
JAKARTA - Asosiasi 
Produsen Serat dan Be-
nang Filament (Apsyfi) 
menanggapi pernyataan 
Menteri Perindustrian 
Agus Gumiwang Karta-
sasmita yang menampik 
kabar banyaknya pabrik in-
dustri tekstil dan produk 
tekstil (TPT) gulung tikar. 

Ketua Umum APSyFI 
Redma Gita Wirawasta 
menuturkan, pihaknya ti-
dak menutup mata jika ke-
lesuan permintaan ekspor 
dari luar negeri telah 
memporak-porandakan 
banyak garmen di dalam 
negeri. Begitupun dengan 
badai pemutusan hubung-
an kerja (PHK) yang ada 
seiring dengan lesunya 
pendapatan industri teks-
til dalam negeri. 

Menurutnya, hal ini men-
jadi penyebab mengapa in-
dustri tekstil masih tercatat 
sebagai industri yang bera-
da di level kontraksi pada 
Indeks Kepercayaan Indus-
tri (IKI). ”Kalau perusaha-
an yang bangkrut banting 
setir dan tetap beroperasi 
harusnya pertumbuhan ki-
nerjanya tidak berkontrak-
si,” tutur Redma.

Kementerian Perindustri-
an masih mencatatkan ki-
nerja industri tekstil pada 
level kontraksi dalam IKI 
bulan Februari, setelah me-
ngalami kontraksi pada be-
berapa bulan sebelumnya. 

Bahkan hingga Kemen-
perin merilis IKI bulan 
April beberapa waktu lalu, 
Juru Bicara Kemenperin 
Febri Hendri Antoni Arif 
menyebutkan, industri tek-
stil masih menjadi bagian 
dari delapan subsektor in-
dustri manufaktur yang ki-
nerjanya di bawah angka 
50 atau dalam level kon-
traksi. Dengan demikian, 
menurut Redma, seharus-
nya Kemenperin tidak 
menutup mata dengan me-
nyebutkan hanya sedikit pa-
brik garmen yang tutup. 
”Kalau ada kontraksi maka 
pabrik yang tutup dan PHK 
itu nyata,” tambah Redma. 
Kemenperin menyebut ha-
nya sedikit perusahaan yang 
terkena badai pemutusan 
hubungan kerja (PHK) 

yang terjadi di industri tek-
stil dan produk tekstil sejak 
kuartal II tahun lalu. 

Agus Gumiwang menu-
turkan, jumlah kasus PHK 
ini tidak banyak dan hanya 
terjadi di beberapa perusa-
haan saja. Menurutnya, da-
lam menghadapi pandemi 
Covid-19 ataupun ketidaks-
tabilan kondisi perekono-
mian global, segelintir pe-
ngusaha TPT memilih un-
tuk banting setir melaku-
kan diversifikasi bisnis. 
“Kalau ada satu atau dua 
perusahaan yang kemudian 
melakukan PHK itu kami 
pelajari biasanya mereka 
melakukan diversifikasi pa-
brik de ngan memproduksi 
produk lain walaupun dia 
masih inline sebagai bagian 
dari TPT,” kata. (bns/nur)

SURABAYA - Membaiknya pa-
sar properti direspons positif Ci-
putra Group. Lewat salah satu 
proyeknya, The Taman Dayu, 
raksasa properti Indonesia ini 
kembali merilis rumah resort The 
Ahwahnee Luxury Resort Villa li-
mited dengan harga Rp 2,7 miliar. 

Direktur PT Ciputra Develop-
ment Tbk Agung Krisprimandoyo 
menjelaskan, saat ini tren pasar 
properti terutama untuk kelas 
middle up cukup bagus. Bahkan 
ada kecenderungan buyer dari ka-
langan muda juga semakin ber-
kembang. 

Sebab itu, pihaknya kembali 
menghadirkan produk luxury re-
sort vila dengan membidik segmen 
anak muda. Mereka banyak yang 

memiliki daya beli dan ingin ber-
investasi di properti sekaligus me-
nikmati lifestyle-nya. 

“Ceruk inilah yang kami 
kembangkan. Karena itu diperlu-
kan kreativitas yang tinggi untuk 
menciptakan produk yang unik 
dan bisa bikin mereka pride,” kata 
Agung saat meninjau lokasi pe-
ngembangan The Ahwahnee Lu-
xury Resort, Rabu (17/5).

Dia yakin resort Ahwahnee akan 
mendapat respons bagus dari mar-
ket. Sebab sudah banyak yang me-
nunggu produk terbaru di The 
Taman Dayu, baik itu prmbeli la-
ma maupun pembeli baru. 

“Produk limited seperti ini, 
market sudah menunggu. The 
Ahwahnee Resort hanya kami 

pasarkan 22 unit saja. Kami ya-
kin dalam waktu singkat akan 
habis,” tambahnya. 

General Manager The Taman 
Dayu Dody Purwanto menambah-
kan, sekarang tren pasar memang 
anak muda. Mereka umumnya 
ingin vila resort yang berkonsep 
kompak dan tematik. Sebab itu, 
setiap merilis produk baru jumlah-
nya selalu terbatas dan konsepnya 
berbeda dengan sebelumnya. 

Dia mengaku, pasca pandemi per-
mintaan vila resort di The Taman 
Dayu terus naik, terutama dari ka-
langan anak muda. Kalau sebelum 
pandemi, mayoritas yang beli usia-
nya di atas 50 tahun. Sekarang seki-
tar 60-70 persen pembelinya beru-
sia 35-55 tahun. (fix/nur)

Bidik Segmen Muda, Taman Dayu 
Rilis The Ahwahnee Resort Villa
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Sektor Pertanian Jawa Timur 
Menyumbang 10,76 Persen PDRB

Kepemilikan Properti oleh Warga Asing Naik 52 Persen

Masih Kontraksi, Industri 
TPT Sedang Sekarat

Festival Belanja Tumbuhkan 
Geliat Kunjungan Mal

SURABAYA - Puluhan 
mal yang tergabung dalam 
Asosiasi Pengelola Pusat 
Belanja Indonesia (APPBI) 
Jawa Timur (Jatim) 
tengah menggenjot kinerja 
pertumbuhan ritel saat 
ini. Salah satu upayanya 
adalah gelaran festival be-
lanja Surabaya Shopping 
Festival (SSF).

Ketua APPBI Jatim Su-
tandi Purnomosidi mem-
proyeksi festival belanja se-
lama sebulan ini berdam-
pak positif. Tak hanya pada 
jumlah kunjungan, tapi 
pertumbuhan kinerja mal. 
Khususnya pelaku ritel 
bakal kena imbasnya. “Kon-
disi saat ini, pertumbuhan 
belanja masyarakat di Ja-
wa Timur sudah cukup sta-
bil,” ujarnya, Rabu (17/5).

Tren positif itu tampak 
selama momen lebaran la-
lu. Menurutnya, beberapa 

mal di Jatim total pengun-
jung meningkat. Sutandi 
mencatat laju kunjungan 
mal di Surabaya meningkat 
mencapai 40 persen. “Pro-
yeksinya untuk gelaran fes-
tival belanja dalam rangka 
Hari Jadi Kota Surabaya 
ini bisa mencapai sekitar 60 
persen (peningkatan peng-
unjung),” terangnya.

Kinerja ini jauh lebih 
baik ketimbang saat pan-
demi. Saat itu, seluruh 
mal di Jatim lesu. Dia me-
nilai, pelaku ritel dan total 
kunjungan selama pande-
mi cukup terpuruk. “Pulih-
nya kondisi sektor perbe-
lanjaan sekarang menjadi 
titik balik. Selain itu, se-
makin meyakinkan pengu-
saha mal dan ritel dalam 
pelaksanaan shopping fes-
tival ini,” bebernya.

Sutandi tampak optimis-
tis. Dia menargetkan total 

transaksi hingga Rp 16 tri-
liun. Target ini cukup be-
sar daripada agenda yang 
sama pada 2022. “Hanya 
mencapai Rp 12,8 triliun 
(tahun lalu),” ungkapnya.

CEO BRI Regional Office 
Surabaya Setiyarta menga-
takan, kondisi ekonomi saat 
ini, BRI ingin fokus untuk 
tetap menguatkan peran 
UMKM. Salah satunya 
melalui gelaran SSF dan 
juga Pasar Malam Tjap To-
endjoengan (PMTT). Dia me-
yakini, agenda itu men-
dorong literasi keuangan di-
gital para pengusaha kecil.

“Dengan begitu, dorong-
an terhadap cashless so-
ciety bakal membuat pela-
ku UMKM lebih mudah 
melakukan pengoperasi-
an. Pengusaha tak perlu 
susah mencatat pemasu-
kan dan pengeluaran,” im-
buhnya. (hil/nur)

IST

BELUM PULIH: Lesunya permintaan membuat banyak pabrik indu-
stri tekstil dan produk tekstil gulung tikar dan mem-PHK karyawan.
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LUXURY RESORT VILLA: Agung Krisprimandoyo bersama Irawati saat meninjau lokasi pengembangan The Ahwahnee Luxury Re-
sort Villa di The Taman Dayu yang membidik segmen pembeli anak muda. 

SURABAYA - sektor 
pertanian Jawa Timur (Ja-
tim) menyumbang 10,76 
persen terhadap Produk 
Domestik Regional Bruto 
(PDRB) Jatim. Menurut 
Wakil Gubernur Jawa Ti-
mur Emil Elestianto 
Dardak, sepertiga dari to-
tal angkatan kerja yang 
ada di Jatim bekerja di 
sektor pertanian.

“Setelah kita telah seperti 
itu kita menemukan bahwa 
sebenarnya sudah optimal, 
bisa dibilang apa yang su-
dah dilakukan oleh para pe-
tani sudah cukup maksi-
mal,” jelasnya, Rabu (17/5).

Mantan Bupati Trengga-

lek ini mengatakan, luas 
Jatim yang mencapai 
48.000 kilometer persegi 
dengan jumlah pendu-
duknya 40 juta jiwa. “Arti-
nya ini Jawa Timur padat 
sekali dengan lahan yang 
sangat terbatas. Oleh se-
bab itu optimalisasi dan 
maksimalalisasi hulu hilir 
di sektor ini menjadi hal 
penting untuk bisa mem-
berikan kesejahteraan ba-
gi para petani,” katanya.

Menurut Emil, hilirisasi 
pertanian ini penting kare-
na ini adalah isu nasional 
yang harus dikupas bersa-
ma-sama. “Makanya berani 
nggak bisa mengalihkan 

dari biasanya tapi sekali 
lagi akan mempengaruhi 
swasembada pangan. Ini 
pertanyaan besar dan tidak 

bisa dijawab secara kedae-
rahan ini adalah isu nasio-
nal,” ungkapnya.

Upaya menyejahterakan 

petani tidak bisa dari satu 
sisi saja, hulu atau hilir 
saja. Melainkan harus ada 
maksimalisasi dan opti-
malisasi pada dua sisi ter-
sebut. “Jadi memang hili-
risasi harus melihat skala 
juga. Jadi begini kalau ki-
ta dituntut untuk me-
nyejahterakan petani dan 
pertanyaannya lewat ma-
na? Kalau lewat hulunya, 
hulunya ini kan tanaman 
kita beras dan jagung dan 
tebu dan mungkin tem-
bakau misalnya, ini ada 
ruang tidak?,” terangnya.

Emil menjelaskan, tidak 
cukup dengan optimalisasi 
dan maksimalisasi di 

tatanan hilir di sektor per-
tanian saja. Pasalnya, ia 
menilai hilirisasi dari ta-
naman mayoritas yang 
ditanam di Jatim sudah 
maksimal. Hilirisasi padi 
menjadi beras, hilirisasi 
jagung bisa langsung di-
konsumsi atau dijadikan 
makanan ternak. Kemudi-
an hilirisasi tebu adalah 
gula dan terbaru adalah 
untuk etanol. “Jadi kita ti-
dak bisa menjawab masa-
lah hilir kalau belum mikir 
di hulunya,” jelasnya.

Emil mengatakan, swa-
sembada pangan menjadi 
hal yang saat ini tengah di-
upayakan untuk diwujud-

kan. Namun di sisi lain, 
adanya swasembada pa-
ngan juga menuntut petani-
petani lebih optimal dalam 
meningkatkan produktivi-
tasnya pada jenis-jenis ta-
naman yang menjadi maka-
nan pokok di negeri ini.

Sementara, hilirisasi untuk 
tanaman padi pasti dalam ben-
tuk beras yang nanti menjadi 
konsumsi utama masyarakat 
Indonesia. Emil menyebut bah-
wa keberanian untuk me-
nanam jenis tanaman lain 
yang kemudian diproduksi da-
lam jumlah besar dan mampu 
dihilirisasi menjadi berbagai 
produk menjadi tantangan 
tersendiri. (mus/nur) 
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SEKTOR UNGGULAN: Adanya swasembada pangan menuntut pe-
tani lebih optimal dalam meningkatkan produktivitasnya.

JAKARTA - Properti di 
Indonesia semakin ramai 
dibidik warga negara asi-
ng (WNA). Hal ini dipicu 
sejumlah relaksasi yang 
diberikan pemerintah me-
lalui Undang-Undang No-
mor 6 Tahun 2023 tentang 
Cipta Kerja. Berdasarkan 
data terbaru Kementerian 
Agraria dan Tata Ruang/ 
Badan Pertanahan Nasio-
nal (ATR/BPN) kepemili-
kan properti pada periode 
2017-2023 mencapai 131 
properti. Adapun, pada 
2020-2019 kepemilikan 
properti oleh WNA ha-
nya mencapai 52 proper-
ti. Namun, setelah UU 
Cipta Kerja ditetapkan 
atau periode 2020-2023 
ada peningkatan seba-

nyak 52 persen atau se-
banyak 79 bidang. 

Direktur Jenderal Pene-
tapan Hak dan Pendafta-
ran Tanah (Dirjen PHPT) 
Kementerian ATR/BPN, 
Suyus Windayana menga-
takan, aturan mengenai 
hunian asing sebelumnya 
diatur dalam PP Nomor 
103 Tahun 2015 tentang 
Pemilikan Rumah Tempat 
Tinggal atau Hunian Oleh 
Orang Asing yang Berke-
dudukan di Inonesia. ”Atu-
ran sebelum UU Cipta 
kerja itu harus memiliki 
KITAS/KITAP (Kartu Izin 
Tinggal Tetap/Terbatas). 
Adanya kemudahan da-
lam hal kepemilikan huni-
an untuk orang asing, se-
hingga orang asing cukup 

melampirkan dokumen 
keimigrasian berupa visa, 
paspor, atau izin tinggal,” 
kata Suyus. 

Suyus menerangkan 
bah wa terobosan kebija-
kan tersebut mendukung 
program Indonesia seba-
gai negara Second Home 
Visa bagi orang asing dan 
keluarganya. 

Aturan sebelumnya pun 
mengatur kepemilikan 
hunian oleh warga asing 
di RI hanya berlaku pada 
properti berstatus tanah 
Hak Pakai, sedangkan se-
telah adanya UU Cipta 
Kerja, diberikan hak ke-
pemilikan satuan rumah 
susun bagi rusun yang 
berdiri di atas Hak Guna 
Bangunan (HGB). “Ke-

tentuan terkait harga se-
belum UU Cipta Kerja, 
harga lebih tinggi, se-
dangkan dengan adanya 
penyesuaian pada daftar 
harga minimal pembelian 
tunggal atau satuan ru-
sun oleh orang asing 
dengan daya beli saat ini, 
sebagian besar menjadi 
lebih rendah,” ujarnya. 

Adapun, ketentuan ter-
kait batasan harga rumah 
tapak mulanya Rp 10 mi-
liar untuk DKI Jakarta 
menjadi Rp 5 miliar. Se-
mentara, batasan harga 
rumah tapak di Banten, 
Jawa Barat, DI Yogyakar-
ta, Jawa Timur dan Bali 
tidak mengalami peruba-
han yakni dengan batasan 
Rp 5 miliar. (bns/nur)


