
SURABAYA - Mem-
baiknya pasar properti di-
respons bagus developer. 
Salah satunya PT Jaya 
Sukses Makmur Sentosa 
Tbk atau Tanrise Proper-
ty. Tanrise cukup optimis-
tis sisa unit apartemen 
Kyo Society akan habis ta-
hun ini. Hal ini menyusul 
topping off yang dilakukan 
sehngga akan semakin 
menarik bagi konsumen. 

Founder & CEO Tancorp 
Hermanto Tanoko menje-
laskan, saat ini pasar pro-
perti semakin membaik. 
Hal ini imbas membaiknya 
ekonomi pasca pandemi. 
Sehingga banyak calon 
pembeli terutama dari ka-
langan profesional, milen-
nial dan mahasiswa yang 
tertarik membeli properti. 

Karena itu, dia yakin sisa 
unit apertemen Kyo Society 
akan segera habis tahun 
ini. Apalagi, proses pem-
bangunan konstruksi juga 
sudah selesai dengan ditan-
dai topping off, sehingga 
akan semakin menarik bagi 
calon konsumen.

“Kami sangat optimistis 
tahun ini akan habis. Top-
ping off ini bukti komit-
men kami pada pembeli 
bahwa pembangunan te-
pat kami lakukan meski-
pun ada pandemi,” ujar 
Hermanto, Kamis (25/5).

Menurutnya, saat ini ba-
nyak kalangan muda yang 

berinvestasi di properti. 
Selain bisa dihuni sendiri 
juga bisa disewakan 
dengan rate yang tinggi. 
Hal ini membuat pasar 
properti tetap akan ber-
tumbuh ke depan. 

Apalagi, apartemen Kyo 
Society yang dikonsep ala 
Japan dan dilengkapi 
dengan 45 fasilitas yang 
akan menunjang lifestyle 
para penghuni yang dido-
minasi kalangan muda. Se-
hingga mereka bisa mela-
kukan berbagai aktivitas 
dan kolaborasi membangun 
start up atau mengembang-
kan bisnis yang sudah ada.

“Ini apartemen dengan 
konsep Japan pertama di 
Surabaya. Sehingga akan 
ramai dan menarik. Jika 

banyak start up atau en-
trepreneur muda tumbuh 
maka perekonomian juga 
akan berkembang. Serah 
terima unit akan kami la-
kukan pada pertengahan 
tahun depan,” tambahnya.    

CEO Tanrise Property Be-
linda Tanoko menambah-
kan, apartemen Kyo Society 
dibangun dengan ketinggian 
38 lantai. Total ada 700-an 
unit yang dipasarkan dari 
beberapa tipe, yakni studio, 1 
dan 2 bedroom. 

Saat ini dari jumlah ter-
sebut sudah terjual 70 per-
sen dari dua tahap pema-
saran yang dilakukan. 
Dan sekarang memasuki 
tahap ketiga atau terakhir 
yang akan menghabiskan 
sisa unit. (fix/nur)

JAKARTA - Lembaga 
Penjamin Simpanan (LPS) 
memutuskan untuk mem-
pertahankan Tingkat 
Bunga Penjaminan (TBP) 
simpanan rupiah di bank 
umum maupun Bank Per-
ekonomian Rakyat (BPR). 
Masing-masing sebesar 
4,25 persen pada bank 
umum, dan 6,75 persen 
pada BPR. Sementara  
untuk TBP simpanan va-
luta asing (valas) pada 
bank umum sebesar 2,25 
persen. TBP tersebut 
akan berlaku untuk peri-
ode 1 Juni hingga 30 Sep-
tember nanti.

Ketua Dewan Komisio-
ner LPS Purbaya Yudhi 
Sadewa mengatakan, pe-
netapan TBP simpanan 
didasarkan pada beberapa 
hal. Antara lain demi men-
jaga momentum pemuli-
han ekonomi yang ber-
kelanjutan, dan upaya 
menjaga stabilitas sistem 

keuangan, memberikan 
ruang lanjutan untuk per-
bankan dalam pengelolaan 
likuiditas. 

“Serta sebagai upaya 
sinergi kebijakan lintas 
otoritas dan mengantisi-
pasi risiko ketidakpastian 
dari sisi global yang masih 
relatif tinggi,” ungkap 
Purbaya dalam konferensi 
pers penetapan TBP perio-
de Mei 2023 di Jakarta, 
Jumat (26/5).

Namun, lanjutnya, di 
tengah masih tingginya 
berbagai risiko ketidak-
pastian tersebut, pereko-
nomian Indonesia pada 
triwulan I/2023 tercatat 
tumbuh sebesar 5,03 per-
sen (yoy). Pertumbuhan 
itu ditopang kinerja kon-
sumsi dan ekspor. “Tren 
pemulihan ekonomi diya-
kini berlanjut ditunjuk-
kan dengan terus me-
nguatnya indikator ki-
nerja produksi dan kon-

sumsi diikuti terjaganya 
tingkat inflasi,” ujarnya.

Purbaya juga menyam-
paikan beberapa per-
kembangan positif terkini. 
Yaitu kinerja industri per-
bankan yang tetap terjaga, 
baik dari sisi permodalan, 
likuiditas dan fungsi inter-
mediasi. Sebagaimana 
ditun jukkan dengan rasio 
permodalan (KPMM) in-
dustri yang terjaga di level 
24,69 persen pada periode 
Maret 2023. 

“Sementara itu, likuidi-
tas perbankan juga relatif 
tetap terjaga dengan rasio 
AL/DPK sebesar 26,58 
persen pada April 2023. 
Sementara itu, kinerja in-
termediasi perbankan pun 
terus membaik. Pada April 
2023, kredit perbankan 
tumbuh sebesar 8,08 per-
sen secara yoy, sedangkan   
Pihak Ketiga (DPK) tum-
buh sebesar 6,82% secara 
yoy,” paparnya. (opi)

JAKARTA - Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Peruma-
han Rakyat (PUPR) menarget-
kan aturan terbaru terkait 
penyesuaian harga rumah sub-
sidi terbit pada Juni 2023. 

Ditjen Pembiayaan Infra-
struktur Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Kementerian 
PUPR, Haryo Bekti Matoyoedo 
mengatakan, proses pembentu-
kan aturan baru harga jual ru-
mah subsidi berlangsung alot 
antarkementerian sehingga pe-
merintah membutuhkan waktu 
lebih panjang untuk menerbit-
kan aturan tersebut. ”Proses ini 
sudah berjalan cukup lama dan 
sudah mendekati ujung. Diha-

rapkan dari hasil pembicaraan 
dengan Kemenkeu, Juni akan 
keluar PMK-nya,” kata Haryo 
di Jakarta, Jumat (26/5).  

Untuk diketahui, rencana 
penyesuaian harga rumah sub-
sidi agar sejalan dengan inflasi 
telah bergulir sejak tahun lalu. 
Namun, realisasi dalam bentuk 
Peraturan Menteri Keuangan 
(PMK) yang dilanjutkan dengan 
Keputusan Menteri (Kepmen) 
PUPR tak kunjung diteken. Di 
sisi lain, para pengembang te-
lah berkali-kali mendesak pe-
merintah untuk segera menye-
suaikan harga rumah subsidi 
yang tidak mengalami kenai-
kan selama tiga tahun terakhir. 

Haryo menyatakan, pemerintah 
mengakomodir masukan dari 
pengembang rumah subsidi untuk 
perhitungan nilai jual bebas PPN. 
Dia menegaskan, PUPR telah 
melakukan diskusi perhitungan 
dan dipastikan aturan terbaru 
akan terbit Juni mendatang.  

Sebagai informasi, selama ti-
ga tahun terakhir, pengembang 
terus menantikan penyesuaian 
harga rumah subsidi yang tak 
kunjung selaras dengan kenai-
kan harga bahan bangunan, 
serta kenaikan harga BBM.  
Batasan harga rumah subsidi 
saat ini tercantum dalam Kepu-
tusan Menteri Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat 

(Kepmen PUPR) No. 242/
KPTS/M/2020 pada Maret 2020.   

Adapun, kenaikan harga rumah 
subsidi terbaru di atur dalam Pe-
raturan Pemerintah (PP) Nomor 
49 Tahun 2022 terkait jenis ru-
mah apa saja yang dapat diberi-
kan fasilitas bebasn PPN. Sejum-
lah asosiasi pengembang telah 
berunding dengan BKF selaku 
pembuat kebijakan terkait penye-
suaian harga rumah subsidi. 

Adapun, BKF menawarkan 
kenaikan sebesar 5 persen, se-
dangkan usulan dan kesepaka-
tan bersama Kementerian 
PUPR sejak awal yakni 7 per-
sen.  Sebenarnya, angka terse-
but masih di bawah dari usulan 

para pengembang, yaitu 13 per-
sen. Namun, pengembang me-
nilai kenaikan 7 persen masih 
lebih baik jika dibandingkan te-
tap mempertahankan harga 
dengan kondisi saat ini. 

Diberitakan sebelumnya, Direk-
tur Rumah Umum dan Komersial 
(RUK), Fitrah Nur menanggapi 
desakan para pengembang rumah 
subsidi untuk segera melaku-
kan penyesuaian, mengingat 
ongkos produksi semakin tinggi 
dalam 3 tahun terakhir.   

Menurutnya, PUPR telah 
memberikan insentif melalui 
Peraturan Menteri (Permen) 
Nomor 7 Tahun 2022 tentang 
Pe laksanaan Bantuan Pem ba-

ngunan Perumahan Dan Penye-
diaan Rumah Khusus. Insentif 
yang dimaksud yakni, kemuda-
han pengembangan site plan di 
mana PUPR akan mengembang-
kan 50 persen Prasarana Sara-
na Utilitas Umum (PSU).   

”Itu bisa meng-cover keku-
rangan dari harga rumah, kita 
bisa bantu PSU 50 persen dari 
kapasitas site plan dan kami 
bisa masuk ke persampahan se-
karang bisa masuk juga air ber-
sih,” ujarnya. (bns/nur)
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JAKARTA - Indonesian Natio-
nal Ferry Owner Association (IN-
FA) dan Gabungan Pengusaha Na-
sional Angkutan Sungai (Gapas-
dap) mendorong pemerintah un-
tuk segera melakukan penyesuai-
an tarif bagi angkutan penyebe-
rangan di atas 10 persen. 

Ketua Umum INFA, J. A. Barata 
mengungkapkan, saat ini tarif 
angkutan penyeberangan masih 
di berada di bawah 100 persen dari 
harga pokok produksi (HPP). Oleh 
karena itu, pihaknya mengusul-
kan adanya kenaikan secara ber-
tahap mendekati level tersebut. 

Dia menuturkan, pihaknya dan 
Gapasdap telah berdiskusi dengan 
Direktorat Jenderal Perhubungan 
Darat Kementerian Perhubungan 
(Kemenhub) terkait penyesuaian 
tarif ini. Barata juga menyebut-
kan diskusi ini berjalan dengan 
baik dan mereka mendapat re-
spons yang positif dari Kemenhub. 

“Kami sudah berkomunikasi 
(dengan Ditjen Perhubungan 
Darat), mengadakan FDG dan ka-
mi sepakat mengusulkan kenai-
kan tarif sekitar 11 persen,” ujar 
Barata di Jakarta. 

Pada kesempatan yang sama, 
Ketua Gapasdap, Khoiri Soetomo 
mengatakan, kenaikan tarif ini 
diperlukan guna meningkatkan 
kualitas pelayanan dan standar 
keselamatan. Dia menuturkan, 
beberapa kecelakaan yang terja-
di pada angkutan penyebrangan 
banyak disebabkan oleh standar 
layanan keselamatan yang be-
lum terpenuhi.  

Selain itu, tidak adanya penye-
suaian tarif angkutan penyebera-
ngan sejauh ini membuat 
keberlan jutan usaha menjadi ku-
rang optimal. Khoiri melaporkan, 
banyak perusahaan anggota Ga-
pasdap yang belum mampu mem-
bayar pokok dan bunga bank. Ba-

hkan ada beberapa yang siap men-
jual perusahaan dan kapal-kapal-
nya. Sebelumnya Gapasdap me-
ngusulkan adanya penyesuaian 
tarif angkutan penyeberangan se-
besar 19 persen. Namun, setelah 
berdiskusi dengan Kementerian 
Perhubungan, penyesuaian tarif 
ini ditetapkan sebesar 11 persen 
untuk seluruh rute dan golongan.

Khoiri menambahkan, adanya 
penyesuaian tarif akan berdam-
pak positif pada perbaikan iklim 
usaha angkutan penyeberangan. 
Hal ini juga sejalan dengan upaya 
pemerintah Indonesia untuk me-
ningkatkan potensi usaha dari 
sektor ini. “Peringkat Indonesia di 
angkutan penyeberangan ini sela-
lu menjadi yang kedua terburuk 
setelah Bangladesh. (Penyesuai-
an) tarif ini adalah yang paling 
kondusif buat meningkatkan stan-
dar keselamatan dan layanan,” 
ungkapnya. (bns/nur)

Tarif Angkutan Penyeberangan Bakal Naik 11 Persen

Pembatasan Pertalite Bisa 
Jalan Tanpa Revisi Perpres

Topping Off, Optimistis Sisa Unit 
Kyo Society Sold Out Tahun Ini 

Jaga Momentum Pemulihan 
Ekonomi, LPS Tahan TPB

Aturan Keluar Bulan Depan, 
Harga Rumah Subsidi Bakal Naik

JAKARTA - PT Perta-
mina (Persero) tengah 
melakukan uji coba un-
tuk pengaturan pembeli-
an BBM jenis Pertalite. 
Di beberapa wilayah, 
konsumen yang ingin 
membeli Pertalite mesti 
menunjukkan QR code.

Tak cuma itu, Pertamina 
juga memperluas penera-
pan full registran untuk 
pembelian solar subsidi. 

Full registran ini sebagai 
tahapan awal sebelum pe-
nerapan full QR.

Meski demikian, Men-
teri ESDM Arifin Tasrif 
menepis jika langkah 
Pertamina sebagai pem-
batasan. Dia menyebut, 
langkah tersebut sebagai 
upaya agar BBM tepat 
sasaran. “Itu bukan pem-
batasan, untuk bisa tepat 
sasaran. Jangan sampai 

yang nggak punya hak 
dapat malah kelebihan. 
Itu aja,” kata Arifin di 
Kementerian ESDM Ja-
karta, Jumat (26/5).

Pemerintah sendiri be-
rencana melakukan re-
visi terhadap revisi Per-
pres Nomor 191 Tahun 
2014. Revisi peraturan 
ini akan mengatur kon-
sumen Pertalite.

Menurut Arifin, tanpa 

revisi perpres sendiri 
pengaturan pembelian 
BBM sebenarnya sudah 
bisa jalan. “Yang seka-
rang saja nggak usah pa-
kai perpres sebetulnya 
bisa jalan,” ujarnya.

Saat ditanya mengenai 
progres revisi perpres, Ari-
fin mengatakan, sudah ada 
di kantor lain. “Sekarang 
sudah di kantornya orang 
lain,” katanya. (dtk/nur)

M. AFIQ FIRDAUS/RADAR SURABAYA

SASAR KALANGAN MUDA: Hermanto Tanoko ( tiga dari kiri) dan 
Belinda Tanoko (empat dari kiri) menjelaskan progres pembangu-
nan apartemen Kyo Society yang sudah topping off.

SURYANTO/RADAR SURABAYA

MENDESAK: Saat ini tarif angkutan penyeberangan masih di bawah 100 persen dari HPP, untuk meningkatkan kualitas layanan 
tarif harus naik. 

Haryo Bekti Matoyoedo
Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Kementerian PUPR

Proses ini sudah berja-
lan cukup lama dan 

sudah mendekati ujung. 
Diharapkan dari hasil 
pembicaraan dengan 
Kemenkeu, Juni akan 

keluar PMK-nya”
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