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REALISASI PAJAK 2021 MELEBIHI TARGET
Pegawai melayani wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga, Jakarta, Selasa (4/1). Kementerian Keuangan 
mencatat realisasi penerimaan pajak sepanjang tahun 2021 mencapai Rp1.277,5 triliun atau setara 103,9 persen dari tar-
get yang diatur dalam APBN.

tuk mewujudkan kemandirian 
sektor industri dalam negeri.

“Melalui kebijakan local 
content ini, diharapkan in-
dustri dalam negeri semakin 
berdaya saing di kancah global, 
serta mampu terus menopang 
perekonomian nasional. Kami 
juga terus mendorong agar 
substitusi impor pada akhir 
2022 bisa mencapai 35 pers-
en,” kata Menteri Perindustrian 
(Menperin) Agus Gumiwang 
Kartasasmita di Jakarta,seperti 
dilansir dari laman Kemen-
perin, Selasa (4/1).

Sertifikasi TKDN mem-
berikan keuntungan bagi in-
dustri. Yang paling utama, 
produknya akan lebih banyak 
terserap melalui pengadaan 
barang dan jasa pemerintah. 
“Produk dalam negeri wajib 
digunakan oleh pengguna 
produk dalam negeri dalam 
pengadaan barang dan jasa 
yang anggarannya bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN), Ang-
garan Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD), pinjaman, 
hibah, pola kerja sama dengan 
pemerintah, dan yang men-
gusahakan sumber daya yang 
dikuasai negara,” kata Agus.

Dalam pengadaan barang 

dan jasa, pengguna produk 
dalam negeri wajib menggu-
nakan produk dalam negeri 
apabila terdapat produk dalam 
negeri yang memiliki penjum-
lahan nilai TKDN dan nilai 
Bobot Manfaat Perusahaan 
(BMP) sebesar minimal 40%. 
Produk dalam negeri yang 
wajib digunakan sebagaimana 
dimaksud tersebut harus me-
miliki nilai TKDN paling 
sedikit 25%.

Tahun 2022, Kementerian 
Perindustrian (Kemenperin) 
akan memfasilitasi perusa-
haan industri dalam negeri 
untuk mendapatkan sertifi kat 
Tingkat Komponen Dalam 
Negeri (TKDN) pada tahun 
2022 sebanyak 1.250 sertifi kat 
produk. Kemenperin telah 
mengalokasikan pembiayaan 
melalui anggaran Prioritas 
Nasional (PN) sebesar Rp20 
miliar untuk memfasilitasi 
sertifi kasi TKDN tersebut.

“Produk yang akan difasili-
tasi meliputi produk industri 
alat kesehatan, alat dan mesin 
pertanian, farmasi, permesin-
an, elektronika dan telema-
tika,” ujarnya.

Selain sektor industri terse-
but, Kementerian Perindus-
trian akan memfasilitasi serti-

fi kat TKDN untuk industri 
logam, kelistrikan, kimia, 
pupuk, otomotif  dan kom-
ponennya, keramik, semen, 
tekstil, serta produk industri 
kecil dan menengah (IKM).

Sertifi kat TKDN meru-
pakan bukti legalitas nilai 
TKDN sebuah produk. 
Oleh karena itu, pemerintah 
terus mendorong pengop-
timalan kewajiban penggu-
naan produkdalam negeri. 
Salah satunya dengan me-
nyosialisasikan peraturan 
yang memuat kewajiban 
untukmenggunakan produk 
dalam negeri, misalnya Per-
aturan Pemerintah Nomor 
29 Tahun 2018 tentang 
Pemberdayaan Industri.

Perusahaan industri 
dapat memanfaatkan fasili-
tas sertifi kasi TKDN gratis 
dari Kemenperin dengan 
memenuhi syarat, di anta-
ranya memiliki Perizinan 
Berusaha sektor industri 
atau Nomor Induk Beru-
saha (NIB), memiliki akta 
pendirian perusahaan, me-
miliki Nomor Pokok Wajib 
Pajak (NPWP), dan telah 
melakukan pendaftaran di 
Sistem Informasi Industri 
Nasional (SIINas). ● dro

Kemenperin Ajak Pelaku Industri Tingkatkan 
TKDN dan Sukseskan Substitusi Impor
Dalam pengadaan barang dan jasa, 
pengguna produk dalam negeri wajib 
menggunakan produk dalam negeri 
apabila terdapat produk dalam negeri 
yang memiliki penjumlahan nilai TKDN 
dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan 
(BMP) sebesar minimal 40%. Produk 
dalam negeri yang wajib digunakan 
sebagaimana dimaksud tersebut harus 
memiliki nilai TKDN paling sedikit 25%.

JAKARTA (IM) - Pemer-
intah terus mendorong pen-
ingkatan penggunaan produk 

dalam negeri (P3DN) serta 
memperbesar tingkat kompo-
nen dalam negeri (TKDN) un-

JAKARTA(IM) - Direk-
tur Utama PT BGR Logistik 
Indonesia, Budi Susanto men-
gatakan, dengan tergabungnya 
PT Perusahaan Perdagangan 
Indonesia (Persero) atau PPI ke 
dalam Holding BUMN Klaster 
Pangan akan berdampak juga 
terhadap bisnis perseroannya.

“Ke depan, kami diberi 
amanah untuk dapat menekan 
biaya logistik BUMN Klaster 
Pangan, meningkatkan layanan 
jasa secara berkelanjutan dan 
konsisten serta tentu saja dengan 
tetap mengimplementasikan 
dan meningkatkan layanan jasa 
berbasis digital,” ujar Budi dalam 
keteraNgan tertulis, Selasa (4/1).

Dijelaskan Budi, di tahun 
ini BGR Logistik memiliki be-
berapa quick win yang akan 
dijalankan diantaranya, adalah 
trans logistik yang sudah diban-
gun, masuk ke bisnis cold chain, 
serta pengelolaan gudang-gu-
dang BUMN Klaster Pangan 
dengan mengimplementasikan 
sistem berbasis digital.

Ia menyebutkan, peran 
BGR Logistik di dalam eko-
sistem BUMN Klaster Pangan 
merupakan hal yang sangat 
penting dimana perusahan terse-
but akan menjadi agregator 
logistik di dalam ekosistem itu. 
“Semua urusan logistik terma-
suk didalamnya pengelolaan 
gudang, distribusi, bongkar 

muat dan lain-lain diharapkan 
dapat kami jalankan dengan baik 
dan efi sien untuk menekan biaya 
logistik di dalamnya dan dapat 
mendukung dalam terwujudnya 
ketahanan pangan di Indone-
sia,” kata Budi.

BGR Logistik Indonesia 
juga tetap menjalankan bisnis 
untuk pelanggan eksisting mau-
pun baru yang non pangan. Hal 
tersebut, merupakan tantangan 
besar untuk dapat meningkatkan 
pelayanan kepada pelanggan 
eksisting dan calon pelanggan 
baru.

“Pada Desember 2021 lalu,  
kami dipercaya kembali untuk 
menangani pekerjaan logistik 
dari pelanggan eksisting dan 
baru. Ini merupakan awal yang 
baik bagi kami dan kami jadikan 
acuan semangat di tahun depan 
untuk memberikan pelayanan 
jasa logistik digital yang efi sien 
dan prima agar target anggaran 
perusahaan di tahun 2022 juga 
dapat kami lampaui,” ungkap-
nya.

PT BGR Logistik Indo-
nesia atau BGRLI merupakan 
anak perusahaan dari PT Peru-
sahaan Perdagangan Indonesia 
(Persero) yang telah mendapat-
kan pengesahan dari Kemen-
terian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia 
pada tanggal 16 November 
2021. ● dro

BGR Logistik Diberi Amanah Tekan 
Biaya Logistik BUMN Klaster Pangan

JAKARTA (IM) - PT Bu-
kalapak.com Tbk (BUKA) dan 
Grup Salim akan menyerap 
saham PT Allo Bank Indonesia 
Tbk (BBHI) melalui penamba-
han modal dengan hak meme-
san efek terlebih dahulu (PM-
HMETD III) atau rights issue, 
dengan  nilai Rp4,8 triliun yang 
direncanakan minggu depan.

Mengutip Reuters, Selasa 
(4/1), Allo Bank yang dimiliki 
Chairul Tanjung berencana 
menjual 10.047.322.871 lembar 
saham dengan harga Rp478 per 
lembar pada 13-19 Januari.

Mega Corpora Tanjung 
selaku pemegang saham utama 
akan menaikkan investasinya 
di bank sebesar Rp1,3 triliun 
melalui rights issue. Sedangkan 
Bukalapak telah setuju untuk 
membeli Rp1,2 triliun HMETD 
Mega Corpora, Indolife Investa-
ma Perkasa dari Salim Group 
akan membeli saham senilai 
Rp623 miliar.

Mega Corpora juga akan 
mengalihkan sebagian rights is-

sue yang menjadi haknya. Hal ini 
sesuai dengan pasal 21 Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
9/POJK.04/2018 tentang Pen-
gambilalihan Perusahaan Ter-
buka pada waktu Mega Corpora 
menjadi pengendali perseroan.

Mega Corpora akan men-
galihkan saham yang tidak di-
laksanakan dalam rights issue 
kepada PT Bukalapak.com Tbk 
(BUKA), Abadi Investments 
Pte Ltd (AI), PT Indolife In-
vestama Perkasa (IIP), H Hold-
ing Inc atau Grab (HH), Trusty 
Cars Pte Ltd (TC) dan PT CT 
Corpora (CTC).

Allo Bank memperoleh izin 
perbankan digital tahun lalu dan 
akan bersaing dengan sema-
kin banyak pemberi pinjaman 
digital, termasuk Bank Central 
Asia (BCA) dan Bank Rakyat 
Indonesia (BRI), serta perusa-
haan teknologi GoTo’s Bank 
Jago, fi ntech AkuLaku’s Bank 
Neo Commerce dan SeaBank 
Indonesia dari Sea Group yang 
berbasis di Singapura. ● hen

Bukalapak dan Grup Salim 
Serap Saham Allo Bank 

JAKARTA (IM) - Kin-
erja produksi  PT Pupuk Ka-
limantan Timur (Pupuk Kal-
tim) sepanjang 2021 trennya 
melampaui target Rencana 
Kerja dan Anggaran Perusa-
haan (RKAP).

Direktur Utama Pupuk 
Kaltim Rahmad Pribadi me-
nyebutkan, meski dihadapkan 
berbagai tantangan, seperti 
pandemi Covid-19 dalam 
sepanjang tahun terakhir, na-
mun perseroan menunjukkan 
performa dan kinerja optimal 
sesuai RKAP.

“Tahun 2021 menjadi ta-
hun terbaik dalam perjalanan 
40 tahun pertama pertumbu-
han Pupuk Kaltim, yang mam-
pu mencapai kinerja maksimal 
di atas target RKAP,” ujar 
Rahmad dalam keterangan 
tertulis, Selasa (4/1).

Secara rinci, anak usaha 
dari PT Pupuk Indonesia 
(Persero) tersebut, hingga 28 
Desember 2021, telah mem-
produksi produksi pupuk jenis 
Amoniak sebanyak 2,91 juta 
ton atau mencapai 105 persen 
dari target 2,78 juta ton.

Sementara itu, produk-
si Amoniak DDJ mencapai 
850.000 ton atau 109 persen 
dari target sebanyak 777.00 
ton. Lalu produksi Urea sebe-
sar 3,53 juta ton atau mencapai 
103 persen dari target yang 
sebanyak 3,41 juta ton.

Hanya saja pada produksi 
pupuk jenis NPK hanya men-

capai 76 persen yaitu sebesar 
215.000 dari target sebanyak 
281.000 ton di sepanjang ta-
hun lalu.

Rahmad mengatakan, guna 
memperkokoh dominasi pada 
industri petrokimia berbasis 
gas alami, Pupuk Kaltim terus 
melakukan pengembangan 
industri kimia berbasis re-
newable resources. Selain itu, 
sekaligus memperkuat posisi 
di sektor agriculture melalui 
pengembangan agri-input, 
crop protection dan agri-ser-
vices.

Sejumlah langkah strategis 
pun disiapkan untuk mendo-
rong pertumbuhan perseoan. 
Mulai dari peningkatan kapa-
sitas pabrik dan produksi, 
peningkatan kinerja ekspor, 
ekspansi dan diversifi kasi us-
aha, penetrasi pasar domestik 
dan global, hingga pengem-
bangan portofolio bisnis me-
lalui aksi korporasi lainnya.

“Pupuk Kaltim akan ter-
us fokus pada peningkatan 
produktivitas dan profi tabili-
tas, dengan berbagai langkah 
konkret untuk memperbaiki 
proses bisnis, guna mening-
katkan efi siensi dan efektivitas 
kerja di setiap proses,” jelas dia.

Rahmad mengatakan, 
dalam menghadapi tantangan 
2022, perseroan melakukan 
transformasi bisnis dengan 
menetapkan langkah strategis 
guna mendukung optimalisasi 
dan efi siensi kinerja. ● dot

Produksi Pupuk Kaltim 
Lampaui Target

Sri Mulyani: Konsolidasi Fiskal 
Luar Biasa Dalam dan Cukup Solid

JAKARTA (IM) - Men-
teri Keuangan (Menkeu) Sri 
Mulyani Indrawati menyam-
paikan realisasi sementara de-
fi sit APBN tahun 2021 men-
capai 4,65 persen dari produk 
domestik bruto (PDB) atau 
sebesar Rp783,7 triliun. Ca-
paian ini turun dari tahun 
sebelumnya yang mencapai 
6,14 persen dari PDB.

“Poin kita adalah defi sit 
sekarang sudah di bawah 5 
persen, di 4,65 persen dari 
PDB. Jauh lebih kecil dari 
yang di APBN. Kalau diband-
ingkan defi sit tahun lalu yang 
6,14 persen dari PDB, ini 
konsolidasi fi skalnya sudah 
luar biasa sangat dalam, sudah 
cukup solid. Ini menggam-
barkan bahwa kita cukup bisa 
menjaga,” ujar  Sri Mulyani 
dalam Konferensi Pers Real-
isasi APBN 2021, seperti di-
lansir dari laman Kemenkeu, 
Selasa (4/1).

Realisasi defi sit tersebut 
lebih kecil Rp222,7 triliun 
dari target APBN 2021 yang 
sebesar 5,7 persen dari PDB 
atau Rp1.006,4 triliun. Ia 
mengungkapkan realisasi 
ini juga jauh lebih dari esti-

masi yang disampaikan pada 
bulan November lalu yang 
diperkirakan mencapai 5,1 
persen hingga 5,4 persen.

“Jadi bulan Desember 
saja ini operasi APBN luar 
biasa sangat besar. Peneri-
maan negara kita melonjak 
sangat tinggi dan ini luar 
biasa,” kata Sri Mulyani.

Dengan kondisi defi sit 
yang menurun tersebut, ia 
menuturkan bahwa pemer-
intah tidak lagi menerbitkan 
surat utang negara domestik 
sejak November lalu karena 
realisasi pembiayaan jauh 
lebih kecil dari target yang 
sebesar Rp1.006,4 triliun, 
yakni Rp868,6 triliun. Pem-
biayaan anggaran yang lebih 
efi sien di tahun 2021 dapat 
menjadi modal positif  untuk 
transisi menuju konsolidasi 
fi skal tahun 2023.

Dampak dari defisit 
yang lebih rendah dan pem-
biayaan anggaran yang lebih 
efi sien, sisa lebih pembiay-
aan anggaran (SiLPA) tahun 
2021 sebesar Rp84,9 triliun, 
turun sangat signifi kan dari 
tahun sebelumnya yang 
mencapai Rp245,6 triliun.

“Realisasi sementara 
APBN 2021 menggambar-
kan positif  luar biasa diband-
ingkan (target) APBN-nya 
maupun dibandingkan tahun 
2020. Tahun yang luar biasa 
sangat sulit karena pandemi 
masih berlangsung, namun 
kita sudah mulai menunjuk-
kan recovery. Kalau diband-
ingkan sebelum pandemi 
yaitu 2019, kita mencoba 
untuk membuat APBN yang 
bekerja extremely keras, na-
mun kita mulai bisa menjaga 
stabilitas, sustainabilitas, dan 
kesehatan APBN,” ujar Sri 
Mulyani.

Sejak awal pandemi, 
APBN menjadi instrumen 
countercyclical yang bekerja 
keras mengendalikan pe-
nyebaran Covid-19, me-
lindungi masyarakat rentan, 
dan mendorong kelangsun-
gan dunia usaha. Defisit 
dan pembiayaan yang lebih 
rendah dari target APBN 
2021 menandakan APBN 
semakin membaik, namun 
tetap fokus untuk mem-
bantu rakyat, menangani 
Covid-19, dan memulihkan 
ekonomi. ● pan

TARGET LUAS LAHAN TANAM PORANG
Petani merawat tanaman porang di Dusun 
 Babakan, Desa Cikoneng, Kabupaten Ciamis, 
Jawa Barat, Selasa (4/1). Kementerian Pertanian 
menargetkan luas tanam umbi porang pada 
tahun 2024 akan mencapai 100 ribu hektare 
dibandingkan saat ini yang baru 10 ribu hektare 
lahan.

IDN/ANTARA 

 IDN/ANTARA 

 IDN/ANTARA 

LARANGAN EKSPOR BATU BARA
Alat berat merapikan tumpukan batu bara di area pengumpulan Dermaga Batu Bara Kertapati 
milik PT Bukit Asam Tbk di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (4/1). Pemerintah mewajibkan 
perusahaan swasta, BUMN beserta anak perusahaan pertambangan untuk mengutamakan 
kebutuhan batu bara dalam negeri dan melarang perusahaan untuk melakukan ekspor batu 
bara selama satu bulan sejak 1 Januari hingga 31 Januari 2022. 
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