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Ada 80 perusahaan yang diajukan untuk 
mendapatkan harga gas bumi tertentu.
Fridy Juwono, Direktur Industri Kimia 
Hulu Kementerian Perindustrian

■ENERGI

Dalam kultur dunia saat 
ini, termasuk di Indo-
nesia, seseorang diang-

gap sebagai "pemimpin" apa-
bila ia mempunyai "karisma." 
Dengan kemampuan orasi 
dan kemampuan interperso-
nal memukau ala Soekarno 
dan Barack Obama, orang 
yang dipimpin merasa "layak 
dipimpin."

Memang tidak ada salah-
nya mempunyai pemimpin 
yang karismatik, sepanjang 
mereka juga mempunyai ke-
mampuan kepemimpinan 
mumpuni yang transformatif 
dan inspiratif. Sayangnya, 
tidak semua orang karismatik 
identik dengan kepemimpin-
an yang baik.

Kepemimpinan yang baik 
sesungguhnya tidak membu-
tuhkan karisma sang pemim-
pin. Bisa saja seorang pemim-
pin itu termasuk dalam kate-
gori introvert (versi Myer 
Briggs Type of Personality 
atau MBTI) dan dipersepsikan 
sebagai seseorang yang "pen-
diam" dan "kurang hangat." 

Karena pada intinya, pe-
mimpin yang baik adalah 
yang membawa perubahan 
positif, bukan yang tampak 
keren dan komunikatif. Tipe 
MBTI seseorang sendiri bu-
kanlah jaminan ia adalah se-
orang pemimpin yang baik 
atau tidak. 

Dari 16 tipe tersebut, tipe-
tipe intuitif seperti INFJ,  
INTJ, ENTP dan ENFP mem-
punyai nilai IQ tertinggi dan 
rasionalitas mereka bertipe 
strategis dan analitis. Mereka 
juga termasuk infl uential, pa-
dahal gaya komunikasi mere-
ka bisa saja jauh dari karis-
matik.

Tipe-tipe MBTI lainnya 
bukan berarti tidak punya 
potensi menjadi pemimpin 
yang baik. Karena kepemim-
pinan adalah skill alias kete-
rampilan, bukan sekadar ta-
lenta dari lahir. 

Kunci kepemimpinan ada-
lah bagaimana dapat mengop-
timalkan pengaruh dan mem-
beri arahan baik dengan gaya 
coaching, mentoring, serving 
(melayani), maupun gaya ko-
munikasi lain untuk penca-
paian tujuan transformatif 
dalam suatu kelompok, baik 
besar maupun kecil. Apa yang 
sesuai dengan mentalitas para 
anggota tim, itulah yang tepat 
digunakan. Minimal untuk 
jangka waktu tertentu. 

Jadi, seorang pemimpin 
bisa saja karismatik maupun 
tidak, sepanjang gol-gol trans-
formasional tercapai. Mencari 
"pemimpin karismatik" sendi-
ri mengandung beberapa risi-
ko yang akan dihadapi. 

Pertama, kita terkadang 
memiliki bias yang "ngawur" 

kepada orang-orang yang "me-
narik" dan "karismatik" secara 
fi sik dan verbal. Dan ini ada-
lah sesuatu yang membahaya-
kan karena sering kali kita ti-
dak memiliki kemelekan me-
madai untuk membedakan 
seseorang yang karismatik 
tanpa patologi dan mereka 
yang memiliki patologi.

Seseorang yang karisma-
tik tanpa patologi mempunyai 
rasa bela rasa, empati dan 
kerendahan hati melebihi 
orang lain. Mereka juga tidak 
butuh dikagumi secara berle-
bihan, karena mereka tidak 
butuh untuk "memenangkan" 
kompetisi yang tidak sehat. 

Kedua, seseorang karisma-

tik dengan patologi membawa 
risiko sangat besar bagi ke-
lompok. Tiga patologi yang 
berpenampakan luar "karis-
matik" adalah para narsistik 
(narcissistic disorder), para 
sosiopat (sociopath), dan para 
psikopat (psychopath). 

Para narsistik adalah me-
reka yang mempunyai rasa 
kekaguman berlebihan kepada 
diri sendiri, manipulatif dan 
tak punya empati. Mereka ha-
rus selalu menang dan cende-
rung menyalahkan orang lain 
ketika mereka kalah. 

Para sosiopat dan psikopat 
memiliki suara hati yang bu-
ruk dan cenderung mencela-
kakan orang lain untuk mera-
ih keuntungan pribadi. Para 
psikopat berat bahkan dikenal 
sebagai pembunuh berantai 
berdarah dingin tanpa rasa 
belas kasihan sama sekali.

Ketiga, data patologi nar-
sistik dan patologi sosiopat 
cukup mengkawatirkan. Nol 
koma lima persen dari popu-
lasi mempunyai patologi nar-
sistik dan 75% di antaranya 
adalah laki-laki. 

Jadi, dari 100 orang, bisa 
dipastikan satu orang adalah 
narsistik akut yang dapat di-
diagnosis dengan Diagnostic 
and Statistical Manual of 
Mental Disorders (DSM-5) 
terbitan American Psychiatric 
Association. Sedangkan sosio-

pat dan psikopat mencakup 
1% sampai 4% dari populasi. 
Bayangkan, dari 100 orang, 
bisa saja lima orang dari me-
reka mempunyai kepribadian 
patologis yang dapat mencela-
kakan kita dan kelompok. 

Keempat, mayoritas nar-
sistik, sosiopat dan psikopat 
mempunyai karisma sebagai 
pemimpin yang komunikatif 
dan dapat dipercaya. Dengan 
kata lain, bisa saja para pe-
mimpin karismatik ternyata 
adalah orang-orang berpatolo-
gi, sedangkan anggota kelom-
pok hanya menuruti keingin-
an mereka secara buta karena 
kemampuan mereka dalam 
meyakinkan orang lain.

Penulis sendiri cukup ke-
nyang dengan pengalaman 
hidup yang berhubungan de-
ngan orang-orang karismatik 
berpatologi. Jadi, sebagai seo-
rang anggota kelompok, penu-
lis tidak lagi mencari pemim-
pin yang karismatik secara 
fisik dan komunikasi. Yang 
lebih penting adalah kemam-
puan mencapai gol secara etis, 
suportif dan inspiratif. 

Gaya komunikasi non-ka-
rismatik semestinya tidak 
menjadi masalah, sepanjang 
efektif dalam pencapaian gol 
dan pengaruh terhadap kultur 
organisasi yang menenang-
kan dan meningkatkan pro-
duktivitas.                 ■

Mencari Pemimpin Yang Tidak KarismatikMencari Pemimpin Yang Tidak Karismatik

Jennie M. Xue, 
Kolumnis Internasional Serial 
Entrepreneur dan Pengajar 
Bisnis, Berbasis di California

JAKARTA. Kementerian Ener-
gi dan Sumber Daya Mineral 
(ESDM) mengungkapkan 15 
proyek Pembangkit Listrik 
Tenaga Sampah (PLTSa) di 12 
daerah bakal masuk Rencana 
Usaha Penyediaan Tenaga 
Listrik (RUPTL) 2021-2030 
yang masih disusun.

Direktur Jenderal Energi 
Baru Terbarukan dan Konser-
vasi Energi (EBTKE) Kemen-
terian ESDM, Dadan Kusdiana 
bilang, selain PLTSa Surabaya 
yang telah beroperasi, seba-
nyak 11 proyek lain masih 
berproses. 

Adapun percepatan proyek 
ini didorong pemerintah anta-
ra lain lewat penerbitan Per-
pres No. 35/2018 tentang Per-
cepatan Pembangunan Insta-
lasi Pengolah Sampah Menjadi 
Energi Listrik Berbasis Tek-
nologi Ramah Lingkungan.

Kendati demikian, Dadan 
memastikan setiap proyek 
memiliki perkembangan bera-
gam. Apalagi ada sejumlah 
kota yang telah memulai pro-
yek sebelum Perpres terbit. 

"Sudah ada lima proyek 
yang telah memiliki pengem-
bang PLTSa," ungkap dia, ke-
marin. 

Dari lima proyek itu, sudah 
ada dua pengembang yang 
memiliki perjanjian jual beli 
listrik (PJBL) dengan PT PLN 
yaitu PT Solo Citra Metro 
Plasma Power dan PT Jakarta 
Solusi Lestari. 

Sementara tiga proyek lain-
nya yakni di Provinsi Jawa 

Barat, DKI Jakarta (Zona Ti-
mur) dan DKI Jakarta (Zona 
Selatan) tengah melaksana-
kan proses lelang. "Enam pro-
yek lainnya masih tahap persi-
apan lelang atau penyusunan 
pre feasibility study (FS)," 
imbuh Dadan.

Harga rata-rata listrik PLTSa 
berkisar US$ 0,1335 per kWh 
atau Rp 1.800 per kWh. Harga 
ini seperti di PLTSa Solo yang 
akan dibeli oleh PT PLN. Har-
ga jual ini terbilang tinggi di-
bandingkan harga listrik EBT 
lainnya di US$ 0,10 per kWh.

Direktur Eksekutif Institute 
for Essential Services Reform 
(IESR) Fabby Tumiwa meni-
lai, tingginya harga jual listrik 
ini karena biaya pengolahan 
sampah cukup mahal. 

Selain itu, pengelola mem-
butuhkan teknologi berbiaya 
tinggi untuk mengolah sam-
pah menjadi energi listrik. 
Fabby mencontohkan, untuk 
teknologi incinerator rata-rata 
membutuhkan US$ 4.000 
hingga US$ 8.000 per kw lis-
trik yang dihasilkan.

Demi menekan harga dan 
mendorong proyek, Fabby 
menilai cukup banyak subsidi 
yang diberikan, salah satunya 
tipping fee. "Pemerintah akan 
memberikan subsidi tipping 
fee Rp 500.000 per ton," jelas 
dia, yang menilai ketentuan 
tipping fee juga membebani 
pemerintah daerah karena 
keterbatasan anggaran.

Filemon A Hadiwardoyo

15 Pembangkit Listrik 
Sampah Masuk RUPTL

PEMBANGKIT EBT■

JAKARTA. Kementerian Per-
industrian mengajukan perlu-
asan implementasi harga gas 
sebesar US$ 6 per mmbtu un-
tuk 13 sektor industri. Peng-
ajuan ini di luar tujuh sektor 
industri yang tercantum da-
lam Peraturan Presiden No-
mor 40/2016. 

Saat ini usulan Kementerian 
Perindustrian tersebut dalam 
kajian Kementerian ESDM. 
Sebelumnya hanya tujuh in-
dustri yang berhak mendapat-
kan harga gas US$ 6 per 
mmbtu. Ketujuh sektor terse-
but adalah industri pupuk, 
petrokimia, oleokimia, baja, 
keramik, kaca dan sarung ta-
ngan karet. 

Ke depan, Kementerian Per-
industrian ingin memperluas 
implementasi untuk 13 sektor 
industri lagi. Adapun 13 sek-
tor itu adalah industri ban, 
makanan dan minuman, pulp 
dan kertas, logam, permesin-
an, otomotif, karet remah, 
refraktori, elektronika, plastik 
fl eksibel, farmasi, semen dan 
asam amino. 

Direktur Industri Kimia 
Hulu Kementerian Perindus-
trian, Fridy Juwono mema-
parkan, sampai saat ini ada 
permintaan dari pelaku indus-
tri lain yang mengharapkan 
keadilan dari kebijakan gas 
industri. "Jadi tak hanya untuk 
tujuh sektor industri, tapi juga 
bisa diimplementasikan pada 
sektor industri lain. Kami su-
dah mengajukan agar dapat 
diperluas ke 13 sektor industri 
untuk mendapatkan harga gas 
US$ 6 per mmbtu," kata dia 
dalam forum webinar dengan 
tema Efektifitas Kebijakan 
Harga Gas dalam Mening-
katkan Daya Saing Industri 
Indonesia, Kamis (24/6). 

Dari 13 sektor industri ini, 

ada 80 perusahaan yang diaju-
kan untuk mendapatkan har-
ga gas bumi tertentu (HGBT) 
dengan alokasi volume gas 
maksimal 169,64 bbtud. Da-
lam proses pengajuan, Kem-
perin mensyaratkan ke 13 in-
dustri tersebut memberikan 
penjelasan dan justifi kasi un-
tuk mendapatkan harga gas 
US$ 6 per mmbtu. 

Dalam hal ini, pelaku indus-
tri harus dapat memperjelas 
proyeksi dan kinerja bisnis 
perihal peningkatan utilitas, 
efi siensi, pembayaran pajak, 
dan terpenting investasi eks-
pansi bisnis setelah menda-
patkan gas murah dari peme-
rintah. "Inilah syarat yang su-
dah kami sampaikan kepada 

asosiasi, kemudian sudah di-
jawab. Saat ini sedang diterus-
kan ke Kementerian ESDM 
untuk dinilai apakah 13 sektor 
industri tersebut layak diberi-
kan," kata Fridy. 

Menurut dia, pelaksanaan 
harga gas murah ke sejumlah 
sektor  industri bertujuan me-
ningkatkan produktivitas dan 
daya saing industri sehingga 
dapat mendorong pertumbuh-
an ekonomi. Saat ini pihaknya 
membidik target ekspor dan 
rencana meningkatkan substi-
tusi produk impor. 

Ketua Asosiasi Semen Indo-
nesia, Widodo Santoso me-
ngatakan, harga gas murah 
khususnya dibutuhkan pro-
duk semen putih. Saat ini har-

ga gas masih tinggi sehingga 
harga jual produk tidak kom-
petitif di pasar luar negeri. 
"Selain ekspor, semen putih 
juga untuk memenuhi kebu-
tuhan infrastruktur dan peru-
mahan di seluruh Indonesia," 
ungkap dia.

Investasi bertambah
Sementara Kementerian 

Perindustrian memperkirakan 
total investasi yang masuk In-
donesia mencapai Rp 191,09 
triliun dari enam sektor indus-
tri. Investasi itu antara lain 
dari 11 perusahaan di sektor 
pupuk dan petrokimia dengan 
nilai Rp 112,86 triliun. 

Kemudian enam perusaha-

an dari sektor baja Rp 70,98 
triliun, empat perusahaan di 
sektor oleokimia Rp 4,54 trili-
un. Sisanya sektor keramik 
Rp 1,96 triliun, sarung tangan 
karet Rp 567,07 miliar dan 
kaca Rp 174 miliar. 

Fridy mengatakan, imple-
mentasi kebijakan HGBT te-
lah memberikan dampak po-
sitif bagi industri. 

"Terjadi peningkatan utilitas 
industri penerima harga gas 
bumi tertentu. Di industri 
kaca, terjadi peningkatan uti-
litas sampai dengan 100%, ke-
mudian industri keramik 
mampu pulih dengan cepat 
dan utilitas meningkat terus 
hingga pada akhir tahun lalu 
mencapai 70%," jelas dia.    ■

Gas Murah Akan Diperluas
Kementerian Perindustrian mengusulkan 13 sektor industri bisa mendapatkan gas murah

Arfyana Citra Rahayu

Pelatihan Keterampilan

KONTAN/Baihaki

Peserta rehabilitasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif (napza) mengikuti pelatihan di Balai Residen Galih 
Pakuan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ( 24/6). Kegiatan ini merupakan bagian dari pembinaan rutin bagi para peserta rehabilitasi 
untuk melatih kemandirian dan keterampilan agar dapat berdaya saing di dunia kerja, sehingga dapat meninggalkan kebiasaan 
lama mengonsumsi napza. Di lokasi ini, para peserta menjalani rehabilitasi selama 4-6 bulan tergantung tingkat kecanduan, serta 
mendapatkan pelatihan tambahan seperti sablon, barista, budi daya ikan, pertanian dan pembuatan telur asin. 
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Insentif tersebut juga akan meningkatkan 
kinerja usaha Lippo di sektor properti.
John Riady, Chief Executive Officer  
PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR)

Gerai

Hutama Karya Memacu 
Proyek Bedungan Way Apu

JAKARTA. PT Hutama Karya (Persero) mempercepat pe-
ngerjaan proyek Bendungan Way Apu di Kabupaten Buru, 
Maluku. Proyek pembangunan bendungan ini terbagi da-
lam dua paket pekerjaan, yaitu paket 1 berupa pembangun-
an bendungan utama dan paket 2 berupa pembangunan 
bangunan pelimpah (spillway) serta fasilitas lainnya.

Direktur Operasi I PT Hutama Karya, Novias Nurendra 
mengungkapkan, meski pekerjaan fisik sempat tertunda 
karena proses pembebasan lahan yang memakan waktu 
kurang lebih 2,5 tahun, namun pihaknya optimistis dapat 
menyelesaikan proyek tersebut sesuai target, yakni pada 
November 2022. “Tim di lapangan baru mulai pekerjaan 
konstruksi pada Agustus 2020 dan sampai Februari tahun 
ini progresnya sudah mencapai 23,05%,” ungkap dia dalam 
keterangan tertulis, Rabu (3/3).

Hutama Karya bersama PT Jaya Konstruksi tengah mem-
percepat pengerjaan proyek paket 2 dengan total nilai 
kontrak sebesar Rp 1,01 triliun yang dananya bersumber 
dari APBN tahun 2017 - 2022. Beberapa upaya percepatan 
pun dilakukan untuk mencapai target tersebut.

Rilis Film Indonesia Melalui OTT

ANTARA/Yulius Satria Wijaya

Warga mengakses layanan film daring melalui perangkat elektronik di Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/3). Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif Republik Indonesia menyatakan pandemi Covid-19 membuat pelaku industri perfilman tak bisa memutar hasil produksinya di bioskop. Mereka pun 
harus beradaptasi dengan merilis film melalui layanan over the top (OTT) atau layanan dengan konten berupa data sebagai dampak dari bioskop yang 
belum bisa sepenuhnya beroperasi.

Harga Batubara Tertekan 
Konsumsi Listrik China

JAKARTA. Harga batubara acuan (HBA) melemah pada 
bulan Maret 2021. Kementerian Energi dan Sumber Daya 
Mineral (ESDM) menyebutkan bahwa HBA pada perda-
gangan bulan Maret tahun ini menurun US$ 3,3 per ton 
menjadi US$ 84,49 per ton. 

Juru Bicara Kementerian ESDM Agung Pribadi mengata-
kan, penurunan HBA berdasarkan pertimbangan terhadap 
kelesuan permintaan listrik di Tiongkok yang berdampak 
pada minimnya permintaan batubara ke negara tersebut. 
"Setelah berakhirnya perayaan tahun baru Imlek dan men-
jelang berakhirnya musim dingin, konsumsi listrik di pusat-
pusat bisnis Tiongkok mulai lesu," ujar dia dalam keterang-
an tertulis, Selasa (2/3).

Lebih lanjut, Agung menambahkan bahwa penurunan 
konsumsi listrik dibarengi dengan kebijakan untuk me-
ningkatkan produksi batubara domestik di negara-negara 
tujuan ekspor. Hal ini dijumpai pada Tiongkok dan India.

"Pemerintah Tiongkok dan India mendorong peningkat-
an produksi batubara dalam negeri untuk mengimbangi 
kebijakan relaksasi impor batubara kedua negara terse-
but," imbuh Agung.  

Grup Usaha Properti dan 
Otomotif Nikmati Insentif
Guyuran insentif pajak berpotensi mengerek bisnis properti dan otomotif pada tahun ini

JAKARTA. Prospek bisnis 
properti dan otomotif kembali 
menggeliat. Kondisi tersebut 
tak lepas dari guyuran insentif 
pajak untuk dua sektor bisnis 
tersebut.

Per awal Maret 2021, peme-
rintah resmi merilis aturan 
diskon pajak pertambahan 
nilai ditanggung pemerintah 
(PPN DTP) untuk rumah ta-
pak dan rumah susun serta 
diskon pajak penjualan atas 
barang mewah (PPnBM) DTP 
untuk kendaraan.

Bisnis properti yang lesu 
selama pandemi korona tahun 
lalu kini kembali berdenyut. 
Salah satu pemain properti 
yang bakal menikmati insentif 
ini adalah Grup Lippo.

Chief Executive Officer PT 
Lippo Karawaci Tbk (LPKR) 
John Riady menyebutkan, sti-
mulus ini bakal mendongkrak 
kinerja Grup Lippo di segmen 
properti. Secara keseluruhan,  
sektor properti merupakan 
salah satu industri yang me-
miliki potensi besar mendo-
rong pertumbuhan ekonomi.

Dengan memperkerjakan 
sekitar 9 juta orang, sektor 
properti berkontribusi hampir 
15% terhadap PDB. Selain itu, 
sektor ini menggerakkan 174 
industri seperti baja, semen, 

cat, mebel, alat rumah tangga, 
serta 350 jenis industri kecil 
terkait seperti furnitur, kasur, 
alat dapur dan lainnya.

"Kami menyambut baik 
program insentif pemerintah 
untuk mendorong pemulihan 
ekonomi, khususnya di sektor 
properti. Tentu program ter-
sebut juga akan meningkatkan 
kinerja usaha Lippo di sektor 
properti," ungkap John kepa-
da  KONTAN, Rabu (3/3).

Pada tahun ini, LPKR mem-
bidik pertumbuhan marketing 
sales di kisaran 30%-40% di-
bandingkan tahun lalu. Sela-
ma Januari-September 2020, 
LPKR meraih marketing sales 
Rp 2,28 triliun. Jumlah terse-
but setara 90,8% dari target 
tahun 2020 senilai Rp 2,5 trili-
un. Angka itu juga tumbuh 
dari periode yang sama tahun 
2019 senilai Rp 1,14 triliun.

Kebijakan diskon 100% PPN 
menyasar rumah tapak dan 
rumah susun dengan harga di 
bawah Rp 2 miliar. Adapun 
diskon 50% PPN berlaku un-
tuk rumah tapak dan rumah 
susun dengan harga di atas Rp 
2 miliar hingga Rp 5 miliar.

Mengenai insentif PPN yang 
berlaku sejak Maret hingga 
Agustus 2021 ini, LPKR memi-
liki persediaan hunian yang 
sesuai syarat.  

Meski tak menyebutkan se-
cara detail unit yang tersedia, 

John mengatakan persediaan 
hunian LPKR tersebar di be-
berapa lokasi, antara lain Ka-
rawaci, Cikarang, Makassar 
dan Manado. "Semoga dengan 
insentif ini, outlook semakin 
baik," ungkap dia. 

Mengacu laporan keuangan 
kuartal III-2020, LPKR menca-
tatkan persediaan apartemen 
senilai Rp 3,84 triliun, serta 
persediaan rumah hunian dan 
rumah toko Rp 3,2 triliun.

Direktur dan Sekretaris 
Perusahaan PT Pakuwon Jati 
Tbk (PWON) Minarto Basuki 
optimistis insentif PPN turut 
mendorong sektor properti, 
selain faktor tingkat suku bu-
nga Kredit Kepemilikan Ru-
mah (KPR) yang rendah, dan 

kemudahan DP 0% yang dilun-
curkan Bank Indonesia. "(In-
sentif) akan sangat membantu 
mendorong penjualan," ujar 
Minarto saat dihubungi KON-
TAN, Rabu (3/3).

Minarto bilang, persentase 
rumah tapak dan rumah susun 
PWON yang bisa meraih in-
sentif PPN sekitar 58% dari 
persediaan per akhir Desem-
ber 2020 senilai Rp 5,1 triliun. 

PWON akan memanfaatkan 
momentum itu untuk men-
dongkrak penjualan tahun ini. 
"Kami menyiapkan alternatif 
promo menarik agar konsu-
men dapat memanfaatkan fa-
silitas PPN," pungkas dia.

Di sektor otomotif, Grup 
Astra juga menjadi salah satu 

konglomerasi yang menikmati 
insentif pajak otomotif. 

Sebelumnya, Direktur Ad-
ministrasi, Korporasi dan Hu-
bungan Eksternal PT Toyota 
Motor Manufacturing Indone-
sia (TMMIN) Bob Azzam ber-
harap insentif ini meningkat-
kan penjualan mobil Toyota 
dalam waktu dekat. "Kami 
berharap penjualan bisa 70%-
75% dibandingkan sebelum 
Covid-19," kata dia.

Ada enam jenis mobil Toyo-
ta yang memperoleh insentif 
PPnBM DTP, yakni Yaris, 
Vios, Sienta, Avanza, Rush 
dan Raize. Jenis mobil terse-
but sudah memenuhi kompo-
sisi pembelian lokal di kisaran 
70% hingga 74%.       

BUKAN saja rumah tapak yang laris manis, 
prospek bisnis apartemen juga bakal menan-
jak terguyur insentif pajak properti.

Direktur Utama PT PP Properti Tbk 
(PPRO), Sinur Linda Gustina mengatakan, 
insentif PPN yang berlaku mulai awal Maret 
hingga Agustus 2021 turut memacu pertum-
buhan sektor properti, setelah sebelumnya 
otoritas moneter memberikan relaksasi 
uang muka kredit properti. "Ini merupakan  
katalis positif bagi PPRO maupun calon kon-
sumen," ungkap dia saat dihubungi KON-
TAN, Selasa (2/3).

Saat ini harga produk residensial PPRO di 
kisaran Rp 500 juta hingga Rp 1,5 miliar. Se-
bagian besar merupakan unit ready stock 
siap huni, alias sesuai kriteria insentif PPN.

Direktur Pemasaran PT Adhi Commuter 
Properti, Indra Syahruzza juga menilai, pa-
sar apartemen akan pulih. Mereka pun me-
macu bisnis properti dengan pembangunan 
proyek LRT City, salah satunya LRT City Ci-
racas-Urban Signature. "Kami berharap LRT 
City Ciracas - Urban Signature mencapai 
target penjualan Rp 143 miliar tahun 2021," 
tegasnya.                

Penjualan Apartemen Bakal Menanjak

Menyambut Program Vaksinasi Mandiri

JAKARTA. Masyarakat kini 
punya pilihan untuk 
melakukan vaksinasi Covid-
19 secara mandiri. Pelaksa-
naan program yang disebut 
vaksinasi Gotong Royong itu 

tertuang dalam Peraturan 
Menteri Kesehatan Nomor 
10 Tahun 2021 tentang 
Pelaksanaan Vaksinasi 
dalam Rangka Penanggu-
langan Pandemi Covid-19.

Asal tahu saja, vaksinasi 
mandiri ini pendanaannya 
dibebankan ke badan 
hukum atau badan usaha 
yang melaksanakan vaksina-
si kepada karyawannya.

Sedangkan vaksin yang 
digunakan tersebut, tidak 
sama dengan vaksin dalam 
program vaksinasi gratis 
yang saat ini tengah dijalan-
kan pemerintah. Vaksinasi 
mandiri akan berjalan jika 
sudah tersedia vaksinnya 
melalui Kementerian BUMN 
dan Bio Farma.

Sejumlah kalangan 
menyambut positif rencana 
vaksinasi mandiri tersebut. 
Ketua Umum DPD Himpu-
nan Pengusaha Pribumi 
Indonesia (Hippindo) DKI 
Jakarta Sarman Simanjo-
rang mengatakan, saat ini 
sudah ada 8.300 perusahaan 
yang mendaftar program 
vaksinasi mandiri.

Hal tersebut dinilai dapat 

meringankan beban peme-
rintah dan mempercepat 
pemerataan vaksinasi 
Covid-19. "Untuk membantu 
pemerintah, kami akan ikut 
vaksinasi Gotong Royong. 
Hal ini juga dapat memper-
cepat pemulihan ekonomi 
kita," kata Sarman kepada 

KONTAN, Rabu (3/3).
Ivan Sinarso, Co-Founder 

aplikasi layanan kesehatan 
di rumah Ceklab.id juga 
lebih memilih vaksinasi 
Gotong Royong ini karena 
dapat mengurangi beban 
negara. "Sehingga, vaksin 
yang disiapkan negara bisa 
dipakai untuk yang lebih 
membutuhkan," ungkapnya. 

Kalangan pengusaha sadar 
betul kalau vaksin mandiri 
tersebut dapat membantu 
pemerintah membentuk  

herd immunity. Selain itu, 
vaksin mandiri ini juga 
dapat mempercepat waktu 
tunggu masyarakat dalam 
mendapatkan vaksin.

Kementerian Kesehatan 
mencatat, herd immunity 
merupakan situasi di mana 
sebagian besar masyarakat 
terlindungi atau kebal 
terhadap penyakit tertentu. 
Pada kasus pandemi Covid-
19 saat ini, pemerintah 
menyasar cakupan vaksinasi 
sebanyak 70% dari seluruh 
penduduk Indonesia.

Budi Muljono, Direktur PT 
Kino Indonesia Tbk (KINO) 
menilai program vaksinasi 
mandiri ini cukup baik guna 
mewujudkan herd immuni-
ty. Dia sepenuhnya sepakat, 
vaksinasi dapat meningkat-
kan daya tahan tubuh dan 
memperkecil kemungkinan 
terjadinya gejala berat saat 
terinfeksi virus Covid-19.   

Program vaksinasi 
untuk memutus 
rantai penyebaran 

Covid-19 terus bergulir. 
Kini, pemerintah mela-
lui Kementerian Kese-
hatan telah mengizin-
kan pemberian 
vaksinasi mandiri atau 
Gotong Royong. Vaksi-
nasi mandiri ini diha-
rapkan dapat memper-
luas cakupan vaksinasi 
dan mendorong terjadi-
nya kekebalan kelom-
pok (herd immunity).

Vaksinasi 

mandiri dapat 

mendorong herd 

immunity.

Yuk, Disiplin Menerapkan 3M-3T

Vaksinasi Mandiri/Gotong 
Royong

P
emerintah telah menerbitkan aturan terkait vaksinasi Covid-19 
mandiri. Vaksinasi Gotong Royong ini dilakukan untuk membantu 
percepatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 serta tercapainya herd

immunity (kekebalan kelompok). Kementerian Kesehatan memastikan, 
vaksinasi Gorong Royong ini tidak akan mengganggu jalannya vaksinasi 
gratis yang sedang dilakukan pemerintah. Pelaksanaan vaksinasi ini jugaPelaksanaan vaksinasi ini juga 
tetap gratis karena biayanya akan ditanggung oleh perusahaan atau 
badan hukum yang melaksanakan program tersebut. (Narita Indrastiti/
KONTAN).
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#satgascovid19 #ingatpesani-
bu #pakaimasker #jagajarak 
#jagajarakhindarikerumunan 
#cucitangan #cucitanganpa-
kaisabun

#satgascovid19 #ingatpesanibu, #pakaimasker, #jaga-
jarak, #jagajarakhindarikerumunan #cucitangan #cucitan-
ganpakaisabun. Sumber: Kemkes.go.id, Covid10.go.id

Berikut lima poin penting dalam program 
Vaksinasi Gotong Royong:

1. Vaksinasi Gotong Royong Gratis. Pendanaannya ditanggung perusa-
haan yang memilih opsi ini.

2. Vaksinasi Gotong Royong gunakan vaksin yang berbeda dengan 
sebelumnya.

3. Penanganan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) tetap sama

4. Vaksin yang disiapkan harus mendapat izin penggunaan darurat 
(EUA) atau penerbitan nomor izin edar (NIE) dari BPOM sesuai 
ketentuan peraturan dan perundang-undangan. 

5. PT Bio Farma menjadi distributor vaksin untuk vaksinasi Gotong 
Royong,

Gerai

Hingga Mei, INDY Produksi 
15,1 Juta Ton Batubara

JAKARTA. PT Indika Energy Tbk (INDY) mencatatkan 
pertumbuhan produksi batubara sebesar 8,90% year-on-
year (yoy) hingga Mei 2021. Di sepanjang tahun ini, INDY 
melihat prospek bisnis batubara lebih cerah dibandingkan 
tahun lalu. 

Head of Corporate Communication PT Indika Energy 
Tbk (INDY) Ricky Fernando menjelaskan, di periode Ja-
nuari-Mei 2021, anak usaha mereka, yakni Kideco Jaya 
Agung memproduksi 15,1 juta ton batubara, tumbuh 7,86% 
dibandingkan realisasi Januari-Mei 2020 sebesar 14 juta 
ton. "Anak usaha lainnya, yakni Multi Tambangjaya Utama 
memproduksi 0,8 juta ton atau meningkat dari Mei 2020 
yang sebesar 0,6 juta ton," kata dia, Selasa (22/6). 

Ricky menyebutkan realisasi produksi dan penjualan 
batubara INDY untuk pasar domestik sebesar 5,4 juta ton. 
Sementara untuk pasar ekspor sebanyak 9,8 juta ton hing-
ga Mei 2021. "Untuk penjualan batubara ke dalam negeri, 
terdapat kenaikan permintaan batubara dari PLN di kuartal 
pertama 2021," kata Ricky. 

Di sepanjang tahun ini, manajemen Indika Energy meli-
hat  prospek bisnis batubara mengalami peningkatan di-
bandingkan tahun lalu. Saat ini, menurut Ricky, fokus uta-
ma INDY adalah memperkuat diversifi kasi usaha. 

Arfyana Citra Rahayu

Enam Pembangkit Listrik Tenaga Sampah
Nama Pembangkit Pengelola/Pengembang

PLTSa Putri Cempo Surakarta  PT Solo Citra Metro Plasma Power (SCMP)
PLTSa Provinsi DKI Jakarta 
– Zona Utara (ITF Sunter)  PT Jakarta Solusi Lestari (JSL)

PLTSa Provinsi DKI Jakarta 
– Zona Barat

 PT Jakpro-WIKA -Indoplas (Bobby Gafur 
Umar)

PLTSa Kota Tangerang PT Tangerang Nusantara Global (BUMD)-PT 
Oligo Infrastruktur Indonesia

PLTsa Kota Palembang PT Indo Green Power (IGP)-Hangzhou 
Jinjiang Group Co Ltd

PLTSa Surabaya PT Sumber Organik 
Sumber: Riset KONTAN


