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BSI LUNCURKAN TIGA LAYANAN TRANSAKSI BAGI LEMBAGA NEGARA
Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Hery Gunardi (kanan) bersama Staf Ahli Penegakan Hukum Ditjen 
Pajak Kementerian Keuangan RI Iwan Djuniardi (kedua kanan) Direktur Pengelolaan Kas Negara Direktur Pengelolaan 
Kas Negara Kementerian Keuangan RI Noor Faisal Achmad (tengah) menyaksikan pelayanan petugas melalui tablet usai 
peluncuran BSI sebagai bank penyalur gaji, bank persepsi dan mitra pengelola rekening khusus surat berharga syariah 
negara (SBSN) di Jakarta, Selasa (11/1). Tiga layanan transaksi di lingkungan lembaga negara tersebut merupakan bentuk 
peran aktif BSI dalam mendukung pembangunan ekonomi keuangan syariah.

kunjungan resmi beliau,” kata 
Menperin Agus di Jakarta,  sep-
erti dilansir dari Kemenperin, 
Selasa (11/1).

Agus menyebutkan, sudah 
ada sejumlah kerja sama eko-
nomi antara Indonesia dengan 
Jepang, antara lain Indonesia-
Japan Economic Partnership 
Agreement (IJEPA), yang kini 
sedang dalam tahap perund-
ingan general review (GR). 
“Kemudian juga ada kerja 
sama the New Manufacturing 
Industry Development Center 
(MIDEC),” ujarnya.

Di samping itu, dalam 
pertemuannya dengan Menteri 
Hagiuda, Agus mengatakan 
bahwa pemerintah Jepang 
mengusulkan kerja sama eko-
nomi di negara-negara Asia, 
yang dinamakan Asian Japan 
Investing for the Future Ini-
tiative (AJIF). “Saat ini, Je-
pang mempromosikan usulan 
AJIF kepada negara anggota 
ASEAN guna mendapat du-
kungan,” tuturnya.

Agus menegaskan, Pemer-
intah Indonesia berterima kasih 
atas inisiatif  yang disampaikan 
pihak Jepang dan memerlukan 
waktu untuk pendalaman lebih 
lanjut. “Namun demikian, hara-
pannya proposal ini dapat dis-
elaraskan dengan kegiatan yang 
tercakup dalam program kerja 
sama di level regional ASEAN,” 
imbuhnya.

Area kerja sama usulan 
Jepang tersebut, antara lain ter-
kait diversifi kasi rantai pasok, 
memperkenalkan pengemban-
gan dan pemanfaatan teknolo-
gi energi terbarukan dan sistem 
manajemen energi, serta kerja 
sama studi kelayakan untuk 
infrastruktur berkualitas.

Berikutnya, mengenai 
penerapan teknologi digital 
di seluruh lapisan masyarakat, 
dan pengembangan kualitas 
sumber daya manusia yang me-
miliki kapasitas dalam peman-
faatan teknologi digital. Indo-
nesia juga mengusulkan kerja 
sama implementasi industri 

4.0 dengan Jepang melalui 
program New MIDEC. 
“Kami ingin memastikan 
agar program kerja sama 
yang telah berjalan bisa 
tetap dilaksanakan serta 
mengembangkan program-
program lainnya,” ungkap 
Agus.

Jepang juga tertarik un-
tuk makin memperkuat 
kerja sama di sektor industri 
otomotif. Proyek kerja sama 
teknis ini akan melibatkan 
berbagai institusi mitra di 
Jepang, seperti kerja sama 
dengan JICA dan METI.

“Kami berharap komit-
men Pemerintah Jepang me-
lalui METI untuk menjamin 
keberlanjutan dan menjaga 
keselarasan capaian antara 
proyek tersebut. Selain itu, 
mendorong peningkatan 
investasi di sektor industri 
otomotif  untuk menjadi-
kan Indonesia sebagai basis 
produksi tujuan ekspor,” 
papar Agus. ● dro

Indonesia dan Jepang Kian Perkuat Kerja 
Sama Industri Otomotif dan Digital
Agus Gumiwang Kartasasmita 
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JAKARTA (IM) - Indo-
nesia dan Jepang terus beru-
paya meningkatkan kerja sama 
ekonomi yang komprehensif, 
khususnya di sektor industri. 
Langkah sinergi ini diper-
kuat melalui pertemuan antara 
Menteri Perindustrian RI Agus 
Gumiwang Kartasasmita den-
gan Menteri Ekonomi, Perda-
gangan, dan Industri (METI) 

Jepang, Kōichi Hagiuda.
“Kami mengucapkan se-

lamat kepada Menteri Kōichi 
Hagiuda yang menjabat sebagai 
METI pada tanggal 4 Oktober 
2021 lalu. Kami juga mengapr-
esiasi karena beliau menganggap 
Indonesia sebagai salah satu 
mitra dagang utama Jepang, 
sehingga Indonesia menjadi 
negara pertama yang mendapat 

JAKARTA (IM) - Emiten 
teknologi di bidang jasa penye-
dia alat teknologi komunikasi 
dan layanan konektivitas PT 
Yelooo Integra Datanet Tbk 
(YELO), resmi mengakuisisi 
49 persen saham PT Telemedia 
Komunikasi Pratama (TKP). 
Langkah itu  untuk percepa-
tan pembangunan Digital ISP 
(Internet Service Provider) dan 
menghadirkan layanan internet 
cepat.

PT Telemedia melalui 
Viberlink adalah Digital ISP 
yang bergerak dalam mem-
bawa internet cepat ke seluruh 
pelosok desa dengan meng-
gunakan kabel fiber optik 
yang terbentang sepanjang 
Pulau Jawa.

“YELO, membuat model 
bisnis TKP bertransformasi 
menjadi Digital ISP. Hal ini 
menjadikan keseluruhan pros-
es operasional akan dialihkan 
melalui jalur digital, sehingga 
pengalaman pengguna ter-
hadap layanan connectivity 
akan semakin menarik dan 
kaya akan fi tur lainnya,” kata 
Direktur Utama YELO, Wewy 
Susanto dalam siaran pers, 
Selasa (11/1).

Dijelaskan Wewy, akui-

sisi ini juga bertujuan untuk 
menghadirkan internet berke-
cepatan tinggi hingga 1 GB 
ke wilayah pelosok desa di 
Indonesia. Dengan demikian, 
kegiatan pendidikan, perta-
nian, maupun industri kreatif  
dapat berkembang pesat guna 
meningkatkan ekonomi desa 
setempat.

YELO juga turut berupaya 
mempercepat pengadaan dan 
pembangunan akses internet 
di pelosok daerah dengan me-
nyediakan solusi akses internet 
yang cepat dan terjangkau.  
“Melihat kebutuhan akan in-
ternet yang semakin tinggi, 
Perseroan terus percepat 
pembangunan infrastruktur 
internet berbasis fi ber optic 
yang terbentang di sepanjang 
Pulau Jawa untuk desa-desa 
di wilayah tier-2 dan tier-3,” 
ujar Wewy.

Ia menambahkan, tujuan 
ini sejalan dalam rencana per-
seroan dalam membangun 
Digital Ecosystem berbasis-
kan Connectivity juga sebagai 
persiapan sambungan internet 
yang cepat dan terjangkau 
untuk Dunia Metaverse yang 
akan datang dalam waktu 
dekat. ● pan

YELO Akuisisi 49 Persen Saham
PT Telemedia Komunikasi Pratama

JAKARTA (IM) - PT Allo 
Bank Indonesia Tbk (BBHI), 
tengah melakukan persiapan 
untuk meluncurkan aplikasi 
supernya. Melalui aplikasi 
tersebut seluruh ekosistem 
layanan akan tersedia.

Founder and Chairman 
CT Corpora sekaligus Ulti-
mate Shareholder Allo Bank, 
Chairul Tanjung (CT) men-
gungkapkan saat ini aplikasi 
Allo Bank sudah dilakukan uji 
coba terhadap 43 ribu peng-
guna.

“Uji coba itu terus di-
lakukan dan bulan ini mulai 
ditingkatkan menjadi 200 ribu 
pengguna. Uji coba itu sen-
gaja dilakukan untuk memas-
tikan aplikasi tersebut prima 
sebelum diluncurkan untuk 
masyarakat umum,” tuturnya 
usai menggelar konferensi pers 
tentang rights issue BBHI di 
gedung BEI, Jakarta, Selasa 
(11/1).

C T  m e n g u n g k a p k a n 
bahwa aplikasi Allo Bank 
rencananya akan resmi dilun-
curkan pada Maret 2022. Dia 
menargetkan untuk 1 minggu 

pertama akan mendapatkan 1 
juta pengguna.

“Karena saya berkomuni-
kasi dengan pemilik dan chair-
man dari KakaoBank di Korea. 
KakaoBank dalam minggu 
pertama mampu meregister 1 
juta customer, masa kita kalah 
dengan KakaoBank,” ujarnya.

Untuk tahun pertama, Allo 
Bank menargetkan bisa meng-
gaet 10 juta pengguna. Target 
itu diyakini akan terus bertam-
bah hingga mencapai target 
utamanya 50 juta pengguna. 
“Targetnya dari kolonial, mile-
nial sampai zilenial. Karena ada 
Allo Pay yang tidak perlu KTP. 
Jadi kalau ngasih uang jajan ke 
anaknya kasih Allo Pay saja,” 
kata CT.

CT mengungkapkan akan 
mengedepankan insentif  
ketimbang unsur paksaan. 
CT menjelaskan maksudnya 
adalah Allo Bank akan mem-
berikan berbagai benefi t. Dia 
mencontohkan seperti diskon 
langsung belanja di Transmart 
dan merek-merek makan 
dan minuman di bawah CT 
Corp. ● dot

Aplikasi Allo Bank
Meluncur Maret

Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat Suparno 
saat melakukan sosialisasi kepada para wajib 
pajak.

Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat Suparno dan jajaran berfoto bersama 
para wajib pajak.

Kanwil DJP Jakbar Ajak Wajib Pajak Manfaatkan 
Program Pengungkapan Sukarela

JAKARTA (IM) - Me-
lewati tahun yang penuh 
tantangan, DJP (Direktorat 
Jenderal Pajak) sukses ca-
pai target penerimaan pajak 
sesuai dengan yang telah 
diamanatkan pada APBN 
(Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara) Tahun Ang-
garan 2021. 

Dengan mendulang an-
gka penerimaan pajak sebesar 
1,277 Triliun, DJP mencapai 
103,90% target penerimaan 
pajak Tahun 2021.

Untuk Kanwil (Kantor 
Wilayah) DJP Jakarta Barat 
pada tahun 2021 turut ber-
peran dalam mengumpulkan 
penerimaan DJP sebesar 
Rp43,1 T. 

“Tentunya hal ini bisa 
tercapai berkat kerja sama 
dan sinergi yang telah diban-
gun oleh Direktorat Jenderal 
Pajak dan wajib pajak beserta 
stakeholder lainnya,” kata 
Kepala Kanwil DJP Jakarta 
Barat Suparno, ditemui di 
ruang kerjanya, Selasa (11/1). 

Suparno melanjutkan, 
di tahun 2022 ini, pihaknya 
terus bersemangat dan siap 
berkinerja tinggi untuk men-
gumpulkan pajak guna mem-
bangun negeri dan memper-
cepat pemulihan ekonomi 
yang sudah mulai menggeliat.

Menurutnya, pandemi 

Covid-19 yang masih ber-
langsung ini menjadi tantan-
gan bagi semuanya, berbagai 
upaya telah dilakukan oleh 
pemerintah dalam mengha-
dapi pandemi tersebut. 

Sejak tahun 2020 lalu, 
Pemerintah telah mencanan-
gkan program pemulihan 
ekonomi melalui Program 
Pemulihan Ekonomi Nasi-
onal (PEN). 

Pemerintah menjalankan 
program tersebut dengan 
tujuan untuk melindungi dan 
meningkatkan kemampuan 
ekonomi masyarakat selama 
pandemi Covid-19 ini antara 
lain melalui pemberian berb-
agai insentif  dan fasilitas bagi 
dunia usaha dan masyarakat.

Kemudian pada 29 Ok-
tober 2021 lalu, telah diun-
dangkan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2021 ten-
tang Harmonisasi Peraturan 
Perpajakan. 

Undang-undang ini ber-
tujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan, keadilan, dan 
pembangunan sosial bagi 
seluruh lapisan masyarakat. 
Dengan urgensi reformasi 
perpajakan untuk memper-
luas basis pajak dan menin-
gkatkan rasa keadilan agar 
APBN sehat dan berkelan-
jutan, maka pertumbuhan 
ekonomi diharapkan dapat 

meningkat.
Salah satu pengaturan 

dalam UU HPP (Harmon-
isasi Peraturan Perpajakan) 
ini adalah  mengenai PPS 
(Program Pengungkapan Su-
karela) yang bertujuan untuk 
meningkatkan kepatuhan 
sukarela wajib pajak melalui 
pemberian kesempatan kepa-
da mereka untuk melaporkan 
atau mengungkapkan kewa-
jiban perpajakan yang belum 
dipenuhi secara sukarela. 

“PPS ini diselenggarakan 
berdasarkan asas kesederha-
naan, kepastian hukum, serta 
kemanfaataan,” kata Suparno.

Suparno menjelaskan, 
dalam PPS ini ada dua kebi-
jakan, yaitu Kebijakan I dan 
Kebijakan II. 

Kebijakan I yaitu pen-
gungkapan harta yang ti-
dak atau belum sepenuh-
nya dilaporkan oleh peserta 
Tax Amnesty dengan basis 
pengungkapan harta per 31 
Desember 2015 yang belum 
diungkapkan saat mengikuti 
Tax Amnesty. 

Ada pun peserta Kebi-
jakan I ini adalah Wajib Pajak 
Orang Pribadi dan Wajib 
Pajak Badan peserta Tax Am-
nesty. Sedangkan Kebijakan 
II adalah pengungkapan 
harta yang belum dilaporkan 
dalam SPT Tahunan PPh 
Orang Pribadi Tahun 2020 

dengan basis harta perolehan 
tahun 2016 sampai 2020 yang 
belum dilaporkan dalam SPT 
Tahunan 2020. 

Wajib pajak peserta PPS 
Kebijakan I membayar 
PPh Final dengan tarif  
sebagai berikut:

 
Wajib pajak peserta PPS 
Kebijakan II membayar 
PPh Final dengan tarif  
sebagai berikut:

 Suparno mengatakan 
bagi wajib pajak yang mengi-
kuti PPS ini akan mendapat-
kan manfaat yaitu dibebaskan 
atas sanksi 200% terhadap 
aset yang kurang diungkap 
sesuai dengan Pasal 18 Ayat 
(3) UU Tax Amnesty bagi 
wajib pajak yang mengikuti 
Kebijakan I PPS. 

Lalu, bagi wajib pajak 
yang mengikuti Kebijakan II 
PPS, manfaat yang didapat-
kan yaitu tidak diterbitkan 
ketetapan untuk kewajiban 
perpajakan tahun 2016 sam-
pai 2020, kecuali ditemukan 

harta kurang diungkap.
“Kantor Wilayah DJP 

Jakarta Barat tentu berupaya 
untuk menyukseskan program 
tersebut melalui beberapa ren-
cana aksi yang sebagian sudah 
dijalankan. Pada kesempatan 
ini kami mengimbau wajib 
pajak agar segera memanfaat-
kan kebijakan ini yang berlaku 
selama enam bulan yaitu mulai 
1 Januari sampai 30 Juni 2022. 
Wajib pajak dapat mengikuti 
PPS ini dengan menyampaikan 
Surat Pemberitahuan Pen-
gungkapan Harta (SPPH) se-
cara elektronik melalui laman 
DJP,” ujar Suparno. 

Saat ini, juga bersamaan 
dengan masa pelaporan SPT-
Tahunan Pajak Penghasilan 
Tahun 2021 yang merupakan 
kewajiban bagi setiap wajib 
pajak. 

“Ayo, segera laporkan 
SPT Tahunan Pajak Peng-
hasilan Tahun 2021 paling 
lambat 31 Maret 2022 untuk 
Wajib Pajak Orang Pribadi 
dan 30 April untuk Wajib 
Pajak Badan. Lapor SPT 
Tahunan dapat dilakukan di 
mana saja melalui efi ling pada 
www.djponline.pajak.go.id. 
Dengan membayar pajak 
dan melaporkan SPT, Anda 
telah berperan dan berkon-
tribusi dalam bergotong roy-
ong membangun negeri ini,” 
pungkasnya. ● kris
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