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Sri Mulyani Sebut Subsidi BBM
 Melampaui Rp698 Triliun
“Upaya perbaikan ketepatan sasaran 
subsidi energi akan dilakukan secara 
hati-hati, bertahap, dan mempertim-
bangkan kondisi pemulihan ekonomi se-
cara nasional dan dampaknya terhadap 
seluruh masyarakat,” kata Sri Mul yani.

Saat ini rumah tangga 
miskin dan tidak mampu hanya 
menikmati 5 persen dari sub-
sidi Solar dan 20 persen subsidi 
Pertalite yang akan meningkat-
kan kesenjangan makin tinggi 
antar masyarakat.

“Upaya perbaikan kete-
patan sasaran subsidi energi 
akan dilakukan secara hati-hati, 
bertahap, dan mempertim-
bangkan kondisi pemulihan 
ekonomi secara nasional dan 
dampaknya terhadap seluruh 
masyarakat,” katanya.

Upaya tersebut dilakukan 
secara simultan melalui proses 
kalibrasi untuk melindungi 
masyarakat miskin dan rentan, 
menjaga proses pemulihan 
ekonomi, dan melakukan 
langkah-langkah konsolidasi 
penyehatan APBN.

Sri Mulyani  juga menga-
takan RAPBN 2023 diran-
cang dengan optimisme dan 
kewaspadaan di tengah awan 
gelap perekonomian global. 
“Optimisme dilandasi oleh 
pemulihan ekonomi hingga 
triwulan kedua yang tumbuh 
mengesankan yaitu 5,44 per-

sen, dengan tingkat pertum-
buhan ini termasuk yang ter-
tinggi di G20 dan ASEAN,” 
ujarnya.

Pertumbuhan ekonomi 
Indonesia pada kuartal II 
2022 lebih baik dibanding-
kan negara-negara maju dan 
berkembang lain yang justru 
mengalami penurunan per-
tumbuhan karena tekanan in-
fl asi dan pengetatan kebijakan 
moneter.

Sementara itu infl asi In-
donesia juga dinilai masih 
berada di tingkat moderat 4,94 
persen pada Juli 2022. “Ki-
nerja pertumbuhan dan infl asi 
hingga semester I 2022 mem-
berikan landasan optimisme. 
Namun kita tetap menjaga 
kewaspadaan tinggi karena 
awan tebal dan gelap dalam 
bentuk infl asi, kenaikan suku 
bunga, pengetatan likuiditas, 
dan pelemahan ekonomi serta 
ketegangan geopolitik,” kata 
Sri Mulyani.

Semua faktor penyebab 
ketidakpastian ekonomi terse-
but, menurutnya, juga mulai 
melanda perekonomian Eropa, 

Amerika Serikat dan RRT. 
“Kondisi ini menimbulkan 
rambatan negatif  ke selu-
ruh dunia, dalam bentuk 
krisis pangan dan energi se-
bagai akibat disrupsi rantai 
pasok dan kenaikan sangat 
tajam harga-harga pangan 
dan energi dunia,” ucapnya.

Lebih jauh ia menga-
takan, kenaikan suku bunga 
juga menyebabkan gejolak 
di pasar uang dan arus 
modal ke luar dari nega-
ra-negara berkembang 
yang berpotensi semakin 
melemahkan nilai tukar 
dan memaksa suku bunga 
disesuaikan naik.

“Dampak rambatan 
global ini dapat mengancam 
ekonomi Indonesia dalam 
bentuk tekanan harga in-
fl asi, pelemahan permintaan, 
dan pertumbuhan ekonomi. 
APBN 2023 kembali akan 
dihadapkan pada tantangan 
dan tugas berat yaitu men-
jadi pelindung atau shock 
absorber bagi masyarakat, 
ekonomi, dan negara,” kata 
Sri Mulyani. ● pan

JAKARTA (IM) - Menteri 
Keuangan  Sri Mulyani Indrawati 
mengingatkan bahwa subsidi 
dan kompensasi Bahan Bakar 
Minyak (BBM) dapat mencapai 
lebih dari Rp698 triliun sampai 
akhir 2022.

Jumlah tersebut melam-
paui kuota yang ditetapkan 
dalam Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN) 
2022 senilai Rp502,4 triliun 
yang disebabkan oleh tren 
kenaikan harga minyak dunia, 
pelemahan kurs Rupiah dan 
konsumsi Pertalite dan Solar 
yang besar.

“Jumlah subsidi dan kom-
pensasi ini diperkirakan akan 
habis dan bahkan terlam-
paui mencapai di atas Rp698 

triliun hingga akhir tahun. 
Ini akan menjadi tambahan 
belanja RAPBN 2023,” kata 
Sri Mulyani dalam Rapat 
Paripurna DPR RI di Jakarta, 
Selasa (30/8).

Adapun kuota subsidi 
dan kompensasi BBM se-
nilai Rp502,4 triliun telah 
meningkat tiga kali lipat dari 
kuota awal 2022 karena harga 
keekonomian BBM dengan 
harga yang ditetapkan oleh 
pemerintah semakin besar,

Pemerintah akan terus 
berupaya memperbaiki kete-
patan sasaran subsidi energi 
sehingga bisa dirasakan oleh 
masyarakat miskin dan rentan 
yang memang membutuhkan 
bantuan.

FOTO/ANT

PROYEKSI PENERIMAAN
PAJAK 2023

Petugas melayani wajib pajak di salah satu kan-
tor pelayanan pajak pratama di Jakarta, Selasa 
(30/8). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 
memprediksi penerimaan perpajakan pada 
APBN 2023 sebesar Rp2.016,9 triliun, lebih tinggi 
dibandingkan dengan outlook 2022 sebesar 
Rp1.924,9 triliun.

Kementerian PUPR Gandeng Sinar Mas Land Gelar Fun Ride Hapernas
BSD CITY (IM) - Ke-

menterian Pekerjaan Umum 
dan  Per umahan  Rakya t 
(PUPR) menggandeng Sinar 
Mas Land menggelar Fun 
Ride Hari Perumahan Na-
sional (Hapernas) 2022 di 
kawasan BSD City, Kabupaten 
Tangerang,  Minggu (28/8) 
lalu. 

Kegiatan sepeda santai 
tersebut menempuh jarak 7,2 
kilometer di sepanjang jalan 
kawasan BSD City dan diikuti 
ratusan peserta yang merupak-
an para pegawai Kementerian 
PUPR, komunitas pesepeda 
serta masyarakat umum.  

“Kegiatan Fun Ride ini 
kami selenggarakan dalam 
rangka memperingati Haper-
nas guna mengingat Kongres 
Perumahan Rakyat Sehat 25 
Agustus 1950. Acara ini juga 
menjadi momentum pemang-
ku kepentingan bidang pe-

rumahan untuk berkola borasi 
mewujudkan hunian layak, 
aman dan terjangkau untuk se-
luruh masyarakat Indonesia,” 
ujar Direktur Jenderal Peruma-
han Kementerian PUPR, Iwan 
Suprijanto . 

Tampak hadir dalam ke-
giatan Fun Ride Hapernas 
2022, perwakilan dari Sinar 
Mas Land antara lain Herry 
Hendarta (Direktur Sinar 
Mas Land), Ignesjz Kemala-
warta (Advisor President 
Office Sinar Mas Land), 
Rama Devy Simbolon (Head 
of  Corporate Affairs and 
Regulations Sinar Mas Land), 
Atikah Sunarya (Head of  
Corporate Communications 
Sinar Mas Land), Yanto Sury-
awan (VP Ecosystem Acqui-
sition and Partnership Sinar 
Mas Land), Yani C. Dewi 
(Head of  Retail Malls Sinar 
Mas Land) dan Rizki Zandra 

Hunian TOD Diminati, Penjualan Properti ADCP di Pameran IPEX Laris Manis
JAKARTA (IM) - Melan-

jutkan kesuksesan Indonesia 
Properti Expo (IPEX) sebelum-
nya, PT Adhi Commuter Prop-
erti Tbk. (ADCP) pengembang 
properti terintegrasi dengan 
transportasi massal pertama dan 
terbesar di Indonesia kembali 
mencatatakanlonjakan penjua-
lan pada gelaran IPEX yang 
berlangsung pada 13-21 Agustus 
2022 lalu di Jakarta Convention 
Center. 

Melalui gelaran pameran ini 
ADCP berhasil mencatatkan 
kontrakmarketing sales hunian 
Transit Oriented Development 

(TOD) sebesar Rp 117 miliar. 
Direktur Pemasaran ADCP 

Indra Syahruzza mengatakan 
bahwa prestasi di IPEX tahun 
ini menggambarkan bahwa 
hunian TOD kian diminati 
masyarakat. 

“Kami melihat antusias 
memasyarakat akan properti 
khususnya hunian TOD ter-
gambar dalam acara IPEX 
2022 ini. Masyarakat mulai 
memahami bahwa memiliki 
hunian yang dekat dengan 
transportasi massal dalam hal 
ini Light Rapid Transit akan 
memberikan kemudahan mobil-

itas terutamamasyarakat dengan 
produktivitas tinggi. Pencapa-
ian ini juga menggambarkan 
pergeseran market demand ke 
hunian yang terintegrasi dengan 
transportasi massal,” ungkap 
Indra, dalam siaran pers tertulis, 
Selasa (30/8). 

Lebih lanjut Indra menjelas-
kan bahwa ADCP optimistis 
dengan pencapaian marketing 
sales pada tahun 2022. 

Semester I ADCP berhasil 
mencatatkan kenaikan market-
ing sales sebesar 47% YoY, 
ditambah terjualnya 166 unit 
pada IPEX dengan tiga proyek 

penopang tertinggi dalam perai-
han kontrak meliputi LRT City 
Bekasi - Eastern Green sebesar 
17%, diikuti LRT CityBekasi - 
Green Avenue sebesar 16%, dan 
LRT City Ciracas sebesar 13%. 

“Kami optimistis dengan 
pencapaian marketing sales 
sampai akhir tahun 2022, hunian 
TOD ADCP kedepansemakin 
diminati masyarakat.” ungkap 
Indra.

Tahun ini, pengembangan 
untuk ke 12 proyek akan terus 
diakselerasi dan ADCP akan-
berfokus terhadap percepatan 
penyelesaian pembangunan 

project di Bekasi, Sentul 
danTangerang. 

Selain itu untuk mengem-
bangkan bisnis recurring 
income dalamwaktu dekat 
ADCP akan menghadirkan 
GranDhika Property Services 
(GPS), ini merupakan sebuah 
layananjasa pengelolaan sewa 
hunian yang ditujukan untuk 
konsumen LRT City yang 
ingin menjadikan hunian 
sebagai investasi untuk dis-
ewakan dengan kerjasama 
yang mudah dansharing prof-
it yang menguntungkan bagi 
konsumen. ● kris

Iwan Suprijanto (Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat) dan Herry Hendarta (Direktur Sinar Mas 
Land) bersama peserta lain saat pembukaan Fun Ride Hapernas Kemen-
terian PUPR di BSD City.

(Smart City Specialist Sinar 
Mas Land). 

Sedangkan sejumlah pe-
jabat dari Direktorat Jenderal 
Perumahan yang hadir antara 
lain Ketua Panitia Pelaksana 
Hapernas 2022 yang juga 
menjabat Sekretaris Direk-
torat Jenderal Perumahan, 
M. Hidayat, Bisma Staniarto 
(Direktur Kepatuhan In-
tern), KM. Arsyad (Direktur 
Rumah Swadaya), dan Aswin 
Grandiarto Sukahar (Direk-
tur Rumah Susun). 

Iwan juga mengucapkan 
terima kasih kepada Sinar 
Mas Land yang telah bekerja 
sama dan menyelenggarakan 
kegiatan Fun Ride Hapernas 
ini di tempat yang indah 
dan sejuk. “Kementerian 
PUPR juga mengajak para 
pegawai dan seluruh ko-
munitas sepeda yang ada 
serta berharap dukungan agar 

program perumahan di Indo-
nesia dapat berjalan dengan 
baik di lapangan.  Kami juga 
berharap para stakeholder 
perumahan dan masyarakat 
umum dapat melihat con-
toh tempat tinggal vertikal 
dan tapak secara langsung 
di BSD City yang dibangun 
dengan konsep smart city, 
green building, serta memiliki 
kawasan Transit Oriented 
Development (TOD) yang 
saling terintegrasi,” ujarnya. 

Hadiah menarik juga 
disediakan oleh pihak panitia 
yang berasal dari Direktorat 
Kepatuhan Intern Direktorat 
Jenderal Perumahan Kemen-
terian PUPR serta Sinar Mas 
Land untuk para peserta yang 
telah berpartisipasi dalam Fun 
Ride Hapernas ini. 

Selain kegiatan Fun Ride, 
acara Hapernas ini juga dilak-
sanakan dengan agenda pe-
ninjauan perumahan berkon-
sep hijau dan berkelanjutan 
yang telah diterapkan Sinar 
Mas Land. Para pejabat di ling-
kungan Direktorat Jenderal Pe-
rumahan Kementerian PUPR 
didampingi Direksi Sinar Mas 
Land meninjau langsung ka-
wasan hunian NavaPark BSD 
City yang telah mendapat 
sertifikasi sebagai kawasan 
hijau dari Green Building 
Council Indonesia dengan 
peringkat Gold karena berhasil 
mene rapkan sustainable develop-
ment dalam pembangunannya. 
Sejumlah peserta dan jajaran 
Kementerian PUPR juga me-
nyambangi show unit Tanakayu 
yang merupakan kawasan hu-
nian terbaru di BSD City yang 
berkonsep compact houses 
untuk milenial dan keluarga 
muda.  

Pada kegiatan Fun Ride 
Hapernas 2022 tersebut, pi-
hak Kementerian PUPR dan 
Sinar Mas Land juga mem-
berikan tanda mata berupa 
sepeda khusus penyandang 
disabilitas yang diberikan 
kepada   anggota komunitas 
sepeda Jakarta Collaboride 
yang aktif  bersepeda yakni 
Aisyah Ayu Cita. 

Direktur Sinar Mas Land, 
Herry Hendarta  mengaku 
sangat senang bisa menjadi 
tuan rumah penyelenggaraan 
Fun Ride Hapernas. “Adanya 
penyelenggaraan Hapernas 
juga mampu meningkatkan 
kebersamaan antara peme-
rintah dan para pengembang 
perumahan di Indonesia. 
Tahun ini Sinar Mas Land 
memasuki usianya yang ke-50 
dan siap mendukung pro-
gram perumahan di Indone-
sia,” ujar Herry. ● vit


