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Forum Ekonomi
Digital Kominfo IV
Menteri Komunikasi dan
Informatika Johnny G. Plate
(kiri) berbincang bersama Wakil
Menteri Perdagangan Jerry
Sambuaga (tengah) dan Menteri
Koperasi dan UKM Teten Masduki
(kanan) saat menghadiri acara
Forum Ekonomi Digital Kominfo
IV, di Jakarta, Senin (4/4/2022).
Dalam acara tersebut secara
khusus membicarakan tentang
hubungan platfrom digital atas
produk-produk lokal, sehingga
diharapkan e-commerce akan diisi
lebih banyak lagi produk buatan
dalam negeri.
Antara

JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate meminta kepada
platform niaga online (e-commerce) di Tanah Air untuk memberikan lebih banyak ruang bagi
produk-produk buatan dalam negeri/lokal. Hal ini terutama ditujukan untuk produk dari usaha
mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta ultra mikro (UMi).
Oleh Abdul Muslim

H

al itu disampaikan Menkominfo dalam pertemuan
Forum Ekonomi Digital Kemenkominfo IV guna membahas peran e-commerce dalam mengawal kebijakan belanja pemerintah untuk produk-produk buatan lokal.
Pemerintah pun meminta kepada para
pelaku platform digital yang beroperasi
di Indonesia untuk diisi lebih banyak produk buatan lokal, terutama dari UMKM
serta UMi.
“Saya minta kepada Asosiasi E-commerce Indonesia (Indonesian E-Commerce Association/ idEA) untuk memberikan
dorongan kepada e-commerce supaya
mengambil langkah internal agar kebijakan yang diambil betul-betul berpihak
dan mengambil langkah yang afirmatif
untuk membelanjakan produk dalam
negeri,” kata Johnny, usai pertemuan
Forum Ekonomi Digital Kemenkominfo
IV di Jakarta, Senin (4/4/2022).
Menurut dia, produk dalam negeri saat
ini tidak kalah kualitasnya dibandingkan
buatan asing. Meski pun begitu, produk
buatan UMKM masih perlu didorong
agar kualitasnya semakin baik dan lebih
diberikan ruang untuk berjualan.
“Tidak perlu menunggu sampai barangnya bagus, saat ini, kita harus mengambil
langkah, membelanjakannya (Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara/APBN)
untuk produk dalam negeri. Dan pada
saat yang bersamaan, kita tingkatkan
kualitas produk kita,” tegasnya.
Kebijakan untuk membelanjakan
APBN untuk membeli produk lokal diharapkan menjadi arus utama dan tidak
hanya dilakukan oleh pemerintah, namun
juga dilakukan oleh sektor swasta.
“e-Commerce kita berkomitmen, menyampaikan dukungan agar produk dalam negeri bisa diserap dengan baik me-

JAKARTA – Qlue, perusahaan penyedia
ekosistem smart city asal Indonesia, meraih
penghargaan internasional di sektor teknologi kota pintar (smart city) untuk kategori
solusi lalu lintas. Penghargaan ini didapatkan dari ajang GO SMART Awards 2022
berkat implementasi konsep Intelligent
Mobility System For Township Management.
Kali ini, Qlue menjadi satu-satunya
perusahaan dari kawasan Asia Tenggara
dan Indonesia yang meraih penghargaan
smart city kelas internasional tersebut.
Founder dan CEO Qlue Rama Raditya
mengatakan, keberhasilan Qlue meraih
penghargaan di tingkat internasional tersebut menjadi bukti bahwa solusi yang dikembangkan memiliki nilai dan manfaat yang
positif sesuai dengan standar internasional.
Teknologi yang digunakan dalam konsep Intelligent Mobility System for Township Management itu juga bisa menjadi
standar baru bagi model pengelolaan lalu
lintas yang modern dan berdampak nyata
kepada masyarakat.
“Kami berterima kasih atas apresiasi
yang diberikan oleh GO SMART Award
2022 pada implementasi solusi yang kami
lakukan,” dalam pernyataannya, Senin
(4/4/2022).
Menurut dia, penghargaan tersebut
menjadi “suplemen” penyemangat tambahan bagi seluruh karyawan Qlue untuk
dapat terus berinovasi demi menghadirkan solusi yang inklusif bagi masyarakat.
“Inovasi dan kreativitas ini tentu saja

lalui platform digital kita,” tutur Johnny.
Selain meminta dukungan penuh dari
platform e-commerce soal produk lokal,
Menkominfo juga mengingatkan bahwa
Indonesia memiliki regulasi untuk platform digital, termasuk e-commerce.
Jika platform tidak mengikuti aturan
yang berlaku, menurut Menkominfo,
akan ada sanksi yang diberikan, termasuk
pemutusan akses alias blokir. Jika hal
tersebut sampai terjadi, aplikasi tidak bisa
digunakan di Indonesia.
Sebelumnya, pemerintah pusat, melalui
Presiden Joko Widodo telah menargetkan
untuk belanja dari APBN sebesar Rp 400
triliun benar-benar dialokasikan untuk
produk dalam negeri dalam satu tahun.
Jutaan UMKM
Sementara itu, Ketua Umum idEA
Bima Laga menyampaikan, saat ini,
ada sekitar 19 juta pelaku UMKM yang
sudah berjualan di platform digital
yang berada di bawah naungannya.
“Secara total sekarang sekitar 19 juta
UMKM. Kita masih ada 11 juta (yang
belum bergabung ke platform digital)
dan kita optimistis dengan peningkatan,
penguatan produk dalam negeri, target
itu bisa dicapai,” tutur Bima.
Pemerintah menargetkan, 30 juta
UMKM onboard diogital, atau masuk ke
platform digital pada 2024. Dari jumlah
tersebut, menurut data idEA, terdapat 9,9
juta UMKM yang bergabung ke platform
digital sejak Gerakan Nasional Bangga
Buatan Indonesia, yaitu dalam kurun
waktu Mei 2020 hingga Februari 2022.
Namun, usaha digitalisasi UMKM tidak
berhenti hanya dengan mengajaknya
masuk platform digital. Setelah UMKM
berjualan secara dalam jaringan, perlu
ada upaya meningkatkan transaksinya.
idEA pun melihat bahwa program stimulus seperti yang dijalankan pemerintah
melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan
Indonesia tahun lalu adalah hal yang jitu

menjadi kunci bagi Qlue untuk mewujudkan visi mempercepat perubahan positif
di Indonesia, dan juga di seluruh dunia,”
imbuhnya.
Ajang GO SMART Award 2022 diselenggarakan di Taipei, Taiwan, bertepatan
dengan pelaksanaan Smart City Summit
& Expo 2022 pada Maret lalu, yang merupakan kegiatan rutin tahunan.
Acara itu digagas oleh Global Organization of Smart Cities (GO SMART), sebuah
organisasi global beranggotakan 94 pemerintah kota dan 110 pelaku industri smart
city di seluruh dunia yang pembentukannya
diinisiasi oleh Pemerintah Kota Taipei.
Sementara itu, solusi Qlue untuk
penerapan model manajemen lalu lintas
kawasan hunian yang diterapkan di Alam
Sutera, Tangerang, mendapatkan perhatian dari para juri di antara 14 finalis lain
yang berasal dari berbagai negara.
Hal itu itu tidak lepas dari keberhasilan
Qlue dalam mengurangi tingkat kemacetan di Alam Sutera hingga 35% berkat
solusi Dynamic Traf fic Controller dan
Illegal Parking Detection.
Pemanfaatan solusi Dynamic Traffic
Controller pada lampu lampu merah berhasil mengurangi rata-rata waktu tunggu
pengendara hingga 47% dibanding sebelum implementasi teknologi tersebut.
Selanjutnya, teknologi Illegal Parking
Detection yang dilengkapi fitur peringatan
melalui pengeras suara sukses mengurangi
tingkat parkir liar pada angka 42%. (lm)

untuk membantu UMKM.
Butuh Stimulus
Tahun 2021, pelaku e-commerce
bersama pemerintah telah mengadakan program stimulus dengan
memberikan subsidi belanja kepada pembeli di platform digital
setelah mencapai nominal tertentu.
“Program seperti itu akan terus
kita sarankan supaya penguatan produk dalam negeri, secara

pembelian bisa dirasakan dampaknya oleh UMKM,” kata Bima.
Sementara itu, program stimulus
lainnya untuk mendukung UMKM
yang sudah go digital berupa akses
permodalan. Asosiasi bekerja sama
dengan Himpunan Bank Milik
Negara (Himbara) mengadakan
program Digiku supaya pelaku
UMKM bisa mendapatkan modal
untuk mendukung pengembangan
usahanya. (ant)

JAKARTA – PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk,
atau Mitratel (MTEL)
menandatangani kerja
sama proses desain, implementasi, sampai dengan
operasional dan pemeliharaan jaringan fiber
optik bersama dengan PT
Telkom Akses.
Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama
Mitratel Theodorus A
Hartoko dengan Direktur
Utama Telkom Akses I Ketut Budi Utama. Keduanya
Theodorus A Hartoko
merupakan anak usaha
PT Telkom Indonesia Tbk
(TLKM).
Bedanya, Mitratel selama ini lebih banyak berbisnis di menara telekomunikasi (tower provider). Sedangkan Telkom Akses merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi pembangunan
dan manage service infrastruktur jaringan fiber optik.
Penandatanganan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat Mitratel sebagai tower provider yang memiliki diversifikasi
portfolio baru, yaitu fiberisasi tower yang sesuai dengan kebutuhan
mobile network operator (MNO). Mitratel ingin juga menjadi digital
infrastructure company (infraco) sekaligus independent fiber lease
provider (FLP).
“Tentunya, penandatanganan perjanjian kerja sama ini semakin
memantapkan langkah Mitratel dalam mengembangkan portfolio
fiberisasi yang merupakan bagian dari kesiapan Mitratel sebagai
penyedia infrastruktur digital unggulan untuk mendorong tumbuhnya ekonomi digital di Indonesia,” ujar Theodorus A Hartoko,
dalam pernyataannya, dikutip Senin (4/4/2022).
Menurut dia, penguatan portfolio fiber juga semakin memperkuat basis fundamental bisnis Mitratel ke depan karena akan menjadi
new revenue engine generator dalam mengoptimalkan value di pasar
(market).
Direktur Utama Telkom Akses I Ketut Budi Utama pun menyampaikan kesiapannya untuk memberikan dukungan yang terbaik
untuk Mitratel dengan expertise dan kapabilitas yang dimiliki oleh
Telkom Akses.
Hartoko menambahkan, melalui sinergi dengan PT Telkom Akses yang telah memiliki portfolio dan kapabilitas dalam penggelaran dan operasional jaringan fiber optik terbesar di Indonesia yang
disiapkan untuk Telkom Group, Mitratel yakin hal tersebut akan
memberikan dampak positif dalam mengakselerasi go-to-market
dari portofolio jaringan fiber optiknya.
Melalui kerja sama itu, Mitratel akan mengoptimalkan sinergisitas kekuatan infrastruktur dan kompetensi Telkom Group yang
sangat lengkap, meliputi digital connectivity, digital platform, dan
digital services.
Lebih lanjut dikatakan, kerja sama dengan Telkom Akses itu
tidak hanya akan mengakselerasi proses deployment jaringan fiber
optik, tetapi juga mengoptimalkan seluruh resources yang dimiliki
oleh Telkom Akses, khususnya integrated planning tools dan experienced fiber optic technician. (lm)

P T S L J G L O B A L T b k D A N E N T I TA S A N A K N YA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
31 Desember
2021

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember

31 Desember
2020

ASET

2021
PENDAPATAN USAHA

ASET LANCAR
Kas dan bank
Piutang usaha - pihak ketiga - neto
Piutang lain-lain - neto
Persediaan - neto
Uang muka dan biaya dibayar dimuka
Tagihan restitusi pajak
Total Aset Lancar

1,232,538
1,212,036
2,288,318
10,682,167
8,572,132
2,338,446
26,325,637

964,395
1,407,997
236,236
9,563,594
3,431,908
1,276,446
16,880,576

ASET TIDAK LANCAR
Aset pajak tangguhan - neto
Penyertaan saham
Aset tetap - neto
Aset tetap tidak digunakan - neto
Biaya tangguhan pengelolaan hak pengusahaan hutan - neto
Tagihan restitusi pajak
Aset tidak lancar lainnya
Total Aset Tidak Lancar

2,398,802
79,092
50,039,564
5,435,939
5,175,265
116,186
137,537
63,382,385

2,613,792
79,092
53,769,454
5,629,706
5,803,542
236,652
86,508
68,218,746

TOTAL ASET

89,708,022

85,099,322

LIABILITAS DAN EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)
LIABILITAS

2020

71,396,229

52,524,459

(62,048,805)
9,347,424

(55,597,323)
(3,072,864)

Beban usaha
Pendapatan operasi lainnya
Beban operasi lainnya
LABA (RUGI) USAHA

(5,092,750)
6,843,825
(5,026,632)
6,071,867

(4,304,988)
42,860
(9,390,575)
(16,725,567)

Pendapatan keuangan
Laba (rugi) selisih kurs - neto
Beban keuangan

139,016
1,061,645
(3,625,627)

8,222
(1,077,949)
(3,453,177)

3,646,901

(21,248,471)

BEBAN POKOK PENDAPATAN USAHA
LABA (RUGI) BRUTO

LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK
PENGHASILAN
Beban pajak final

(27,803)

(1,644)

LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN

3,619,098

(21,250,115)

MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN
Kini
Tangguhan
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN

(1,125)
(182,230)
3,435,743

(42,391)
236,777
(21,055,729)

181,878
(120,767)
61,111

(21,398)
(1,726,249)
(1,747,647)

69,535

147,465

130,646

(1,600,182)

TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

3,566,389

(22,655,911)

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN
KEPADA:
Pemilik entitas induk
Kepentingan nonpengendali
Total

3,439,501
(3,758)
3,435,743

(21,056,528)
799
(21,055,729)

TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG
DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:
Pemilik entitas induk
Kepentingan nonpengendali
Total

3,570,453
(4,064)
3,566,389

(22,655,157)
(754)
(22,655,911)

LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR

0.000863

(0.005281)

PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN SETELAH
PAJAK PENGHASILAN

LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang usaha Pihak ketiga
Utang lain-lain
Wesel bayar
Beban akrual
Utang pajak
Liabilitas jangka panjang - bagian lancar:
Pinjaman bank
Liabilitas sewa
Liabilitas lainnya
Pendapatan yang ditangguhkan atas sewa aset
Liabilitas jangka pendek lainnya
Total Liabilitas Jangka Pendek
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Liabilitas pajak tangguhan - neto
Liabilitas imbalan kerja
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian lancar :
Liabilitas sewa
Pendapatan yang ditangguhkan atas sewa aset
Total Liabilitas Jangka Panjang
TOTAL LIABILITAS
EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)
Modal yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk
Modal saham - ditempatkan dan disetor penuh
Tambahan modal disetor - neto
Saldo laba (akumulasi defisit)
Telah ditentukan penggunaannya
Belum ditentukan penggunaannya
Komponen ekuitas lain
Ekuitas (Defisiensi modal) yang dapat diatribusikan kepada
pemilik entitas induk - neto
Kepentingan nonpengendali
EKUITAS (DEFISIENSI MODAL) - NETO
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)

18,520,918
9,541,186
1,559,304
19,264,671
828,069

21,006,017
6,480,362
2,895,533
17,210,726
599,787

39,708,915
733,162
3,818,168
47,589
6,672,440
100,694,422

39,708,915
741,686
3,818,168
36,107
6,493,740
98,991,041

339,531
2,430,301

332,341
2,788,300

568,870
200,271
3,538,973

838,689
240,713
4,200,043

104,233,395

103,191,084

232,072,575
147,205,814

232,072,575
147,205,814

249,593
(235,588,815)
(158,442,212)

249,593
(239,028,316)
(158,573,164)

(14,503,045)

(18,073,498)

(22,328)

(18,264)

(14,525,373)

(18,091,762)

89,708,022

85,099,322

Catatan:
- Informasi keuangan ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian PT SLJ Global Tbk ("Perusahaan") dan entitas anaknya tanggal 31 Desember
2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia, yang telah diaudit oleh Rama Wendra, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut
Akuntan Publik Indonesia, dengan opini Wajar dengan paragraf tambahan penekanan suatu hal, sebagaimana tercantum dalam laporannya
tanggal 30 Maret 2022 yang tidak tercantum dalam publikasi ini. Informasi keuangan ini tidak mencakup laporan perubahan ekuitas konsolidasian
dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian.
- Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk
dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.
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Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
Pengukuran kembali program imbalan pasti - neto setelah pajak
Penurunan nilai revaluasi aset tetap
Pos yang dapat direklasifikasi ke laba rugi
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN TAHUN
BERJALAN SETELAH PAJAK PENGHASILAN

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember
2021

2020

83,479,907
(88,506,163)
110,828
(1,998,329)
3,197,713
(3,716,044)

61,761,519
(60,085,329)
11,332
(2,398,376)
3,365,690
2,654,836

(790,276)
6,640,106
5,849,830

(2,252,476)
(183,859)
7,081
7,586
(2,421,668)

(1,420,936)
(444,707)
(1,865,643)

(451,790)
(997,590)
(1,449,380)

KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK

268,143

(1,216,212)

KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN

964,395

2,180,607

KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN

1,232,538

964,395

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan dari pelanggan
Pembayaran kepada pemasok dan karyawan
Penerimaan dari penghasilan bunga - neto
Pembayaran untuk beban keuangan
Penerimaan lainnya - neto
Arus kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Perolehan aset tetap
Perolehan Biaya tangguhan hak pengelolaan pengusahaan hutan
Penerimaan Deviden
Hasil penjualan aset tetap - neto
Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Pembayaran wesel bayar
Pembayaran liabilitas sewa
Arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan

4/4/22 6:27 PM

