yang 
diterima IM, Senin (24/1).

Da r i  empa t  s e gmen 
pengembangan yang dimiliki 
perseroan, kawasan peruma-
han berhasil memberikan kon-
tribusi marketing sales terbe-
sar. Tahun 2021 segmen ini 
membukukan hasil penjualan 
Rp922 miliar atau 56 persen 
dari keseluruhan. Perolehan 
ini melonjak sebesar 45 persen 
dibandingkan perolehan mar-
keting sales sebesar Rp638 
miliar di tahun 2020.

Kontributor marketing 
sales berikutnya bersumber 

JAKARTA (IM) - Dalam 
dokumen Rencana Pembangu-
nan Jangka Panjang Nasional 
(RPJPN), perekonomian Indo-
nesia ditargetkan masuk dalam 
kategori Upper-Middle Income 
pada tahun 2025.

Guna mendukung hal terse-
but, dilakukan upaya peningkatan 
daya saing perekonomian melalui 
reformasi struktural yang men-
cakup perbaikan iklim investasi 
dan percepatan pembangunan 
infrastruktur khususnya Proyek 
Strategis Nasional.

Hal ini pada akhirnya di-
harapkan dapat meningkatkan 
kemampuan dalam pengemban-
gan ekonomi berbasis riset dan 
inovasi, serta peningkatan kualitas 
Sumber Daya Manusia (SDM).

Tahun 2022 ini merupakan 
tahun kunci dalam mengejar 
pencapaian target pertumbuhan 
ekonomi jangka menengah mau-
pun jangka panjang, karena tahun 
ini menjadi titik awal pemulihan 
ekonomi pasca-pandemi, dan 
peningkatan daya saing pereko-
nomian, yang sempat terkoreksi 
beberapa waktu lalu akibat pan-
demi Covid-19.

Selain upaya percepatan 
pembangunan infrastruktur, 
khususnya pada tahun 2022 
yang menjadi tahun kunci, kuali-
tas perencanaan, pelaksanaan 
pembangunan, serta operasi dan 
pemeliharaan dari infrastruktur 
tentunya juga selalu ditingkatkan, 
agar tercipta “value for money” 
dari proses penyediaan infra-
struktur yang dilakukan.

Selain itu, dampak dari pem-

bangunan infrastruktur diharap-
kan dapat dirasakan langsung 
bagi masyarakat seperti dalam 
kegiatan pemenuhan pelayanan 
kebutuhan dasar masyarakat, 
peningkatan akses konektivitas 
dan mobilitas, peningkatan in-
frastruktur energi dan pangan, 
serta pemerataan dan penerapan 
infrastruktur teknologi dan ko-
munikasi.

“Saya juga ingin menyam-
paikan apresiasi dan penghar-
gaan kepada Bapak Menteri 
PUPR beserta seluruh jajaran-
nya, atas kerja kerasnya, komit-
men dan kerjasama selama ini, 
yang terus berjuang dan fokus 
dalam melakukan percepatan 
pembangunan dan penyedi-
aan infrastruktur di Indonesia, 
guna mendorong pertumbuhan 
perekonomian nasional,” ujar 
Menteri Koordinator Bidang Per-
ekonomian Airlangga Hartarto 
pada acara Penandatangan Kon-
trak Paket Tender/Seleksi Dini 
Kementerian PUPR TA 2022 
secara langsung, Senin (24/1).

Dalam upaya mencapai tar-
get pertumbuhan ekonomi tahun 
2022 sebesar 5,2%, peran pem-
bangunan infrastruktur sangat 
penting sebagai salah satu roda 
penggerak perekonomian na-
sional.

Selain itu, infrastruktur juga 
memiliki peran penting dalam 
mengungkit indeks persepsi du-
nia (usaha) terhadap penentuan 
lokasi investasi yang tepat, yang 
secara kuantitatif  dituangkan 
dalam peringkat indeks kemu-
dahan berusaha (EoDB). ● pan

Percepatan Pembangunan Infrastruktur 
Dorong Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA (IM) - Kemen-
terian Pertanian  menyampaikan 
selama 2021 produksi sektor per-
tanian terus tumbuh di tengah pan-
demi Covid-19 yang belum usai.

Menteri Pertanian (Mentan) 
Syahrul Yasin Limpo mengatakan, 
pertumbuhan ini terlihat dari 
pertumbuhan Produk Domestik 
Bruto (PDB) sektor pertanian yang 
konsisten tumbuh positif  sejak 
2020 dan berkelanjutan sampai 
dengan 2021.

“Sektor pertanian mem-
berikan kontribusi positif  ter-
hadap pertumbuhan ekonomi 
nasional sekalipun di tengah 
pandemi Covid-19. Penyusunan 
strategi dan program kegiatan di 
tengah pandemi telah berdam-
pak pada pertumbuhan PDB 
sektor pertanian yang konsisten 
tumbuh positif  sejak 2020 dan 
berkelanjutan sampai dengan 
2021,” kata Syahrul dalam rapat 
kerja bersama dengan Komisi IV 
DPR RI, Senin (24/1).

Ia menyebutkan, pertumbu-
han PDB menurut lapangan usaha 
di sektor pertanian tumbuh 16,24 
persen pada kuartal II/2020 di saat 
sektor lain tumbuh negatif  dihan-
tam dampak pandemi. Kemudian 
pada kuartal I/2021 sektor per-

tanian berkontribusi 2,95 persen 
terhadap pertumbuhan ekonomi 
nasional.

“Tahun 2021 kuartal I, PDB 
sektor pertanian tumbuh 2,95 
persen year on year. Pada kuar-
tal III/ 2021 juga tumbuh 1,31 
persen dibanding tahun 2020,” 
kata Syahrul.

Lebih jauh ia mengatakan, 
untuk ekspor pertanian juga men-
galami hal serupa yang dimana nilai 
ekspor secara kumulatif  periode 
Januari-Desember 2021 mencapai 
Rp625,04 triliun atau meningkat 
38,608 persen dibandingkan ta-
hun 2020 yang nilainya sebesar 
Rp451,77 triliun.

Secara detail Syahrul mem-
beberkan adapun peningkatan 
produksi komoditas utama sektor 
pertanian 2021, yaitu produksi padi 
2021 mencapai 55,27 ton gabah 
kering giling (GKG) atau menin-
gkat 1,13 persen dibanding tahun 
2020 sebesar 54,65 juta ton GKG.

“Untuk produksi kakao ter-
catat sebesar 750.000 ton atau 
naik 1,25 persen, kopi 775.000 
ton atau naik 1,71 persen, 
produksi gula tebu 2,42 juta ton 
naik 13,602 persen, dan daging 
ayam ras 3,42 juta ton naik 6,5 
persen,” ujar Syahrul. ● hen

PDB Sektor Pertanian 
Konsisten Tumbuh Positif

Archied Noto Pradono

Salah satu ruangan Tierra SOHO Surabaya.

Gasifi kasi Batu Bara Beri Nilai
Tambah untuk Perekonomian

JAKARTA (IM) - Men-
teri Badan Usaha Milik Neg-
ara (BUMN) Erick Tho-
hir  mengatakan, BUMN 
berkomitmen penuh dalam 
melakukan akselerasi proyek 
hilirisasi batu bara menjadi 
dimetil eter atau gasifi kasi 
batu bara.

 “BUMN mendukung 
penuh arahan Presiden 
Joko Widodo yang terus 
mendorong gasifi kasi batu 
bara. Hal ini bertujuan demi 
mengurangi ketergantun-
gan pada impor elpiji dan 
penguatan energi hijau In-
donesia,” ujar Erick Thohir 
dilansir dari Antara, Senin 
(24/1).

 Erick  mengatakan, 
akan terus mendorong 
BUMN meningkatkan hiliri-
sasi batu bara supaya kekay-
aan sumber daya alam yang 
dimiliki Indonesia justru 
tidak menjadi bahan bagi 
pertumbuhan negara lain.

Dia mengatakan negara-
negara Asia Tenggara lain 
telah melakukan ekspor 

barang yang memiliki nilai 
tambah yang lebih tinggi 
dibandingkan Indonesia 
yang masih mengandalkan 
ekspor, raw material, atau 
bahan mentah.  Hal ini ber-
beda dengan ekspor Singa-
pura, Malaysia, Thailand dan 
Filipina, yang didominasi 
barang jadi dan setengah 
jadi.

Erick menyebut proyek 
gasifi kasi batu bara yang di-
lakukan PT Pertamina (Per-
sero), PT Bukit Asam Tbk 
(PTBA), dan Air Products 
& Chemicals Inc (APCI) 
dapat mengurangi subsidi 
elpiji sebesar Rp7 triliun 
per tahun dan memper-
baiki neraca perdagangan 
Indonesia. 

“Hilirisasi sumber daya 
alam dengan gasifi kasi ba-
tubara menjadi gas dimetil 
eter untuk mengurangi im-
por elpiji merupakan bagian 
dari transformasi BUMN 
agar siap menghadapi pasar 
global,” ucap Erick.

Lebih jauh  ia menyam-

paikan proyek strategis 
nasional selama 20 tahun 
mendatangkan investasi 
asing dari APCI sebesar 
US$2,1 miliar atau setara 
Rp30 triliun.

Dengan utilisasi 6 juta 
ton batu bara per tahun, dia 
menilai, proyek ini dapat 
menghasilkan 1,4 juta di-
metil eter per tahun untuk 
mengurangi impor elpiji 1 
juta ton per tahun.

Erick juga mengatakan, 
kerja sama gasifi kasi batu 
bara mampu memberikan 
penghematan cadangan de-
visa hingga Rp9,7 triliun per 
tahun dan menyerap 10 ribu 
tenaga kerja.

“Gasifikasi batu bara 
memberikan nilai tambah 
langsung pada perekono-
mian nasional secara makro 
karena sejalan dengan ara-
han presiden untuk mengu-
rangi ketergantungan pada 
produk impor, juga trans-
formasi ke ekonomi hijau 
serta energi baru dan ter-
barukan,” kata Erick. ● dot

GEDUNG PERKANTORAN MTH 27 OFFICE SUITES
Pekerja berjalan di depan gedung perkantoran 
MTH 27 Offi  ce Suite di Jakarta, Senin (24/1). 
Gedung perkantoran milik Adhi Commuter 
Properti di Jalan MT Haryono, Cawang terse-
but berkonsep Transit Oriented Development 
(TOD) dengan 13 lantai yang terdiri atas 11 lantai 
perkantoran dan dua lantai area komersial serta 
mengusung green building, post pandemic de-
sign sehingga hemat energi, memiliki sirkulasi 
udara yang baik dan banyak area terbuka.
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