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Menghadapi tahun 2023 
yang diprediksi akan menjadi 
tahun yang menantang bagi 
perekonomian dunia, pT Bank 
negara indonesia (persero) 
Tbk atau Bni optimistis tetap 
tumbuh positif.

direktur Utama Bni Royke 
Tumilaar mengatakan, ekonomi 
di dalam negeri harus memiliki 
banyak kegiatan, agar memiliki 
multiplier effect pada pertum
buhan di tengah ketidakpastian 
di tahun depan.

Menurutnya, perbankan se
bagai intermediasi tidak boleh 
menargetkan pertumbuhan 
kinerja stagnan atau bahkan 
takut. pasalnya, hal tersebut 
akan mendorong penurunan 
transaksi sehingga membuat 
ekonomi semakin terpuruk.

“Maka dari itu, kami fokus 
dengan transformasi. Kami 
berharap Bni menjadi bank 
yang lebih kompetitif dengan 
digitalisasi. Tidak hanya di 
sisi produk, tapi juga proses 
bisnis, operating cost yang 
terkendali,” katanya dalam 

keterangan resmi, Ming gu 
(18/12).

Royke melanjutkan, ta hun 
lalu Bni berhasil menambah 
modal sehingga membuat 
le vel modal menjadi sangat 
cukup kuat untuk menyerap 
risiko maupun ekspansi dalam 
menjawab berbagai peluang 
tahun depan.

“Kami memiliki level likuidi
tas yang sangat ample, sejauh ini 
sangat bisa dikelola dengan baik. 
Ke depannya kami berharap 
banyak peluang yang dapat kami 
garap, baik organik maupun 
anorganik,” kata Royke.

Tahun depan, tegasnya, 
Bni akan tetap fokus ke seg
men consumer, korporasi 
serta UMKM yang berorien
tasi ekspor untuk menjadi en-
gine pertumbuhan Bni.

“Kami mau membantu 
UMKM untuk go global, ban
tu mereka supaya bisa ekspor, 
sehingga dapat meningkatkan 
kapabilitas usaha sekaligus 
profitabilitas buat mereka,” 
pungkasnya. ■ DWI

pT adhi Commuter properti 
Tbk (adCp), pengembang 
properti berbasis transportasi 
massal pertama dan terbesar 
di indonesia, berhasil menda
patkan apresiasi dari berbagai 
pihak di kuartal ke iV2022. 

Setelah sebelumnya meraih 
penghargaan indonesia pro
perty awards, adCp melalui 
salah satu proyeknya LRT 
CiTY Jatibening, menorehkan 
prestasi sebagai The Winner of 
Connectivity Condo Develop-
ment di tingkat asia dalam 
gelaran Property Guru Asia 
Property Awards yang digelar 
di Bangkok, Thailand. 

LRT CiTY Jatibening sebagai 
salah satu hunian Transit Ori-
ented Development (TOd) di 
indonesia berhasil menda
patkan penghargaan setelah 
berkompetisi dengan 19 negara 
yang turut berpartisipasi. Be
berapa negara di antaranya 
Singapura, Malaysia, Thailand, 
Vietnam, Kamboja, Filipina, 
Japan, australia dan india. 

Daftar kandidat finalis pe
raih penghargaan ini dinilai 
secara transparan dan kredi

bel oleh panel pakar industri 
independen. Serta pengawas 
terpercaya di bidang indus
tri properti, sebagai tim juri 
yang berasal dari berbagai 
negara asia dengan melihat 
aspek inovasi, estetika dan 
manfaat yang diberikan oleh 
pengembang. 

Selain LRT CiTY Jatibening, 
adhi CiTY Sentul meraih 
Highly Commended of Best 
Connectivity Housing Develop-
ment dalam ajang yang sama.

direktur Utama adCp Riz
kan Firman mengungkapkan, 
penghargaan dan apresiasi ini 
merupakan wujud kepercayaan 
berbagai pihak kepada adCp 
untuk menjadi pengembang 
properti berkonsep TOd perta
ma dan terbesar di indonesia. 

“Terima kasih atas apresiasi 
yang diberikan kepada adCp. 
penghargaan ini menjadi ke
banggaan bagi kami karena 
membawa nama indonesia di 
kancah internasional. ini bukti 
bahwa adCp diakui sebagai 
properti TOd terbaik di indo
nesia,” ucapnya dalam ketera
ngan resmi, kemarin. ■ DWI

Berhasil Kembangkan UMKM

Pegadaian Diganjar Penghargaan 

pengaMaT ekonomi dari Uni
versitas gadjah Mada (UgM) 
Fahmy Radhi menilai, pembe
rian insentif kendaraan listrik 
merupakan bagian tidak terpi
sahkan dalam pembentukan eco-
system industry nikelBaterai
Mobil Listrik, utamanya dalam 
menciptakan pasar (market 
creation). 

“insentif itu tujuannya untuk 
menekan harga kendaraan lis
trik, yang saat ini masih mahal. 
Kalau harganya terjangkau, 
harapannya konsumen akan mi
grasi ke kendaraan listrik,” ujar 
Fahmi, kepada Rakyat Merdeka, 
kemarin.

Jika pengguna kendaraan lis
trik banyak, paparnya, pasar ken
daraan listrik dalam negeri pun 
akan terbentuk sendiri. Bahkan, 
kendaraan listrik akan diproduksi 
sendiri oleh anakbangsa.

“Kalau ekosistem sudah ter
bentuk, tanpa disuruh pun pT 
perusahaan Listrik negara (per
sero) atau pLn pasti akan in
vestasi dalam Stasiun pengisian 
Listrik Umum (SpLU) di selu
ruh wilayah indonesia. Karena, 
SpLU merupakan investasi yang 
prospektif,” ungkapnya. 

ia mengimbau, pLn meng
gandeng pengusaha atau UMKM 
(Usaha Mikro, Kecil dan Me
nengah) yang tersebar di selu
ruh wilayah indonesia, untuk 

menyediakan SpLU.
“di samping itu, pLn juga 

harus secara istiqomah men
jalankan program migrasi dari 
penggunaan Batu Bara ke energi 
Baru dan Terbarukan (eBT),” 
katanya.

ia menuturkan, untuk men
ciptakan pasar kendaraan listrik, 
presiden Joko Widodo (Jokowi) 
juga telah menerbitkan instruksi 
presiden no.7/2022, tentang 
penggunaan Kendaraan Bermo
tor listrik berbasis Baterai (Bat-
tery Electric Vehicle), sebagai 
Kendaraan dinas bagi pejabat 
pemerintah pusat dan daerah.  
Sayangnya, pasar kendaraan 
dinas tidak begitu besar. Karena 
itu, penciptaan pasar kendaraan 
listrik perlu diperluas pada 
konsumen perorangan, melalui 
pemberian subsidi bagi setiap 
pembelian kendaraan listrik. 

“pemberian subsidi ini bu
kan sematamata untuk orang 
kaya yang mampu membeli 
kendaraan listrik. Tetapi lebih 
untuk mempercepat migrasi dari 
kendaraan fosil ke kendaraan 
listrik, yang ramah lingkungan,” 
ungkap Fahmy.

Menurutnya, negaranegara 
lain juga memberikan insentif 
serupa bagi kendaraan listrik 
secara berkelanjutan. Misal
nya amerika Serikat (aS), Chi
na, norwegia, Belanda dan 

Jepang. 
Tidak hanya negaranega

ra maju saja, negaranegara 
berkembang juga memberikan 
insentif kendaraan listrik, seperti 
Thailand, Vietnam, india, dan 
Sri Lanka. 

ia mewantiwanti, dalam pen
ciptaan pasar kendaraan listrik, 
pemerintah harus mewaspadai 
jangan sampai pasar dalam 
negeri dikuasai produk impor 
dan perusahaan asing, seperti 
industri otomotif konvensional.

“Makanya, pemerintah harus 
mensyaratkan pemberian insen
tif kendaraan listrik, tidak hanya 
keharusan pabrik di indonesia, 
tetapi juga harus mensyarat
kan Tingkat Komponen dalam 
ne geri (TKdn) minimal 75 
persen,” imbaunya.

Untuk diketahui,pemerintah 
berencana memberikan subsidi 

untuk kendaraan listrik.
Menteri perindustrian agus 

gumiwang Kartasasmita me
nyebut, pemerintah akan mem
berikan subsidi pada setiap pem
belian mobil listrik sebesar Rp 
80 juta, mobil listrik hybrid Rp 
40 juta, sepeda motor listrik Rp 
8 juta dan konversi motor listrik 
Rp 5 juta.

“Tujuan pemberian insen
tif kendaraan listrik itu untuk 
memberikan kontribusi penca
paian zero carbon pada 2060,” 
ucapnya, Kamis (15/12).

Subsidi itu, sambung agus, 
diberikan dalam rangka men
dorong penggunaan kendaraan 
listrik di dalam negeri. Subsidi 
diberikan dengan mencontoh 
negara lain yang dilihat peme
rintah sudah maju dalam peng
gunaan kendaraan listriknya. 
eropa misalnya, yang dinilai su
dah mapan dalam memproduksi 
kendaraan listrik.

Terpisah, executive Vice pre
sident (eVp) Transisi ener gi 
dan Keberlanjutan pLn Kamia 
handayani mengaku, pihaknya 
terus aktif mendorong program 
transisi energi menuju net zero 
emission di tahun 2060. Salah sa
tunya, melalui penggunaan ken
daraan bermotor listrik berbasis 
baterai (KBLBB) di indonesia.

“Kami terus mendorong peng
gunaan kendaraan listrik, lewat 
penyediaan Stasiun pengisian 
Kendaraan Listrik Umum (SpK
LU) dan Stasiun penukaran Ba
terai Kendaraan Listrik Umum 

(SpBKLU),” terangnya, melalui 
siaran pers, Kamis (15/12).

apalagi, perseroan juga telah 
mengembangkan fitur Electric 
Vehicle Digital Services (eVdS) 
di aplikasi pLn Mobile, untuk 
memberi kemudahan layanan 
bagi pemilik KBLBB.

“Melalui fitur ini, pelanggan 
pLn dapat mengetahui lokasi 
SpKLU terdekat, juga bisa 
mengontrol dan memonitor 
proses pengisian baterai mobil 
di SpKLU,” kata Kamia.

Sejauh ini, sambungnya, su
dah dilakukan berbagai ko
laborasi dan ada lebih dari 
240 charging station yang sudah 
masuk ke dalam eVdS. Tak 
hanya itu, perseroan juga terus 
melakukan pengembangan pem
bangkit eBT.

“Kami sudah melakukan be
berapa inisiatif. Misalnya, tidak 
lagi membuat kontrak pem
bangunan pembangkit listrik 
berbahan bakar batu bara baru,” 
ucap Kamia.

Sebagai gantinya, kata dia, 
pLn mulai membangun pem
bangkit listrik berbasis eBT. 
Bahkan untuk jangka panjang, 
perseroan juga melakukan 
interkoneksi jaringan listrik, 
khususnya antara pulau Jawa 
sebagai pusat demand listrik 
dengan pulaupulau lain. 

ia menegaskan, untuk mewu
judkan nZe, strategi besarnya 
adalah shifting away, dari pem
bangkit berbahan fosil menjadi 
pembangkit eBT. ■ IMa

Langkah Pemerintah ingin memberi subsidi kendaraan 
listrik patut didukung. Sebab, kebijakan itu mendorong 
produk tersebut laris manis alias diminati masyarakat. 

Tgl. 27-07-1998
No. 3210/1998
Luas 215 M2

Hak Milik
No. 383

Untuk mendapatkan Sertipikat baru sebagai Pengganti Sertipikat yang hilang, berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah, dengan ini diumumkan bahwa :

No

1 2 3 4 7

1 - Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat-Surat
/ Barang Tgl. 20-04-2022 No. STPL/C/219/IV/2022 dari An.
Kepala Kepolisian Resor Sukabumi KA JAGA SPKT I

- Berita Acara Pemeriksaan Tgl.23-04-2022
- Surat pernyataan dibawah sumpah / janji Tgl. 01-12-2022
- Surat pernyataan Tgl. 15-08-2022 bermaterai cukup yang

diketahui oleh :
- Camat Cidahu Tgl. 08-07-2022 No.310/413-Pem dan
- Kepala Desa Cidahu Tgl. 08-07-2022 No. 310/217-2022

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari sejak tanggal Pengumuman ini, bagi mereka yang merasa berkeberatan dapat mengajukan
keberatan-keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat.

Jika setelah 30 (tigapuluh) hari tidak ada  keberatan terhadap permohonan penggantian sertipikat tersebut diatas, maka Sertipikat
 Pengganti akan diterbitkan dan berlaku syah menurut hukum dan sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

Sukabumi, 13-12-2022
Plt. Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Sukabumi

ttd

B. WIJANARKO, A.Ptnh., M.M.
19690904 198903 1 001

8

A. Cibalagung
B. Cidahu
C. Cidahu

Nama /Alamat
Pemohon

Hak Atas
Tanah dan

No. Hak
K e t e r a n g a n

KUSWITO JR 22-12-1998
5 6

Terdaftar
Atas Nama

Tanggal
Pembukuan

Letak Tanah :
a.Jalan/Blok
b.Desa/Kel
c.Kecamatan

PERHATIAN
- Hati-hati terhadap segala bentuk penipuan dengan mengatasnamakan Pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi

PENGUMUMAN
(Tentang Sertipikat Hilang)

Nomor : 330.6 /78 / 2022

G.S/S.U/
N.I.B

Tanggal
No.Hak
Luas

GUNAWAN, SH
Pejaten Timur
No, 50
Kelurahan Pejaten
Timur
Kecamatan Pasar
Minggu
Jakarta Selatan
( selaku kuasa dari
para ahli waris
Kuswito.JR)

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKABUMI

Jl. Suryakencana No. 2 Telp. (0266) 221302 Fax: 229234 Sukabumi 43111

1 2
1 H. MOH ARIEF

bertindak
untuk
dan atas nama
Yayasan
Pembinaan
dan
Pendidikan
Islam
ASSA’ADATUL
ABADIYAH
Jalan
Kemanggisan
Ilir VI RT.010
RW.012,
Kelurahan
Palmerah,
Kecamatan
Palmerah, Kota
Administrasi
Jakarta Barat ,
Provinsi Daerah
Khusus Ibukota
Jakarta.

Jakarta, 19 Desember 2022
A.n Kepala Kantor Pertanahan

Kota Administrasi Jakarta Barat
Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran

ttd
Dhona Fiermansyah Lubis, S.ST

NIP. 19820721 200112 1 002

KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BDAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKART BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jalan Kembangan Utama, Komplek Perumahan Taman Permata Buana
Jakarta Barat, Telp.021-5825868-69

PENGUMUMAN
No.456/ Peng-31.73.300.HP.01.03/XII/2022

1. Surat Kavling Perpetakan Persil No.663 Blok Y III
Djanis B.2, dengan luas tanah 2.900 M2 yang
berlokasi di Jl. Tanjung Duren Utara Raya RT.13/07
No.22, Jakarta Barat, Atas Nama : YAYASAN
ASSA’ADATUL ABADIYAH ( Pemohon ).

2. Surat Pengantar Lurah Tanjung Duren Utara Nomor
: 01/1.711.43 tanggal 22-10-2021 dan dicatat dalam
Register Kecamatan Grogol Petamburan Nomor
: 33/-1.711.34 tanggal 30 Desember 2021,
menyampaikan datadata permohonan hak atas
tanah/bangunan yang diajukan oleh H. MOH ARIEF
seluas ± 2.900 M² terletak di Jalan Tanjung Duren
Utara Raya RT.013 RW.07, Kelurahan Tanjung
Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan,
Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta, tanah tersebut secara
fisik dikuasai pemohon dan tidak dalam keadaan
sengketa
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Kepada siapa yang berkeberatan atas permohonan hak atas tanah tersebut di atas, dapat mengajukan
keberatan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Komplek
Perumahan Taman Permata Buana Jakarta, dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diumumkan dalam
surat kabar dengan melampirkan bukti-bukti Kepemilikannya.
Keberatan-keberatan yang diajukan setelah lewat waktu tersebut, tidak dapat dipertimbangkan dan permohonan
hak atas tanahnya akan dilanjutkan prosesnya sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

hubungan dengan akan diajukannya permohonan hak atas tanah seperti tersebut dibawah ini dan untuk memenuhi Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik dan azas
publisitas sebagaimana UndangUndang No.25 Tahun 2009, maka dengan ini diumumkan sebagai berikut :

3 4 5 6
Jalan Tanjung
Duren Utara
Raya RT.013
RW.07 No.22,
Kelurahan
Tanjung Duren
Utara,
Kecamatan
Grogol
Petamburan,
Kota
Administrasi
Jakarta Barat,
Provinsi Daerah
Khusus Ibukota
Jakarta.

17-11-2022 2107/2022 2.900 - Berdasarkan Surat Tanda Penerimaan
Laporan Kehilangan Surat/Barang dari
Panit SPKT ”II”bertindak atas nama
Kapolres Metro Jak-Bar Nomor
3655/B/XII/2021/Res Jak-Bar/SKPT
tanggal 12 Desember 2021, diterangkan
Surat sebagaimana dimaksud dalam
kolom 7 angka 1, DILAPORKAN OLEH
H. MOH. ARIEF TELAH HILANG

- Berdasarkan Surat  Pernyataan
Penguasaan Fisik tanggal 06-12-2022,
pemohon menyatakantanah tersebut
dikuasai secara fisik
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PETA BIDANG TANAH / SURAT UKUR
NIB.  09.03.02.03.08036No.

NAMA DAN
ALAMAT

PEMOHON SURAT PEROLEHAN TANAH
DARI PEMOHON

LETAK TANAH

TANGGAL NOMORJL.NO.RT.RW,
KEL.,KEC.

LUAS
(m²)

K E T E R A N G A N

SeRaHKaN CINDeRaMaTa: 
Director of Donor Relations 
world Harvest indonesia, 
Jenny Oentoro (kanan) 
menyerahkan cinderamata 
kepada Pendiri Emilie 
Handoko initiative, amelia 
Handoko (kedua kiri),
disaksikan oleh Chief of Vision 
and Strategy ERHa  Ricardo 
Handoko (kiri) dan Emilia 
Handoko usai meresmikan  
pembangunan SmK wahana 
Tegal angus, Tangerang, 
kemarin. Selain membangun 
Gedung SmK wahana Tegal 
angus, Emilie Handoko 
initiative terlibat dalam 
pembangunan lebih dari 
7 Taman Baca Jendela Dunia 
di indonesia.

ama/Rm 

ReSMIKaN SPORT CeNTeR: Pelaksana Tugas Direktur utama 
PT Bank muamalat indonesia Tbk Hery Syafril (kanan) foto  
bersama dengan Direktur muamalat wahyu avianto (tengah) 
dan Chief Human Capital Officer muamalat Riksa Prakoso 
(kiri) sebelum mengikuti pertandingan tenis meja, di muamalat 
Tower, Jakarta, kemarin. Pertandingan tersebut digelar sebagai 
bagian acara untuk meramaikan peresmian Sport Center Bank 
muamalat. Fasilitas ini disediakan untuk karyawan agar rajin 
berolahraga sehingga bisa menunjang produktivitas.

ama/Rm

pT pegadaian, anggota holding 
Ultra Mikro (UMi) konsisten 
mengembangkan UMKM (Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah) 
melalui beragam produk dan 
layanan yang diberikan kepada 
masyarakat.

direktur Jaringan Operasi dan 
penjualan pegadaian eka pe
brian syah mengatakan, pihaknya 
menyalurkan program gadai 
peduli bagi masyarakat yang 
baru memulai usahanya.

“pegadaian memberikan 

pinjaman gadai tanpa bunga, 
sampai plafon pinjaman Rp 2,5 
juta,” ujarnya melalui siaran 
pers, kemarin.

Selain itu, pihaknya menya
lurkan pinjaman KUR (Kredit 
Usaha Rakyat) Syariah dengan 
margin setara dengan enam  
persen setahun. 

“program ini dapat diakses 
di lebih 4 ribu outlet pegadai
an, maupun Sentra Layanan 
Ultra Mikro (SenyuM) yang 
merupakan kolaborasi pegada

ian bersama BRi (Bank Rakyat 
indonesia) dan pT pnM (per
modalan nasional Madani),” 
ungkapnya. 

Saat ini, produk dan layanan 
pegadaian dapat diakses di 
lebih dari 39 ribu agen pe
gadaian. 

Bahkan, untuk mempermudah 
transaksi, nasabah juga dapat 
memanfaatkan aplikasi pega
daian digital atau pegadaian 
Syariah digital.

Menurutnya, aplikasi pegada

ian digital dan pegadaian Sya
riah digital telah diunduh oleh 
lebih dari 5,8 juta nasabah.

“dengan aplikasi ini, nasabah 
dapat menambah saldo tabungan 
emas, melakukan transaksi jual 
(buyback), menggadaikan atau 
mentransfer tabungan emas se
cara digital,” jelasnya.

Tak hanya itu, nasabah da
pat melakukan transaksi lain 
secara real time kapan saja dan 
di mana pun berada.

atas konsistensi perusahaan 

mengembangkan UMKM, pe
gadaian menjadi salah satu 
perusahaan jasa keuangan yang 
mendapatkan apresiasi atas 
par tisipasi membangun negeri, 
melalui acara ‘Kenduri Bagimu 
negeri BUMn Berprestasi’ 
yang digelar Metro TV di Ja
karta, Minggu (18/12).

pada ajang tersebut, pega
dai an bersama BRi dan pnM 
mem peroleh penghargaan un
tuk kategori pengembangan 
UMKM. ■ IMa 

agus Gumiwang Kartasasmita


