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JAKARTA – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, realisasi investasi pada 
kuartal I-2022 mencapai Rp 282,4 triliun, naik 28,5% dibandingkan periode sama tahun lalu 

(year on year/yoy) dan 16,9% secara kuartalan (quarter to quarter/qtq). 
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JAKARTA – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Pena-
naman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah 
berencana melarang ekspor bijih bauksit dan timah mulai tahun 
ini. Tujuannya untuk mendukung hilirisasi dan menciptakan nilai 
tambah dari komoditas andalan Indonesia ini.

"Saya ingin sampaikan, bukan hanya bijih nikel yang kami larang, 
tetapi tahun ini kemungkinan besar bauksit kami larang ekspor dan 
kemungkinan juga bijih timah," kata Bahlil pers, Rabu (27/4).

Dia menjelaskan, Indonesia merupakan negara penghasil timah 
kedua terbesar di dunia setelah Tiongkok. Namun, Indonesia juga 
menjadi negara eksportir terbesar di dunia untuk timah. Artinya, 
komoditas mentah tidak dioptimalkan untuk diolah dalam negeri.

Meski belum dijelaskan lebih detail, dia menegaskan, kebijakan 
ini akan dilakukan bertahap tahun ini dan tahun depan. Sebab, 
pemerintah ingin fokus mendorong hilirisasi sumber daya alam un-
tuk diolah menjadi bahan baku setengah jadi atau barang jadi yang 
bisa dinikmati dalam negeri. “Ini adalah dalam rangka mewujudkan 
hilirisasi, kita harus menciptakan nilai tambah, jangan kita jual 
Tanah Air terus," imbuh Bahlil.

Rencana tersebut, kata Bahlil, sudah sesuai arahan Presiden Joko 
Widodo (Jokowi) untuk melakukan transformasi ekonomi yang 
memberi nilai tambah. “Kita ingin anak cucu harus punya satu pola 
industrialisasi dengan mengedepankan pengolahan bahan baku,” 
ucap dia. (try)

Menteri Investasi/Kepala 
BKPM Bahlil Lahadalia 
mengatakan, jumlah itu 
merupakan rekor inves-

tasi kuartalan terbaik selama kurun 
waktu 10 tahun terakhir. Biasanya, 
realisasi investasi Januari-Maret selalu 
menurun, karena pelaku usaha mela-
kukan konsolidasi pada Januari dan 
baru mulai merealisasikan rencana 
investasi pada bulan-bulan berikutnya. 
Ini menunjukkan kepercayaan inves-
tor terhadap prospek ekonomi Indo-
nesia semakin baik.

“Hasil ini juga menunjukkan kebi-
jakan pemerintah dalam meramu 
stra tegi investasi on the track, serta 
memberikan kepastian dan rasa ber-
beda ke investor, sehingga mereka 
bi sa menanamkan investasi,”ucap 
Bahlil dalam konferensi pers realisasi 

investasi, Rabu (27/4).
Bahlil menjelaskan, per Maret 2022, 

penanaman modal dalam negeri (PMA) 
mencapai Rp 147,2 triliun atau tumbuh 
31,8% secara tahunan dan 20,5% secara 
kuartalan.  Sementara itu, penanaman 
modal dalam negeri (PMDN) mencapai 
Rp 135,2 triliun, tumbuh 25,1% (yoy) 
dan tumbuh 13,3% qtq.

Menurut Bahlil, PMA yang tumbuh 
le bih tinggi dibandingkan PMDN 
kuartal I tahun ini disebabkan investor 
global mulai nyaman dan yakin ter-
hadap stabilitas regulasi dan stabilitas 
kebijakan Indonesia. Sektor yang 
dituju investor pun makin berkualitas 
dan bernilai tambah, karena posisi 
per tama ditempati oleh industri logam 
da sar, barang logam, bukan mesin dan 
peralatannya sebesar Rp 39,7 triliun. 

Selanjutnya, investasi di transportasi 
gudang dan telekomunikasi sebesar 
Rp 39,5 triliun, sektor pertambangan 
Rp 35,2 triliun, perumahan, kawasan 

in dustri, dan perkantoran sebesar Rp 
24,9 triliun, dan listrik, gas, serta air 
sebesar Rp 23,1 triliun.

“Jadi, hilirisasi sedang terjadi dan on 
the track, serta tak akan terpengaruh 
oleh negara manapun untuk menahan 
program ini,”tegas dia.

Bahlil juga menjelaskan, realisasi 
investasi di Indonesia saat ini sudah 
merata dari berbagai negara dan ti-
dak dikuasai hanya pada satu negara 
tertentu. Posisi pertama masih ditem-
pati Singapura senilai US$ 3,6 miliar. 
Berikutnya, Hong Kong sebesar US$ 
1,5 miliar, Tiongkok US$ 1,4 miliar, 
Je pang US$ 800 juta, dan Amerika 
Se rikat (AS) US$ 600 juta. 

"Jepang dan AS kuartal I tahun lalu 
tidak masuk lima besar. Tetapi, sejak 
kuartal IV-2021 sudah masuk dan po-
sisinya stabil," kata dia.

Tidak Terganggu Perang
Bahlil meyakini, perang Rusia dan 

Ukraina tidak akan memberikan 
dam pak langsung terhadap realisasi 
investasi di Indonesia. Lantaran Rusia 
tidak menempati urutan teratas seba-
gai negara dengan realisasi investasi 
terbesar di Indonesia.

Pada kuartal I-2022, Rusia hanya 
me nempati urutan ke-29 dengan nilai 
investasi US$ 4,8 juta atau lebih baik 
dibandingkan periode yang sama tahun 
lalu dimana Rusia menempati posisi 31 
dengan nilai investasi US$ 2,9 juta.

Bahlil meyakini target investasi 
sebesar Rp 1.200 triliun pada 2022 
dapat tercapai, mengingat capaian re-
alisasi investasi hingga kuartal I cukup 
gemilang dan didukung oleh proses 
perizinan end to end yang dilakukan 
Kementerian Investasi/BKPM dan Di-
nas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP).

Sementara itu, Mandiri Sekuritas 
memprediksi investasi terus mening-
kat hingga akhir 2022.

JAKARTA – Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian 
Keuangan (Kemenkeu) Hadiyanto mencatat total pencairan 
tunjang an hari raya (THR) untuk aparatur sipil negara (ASN), TNI, 
dan Polri hingga Selasa (26/4) mencapai 81,44%. Jumlahnya menca-
pai Rp 9,91 triliun untuk 1.795.495 pegawai. 

Dia menegaskan, pencairan THR itu terdiri atas surat perintah 
membayar (SPM) yang sudah diajukan sebanyak 65.814 untuk 
1.799.296 pegawai dengan nilai Rp 9,918 triliun. Sementara itu, 
jumlah THR yang sudah dicairkan mencapai Rp 9,91 triliun untuk 
1.795.495 pegawai dan dalam proses sebesar Rp 7,14 miliar untuk 
3.801 pegawai. Di samping itu, Hadiyanto mencatat pembayaran 
THR kepada ASN di pemerintah daerah (pemda) realisasinya 
sudah mencapai Rp 8,86 triliun untuk 1.898.885 pegawai. 

"THR ini diberikan kepada 359 pemda. Selanjutnya, untuk 
pembayaran pensiunan telah dilakukan melalui PT Taspen sebesar 
Rp 7,36 triliun atau 94%. Kemudian untuk penyaluran melalui PT 
Asabri telah mencapai Rp 1,13 triliun atau sudah 99%,” kata dia, 
Rabu (27/4/2022).  (try)
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PENDAPATAN   
Pembiayaan murabahah  38.257   44.272 
Administrasi  1.061   2.227 
Pembiayaan ijarah  6.908   3.143 
Pembiayaan musyarakah  852   -   
Lain-lain  3.762   5.864 
Jumlah pendapatan  50.840   55.506 

BEBAN   
Keuangan  (13.372 )  (16.802 )
Gaji dan tunjangan  (22.345 )  (22.433 )
Umum dan administrasi  (13.475 )  (13.070 )
Kerugian penurunan nilai aset keuangan  -     (2.446 )
Lain lain  (563 )  (276 )
Jumlah beban  (49.755 )  (55.027 )
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN  1.085   479 
PAJAK PENGHASILAN  
Kini   (313 )  (577 )
Tangguhan  73   1.872 
Jumlah beban pajak penghasilan bersih  (240 )  1.295 
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN  845   1.774 
Penghasilan konprehensif  lainnya  
  Pengukuran kembali atas  imbalan  pasca kerja  (53 )  305 
  Pajak penghasilan terkait  16   (68 )

LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN  808   2.011

Kas dan bank  13.936   16.868 
Piutang pembiayaan murabahah - bersih  99.015   132.934 
Piutang pembiayaan mudharabah - bersih  1.871   1.866 
Piutang pembiayaan ijarah - bersih  18.502   14.229 
Piutang qardh - bersih  -     7.795 
Piutang lain-lain - pihak ketiga 13.208   14.701 
Uang muka dan beban dibayar di muka  9.043   10.761 
Aset tetap, setelah dikurangi akumulasi 
 penyusutan sebesar Rp 10.497 dan 
 Rp 9.792 pada tahun 2021 dan 2020  18.557   17.539 
Aset tak berwujud, setelah dikurangi 
 akumulasi penyusutan sebesar Rp 2.258 
 dan Rp 1.891  pada tahun  2021 dan 2020  1.345   674 
Jaminan yang dikuasakan kembali, setelah 
 dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai   
 sebesar Rp 1.875 dan Rp 7.741 
 pada tahun 2021 dan 2020  17.102   16.872 
Aset ijarah muntahiyah bitamlik  2.204   3.165 
Aset pajak tangguhan - bersih  4.962   4.873 
Aset lain-lain  680   652  
 
   

JUMLAH ASET  200.425   242.929

LIABILITAS   
Pinjaman yang diterima  86.955   117.944 
Utang usaha  861   3.058 
Utang lain-lain   
   Pihak berelasi  -     8.427 
   Pihak ketiga  3.402   5.062 
Utang pajak  179   220 
Liabilitas imbalan kerja  1.727   1.725 
JUMLAH LIABILITAS  93.124   136.436 

EKUITAS   
Modal saham - nilai nominal 
 Rp 1.000.000 per saham   
 Modal dasar 200.000 saham pada 
  tahun 2021 dan 200.000 saham 
  pada tahun 2020   
    Modal ditempatkan dan disetor - 
  100.000 saham pada tahun 2021    
      dan 52.000 saham pada tahun 2020  100.000   52.000 
Tambahan modal disetor  178   31.178 
Saldo laba   7.123   23.315 
JUMLAH EKUITAS  107.301   106.493 

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS  200.425   242.929

CATATAN :    
Informasi keuangan di atas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2021 dan 2020 diperoleh dari laporan keuangan yang telah 
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hardiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, 
Palilingan dan Rekan (PKF) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian 
bertanggal 22 April 2022 dan 28 April 2021. Informasi keuangan tersebut 
bukan merupakan penyajian yang lengkap dari laporan keuangan yang telah 
diaudit.     
  

Jakarta, 22 April 2022

Direksi
PT TRIHAMAS FINANCE SYARIAH

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam jutaan rupiah)

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2021 dan 2020 

(Dalam jutaan rupiah kecuali dinyatakan lain)

Saldo 1 Januari  2020  52.000   178   21.417   73.595 
Tambahan modal disetor -   31.000   -   31.000 
Deviden  -   -   (113 )  (113 )
Laba komprehensif  untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020  -   -   1.774   1.774 
Pendapatan Komprehensif Lain  -   -   237   237 
Saldo 31 Desember 2020  52.000   31.178   23.315   106.493 
Tambahan modal disetor  48.000   (31.000 ) -   17.000 
Deviden  -  -   (17.000 )  (17.000 )
Laba komprehensif  untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 -   -   845   845 
Pendapatan Komprehensif Lain -   -   (37 )  (37 )
Saldo 31 Desember 2021  100.000   178   7.123   107.301

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam jutaan rupiah)
  Tambahan
 Modal Saham  Modal disetor Saldo Laba  Jumlah Ekuitas

 2021 LIABILITAS DAN EKUITAS  ASET  2020  2021  2020  2021  2020

TRIHAMAS SYARIAH

Kerja Sama
Ketua Bidang Kerja Sama dan Kemitraan Pengurus Provinsi PMI DKI Jakarta, H. 
Arya Sandhiyudha Ph.D, Direktur Hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik 
GoTo, Shinto Nugroho, Kepala Unit Donor Darah PMI Provinsi DKI Jakarta, 
Dr. dr. Ni Ken Ritchie, M. Biomed, dan Head of Logistics Gojek, Steven Halim 
saat penandatanganan nota kesepahaman antara Gojek dan Palang Merah 
Indonesia (PMI) Provinsi DKI Jakarta, baru-baru ini. Penandatanganan nota 
kesepahaman ini mengukuhkan kerja sama GoSend dengan PMI Provinsi DKI 
Jakarta dalam pengiriman instan transfusi darah antara PMI dan rumah sakit 
yang telah terdaftar melalui kemudahan GoSend Portal. 
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