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JAKARTA (IM) - Inspe-
ktorat Jenderal Kementerian 
Perindustrian proaktif  melaku-
kan pengawasan terhadap 
pasokan dan distribusi minyak 
goreng sawit (MGS) curah 
untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat, pelaku usaha mi-
kro, dan usaha kecil.

Hal ini merupakan imple-
mentasi Keputusan Menteri 
Perindustrian Nomor 1474 
Tahun 2022 tentang Tim Pen-
gawas Penyediaan MGS Curah 
untuk kebutuhan masyarakat, 
usaha kecil dalam kerangka 
pembiayaan oleh Badan Pen-
gelola Dana Perkebunan Ke-
lapa Sawit (BPDPKS).

“Pengawasan atas program 
ini dilakukan secara online, 
sejak dari produksi, distri-
busi dan penjualan di tingkat 
pengecer. Kami akan meng-
gunakan aplikasi digital Sistem 
Informasi Minyak Goreng 
Curah (SIMIRAH) yang dapat 
melacak aliran MGS Curah 
sejak dari bahan baku sampai 
ke tangan pengecer,” kata In-
spektur Jenderal Kemenperin, 
Masrokhan di Jakarta, Kamis 
(31/3).

Dalam pelaksanaannya, 
pengawasan juga melibat-
kan perwakilan Kementerian 
Koordinator Bidang Pereko-
nomian, Kementerian Dalam 
Negeri, Kementerian Perda-
gangan, Kementerian Keuan-
gan, Satgas Pangan POLRI, 
pemerintah daerah, dan BP-
DPKS.

Masrokhan menyebut-
kan, tujuan pengawasan MGS 
curah bersubsidi ini antara 
lain untuk memastikan pelaku 
usaha telah terdaftar dan telah 
menyediakan MGS Curah 
sesuai ketentuan, antara lain 
tidak melakukan pengemasan 
ulang (repacking), memalsukan 
dokumen, mengalihkan alokasi 
MGS curah ke industri, baik 
dalam negeri maupun ekspor. 
Seslain itu, para distributor 

juga wajib melakukan distri-
busi sesuai ketentuan.

Selanjutnya, memberi-
kan keyakinan bahwa MGS 
Curah telah diproduksi dan 
didistribusi tepat sasaran dan 
tepat jumlah untuk keperluan 
masyarakat, Usaha Mikro, 
dan Usaha Kecil, serta terse-
dia secara merata di seluruh 
wilayah Indonesia hngga 
terlaksana secara efisien dan 
efektif.

Selain itu, tujuannya me-
mastikan pembiayaan oleh 
BPDPKS kepada pelaku us-
aha telah tepat cara, tepat 
jumlah, dan tepat sasaran 
serta akuntabel sesuai keten-
tuan, memberikan keyakinan 
penerapan harga MGS Curah 
di lapangan telah sesuai harga 
eceran tertinggi (HET), serta 
mengidentifi kasi permasalahan 
dan memberikan solusi terbaik 
serta memastikan pengendal-
ian internal telah dilakukan 
secara memadai.

“Objek utama pengawasan 
di lapangan, antara lain kepatu-
han pelaku usaha, industri, dan 
produsen untuk mendaftar 
program MGS Curah Bersub-
sidi.Sudah ada alokasi keterse-
diaan MGS Curah Bersubsidi 
di setiap daerah dengan harga 
yang sesuai dengan ketentuan 
HET,” kata Masrokhan.

Lebih lanjut, dalam men-
dukung pengawasan, tim 
pengawas menyediakan tool 
kuisioner yang disesuaikan 
dengan pelaksanaan tugas dan 
fungsinya, serta melakukan 
pengawasan penyediaan min-
yak goreng sawit curah.

Hal ini sesuai target yang 
diminta oleh Menteri Perin-
dustrian Agus Gumiwang Kar-
tasasmita, yaitu harga MGS 
Curah di tingkat konsumen 
telah sesuai HET yang ditetap-
kan, yaitu Rp14.000 per liter 
atau Rp15.500 per Kg dapat 
dicapai pada tanggal 4 April 
2022. ● pan

Kemenperin Awasi Pasokan
MGS Curah Bersubsidi

9 Rekomendasi Rakornas Perpustakaan Nasional 2022

JAKARTA (IM) - Rapat 
Koordinasi Naional Bidang 
Perpustakaan Tahun 2022 
yang berlangsung pada 29-30 
Maret 2022 di Hotel Bida-
kara, Jakarta  menghasilkan 
9 rekomendasi.

Rakornas yang dibuka 
Menteri Koordinator Bi-
dang Pembangunan Manu-
sia dan Kebudayaan Prof. 
Dr.muhadjir Effendy, M.A.P 
ini dilaksanakan secara hy-
brid,  di mana untuk luring di 
Hotel Bidakara, Jakarta diikuti 
750 peserta dan untuk daring 
melalui aplikasi zoom meeting 
dengan quota 10.000 peserta, 
sebagian mengikuti scara ber-
samaan/nonton bareng serta 
melalui kanal youtube Per-
pusnas RI yang ditonton oleh 
7.624 penonton.

Rakornas berisi paparan 
dari para narasumber yang 
merupakan para pemangku 
kepentingan di bidang per-
pustakaan baik dari Kemen-
terian/Lembaga, Pemerintah 
Daerah, maupun dari para 
pegiat literasi.

Selain itu, terdapat pula 
acara penandatanganan 
nota kesepahaman antara 
Perpustakaan Nasional den-
gan 7 perguruan tinggi, juga 
dengan Kementerian Pem-
berdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak. Lalu 
ada pemberian penghargaan 
kepada sejumlah provinsi 
yang dinilai berperan me-
numbuhkan literasi ma-
syarakat di wilayahnya.

Kepala Perpusnas M 
Syarif  Bando menyampai-

kan pemaparan tentang per-
pustakaan nasional di era 
digital. Kepala Dinas Per-
pustakaan dan Kearsipan 
Provinsi Sulsel Moh. Hasan 
Sijaya menyampaikan rangku-
man hasil rakornas. Semenara  
Plt. Sestama Perpusnas Ofy 
Sofi ana menutup rakornas.

Adapun rekomendasi 
yang dihimpun dari arahan 
Menteri Koordinator Bidang 
Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan serta paparan 
Narasumber dari Komisi X 
DPR-RI, Bappenas, Kemen-
terian Keuangan, Kementeri-
an PPA, Kemendagri, BSSN, 
Asosiasi Profesi, Forum Per-
pustakaan dan Literasi, seb-
agai berikut.

Pertama,  Peningkatan 
budaya literasi dalam men-

dukung Program Prioritas 
Peningkatan Budaya Lit-
erasi, Inovasi dan Kreativi-
tas Bagi Terwujudnya Ma-
syarakat Berpengetahuan, 
dan Berkarakter dengan 
indikator Nilai Budaya Lit-
erasi yang telah ditargetkan 
pada tahun 2024 sebesar 71 
(tinggi).

Kedua, Perpustakaan 
Nasional bersama dengan 
Perpustakaan Umum, Per-
pustakaan Khusus, Per-
pustakaan Sekolah/Ma-
drasah, dan Perpustakaan 
Perguruan Tinggi, Asosiasi 
Profesi, Forum Perpustakaan 
dan Literasi,  serta para pe-
mangku kepentingan bersin-
ergi dan berkolaborasi lintas 
lembaga meningkatkan dan 
mengembangkan layanan 
perpustakaan baik konven-
sional maupun digital.

Ketiga, Perpustakaan Na-
sional bersama Perpustakaan 
Umum, Perpustakaan Khu-
sus, Perpustakaan Sekolah/
Madrasah dan Perpustakaan 
Perguruan Tinggi, Asosiasi 
Profesi, Forum Perpustakaan 
dan Literasi serta para pe-
mangku kepentingan melak-
sanakan transformasi per-
pustakaan sebagai sarana 
memperkuat akses informasi 
ilmu pengetahuan dan men-
dukung terwujudnya eko-
sistem digital nasional.

Keempat, Mendorong 
terwujudnya perpustakan 
sebagai pusat pengetahuan, 
pusat kegiatan literasi, pusat 
berkegiatan masyarakat dan 
pusat pemajuan kebuday-
aan yang memungkinkan 
masyarakat dapat berbagi 
pengalaman, belajar secara 
kontekstual dan berlatih ket-

erampilan dan kecakapan 
hidup di seluruh wilayah 
Indonesia.  

Kel ima,  Mendorong 
Pemerintah dan Pemerin-
tah Daerah mendirikan per-
pustakaan umum di seluruh 
kecamatan hingga desa.

Keenam, Perpustakaan 
Nasional bersama-sama den-
gan Perpustakaan Umum, 
Perpustakaan Khusus, Per-
pustakaan Sekolah/Ma-
drasah, dan Perpustakaan 
Perguruan Tinggi, Asosiasi 
Profesi, Forum Perpustakaan 
dan Literasi serta para pe-
mangku kepentingan untuk 
memperkuat literasi ma-
syarakat. 

Ketujuh, Meningkatkan 
sinergitas dan kolaborasi an-
tar Kementerian/Lembaga, 
Pemerintah Daerah Provinsi, 
Pemerintah Kabupaten/
Kota dalam mengembangkan 
progam dan kegiatan un-
tuk mendukung percapaian 
target nasional peningkatan 
budaya literasi.

Kedelapan, Perpustakaan 
Nasional dan para pemangku 
kepentingan bidang per-
pustakan mendorong per-
cepatan tersusunnya regulasi 
Peta Jalan Pembangunan Lit-
erasi (PJPL).

K e s e m b i l a n ,  P e r -
pustakaan Nasional ber-
sama Perpustakaan Umum, 
Per pus takaan  Khusus, 
Perpustakaan Sekolah/
Madrasah, dan Perguruan 
Tinggi, Asosiasi Profesi, 
Forum Perpustakaan dan 
Literasi serta para pemang-
ku kepentingan mengem-
bangkan jejaring kerjasa-
ma perpustakaan lingkup 
nasional. ● bam

Menko PMK Muhadjir Efendy, saat membuka Rakornas.

M Syarif Bando Ofy Sofi ana M Hasan Sijaya

swimming pool area sebagai 
alternatif  fasilitas hunian.

Seluruh hunian di klaster 
Lake Garden telah dilengkapi 
dengan fasilitas smart home 
meliputi CCTV, smart door 
lock, smart light, dan smoke 
detector. Klaster Lake Garden 
di Grand Wisata Bekasi meru-
pakan rumah ideal bagi keluarga 
yang mendambakan hunian di 
kawasan asri, aman, canggih, 
dan nyaman dalam melakukan 
kegiatan sehari-hari.

CEO Residential National 
Sinar Mas Land, Herry Hend-
arta menjelaskan, Bekasi sangat 

berpotensi menjadi area sunrise 
property. Lokasinya sangat dekat 
dengan Ibu Kota Jakarta dan 
dukungan infrastruktur yang 
maju menjadikan Grand Wisata 
Bekasi mudah diakses dan me-
miliki nilai investasi yang tinggi.  
Hal ini juga didukung dengan 
kehadiran fasilitas komersial 
seperti Mall Living World Grand 
Wisata Bekasi.

“Jangan lewatkan kesem-
patan untuk menikmati keleng-
kapan fasilitas di Lake Garden 
yang merupakan klaster tera-
khir di kawasan Z Living Grand 
Wisata Bekasi. Untuk memiliki 

hunian ini, Sinar Mas Land 
menawarkan beragam promo 
keringanan pembelian seperti 
uang muka (DP) sebesar 0% 
sehingga konsumen dapat 
mencicil DP mulai dari Rp8 
juta per bulan atau setara den-
gan Rp266 ribu per hari.” kata 
Herry dalam keterangannya, 
Kamis (31/3).

Kota mandiri Grand 
Wisata Bekasi dilengkapi 
dengan sederet fasilitas ung-
gulan seperti fasilitas pen-
didikan, kesehatan, lifestyle 
center, olahraga, dan pusat 
rekreasi. ● vit

Sinar Mas Land Luncurkan Klaster
Lake Garden di Grand Wisata Bekasi

BEKASI (IM) - Bekasi 
merupakan salah satu kawasan 
di koridor timur Jakarta yang 
menjadi pusat pertumbuhan 
ekonomi baru Indonesia se-
hingga permintaan akan produk 
residensial, komersial, dan life-
style center terus meningkat. 
Tingginya permintaan hunian 
di kawasan itu juga didukung 
dengan pembangunan infrastuk-
tur yang akan mengintegrasikan 
Grand Wisata dengan berbagai 
lokasi di Pulau Jawa.

Hal tersebut menjadi faktor 
keberhasilan penjualan Sinar 
Mas Land, melalui klaster Sky 
Garden di Kawasan Z Living 
Grand Wisata Bekasi yang telah 
habis terjual sebesar 95 persen 
dalam waktu singkat. Permin-
taan akan hunian di Z Living 
masih tinggi sehingga perusa-
haan kembali menghadirkan 
klaster terbaru yakni klaster Lake 
Garden.

Klaster Lake Graden terdiri 

dari tiga tipe hunian di antaranya 
Luxury dengan luas 144/153 m2 
dijual mulai dari harga Rp2,9 
miliar, Lifestyle dengan luas 
154/125 m2 dijual mulai dari 
harga Rp2,7 miliar, dan Modern 
dengan luas 88/88 m2 dijual 
mulai dari harga Rp1,7 miliar.

Klaster Lake Garden ini 
mengusung hunian dengan 
konsep weekday and weekend 
home. Penghuni dapat menik-
mati keleluasaan berkendara 
ke tempat kerja dan kenyaman 
beristirahat di hari kerja. Di sisi 
lain, penghuni juga bisa me-
nikmati akses privat langsung 
menuju danau, taman, hingga 
jogging track yang dapat digu-
nakan untuk berakhir pekan 
bersama keluarga.

Setiap unit terdiri atas tiga 
lantai, yang dilengkapi 5+1 
kamar tidur, 2 kamar mandi, 2 
carport dan kanopi dan sky gar-
den. Terdapat taman belakang 
yang luas hingga dapat dibangun 

CEO Residential National Sinar Mas 
Land, Herry Hendarta menjelaskan, 
Bekasi  sangat berpotensi menjadi area 
 sunrise property. Lokasinya sangat dekat 
 dengan Ibu Kota Jakarta dan dukungan 
 infrastruktur yang maju menjadikan 
Grand Wisata Bekasi mudah diakses dan 
memiliki nilai investasi yang tinggi.  

Bappenas dan BKPM Pacu investasi
JAKARTA (IM) - Men-

teri PPN/Bappenas Suharso 
Monarfa dan Menteri Investa-
si/BKPM Bahlil Lahadalia 
menandatangani Nota Kes-
epahaman untuk mendorong 
investasi dalam rangka mendu-
kung prioritas pembangunan.

“Ada semacam ketidaknya-
manan kepemilikan atas suatu 
data yang diperlukan dalam 
rangka perencanaan pemban-
gunan nasional, sebenarnya itu 
intinya,” kata Menteri Suharso 
dalam Penandatanganan Nota 
Kesepahaman antara Kemen-
terian PPN/Bappenas dan 
Kementerian Investasi/BKPM 
yang disaksikan secara daring, 
Kamis (31/3).

Suharso mengatakan, Ke-
menterian PPN/Bappenas 
membutuhkan data-data yang 
dimiliki oleh BKPM guna 
menyusun kerangka ekonomi 
Indonesia terutama dalam 
menghitung laju investasi yang 
dibentuk oleh swasta. Namun 
pihaknya kesulitan mendapat-
kan data tersebut dari Ke-
menterian Investasi/BKPM. 
“Harus diperintah sama Pak 
Menteri baru teman-teman 
BPKM mau share datanya,” 
ujarnya.

Suharso juga menyam-
paikan kekesalannya terha-
dap kontribusi sektor industri 
manufaktur terhadap PDB 
yang tidak kunjung di atas 20 
persen seperti sebelum era re-
formasi yang pernah mencapai 
24 persen. Padahal pemerintah 
telah merumuskan berbagai 
kebijakan untuk mendorong 
peningkatan investasi.

“Kita mengatakan mena-
klukkan investasi tapi indus-
tri manufaktur tidak naik, 
kita bicara mengenai hilirisasi 
luar biasa, tapi pencatatannya 
ke industri manufaktur tidak 
bergerak, something wrong. 
Jadi kami minta data-data itu,” 
jelasnya.

Menurut ahli seperti World 
Bank, lanjutnya, negara disebut 
sebagai negara industri jika 
kontribusi industri manufaktur 
di atas 20 persen. Jika Indone-
sia berhasil mewujudkan itu 
dalam 3 atau 4 tahun men-
datang, Suharso memprediksi 
pendapatan per kapita Indone-
sia bisa mencapai 7.800 dolar 
AS, kemudian mencapai 12 
ribu dolar AS pada tahun 2036.

Menteri Bahlil dalam kes-
empatan yang sama menyam-
paikan bahwa pihaknya siap 
berkoordinasi dengan Kemen-
terian PPN/Bappenas untuk 
mencapai target investasi. Ia 
memerintahkan jajarannya 
untuk membuat aplikasi On-
line Single Submission yang 
khusus menyediakan Laporan 
Kegiatan Penanaman Modal 
(LKPM).

“Ada realisasi investasi dan 
master list yang akan menghi-
tung bahan baku dan barang 
mesin untuk memverifikasi 
data tentang industri manu-
faktur, itu saja kuncinya,” kata 
Bahlil.

Penandatanganan Nota 
Kesepahaman antara Men-
teri PPN/Bappenas Suharso 
Monarfa dan Menteri Investa-
si/BKPM Bahlil Lahadalia di 
Jakarta, Kamis (31/3). ● dot

Dharma Mitra, Senior Managing Director HC & Legal PT Modernland 
Realty Tbk. (kedua kiri) saat menerima penghargaan Top Corporate 
Social Responsibility (CSR) Awards 2022.

PT Modernland Realty Tbk. Raih Penghargaan TOP CSR Awards 2022
JAKARTA (IM) - PT Mod-

ernland Realty Tbk. meraih 
penghargaan pada ajang Top 
Corporate Social Responsibil-
ity (CSR) Awards 2022 yang 
diselenggarakan Majalah Top 
Business bekerja sama dengan 
beberapa konsultan CSR, aso-
siasi bisnis dan asosiasi CSR, 
serta didukung oleh asosiasi 
wartawan CSR Indonesia.

Penghargaan TOP CSR 
Awards 2022 bertajuk “Menjadi 
Perusahaan yang Bertanggung 
Jawab, Merupakan Kunci Strate-
gi untuk Pertumbuhan Bisnis 
yang Berkelanjutan” itu digelar 
untuk mendorong peningkatan 
efektivitas dan kualitas program 
CSR perusahaan-perusahaan 
yang beroperasi di Indonesia.

Kategori penghargaan TOP 
CSR Awards 2022 untuk pe-
rusahaan/ organisasi, dikla-
sifikasikan dalam 5 tingkatan 
kelas Bintang (Stars), yang dinilai 
berdasarkan kriteria Keselarasan 
Inisiatif  CSR (atau Dukungan 
Program CSR) terhadap strategi 
Bisnis Perusahaan, Tingkat 
adopsi Kebijakan dan program 
CSR terhadap ketentuan ISO 
26000:2010 Social Responsibil-
ity. (Baik yang dilakukan divisi 
CSR maupun klaim/pengakuan 
dari divisi lain di luar CSR yang 
terkait klausa-klausa/ subyek inti 

di ISO 26000 SR), Sistem Tata 
Kelola CSR (terkait Perenca-
naan, Pelaksanaan, Monitoring, 
Pelaporan, dll), Tingkap adopsi 
CSR terhadap konsep CSV 
(Creating Shared Value / Ber-
bagi manfaat bersama, dengan 
para pemangku kepentingan), 
dan CSR Unggulan yang dapat 
menjadi contoh/dapat direko-
mendasikan kepada perusahaan 
lain.

PT Modernland Realty Tbk. 
berhasil meraih penghargaan 
TOP CSR Awards 2022 di 
Kategori #Star 4 sementara 
William Honoris selaku Presi-
dent Director PT Modernland 
Realty Tbk. meraih penghargaan 
TOP Leader on CSR Commit-
ment 2022. 

Penyerahan penghargaan 
digelar di Dian Ballroom – Ho-
tel Raffl es Jakarta, Rabu (30/3). 
Penghargaan diterima langsung 
oleh Dharma Mitra, Senior 
Managing Director HC & Legal 
PT Modernland Realty Tbk. 

“PT Modernland Realty 
Tbk. berkomitmen untuk 
melaksanakan program Tang-
gung Jawab Sosial dan Lingkun-
gan (TJSL) sebagai wujud nyata 
dalam menumbuhkan pemban-
gunan berkelanjutan yang tidak 
hanya berpusat pada kepent-
ingan ekonomis semata, tetapi 

diimbangi dengan pemenuhan 
tanggung jawab pada aspek ling-
kungan dan sosial kemasyaraka-
tan. Pelaksanaan program TJSL 
Perseroan selalu mengacu pada 
peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dan kebijakan 
regulator,” ujar Dharma Mitra, 
dalam siaran pers tertulis, Kamis 
(31/3). 

Visi TJSL Perseroan adalah 
menjadi perusahaan yang ter-
percaya dan bertanggung jawab 
terhadap para pemangku ke-

pentingan. 
Visi tersebut selanjutnya 

dijabarkan menjadi 3 misi TJSL, 
yaitu mendukung dan menjaga 
kepentingan dari para pemangku 
kepentingan internal dan ekster-
nal, mendukung pemberdayaan 
masyarakat sekitar, membantu 
mengurangi penderitaan sosial, 
dan menjalin hubungan serta 
komunikasi yang aktif  dengan 
masyarakat luas, juga mendu-
kung kelestarian dan keindahan 
lingkungan hidup.

“Untuk memastikan 
pelaksanaan program TJSL 
di semua lingkup Perseroan 
dapat terkelola dan berjalan 
dengan baik maka Perseroan 
telah membentuk fungsi Hu-
man Resources yang ber-
fungsi untuk melaksanakan 
komitmen dan inisiatif  TJSL. 

Secara struktural Fungsi 
Human Resources berada di 
bawah pengawasan Direksi dan 
Dewan Komisaris,” pungkas 
Dharma Mitra. ● kris

Klaster residensial terbaru yakni Lake Garden di Kawasan Z Living Grand Klaster residensial terbaru yakni Lake Garden di Kawasan Z Living Grand 
Wisata Bekasi.Wisata Bekasi.
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