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Business goes digital. Konvergensi teknologi informasi dalam dunia ekonomi menawarkan ragam 

keuntungan: efisiensi, efektivitas, dan mobilitas bisnis. Pasar konvensional telah berevolusi menjadi 

pasar digital dan meniadakan konsep brick and mortar. Beragam model dan karakteristik bisnis 

digital hadir bermunculan dalam sebuah konsep yang dinamakan ekonomi digital. Konsep ini tak lagi 

mengenal batas yuridiksi negara saat bertransaksi, tak lagi terbatas waktu, dapat diakses kapan pun 

dan di mana pun, serta keberadaannya yang tak lagi ‘kasat mata’ atau virtual. 

Potensi sektor ekonomi digital sangat besar sehingga menarik minat para investor. Berdasarkan 

Kajian Google-A.T. Kearney 2017, senilai USD 3 Miliar investasi asing untuk bisnis digital mengalir ke 

Indonesia. Potensi pasar digital diperkirakan mampu mencapai USD 130 miliar pada 2020. Data BPS 

menunjukkan pada tahun 2015, sektor ini mampu berkontribusi sebesar 7,2% terhadap total PDB 

dengan size sebesar Rp225 triliun dan tumbuh 10% setiap tahunnya (yoy), bahkan diperkirakan 

tahun 2018 akan tumbuh signifikan mengingat pertumbuhan triwulan 1 sudah mencapai 8,96%. 

Sektor ini juga diyakini mampu menciptakan kesempatan kerja sebanyak 10.700 untuk setiap 

peningkatan titik persentasenya. Meski demikian, sektor ekonomi digital tumbuh dengan dibayangi 

ketidakpastian, antara lain bayang-bayang kebijakan perpajakan yang belum menentu. Menurut 

INSEAD Global Talent Competitiveness Index, daya saing Indonesia terbilang rendah, saat ini berada 

di urutan 90 dari 118 negara. Untuk itu, agar daya saing meningkat dan investasi sektor ekonomi 

digital tumbuh sesuai harapan, kami menyampaikan beberapa masukan berikut. 

1. Kami mendukung prinsip keadilan, bahwa negara harus memperoleh haknya berupa 

penerimaan perpajakan dari aktivitas ekonomi digital. Namun hal tersebut tetap harus 

mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, proporsionalitas, dan fairness, termasuk 

pertimbangan pentingnya komparasi kebijakan dengan negara lain dan memperhatikan tren 

perpajakan global.  

2. Untuk itu, Pemerintah diharapkan segera menerbitkan kebijakan dan aturan perpajakan demi 

menciptakan kepastian hukum bagi sektor ekonomi digital. Aturan yang ada (SE-62/PJ/2013, dll) 

dinilai belum cukup komprehensif dan kuat dalam mengatur pemajakan yang adil dan efektif 

bagi industri e-commerce. Poin-poin krusial antara lain subjek pajak, objek PPN berupa BKP/JKP 

yang harus dibuat lebih jelas, DPP PPN atas transaksi pemberian cuma-cuma yang sering 

dilakukan sebagai bentuk promosi, mekanisme pemungutan, dan sebagainya. 

3. Pengaturan dan pengawasan juga harus dilakukan terhadap pemungutan PPN oleh WP 

Badan/WPOP yang sudah memiliki omset di atas Rp4.8 M karena  besarnya potensi PPN dari e-

commerce domestik. Sedangkan, pemungutan PPN atas barang impor (e-commerce asing) 

sebagian telah dapat dipungut saat impor.  

4. Di sisi lain, salah satu sumber potensi penerimaan pajak adalah sektor Over The Top Service 

(OTT). Pengalaman beberapa negara dan kompleksitas kebijakan yang ada seyogianya 

mendorong kita untuk mengambil langkah “jalan tengah” yang efektif. Hingga kini, penerapan 

PPh atau introduksi jenis pajak baru untuk OTT terus menjadi polemik. Penyebabnya hak 

pemajakan lintas negara (Pajak Penghasilan/PPh) masih berpatokan pada keberadaan fisik, 

padahal kini praktik bisnis tak lagi mensyaratkan demikian. Akibatnya, seringkali negara pasar 
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sumber penghasilan merasa dirugikan. Namun memaksakan pengenaan pajak pada saat kita 

belum punya acuan normatif yang kokoh juga rawan mengundang sengketa berkepanjangan, 

dan pada gilirannya tidak menguntungkan kebutuhan akan iklim investasi yang baik. 

5. Task Force on Digital Economy/TFDE berupaya mengatasi hal ini dengan menciptakan 

konsensus global pemajakan ekonomi digital pada 2020. Alih-alih tuntas, interim report TFDE 

Maret 2018 lalu justru menunjukkan adanya kendala yang dihadapi yaitu ketidaksepakatan 

global lantaran banyak negara berbeda pendapat dan sebagian memilih upaya unilateral, 

seperti Equalization Levy di India, Google Tax di Inggris, dan The Multinational Anti-Avoidance 

Law (MAAL) di Australia. 

6. Meski upaya unilateral dapat dilakukan selayaknya negara-negara tersebut, namun sebaiknya 

kita tidak gegabah dalam menentukan arah kebijakan. Sebab, risikonya adalah double taxation, 

timbulnya kompleksitas baru, kenaikan cost of compliance, dan kontraproduktif terhadap upaya 

menciptakan iklim investasi yang kondusif. Selain itu, upaya ini akan memakan waktu panjang 

karena harus mengubah UU, renegosiasi P3B dan sebagainya. 

7. Terdapat satu pendekatan “jalan tengah” yang bijak untuk menjaring penerimaan tanpa harus 

mengubah sistem yang ada, yaknia pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi 

jasa digital cross border secara lebih optimal. Sebagaimana diketahui, PPN menganut prinsip 

destination principle, yaitu pajak dikenakan pada tempat barang/jasa itu dikonsumsi atau 

negara sumber penghasilan (source-income country). Langkah ini cukup feasible dan efektif 

karena dapat dilakukan tanpa menunggu konsensi dan mengubah P3B yang ada. Aktivitas OTT 

misalnya, jelas memenuhi syarat sebagai transaksi yang terutang PPN. 

8. Pengenaan PPN atas jasa digital ini direkomendasikan OECD dan telah dipraktikkan oleh 

beberapa negara. Mekanisme yang diterapkan antara lain supplier collection, yakni 

menyerahkan tugas pemungutan PPN pada supplier asing. Mekanisme ini cukup populer, 

terbukti sebanyak 29 dari 35 negara OECD (bersama Uni Eropa, Rusia, India, Afrika Selatan, dll) 

telah mengadopsinya. Teknis pemungutannya adalah supplier (dengan omset melebihi 

threshold Rp4,8 M) diwajibkan untuk melakukan registrasi sebagai pemungut PPN. Selanjutnya, 

PPN yang terkumpul disetor dan dilaporkan dalam periode tertentu melalui mekanisme 

simplified registration, yang memungkinkan laporan dibuat sederhana tanpa full reporting. 

9. Namun untuk menerapkan supplier collection, diperlukan revisi UU PPN Pasal 3A ayat 3 yang 

substansinya mengatur pendekatan consumer collection. Tidak hanya itu, Pasal 2 UU KUP yang 

mengatur tempat dan syarat pendaftaran juga harus direvisi. Reformasi pajak menjadi 

momentum yang tepat untuk memperbaiki kerangka hukum dan aturan teknis pemajakan 

ekonomi digital. 

10. Untuk mendukung kemudahan, portal website berbahasa universal diperlukan sebagai sarana 

bagi supplier melakukan registrasi, menyetorkan, dan melaporkan PPN dengan mudah dan 

sederhana (pay-only registration), dengan menggunakan sistem pembayaran yang fleksibel 

tanpa harus membuka rekening di Indonesia. 

11.  Mekanisme supplier collection ini hanya dikenakan untuk transaksi Business-to-Customer (B2C). 

Sebaliknya, apabila supplier yang bertansaksi dengan pelaku bisnis Pengusaha Kena Pajak/PKP 

atau Business-to-Business (B2B), maka sesuai ketentuan perundang-undangan harus dilakukan 

pemungutan oleh PKP melalui skema PPN atas impor jasa luar negeri (self-assessed). 

Mekanisme B2B seperti ini dikenal dengan nama reverse charge. 

12.  Dalam hal pengawasan dan penegakan hukum, Ditjen Pajak perlu melibatkan Kementerian 

Kominfo dan otoritas terkait untuk menerapkan sanksi administrasi, khususnya bagi supplier 

yang tidak menjalankan kewajiban pemungutan PPN-nya. Perluasan objek PPN terhadap 
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penyerahan jasa digital diharapkan dapat menjadi instrumen untuk menggali potensi 

penerimaan PPN. Lebih lanjut, perluasan ini perlu didukung dengan percepatan reformasi demi 

peningkatan kapasitas institusi, administrasi yang lebih baik, serta penegakan hukum yang tegas 

dan berkeadilan, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator bidang 

teknologi informasi. 

Demikian disampaikan, dengan harapan dapat menjadi bahan masukan untuk perumusan kebijakan 

dan diskursus publik. Atas kerja samanya kami ucapkan terimakasih.  

Salam hormat, 

 
 
 
 
 
Yustinus Prastowo 
Direktur Eksekutif 
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