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TARIF AIRPORT TAX SEJUMLAH 
BANDARA NAIK MULAI AGUSTUS 2022

ISTIMEWA

Jakarta, HanTer – Vice 
President of Corporate 
Communications, Angkasa 

Pura II Akbar Putra Mard-
hika menjelaskan, airport 
tax menjadi komponen atau 

bagian kecil dari tiket pe-
sawat. Ketika penumpang 
pesawat membeli tiket maka 

itu sudah termasuk PSC 
sehingga tidak perlu bayar 
lagi di Bandara.

ILUSTRASI

“Memang untuk kebi-
jakan ini telah ada sekitar 
2 sampai 6 tahun terakhir 
tidak melakukan penyesu-
aian tarif PSC atau PJP2U. 
Penyesuaian dapat dilaku-
kan mempertimbangkan 
peningkatan fasilitas pela-
yanan,” kata Akbar, Selasa 
(19/7/2022).

Adapun untuk kenaik-
an tarif terhadap PJP2U 
ini bervariasi, diantara-
nya seperti di terminal 2 
Bandara Soekarno-Hatta 
PSC rute domestik menjadi 
Rp108.000, dari sebelum-
nya Rp77.273 sejak 2018. 
Sementara untuk Terminal 
2 rute internasional menjadi 
Rp160.000, dari Rp136.364 
sejak 2016.

“Dan untuk Terminal 3 
Bandara Soekarno-Hatta, 
PSC rute domestik menjadi 
Rp152.000, dari saat ini 
Rp118.182 sejak 2016. Dan 
PSC rute internasional men-
jadi Rp240.000, dari saat 
ini Rp209.091 sejak 2018,” 
ujarnya.

Sedangkan untuk Ban-

dara Kualanamu,  PSC 
rute domestik menjadi 
Rp115.000, dari saat ini 
Rp90.909 sejak 2018, dan 
PSC rute internasional men-
jadi Rp240.000, dari yang 
sebelumnya Rp209.091 
sejak 2018.

Sementara itu, di Ban-
dara Radin Inten II PSC 
rute domestik menjadi 
Rp65.000, dari sebelumnya 
Rp45.455 sejak 2020. “Dan 
Bandara HAS Hanandjoed-
din PSC rute domestik men-
jadi Rp50.000, dari saat ini 
Rp36.364 sejak 2020. dan 
Bandara Fatmawati Soe-
karno, PSC rute domestik 
menjadi Rp60.000, dari 
saat ini Rp45.455 sejak 
2020,” terang dia.

Akbar menyebut, proses 
sosialisasi saat ini telah dila-
kukan bersama dengan Ya-
yasan Lembaga Konsumen 
Indonesia (YLKI) terkait pe-
nyesuaian passenger service 
charge (PSC) yang diberla-
kukan mulai 1 Agustus 2022 
terhadap maskapai. 
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Angkasa Pura 
II melakukan 
penyesuaian 

tarif Pelayanan 
Jasa Penumpang 

Pesawat Udara 
(PJP2U) atau 

airport tax 
disejumlah bandara 

mulai Agustus 
2022. Kenaikan 

tarif bervariasi 
mulai dari Rp30 

ribu hingga ratusan 
ribu rupiah.

Jakarta, HanTer - PT 
Bank Victoria Internati-
onal Tbk (Bank Victoria) 
membukukan kinerja posi-
tif pada Triwulan II-2022, 
dengan mencatatkan laba 
bersih Rp71,12 miliar atau 
meningkat sebesar 120% 
dari periode sebelumnya 
secara tahunan (year on 
year/yoy).

Sementara penyaluran 
kredit Bank Victoria me-
ningkat 4,97% menjadi Rp. 
15,41 triliun dari Rp. 14,68 
triliun diperiode sebelum-
nya pada 31 Desember 2021. 
Rasio likuiditas bank dalam 
hal ini juga terjaga dengan 
sangat baik dimana RIM 
mencapai 84% dari 81% 
pada posisi 31 Desember 
2021.

“Pencapaian kinerja 
operasional ini mempe-
ngaruhi kinerja keuangan 
Bank Victoria. Pendapatan 
bunga bersih meningkat 
126% menjadi Rp. 313,29 
miliar dari Rp. 138,59 mi-

liar pada 30 Juni 2021, 
meningkatkan NIM ratio 
menjadi 3,21% dari periode 
sebelumnya 1,61% pada 30 
Juni 2021,” kata Corporate 
Secretary Bank Victoria, 
Caprie Ardira dalam kete-
rangan tertulisnya, Selasa 
(19/7/2022).

Adapun, capaian Dana 
Pihak Ketiga (DPK) tercatat 
sebesar Rp 18,07 triliun, 
bertahan dari posisi se-
belumnya Rp18,07 triliun 
pada posisi 31 Desember 
2021. 

Bank Victoria juga mam-
pu menjaga rasio kinerja ke-
uangan utama yang tetap se-
hat. Kewajiban penyediaan 
modal minimum (KPMM) 
meningkat secara YOY men-
jadi 19,24% pada 30 Juni 
2022 dari 16,33%. Tingkat 
penghimpunan dana mu-
rah yang ditunjukkan dari 
current account savings 
account (CASA) ratio me-
ningkat secara yoy menjadi 
29,62% pada 30 Juni 2022 

dari 24,12%.
Tingkat  penyaluran 

kredit juga baik dimana 
risiko kredit bermasalah 
yang ditunjukkan dari non-
performing loan (NPL) 
bruto maupun neto secara 
YOY menurun menjadi 
4,11% dan 3,10% pada 30 
Juni 2022 dari 6,84% dan 
3,79%. Demikian pula rasio 
kepatuhan tetap terjaga 
yang ditunjukkan dari tidak 
adanya pelanggaran batas 
maksimum pemberian kre-
dit (BMPK).

Ardira menyampai-
kan, perseroan saat saat 
ini tengah melaksanakan 
transformasi meliputi Pro-
duk dan Layanan Berbasis 
Digital, Peningkatan Ka-
pabilitas Infrastruktur IT, 
Penguatan Sumber Daya 
Manusia, Transformasi Bu-
daya Organisasi, Aliansi dan 
Kolaborasi Digital, dengan 
senantiasa mengedepankan 
penerapan GCG dan Risk 
Management. 

Selanjutnya, pada 11 Juli 
2022 Bank telah melakukan 
pelunasan terhadap Obli-
gasi Berkelanjutan I Bank 
Victoria Tahap I Tahun 2017 
dengan nilai pokok sebesar 
Rp. 300 miliar. “Pelunasan 
ini merupakan pemenuhan 
kewajiban Bank sebagai 
emiten dan bentuk dari 
komitmen manajemen da-
lam melunasi surat hutang 
secara tepat waktu dan tepat 
jumlah,” jelas Ardira.

“Hasil pemeringkatan 
Bank Victoria yang dilaku-
kan oleh PT Pemeringkat 
Efek Indonesia (PEFINDO) 
tertanggal 12 April 2022 
menetapkan Rating Bank 
berada pada peringkat idA- 
(Single A Minus). Hal ini 
menunjukan bahwa kela-
yakan investasi pada Bank 
Victoria termasuk surat 
berharga yang diterbitkan 
tergolong baik dan dalam 
kategori investment grade,” 
kata Ardira. 

 AE

Jakarta, HanTer – 
PT Toyota Astra Motor 
(TAM) mengumumkan 
rencana peluncuran mobil 
bertenaga listrik penuh 
atau Battery Electric Ve-
hicle (BEV) dalam waktu 
dekat guna mendukung 
program pemerintah yang 
ingin mengembangkan 
kendaraan listrik di Ta-
nah Air.

“Tahun ini kami se-
dang mempersiapkan 
sesuatu yang luar biasa. 
Setelah Lexus BEV kami 
luncurkan di akhir tahun 
2020, harapannya Toyo-
ta Battery EV pun dapat 
menyapa Indonesia dalam 
waktu dekat,” kata Wakil 
Presiden Direktur PT To-
yota Astra Motor (TAM), 
Henry Tanoto dalam pe-
luncuran Toyota EV Smart 
Mobility Project, Selasa 
(19/7/2022).

Henry menjelaskan, 
pihaknya bersama PT To-

yota Motor Manufacturing 
Indonesia (TMMIN) telah 
mempersiapkan untuk 
produksi lokal kendaraan 
elektrifi kasi berteknologi 
hibrid di Indonesia.

“Jadi, kami tidak ha-
nya mempopulerkan tek-
nologi elektrifi kasi kepada 
masyarakat luas, namun 
kami juga akan menyedi-
akan lebih banyak pilih-
an produk elektrifikasi, 
termasuk membangun 
industri serta ekosistem-
nya sebagai bagian dari 
strategi ‘multi-pathway’ 
kami,” katanya, dilansir 
Antara.

Namun ia tidak men-
jelaskan lebih detail me-
ngenai spesifi kasi Toyota 
BEV yang akan diluncur-
kan di Indonesia, juga 
enggan menyebut waktu 
pasti peluncuran BEV 
tersebut. 

Lebih lanjut, Hen-
ry mengatakan, Toyota 

telah memiliki pilihan 
kendaraan elektrifikasi 
yang lengkap mulai dari 
Hybrid Electric Vehicle 
(HEV), (Plug-in Hybrid 
Electric Vehicle (PHEV), 
hingga BEV. “Hal ini juga 
merupakan upaya To-
yota dalam mendukung 
pemenuhan komitmen 
Pemerintah Indonesia 
menuju netralitas karbon, 
pengurangan emisi gas ru-
mah kaca (GRK) sebesar 
29 persen pada 2030, dan 
masuk ke emisi nol pada 
2060,” katanya.

UNetralitas karbon, 
lanjutnya, dapat dicapai 
jika semua masyarakat 
dapat berkontribusi dan 
tidak ada satupun yang 
tertinggal, sehingga Toyo-
ta Indonesia merasa perlu 
menghadirkan semua opsi 
dan pilihan teknologi ke-
pada masyarakat melalui 
strategi Multi-Pathway. 
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Laba Bersih Bank Victoria Melonjak 
120 Persen di Triwulan II-2022

Toyota Segera Luncurkan 
Mobil Listrik Produksi Lokal
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