
JAKARTA (IM) - Di-
rektur Penyuluhan, Pelayan-
an dan Hubungan Masyara-
kat Direktorat Jenderal Pa-
jak (DJP) Neilmaldrin Noor 
menyebutkan, DJP telah 
mengumpulkan penerimaan 
pajak pertambahan nilai atas 
perdagangan melalui sistem 
elektronik (PMSE) sebesar 
Rp8,2 triliun sampai 31 
Agustus 2022.

Nilai tersebut berasal 
dari Rp731,4 miliar setoran 
pada tahun 2020, Rp3,9 
triliun pada tahun 2021 dan 
Rp3,5 triliun pada tahun 
2022.

“Selain itu, pemerin-
tah telah menunjuk 127 
pelaku usaha PMSE men-
jadi pemungut PPN atau 
bertambah 8 pemungut 
dibandingkan dia bulan lalu 
dimana 106 di antaranya 
telah melakukan pemu-
ngutan,” kata Neilmaldrin 
dalam keterangan resmi 
seperti dilansir dari Antara, 
Jumat (9/9).

Delapan pelaku usaha 
PMSE yang baru memu-
ngut PPN berasal dari 2 
penunjukan di bulan Juli 
2022 yakni dan 6 penun-
jukan di bulan Agustus 
2022.

Pada Juli 2022, pemer-
intah menunjuk Evernote, 
GMBH dan Asana, Inc. 
untuk memungut PPN. 
Dan di Agustus 2022 pe-
me rintah menujuk Pa-
treon, Inc., Change.Org, 
PT Ocommerce Capital 
Indonesia, ESET, Spol, s 
r.o., CGTrader UAB, dan 
Waves, Inc.

Selain itu, di bulan Juli 
2022 dilakukan pembe-
tulan terhadap Meta Plat-
forms Technologies Ire-
land Limited, Proxima 
Beta Pte Ltd, Tencent 
Mobility Limited, Tencent 
Mobile International Lim-

ited, Image Future Invest-
ment (HK) Limited, High 
Morale Developments 
Limited, Aceville Pte Ltd, 
dan Chegg, Inc.

“Pembetulan pemu-
ngut PPN PMSE dilakukan 
dalam hal terdapat elemen 
data dalam surat keputusan 
penunjukan yang berbeda 
atau berubah dari keadaan 
sebenarnya atau ada keke-
liruan dalam penerbitan 
surat keputusan tersebut,” 
jelas Neilmaldrin.

Sesuai dengan PMK 
Nomor 60 Tahun 2022, 
pelaku usaha PMSE yang 
telah ditunjuk sebagai 
pe mungut wajib memu-
ngut PPN dengan tarif  11 
persen atas produk luar 
ne geri yang dijualnya di 
In donesia.

Neilmaldrin mengingat-
kan pelaku usaha yang telah 
ditunjuk sebagai pemungut 
PPN PMSE wajib membuat 
bukti pungut PPN atas 
pa jak yang telah dipungut 
berupa commercial invoice, 
billing, order receipt, atau do-
kumen sejenis lain yang 
menyebutkan pemungutan 
PPN dan telah dilakukan 
pembayaran.

“Ke depan, DJP ma-
sih akan terus menunjuk 
para pelaku usaha PMSE 
yang melakukan penjualan 
produk maupun pembe-
rian layanan digital dari 
luar negeri kepada kon-
sumen di Indonesia dan 
telah memenuhi kriteria, 
yaitu nilai transaksi dengan 
pembeli Indonesia me-
lebihi Rp600 juta setahun 
atau Rp50 juta sebulan, 
dan atau jumlah traffi c di 
Indonesia melebihi 12 ribu 
setahun atau seribu dalam 
sebulan, untuk memungut 
PPN PMSE atas kegiatan-
nya tersebut,” ucapnya. 
● dot

Hingga Agustus, DJP Kantongi
PPN PMSE Rp8,2 Triliun

JAKARTA (IM) - Sur-
vei Penjualan Eceran (SPE) 
Bank Indonesia (BI) mem-
perkirakan kinerja penjual-
an eceran atau ritel tetap 
kuat pada Agustus 2022, 
yang terutama didukung 
oleh peningkatan penjualan 
kelompok makanan, mi-
num an, dan tembakau.

Direktur Eksekutif  Ke-
pala Departemen Komu-
nikasi BI Erwin Haryono 
dalam keterangan resmi 
yang diterima di Jakarta, 
Jumat (9/9) mengatakan, 
kuatnya kinerja penjualan 
ritel tersebut tercermin dari 
perkiraan Indeks Penjualan 
Riil (IPR) Agustus 2022 
sebesar 202,8 atau tumbuh 
5,4 persen secara tahunan 
(year-on-year/yoy).

“Secara bulanan, pen-
jualan eceran diprakirakan 
tumbuh 1,3 persen (month-
to-month/mtm), setelah 
sebelumnya mengalami 
kontraksi selama 3 bulan 
berturut-turut. Hal ini ter-
utama didorong oleh pe-
ningkatan penjualan ke-
lompok makanan, minu-
man, dan tembakau, serta 
perbaik an kelompok suku 
cadang dan aksesori,” ujar 
Erwin.

Sementara pada peri-
ode Juli 2022 hasil survei 
mengindikasikan kinerja 
penjualan eceran tumbuh 
lebih tinggi, yang tercermin 
dari Indeks Penjualan Riil 

(IPR) Juli 2022 yang tercatat 
sebesar 200,2 atau tumbuh 
6,2 persen (yoy), meningkat 
dari pertumbuhan bulan 
sebelumnya sebesar 4,1 
persen (yoy).

Ia menyebutkan pe-
ningkatan tersebut dido-
rong oleh kenaikan pen-
jualan pada hampir seluruh 
kelompok barang, dianta-
ranya pada subkelompok 
sandang sebesar 59,4 persen 
(yoy) dan kelompok bahan 
bakar kendaraan bermotor 
67,2 persen (yoy).

Namun secara bulanan, 
pertumbuhan penjualan 
eceran pada Juli 2022 ter-
kontraksi sebesar 3,1 persen 
(mtm), meski membaik dari 
minus 11,8 persen (mtm) 
pada bulan sebelumnya, 
terutama pada kelompok 
bahan bakar kendaraan 
bermotor, subkelompok 
sandang, serta kelompok 
barang budaya dan rekreasi.

Dari sisi harga respon-
den memperkirakan tekan-
an inflasi pada Oktober 
2022 menurun dan Januari 
2023 meningkat.

Perkiraan itu terlihat dari 
Indeks Ekspektasi Harga 
Umum (IEH) Oktober 2022 
yang tercatat se besar 135,3 
atau lebih rendah dari 137,5 
pada bulan sebelumnya. 
Sementara IEH Januari 2023 
tercatat 144,7 atau lebih 
tinggi dari 138,5 pa da bulan 
sebelumnya. ● hen

Penjualan Ritel Agustus Tetap Kuat
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BCA EXPO HYBRID 2022
Wakil Presiden Direktur BCA Armand W. Hartono (kedua kiri) berbincang dengan Direktur BCA Haryanto T Budiman 
(kiri), Direktur BCA Santoso (ketiga kanan), Direktur BCA Finance Petrus Karim (kedua kanan) dan Ketua Panitia Pa-
meran Welly Yandoko (kanan) usai seremoni pembukaan BCA EXPO HYBRID 2022 di Indonesia Convention Exhibition, 
Serpong, Tangerang, Banten, Jumat (9/9). BCA Expo 2022 yang berlangsung hingga 11 September 2022 digelar untuk 
memudahkan nasabah dalam memiliki kendaraan bermotor dan hunian idaman secara konvensional maupun syariah.

FOTO/ANT

 Direktur Teratai Group I Gede Arya Wijaya (tengah) saat menerima 
penghargaan Properti Indonesia Award 2022 untuk Kategori: Rising 
Star Developer.

JAKARTA (IM) - Tera-
tai  Group menorehkan 
prestasi di tingkat nasional 
dalam ajang penghargaan 
Properti Indonesia Award 
2022 yang digelar media 
Properti Indonesia (MPI) 
Group-- penerbit Majalah 
Properti Indonesia dan por-
tal berita propertiindonesia.id. 
Acara digelar di Ballroom, 
Sheraton Grand Jakarta 
Gandaria City Hotel, Jakarta, 
Rabu (7/9) malam lalu. 

Teratai Group berhasil 
meraih penghargaan dalam 
dua kategori yaitu Property 
Development untuk proyek 
Teratai Villas dan Rising Star 
Developer untuk skala kor-
porasi.

Teratai Villas diberikan 
penghargaan sebagai The 
Promising Villa Development in 
Bali, sedangkan Teratai Group 
berhasil dinobatkan sebagai 
The Prospective New Comer Pro-
perty Developer in Bali. 

Penghargaan tersebut di-
raih atas pencapaian Teratai 

Group yang sukses mengem-
bangkan beberapa proyek 
hunian baru di Bali dan lang-
sung terserap habis (sold out) 
dalam waktu singkat meski 
di tengah pembatasan yang 
diakibatkan Covid-19. 

Beberapa proyek terse-
but di antaranya Teratai 
Villas, Teratai Grand Village, 
The Promenade serta Royal 
Teratai. Trophy Properti 
Indonesia Award diterima 
langsung oleh Direktur PT 

Teratai Agung Kencana 
(Teratai Group), I Gede 
Arya Wijaya.

“Terimakasih kami ucap-
kan kepada tim yang sudah 
bekerja keras dan solid, ter-
masuk berbagai dukungan 

dari Pemerintah kepada sek-
tor properti dan industri 
pariwisata di Bali. Semo-
ga penghargaan ini dapat 
memotivasi kami untuk terus 
berkarya lebih baik lagi di 
masa yang akan datang,” 
ujar Direktur Teratai Group 
I Gede Arya Wijaya, dalam 
siaran pers tertulis, Jumat 
(9/9). 

Proper t i  Indones ia 
Award 2022 mengusung 
tema; “Building Back A Stron-
ger Business to Ensuring Property 
Industry Viability”. 

Ajang penghargaan ber-
gengsi bagi proyek proper ti 
maupun industriawan pro-
perti tanah air yang telah 
memasuki tahun ke-9 tersebut 
menetapkan sebanyak 33 
penerima golden trophy Pro-
perti Indonesia Award yang 
diklasifi kasikan dalam empat 
kategori, meliputi; Property 
Corporates, Property Projects, para 
Inspiring Figure dari industri 
properti serta Property Support-
ing Industries. ● kris

Teratai Group Raih 2 Penghargaan Properti Indonesia Awar d 2022

JAKARTA (IM) - Industri 
makanan dan minuman (ma-
min) merupakan salah satu 
mesin pertumbuhan sektor 
manufaktur dan perekonomian 
nasional.

Kekuatan industri ma-
min di Indonesia didukung 
oleh sumber daya alam yang 
melimpah dan permintaan 
dalam negeri yang terus me-
ningkat.

“Meski terdampak pan-
demi Covid-19,  industr i 
makanan dan minuman masih 
menunjukkan ketahanannya 
dengan tumbuh 3,68% pada 
kuartal II tahun 2022, me-
ningkat signifi kan dibanding-
kan periode yang sama pada 
tahun 2021 sebesar 2,95%,” 
kata Menteri Perindustrian 
Agus Gumiwang Kartasas-
mita dalam keterangannya di 
Jakarta, Jumat (9/9).

Pada periode yang sama, 
industri mamin memberikan 
kontribusi sebesar 38,38% ter-
hadap PDB industri nonmigas 
sehingga menjadi subsektor 
dengan kontribusi PDB ter-
besar di Indonesia.

“Selain itu, pada Januari-
Juni 2022, ekspor industri 
makanan dan minuman men-
capai USD21,3 miliar, menin-
gkat 9% dibandingkan periode 
yang sama pada tahun 2021 
sebesar USD19,5 miliar,” un-
gkapAgus.

Kinerja gemilang lainnya 
dari industri mamin, yakni 
mampu menarik investasi 
sebesar Rp21,9 triliun hingga 
kuartal II tahun 2022 dan 
menyerap tenaga kerja hingga 
1,1 juta orang.

“Kami optimistis akan 
ada kontribusi yang besar bagi 
pertumbuhan ekonomi dan 

banyak peluang yang tersedia 
ketika industri makanan dan 
minuman terus tumbuh dan 
menjadi lebih kompetitif,” 
tutur Agus.

Kementerian Perindus-
trian pun terus berupaya me-
ningkatkan performa industri 
mamin melalui perpaduan 
kebijakan fiskal dan nonfis-
kal. Adapun insentif  fiskal 
yangtelah diusulkan, antara 
lain tax holiday, tax allowance, 
super tax deduction, dan Bea 
Masuk Ditanggung Pemer-
intah (BMDTP).

“Insentif  tersebut seb-
agai salah satu strategi un-
tuk mendorong investasi, 
penguasaan teknologi, serta 
penguatan struktur industri 
yang dapat dimanfaatkan oleh 
perusahaan industri sepan-
jang memenuhi kriteria yang 
telah ditentukan. Sedangkan 

untuk kebijakan nonfi skal, di 
antaranya adalah memfasili-
tasi promosi produk industri 
mamin melalui pameran di 
dalam maupun luar negeri,” 
kata Agus.

Dalam rangka mengikuti 
arah peta jalan Making Indo-
nesia 4.0 dan perkembangan 
transformasi digital, Kemen-
perin berkomitmen untuk 
mendukung pengembangan 
sektor manufaktur melalui 
percepatan implementasi in-
dustri 4.0.

“Kebijakan ini merupakan 
keniscayaan untuk mentrans-
formasikan industri agar lebih 
efisien dan mampu bersa-
ing dalam skala regional dan 
global,” imbuhnya.

Salah satu industri prioritas 
yang termasuk dalam program 
Making Indonesia 4.0 adalah 
industri mamin, mengingat 

kontribusinya yang besar 
terhadap PDB dan kon-
tribusi ekspor yang tinggi, 
serta penyerapan tenaga 
kerja yang relatif  besar.

“Dengan diterapkan-
nya industri 4.0, kami ber-
harap industri makanan dan 
minuman Indonesia dapat 
menjadi pemain kunci di 
ASEAN, bahkan di Asia,” 
kata Agus.

Kemenperin mem-
berikan apresiasi terhadap 
penyelenggaraanpameran 
Food ingredients Asia (FI 
Asia) 2022 yang diseleng-
garakan beberapa waktu 
lalu di Jakarta.

Kegiatan ini menjadi 
ajang promosi yang pent-
ing bagi pelaku industri 
mamin karena terhubung 
dengan industri bahan 
baku. ● dot

Ekspor Industri Makanan dan Minuman USD21,3 Miliar

Pengembangan Industri Sawit sebagai 
Sektor Strategis Terus Dilakukan
”Saya mengharapkan adanya sebuah 
aksi kepedulian yang mengajak kita 
semua untuk bangga dan saling bekerja 
sama dalam mewujudkan agro industri 
sawit yang kuat dari hulu ke hilir, serta 
berani menghadapi berbagai tantangan 
dan hambatan,” kata Menteri Koordi-
nator Bidang Perekonomian Airlangga 
Hartarto.

tisipasi seluruh komponen 
masyarakat.

”Saya mengharapkan ada-
nya sebuah aksi kepedulian 
yang mengajak kita semua un-
tuk bangga dan saling bekerja 
sa ma dalam mewujudkan agro 
in dustri sawit yang kuat dari 
hu lu ke hilir, serta berani meng-
hadapi berbagai tantangan 
dan hambatan,” kata Menteri 
Koordinator Bidang Perekono-
mian Airlangga Hartarto saat 
menyampaikan keynote speech 
secara virtual dalam acara 
Peluncuran dan Bedah Buku 
“Sawit Untuk Negeri” serta 
Peresmian Pusat Studi Sawit 
IPB University, Jumat (9/9).

Salah satu bentuk dari 
partisipasi masyarakat tersebut 
ditunjukkan dengan pendirian 
Pusat Studi Sawit IPB Univer-
sity guna mengawal pengelo-
laan sawit di berbagai aspek 
secara berkelanjutan. Sebagai 
produsen sawit terbesar di du-
nia, Indonesia perlu memiliki 
pusat riset yang memadai dan 

dapat diandalkan untuk menja-
min keberlanjutan dari komo-
ditas unggulan kelapa sawit, 
sehingga pembangunan Pusat 
Studi Sawit diharapkan dapat 
dilakukan di berbagai kampus 
lainnya agar dapat dihasilkan 
rekomendasi kebijakan yang 
applicable terkait optimalisasi 
pengembangan sawit.

“Pusat Studi Sawit ini di-
harapkan mampu memberikan 
berbagai kajian sawit dari aspek 
sosial, ekonomi, dan juga ling-
kungan, tidak hanya di hulu 
tetapi harus juga di hilir, se-
hingga nilai tambah dari sawit 
benar-benar dapat dinikmati 
lebih luas,” ungkap Airlangga.

Selain itu, partisipasi lain 
juga ditunjukkan Institut 
Teknologi Bandung (ITB) yang 
telah melakukan penelitian ter-
kait dengan penggunaan sawit 
untuk biodiesel. Hal tersebut 
diharapkan dapat diikuti oleh 
berbagai kampus lainnya guna 
mendukung upaya Pemerintah 
dalam mempertahankan keles-

tarian industri sawit sebagai 
komoditas unggulan yang 
mampu menjamin keta-
hanan pangan dan energi.

Lebih lanjut, Airlangga 
juga turut menyampaikan 
apresiasi dan dukungan 
terkait peluncuran Buku 
“Sawit Untuk Negeri” se-
bagai wujud partisipasi dan 
dorongan dari pihak terkait 
bagi pengembangan sawit 
oleh Pemerintah.

“Saya mendukung pu-
blikasi Buku “Sawit untuk 
Negeri”, dimana buku ini 
secara umum menyampai-
kan ke para pembacanya 
bahwa sawit itu baik, dan 
berkontribusi sangat besar 
bagi perekonomian Indo-
nesia, bahkan merupakan 
salah satu sektor yang ma-
sih mampu memberikan 
kontribusi bagi negara 
selama masa pandemi 
Co vid-19 yang melanda 
seluruh dunia,”  tandas 
Airlangga. ● pan

JAKARTA (IM) - Pereko-
nomian nasional telah menun-
jukkan resiliensi dengan kinerja 
pertumbuhan yang tercatat im-
presif  hingga mencapai 5,44% 
(yoy) pada Q2-2022. Geliat 
kinerja pertumbuhan tersebut 
salah satunya didukung oleh 
sisi ekspor yang mengalami 
pertumbuhan sebesar 19,74% 
(yoy) dengan dukungan dari 
ekspor komoditas kelapa sawit 
sebagai komoditas unggulan 

Indonesia.
Selain mampu menyokong 

peningkatan nilai ekspor dalam 
negeri, industri kelapa sawit 
juga telah berkontribusi dalam 
mengentaskan kemiskinan dan 
penciptaan lapangan kerja 
secara siginifi kan. Pemerintah 
juga terus melanjutkan upaya 
untuk mendorong industri 
sawit sebagai sektor strategis 
dan tentunya perlu dibarengi 
dengan dukungan dan par-


