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JAKARTA, ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bangga atas keberhasilan Indonesia mengikuti perkembangan luar biasa
ekonomi digital saat ini. Hal itu diungkapkan Kepala Negara pada peluncuran Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik
dan QR Code Indonesian Standard (QRIS) Antarnegara di Gedung Bank Indonesia (BI) Jakarta, Senin (29/8).
Oleh Novy Lumanauw
dan Prisma Ardianto

S

aya mengapresiasi KKP
Domestik dan QRIS yang
diluncurkan oleh BI. Bukti
bahwa negara kita, Indonesia ini mengikuti kecepatan
perubahan teknologi digital di bidang
ekonomi. Artinya, kita ini tidak ketinggalan amat,” kata Presiden Jokowi.
Hadir pada acara peluncuran tersebut Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri
Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) Mahendra Siregar.
Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi secara khusus meminta Gubernur
BI Perry Warjiyo dan jajaran Himpunan
Bank Milik Negara (Himbara) mengawal penggunaan KKP Domestik di
kementerian/lembaga (K/L), badan
usaha milik negara (BUMN), pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota segera
masuk ke ekosistem pembayaran ini sehingga terjadi percepatan pembayaran.
“Mungkin dulu pembayarannya, mundur, mundur. Tapi dengan kartu kredit
ini, begitu transaksi langsung masuk ke
rekening kita,” kata Presiden Jokowi.
Dia juga mengingatkan agar ekosistem pembayaran yang telah terbangun

akan meningkatkan belanja pemerintah
untuk produk-produk buatan dalam
negeri ini. “Betul-betul kita taati bersama
sehingga belanja pemerintah, BUMN,
dan pemda, semuanya menuju kepada
pembelian produk-produk dalam negeri.
Jangan sampai, saya sudah pesan betul.
Sangat lucu sekali, sangat bodoh sekali
kalau uangnya yang dikumpulkan oleh
pemerintah baik dari pajak maupun
PNBP, masuk menjadi APBN, masuk
menjadi APBD, kemudian belanjanya
produk-produk impor,” kata dia.
Di samping itu, BI turut berpartisipasi
dalam peluncuran KKP Domestik yang
diinisiasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
(Kemenko Marves), serta Himbara.
KKP Domestik efektif diimplementasikan mulai tanggal 1 September 2022.
Penerbitan KKP Domestik pada tahap
awal dilakukan oleh Himbara (BNI, BRI
dan Bank Mandiri) dan akan diperluas
ke bank pembangunan daerah (BPD)
secara bertahap. KKP Domestik yang
telah didukung 85 penyelenggara dan
20,3 juta merchant ini dikembangkan
menggunakan mekanisme QRIS berbasis sumber dana kredit, sehingga seluruh transaksi diproses di dalam negeri.
Menko Maritim dan Investasi Luhut
Binsar Panjaitan mengatakan, melalui
KKP Domestik ini diharapkan membantu percepatan pembayaran ke UMKM.
Untuk itu, seluruh lembaga kementerian dan BUMN diharapkan segera
dapat menggunakan KKP Domestik di
instansi masing-masing. “KKP Domes-

intah/Daerah Domestik akan menjadi sumber dana bagi satuan kerja
saat melakukan belanja barang/jasa
produk dalam negeri dengan QRIS
pada aplikasi mobile banking tiga bank
Himbara, yaitu BRImo, BNI Mobile
Banking dan Livin’ by Mandiri.
Direktur Utama PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk (BRI) Sunarso meng-ungkapkan, penerbitan
KKP Domestik ini menjadi bentuk
dukungan bank-bank Himbara terhadap objektif Gerakan Nasional Bangga
Buatan Indonesia (Gernas BBI). “Hal
ini sejalan dengan kebijakan sistem
pemerintahan untuk transaksi cashless
yang berbasis transaksi domestik atau
dalam negeri,” ungkap Sunarso yang
juga ketua Himbara.
Pada kesempatan itu, Direktur Utama
PT Bank Negara Indonesia (Persero)
Tbk (BNI) Royke Tumilaar menyampaikan bahwa KKP Domestik dapat
memudahkan belanja operasional dari
satuan kerja untuk melakukan pembelian produk UMKM nasional. “Dengan
jaringan merchant QRIS yang luas,
penggunaan Kartu Kredit Pemerintah/
Daerah (KKP/KKPD) sebagai source of
fund QRIS ini dapat memudahkan satuan
kerja pemerintah pusat dan pemerintah
daerah dalam melakukan belanja operasional ataupun belanja perjalanan dinas,
serta diharapkan juga dapat mendorong
volume transaksi merchant QRIS yang
didominasi oleh UMKM,” tutur Royke.
Setali tiga uang, Direktur Utama PT
Bank Mandiri (Persero) Tbk Darmawan

Joko Widodo
tik ini kiranya segera di adopsi dan diimplementasikan juga oleh pemerintah
daerah. Diperlukan dukungan dari BPD
dalam rangka percepatan dan perluasan KKP Domestik di daerah. Kiranya
BI bisa turut membantu melakukan
pendampingan ke seluruh pemerintah
daerah,” ujar Menko Marves.
Berkaitan itu, Himbara berkomitmen mendukung pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah guna
meningkatkan efisiensi pemanfaatan
APBN/APBD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat. Penerbitan Kartu Kredit
Pemerintah/Daerah Domestik juga
bisa mendorong UMKM naik kelas.
Secara teknis, Kartu Kredit Pemer-

Junaidi pun menyambut baik dan mendukung penerbitan KKP Domestik untuk
meningkatkan efisiensi dan mendorong
pertumbuhan ekonomi, khususnya
dengan belanja produk UMKM. “Selain
itu, hadirnya fitur tersebut pada mobile
banking bank Himbara semakin memudahkan satuan kerja pemerintah pusat
dan pemerintah daerah dalam bertransaksi praktis hanya dengan membawa
smartphone saja,” ungkap Darmawan.
Sambungkan QRIS ke Thailand
Sementara itu, Bank Indonesia (BI)
dan Bank of Thailand (BoT) pada Senin
(29/8) meresmikan implementasi kerja
sama pembayaran berbasis QR Code
lintas negara (cross-border QR payment
linkage) antara Indonesia dan Thailand.
Segera menyusul implementasi pembayaran Indonesia dengan Malaysia,
Singapura, dan Filipina.
Perry Warjiyo menyampaikan, kerja
sama antara Indonesia dan Thailand ini
diawali dengan fase uji coba pada 17
Agustus 2021 yang telah berjalan dengan
baik. Dilanjutkan dengan fase implementasi yang melibatkan 76 penyedia jasa
sistem pembayaran dari kedua negara.
Melalui inisiatif ini, masyarakat di
wilayah Indonesia dan Thailand dapat
menggunakan aplikasi pembayaran
yang terdapat pada gawai dengan memindai Thai QR Codes dan QRIS dalam
melakukan transaksi pembayaran di
merchant. Lebih lanjut, BI dan BoT juga
menyepakati inisiasi kerja sama transfer antarnegara (cross border transfer)

melalui fast payment. Kedua bank sentral
akan melakukan pembahasan lebih
lanjut terkait inisiatif tersebut.
Bagi Indonesia, inisiatif ini juga
merupakan milestone Blueprint Sistem
Pembayaran Indonesia tahun 2025
yang akan diintegrasikan dengan
kerangka kerja sama dalam mendorong
penggunaan mata uang lokal. Inisiatif
ini dipandang dapat memberikan lebih
banyak pilihan bagi pengguna transaksi pembayaran lintas negara serta
memegang peranan penting dalam
meningkatkan efisiensi transaksi, mempromosikan ekonomi digital dan inklusi
keuangan, serta memperkuat stabilitas
makroekonomi melalui penggunaan
mata uang lokal yang lebih luas.
Sementara itu, Guber nur Bank
Sentral Thailand Sethaput Suthiwartnarueput menyampaikan, kerja sama
tersebut merupakan bagian dari Asean
Payment Connectivity Initiative. Hal
tersebut menjadi komitmen bersama
untuk meningkatkan efisiensi dan
menciptakan pembayaran lintas negara
yang semakin inklusif. “QR cross border
memungkinkan konsumen dan pedagang di kedua negara dapat melakukan
dan menerima pembayaran barang dan
jasa melalui QR Code secara instan,
aman, dan efisien. Ke depan, kerja sama
pembayaran lintas negara akan diintegrasikan dengan fast payment systems
yang terdapat pada kedua negara,
Indonesia’s BI-Fast dan Thailand’s
PromptPay, yang telah memiliki lebih
dari 70 juta pengguna,” jelas dia. (nid)
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Tanggal 30 Juni
2022
2021

31 Desember 2021

ASET

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

1,739,626
650,839
1,529,832
15,817,641
2,546,240
1,005,799
23,289,977

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

BEBAN POKOK PENDAPATAN USAHA
LABA BRUTO

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

2,464,527
79,092
46,875,853
5,440,953
4,888,094
115,397
197,656
60,061,572

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

TOTAL ASET

83,351,549

89,708,022

LIABILITAS DAN EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)

28,250,895

21,615,274

(23,818,991)
4,431,904

(21,595,435)
19,839

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

(2,439,832)
614,232
(2,291,057)
315,247

(2,390,284)
22,540
(2,034,344)
(4,382,249)

Pendapatan keuangan
Laba selisih kurs - neto
Beban keuangan
RUGI SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN

6,120
1,036,201
(1,798,197)
(440,629)

6,939
648,332
(1,708,690)
(5,435,668)

Beban pajak final

(1,224)

(1,388)

RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN

(441,853)

(5,437,056)

MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN
Kini
Tangguhan
RUGI TAHUN BERJALAN

63,386
(378,467)

(33,424)
(5,470,480)

92,656
(571,786)
(479,130)

(10,653)
(1,151,127)
(1,161,780)

556,338

953,610

Pertumbuhan Livin by Mandiri

BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Nasabah menggunakan fasilitas digital di Smart Branch Bank Mandiri di Jakarta, kemarin. Nilai
transaksi Livin’ by Mandiri mencapai lebih dari Rp 1.080 triliun atau tumbuh hampir dua kali lipat
dibandingkan tahun lalu.

PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN SETELAH
PAJAK PENGHASILAN

LIABILITAS
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)

15,789,425
13,496,662
1,535,722
16,725,486
886,273

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

39,708,915
704,572
6,578,653
95,425,708

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

374,981
2,191,563

339,531
2,430,301

185,929
2,752,473

568,870
200,271
3,538,973

98,178,181

104,233,395

Direksi
PT SLJ Global Tbk
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Pos yang dapat direklasifikasi ke laba rugi
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN TAHUN
BERJALAN SETELAH PAJAK PENGHASILAN

77,208

(208,170)

TOTAL RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

(301,259)

(5,678,650)

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

(375,233)
(3,234)
(378,467)

(5,469,261)
(1,219)
(5,470,480)

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

(298,152)
(3,107)
(301,259)

(5,678,059)
(591)
(5,678,650)

(0.000094)

(0.001372)

RUGI PER SAHAM DASAR
232,072,575
147,205,814

232,072,575
147,205,814

249,593
(235,964,048)
(158,365,131)

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

(14,801,197)

(14,503,045)

(25,435)

(22,328)

(14,826,632)

(14,525,373)

83,351,549

89,708,022

Catatan:
- Informasi keuangan ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian PT SLJ Global Tbk ("Perusahaan") dan entitas anaknya tanggal 30 Juni 2022
dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada Tanggal 30 Juni 2022 (Tidak Diaudit), serta laporan keuangan konsolidasian PT SLJ Global
Tbk 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.

Jakarta, 30 Agustus 2022

Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
Pengukuran kembali program imbalan pasti - neto setelah pajak
Penurunan nilai revaluasi aset tetap

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Enam Bulan yang berakhir pada Tanggal 30 Juni 2022 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 Juni
2022
2021
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 aktivitas operasi
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Perolehan aset tetap
Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Pembayaran wesel bayar
Pembayaran liabilitas sewa
Pembayaran liabilitas jangka pendek lainnya
Arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan
KENAIKAN NETO KAS DAN BANK

35,024,479
(31,438,854)
4,895
(583,376)
96,405
3,103,549

32,372,866
(30,896,549)
5,549
(1,076,215)
(102,934)
302,717

(2,118,444)
(2,118,444)

(35,606)
(35,606)

(13,847)
(370,383)
(93,787)
(478,017)

(102,965)
(78,379)
(181,344)

507,088

85,767

KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN

1,232,538

964,395

KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN

1,739,626

1,050,162
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JAKARTA, ID – Bank
Indonesia (BI) mencatat
mulai Senin (29/8) jumlah
peserta BI-Fast bertambah
sebanyak 25 bank yang
masuk sebagai peserta
gelombang (batch) keempat. Dengan penambahan
tersebut, total peserta BIFast mencapai 77 peserta
(termasuk peserta BI-Fast
gelombang I-III) dan
mewakili 85% dari pangsa
sistem pembayaran ritel
nasional.
Hal ini merupakan
komitmen BI dalam
mendorong akselerasi
digitalisasi ekonomi dan
keuangan nasional melalui
perluasan peserta fast payment BI. BI-Fast adalah
infrastruktur sistem pembayaran yang disediakan BI
yang dapat diakses melalui
aplikasi yang disediakan
industri sistem pembayaran, dalam memfasilitasi
transaksi pembayaran ritel
bagi masyarakat.
Implementasi BI-Fast
oleh peserta kepada
nasabahnya akan dilakukan secara bertahap
sesuai dengan strategi dan
rencana peserta dalam
mempersiapkan kanal pem-

bayaran bagi nasabahnya
masing-masing. “Dalam
gelombang keempat ini, BI
juga menambah layanan
kebanksentralan melalui
BI-Fast untuk mendukung
pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter,
makroprudensial, serta
sistem pembayaran dan
pengelolaan uang rupiah.
Dengan semakin luasnya
kepesertaan BI-Fast, diharapkan dapat memenuhi
kebutuhan masyarakat termasuk stakeholder BI akan
layanan sistem pembayaran
ritel yang Cemumuah (Cepat, Mudah, Murah, Aman,
Andal),” ungkap Direktur
Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin
Haryono dalam keterangan
tertulis, Senin (29/8).
Layanan BI-Fast secara
bertahap akan diperluas
mencakup layanan bulk
credit, direct debit, serta
request for payment, dan ke
depan cross border retail
payment. Bulk Credit adalah
perintah pemindahan dana
dari satu nasabah pengirim
ke beberapa nasabah penerima dalam satu instruksi
(one to many), contohnya
pembayaran gaji.

Direct debit adalah
layanan penagihan secara
berkala atau rutin berdasarkan mandat pendebitan rekening (standing
instruction) yang telah disetujui oleh nasabah yang
akan didebit rekeningnya,
contohnya pembayaran
tagihan listrik berkala. Request for payment adalah
layanan yang meneruskan
informasi permintaan
transfer dana dari nasabah
penerima kepada nasabah
pengirim dan memproses
transaksi transfer dana,
berdasarkan persetujuan
nasabah pengirim atas
informasi permintaan
transfer dana dimaksud.
BI mengharapkan
dukungan dan partisipasi seluruh penyedia jasa
pembayaran (PJP) untuk
dapat memanfaatkan
infrastruktur BI-Fast yang
akan menjadi backbone
infrastruktur sistem pembayaran ritel masa depan.
BI akan terus memperkuat
sinergi kebijakan dan implementasi BI-Fast dengan
pelaku industri, dalam
rangka mengintegrasikan
ekonomi keuangan digital
(EKD) nasional. (nid)

