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EDITORIAL

Perkembangan ekonomi digital berkembang cukup 

pesat, diwarnai dengan munculnya perusahaan-

perusahaan startup dalam bidang perdagangan 

(e-commerce) dan teknologi finansial (fintech). 

Beberapa platform fintech yang cukup aktif di 

Indonesia adalah GoJek, Grab, Go-Pay, DOKU 

Wallet, dan T-Cash atau LinkAja. SEmentara 

platform e-Commerce yang memiliki pengunjung 

terbanyak adalah Tokopedia, Bukalapak, Shopee, 

Lazada, Blibli, dan JD.id. Banyak pihak meyakini 

ekonomi digital mampu mendorong pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia. Keyakinan ini didukung 

nilai transaksi ekonomi digital dari aktivitas 

e-commerce dan fintech yang cukup besar. Ada 

peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, 

tetapi juga ada tantangan yang perlu direspon 

pemerintah.

Siapa saja yang menjadi core player di era digital. 

Mereka adalah millennials, berusia antara 15-37 

tahun. Mereka umumnya memiliki hobi belanja 

online. Millennials memiliki hobi travelling, kuliner, 

liburan, serta suka produk elektronik dan 

alat-alat rumah tangga. Tingginya transaksi 

e-commerce dan fintech akan mendorong konsumsi 

dan investasi, sehingga memberikan pada 

pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain, gaya 

hidup millennials membuat para pebisnis lama 

berbasis offline sepi pengunjung dan omsetnya 

tergerus. Tidak sedikit dari mereka yang menutup 

gerainya dan  merumahkan karyawan. Ini adalah 

risiko bisnis di era digital.

PELUANG DAN TANTANGAN  
EKONOMI DIGITAL

Indonesia menjadi lahan subur bagi tumbuhnya 

transaksi e-commerce dan fintech, karena 

memiliki jumlah penduduk (pasar) yang besar. 

Saat ini, sudah ada empat startup dengan 

kategori “unicorn” (valuasi > 1 miliar USD) di 

Indonesia. Tiga diantaranya merupakan yang 

terbesar di Asia Tenggara. Mereka adalah GoJek, 

Bukalapak, Tokopedia, dan Traveloka. Sebagian 

bergerak di bidang e-commerce, sebagian lagi 

di bidang fintech atau campuran. Kehadiran 

fintech melalui platform pembiayaan peer-to-

peer lending (P2PL), bisa mengatasi masalah 

permodalan yang dihadapi UMKM selama ini. 

Bila semua elemen ekonomi digital ini bergerak 

dengan kecepatan yang tinggi, dapat menyerap 

banyak tenaga kerja, menyumbang pajak yang 

cukup besar bagi Negara, dan mengurangi 

kesenjangan. Karena itu, pemerintah harus 

mengoptimalkan pemanfaatan peluang ekonomi 

digital ini dan mengantisipasi risiko-risiko yang 

muncul. Pemerintah harus menciptakan iklim 

persaingan yang sehat, meningkatkan kualitas 

pelayanan publik, serta mendesain kebijakan 

perpajakan yang dapat mengakomodir tuntutan di 

era ekonomi digital. Tantangan pemerintah adalah 

bagaimana membuat kebijakan yang tepat, serta 

mengubah gaya kerja dengan mengurangi peran 

sebagai regulator dan memperbesar peran sebagai 

fasilitator. Demikian editorial, selamat membaca. 

Syahrir Ika.
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  ___________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Salah satu sorotan delegasi negara-negara yang hadir dalam pertemuan 

tahunan IMF-WB pada tanggal 8-14 Oktober 2018 di Nusa Dua, Bali, 

adalah munculnya pendiri Alibaba Group, Jack Ma, sebagai pembicara 

pada seminar berjudul  ‘Disrupting Development – How Digital Platform 

and Innovation are Changing the Future of Developing Nations’. Jack Ma berhasil 

membangun infrastruktur untuk pasar online, sistem pembayaran digital, 

dan jaringan logistik di China. Jack Ma juga membangun Alipay untuk 

membantu bisnis-bisnis skala mikro dan kecil agar bisa berkembang. Duncan 

Clark, penulis buku berjudul “Alibaba : The House That Jack Ma Built” (2016), 

menilai bahwa ‘Alibaba is playing a pivoral role in china’s economic restructuring. 

Jack Ma memindahkan China dari masa lalu, ‘made in China’, ke masa kini, 

‘bought in China present’. Kesuksesan ini membuat kepopuleran Jack Ma sama 

dengan Bill Gates, pendiri perusahaan komputer raksasa Microsoft, dan Mark 

Zuckerberk, pendiri jejaring sosial Facebook. 

Ekonomi Digital,  
Millennials dan  
Respon Pemerintah

Syahrir Ika *)
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Pemerintah megundang Jack Ma ke Indonesia 

terkait dengan visi  digital Presiden Joko 

Widodo (Jokowi) yang ingin menjadikan 

Indonesia sebagai “pasar digital terbesar di 

Asia Tenggara pada tahun 2020”, dengan 

proyeksi nilai transaksi e-commerce mencapai 

sekitar 130 juta US Dollar. Untuk mewujudkan 

visi tersebut, pelaku usaha Indonesia perlu 

belajar kisah sukses Jack Ma. Visi digital 

Presiden Jokowi cukup realisitis mengingat 

Indonesia memiliki potensi ICT (Information, 

Communication, and Tecnology) yang cukup 

besar. Tingkat penetrasi mobile di Indonesia 

sudah mencapai lebih dari 126 persen, 

sementara pengguna internet mencapai sekitar 

52 persen dari total penduduk Indonesia. 

Pemerintah juga terus mengembangkan 

infrastruktur ICT untuk mempermudah 

masyarakat mengakses internet. Proyek 

Palapa Ring telah rampung di wilayah barat 

Indonesia (WIB) dan wilayah tengah Indonesia 

(WIT). Proyek ini akan menjamin seluruh 

wilayah Indonesia dapat mengakses 

internet berkecepatan tinggi dengan 

tingkat kecepatan minimal 20 Mbps (di 

perkotaan) dan 10 Mbps (di pedesaan). 

Visi digital Presiden Jokowi juga 

didukung dengan bonus demografi 

berupa jumlah penduduk yang 

terbesar di Asia Tenggara, mencapai 

sekitar 260 jutaan jiwa. Artinya, 

jumlah millennials-nya juga terbanyak 

di Asia Tenggara. Bila menggunakan 

definisi dua ahli demografi William 

Strauss dan Neil Howe bahwa  

millennials adalah generasi yang lahir 

antara tahun 1982-2000 atau kini usia 

mereka antara 15-35 tahun (lihat buku 

mereka berjudul millennials Rising: 

The Next Great Generation, 2000), 

maka jumlah millennials di Indonesia 

mencapai lebih dari 60 jutaan jiwa. 

Mereka merupakan generasi yang 

melek ICT dan merupakan pemain 

Presiden Grup Bank Dunia Jim 
Yong Kim (kiri) bersama Pendiri 
Alibaba Jack Ma (kanan) 

Foto: Indha Sendary
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(www.viva.co.id), yang berarti akan 

pindah dari ‘unicorn’ ke ‘decacorn’.

Layanan GoJek dipakai secara 

aktif oleh 15 juta orang setiap 

minggunya. Lebih dari 100 juta 

transaksi terjadi di platform GoJek 

setiap bulan. GoJek juga melayani 

bisnis pengiriman melalui fitur 

Go-Food, serta memberikan solusi 

untuk mengatasi keruwetan 

penduduk dalam memenuhi 

kebutuhan sehari-hari melalui Go-

Mart, Go-Send, Go-Box, Go-Med, Go-

Life, dan lainnya. Sepanjang tahun 

2018, Go-Food telah melayani 

sekitar 500 juta kuliner dengan 

jumlah mitra binaan UMKM 

mencapai 50 persen (wartakota.

tribunnews.com).

Talent berikutnya, Derianto 

Kusuma (lulusan Stanford 

University, AS) dan Verdi Unardi 

(lulusan Harvard University, AS). 

Keduanya mendirikan Traveloka, 

platform layanan pemesanan tiket 

pesawat dan hotel secara daring. 

Traveloka hadir untuk mengatasi 

kesulitan masyarakat dalam 

memesan tiket secara cepat. 

Traveloka mendapat suntikan 

investasi dari East Venture, 

Global Founders Capital, Sequoia 

Capital, JD.com, Hillhouse Capital, 

dan Expedia. Valuasi Traveloka 

sudah mencapai lebih dari US$1 

miliar atau masuk dalam kategori 

‘unicorn’. 

William Tanuwijaya (alumni 

Universitas Bina Nusantara, 

Jakarta) adalah salah satu 

Talent yang sukses. William 

bersama Leontinus Alpha Edison 

mendirikan Tokopedia pada tanggal 

6 Februari 2009. Tokopedia adalah 

sebuah perusahaan startup jual 

beli online yang menghubungkan 

penjual dan pembeli di seluruh 

Indonesia dengan biaya gratis. 

Karena memiliki prospek bisnis 

yang bagus, Tokopedia berhasil 

menarik dana senilai USD 1,1 miliar 

atau sekitar Rp 14 triliun dari 

Alibaba, raksasa e-commerce asal 

China milik Jack Ma. Tokopedia 

juga mendapatkan suntikan dana 

dari East Ventures (2010), Cyber 

Agent Ventures (2011), Netprice 

(2012), dan SoftBank Ventures 

Korea (2013). Dengan valuasi ini, 

Tokopedia masuk dalam kategori 

‘unicorn’,  yaitu kategori startup 

yang memiliki valuasi di atas 1 

Miliar US Dollar.  

Ekonomi Digital 
Pascal Saint-Amans, Direktur 

OECD Center for Tax Policy and 

Administration, menyebut ekonomi 

digital (digital economy) sebagai 

proses transformasi di bidang ICT 

(information and communications 

technology) yang membuat teknologi 

lebih murah dan lebih powerful 

dalam mengubah proses bisnis, 

dan memperkuat inovasi di semua 

sektor ekonomi. Ekonomi digital 

juga dimaknai sebagai aktivitas 

ekonomi dan bisnis berbasis digital 

atau berbasis internet dan web 

(world wide web/www). Ekonomi 

digital didukung tiga pilar, yakni 

infrastruktur teknologi (hardware, 

software, dan jaringan internet), 

e-business (proses di mana 

organisasi melakukan aktivitas 

berbasis jaringan komputer), serta 

e-commerce (transaksi perdagangan 

secara online). 

Kegiatan ekonomi digital mencakup 

area yang luas, termasuk 

diantaranya bisnis hiburan (film 

dan musik), layanan kesehatan dan 

pendidikan, serta jasa finansial 

dan perbankan. Pada tahun 2015, 

ekonomi digital mencatatkan 

transaksi senilai US$24 Triliun dari 

aktivitas e-commerce. Sementara, 

utama ekonomi digital di Indonesia. 

Pertanyaannya, apakah peluang 

ekonomi digital tersebut dapat 

dimanfaatkan secara optimal 

untuk mengembangkan usaha-

usaha produktif yang dapat 

mengakselerasi pertumbuhan di 

sektor produksi, perdagangan dan 

investasi? 

Talent SDM Indonesia 
Apakah SDM Indonesia bisa 

mengukir sejarah sukses atau 

setidaknya mendekati kesuksesan 

Jack Ma? Bila hanya menyebut 

empat talent yang masih berusia 

muda (millennial), maka mereka 

adalah Nadien Makarim (pendiri 

GoJeck), Derianto Kusuma dan 

Verdi Unardi (pendiri Traveloka) 

dan William Tanuwijaya  (pendiri 

Tokopedia). 

Nadiem Makarim (lulusan 

Universitas Harvard AS), yang 

baru berusia 35 tahun, mendirikan 

GoJek, perusahaan penyedia 

transportasi berbasis aplikasi. 

GoJeck mengantongi dana segar 

dari Alphabet,  induk perusahaan 

Google dan beberapa rekan senilai 

US$1,2 miliar atau setara dengan 

Rp16 triliun (dengan asumsi kurs 

US$1 = Rp13.300). Kontributor 

lain adalah Temasek Holdings-

Singapura, KKR & Co, Warburg 

Pincus LLC, JD.com Inc, dan 

media sosial Tiongkok Tencent 

Holdings Ltd.  Kini, platform 

GoJek telah menjadi icon startup 

dan memberikan kontribusi besar 

terhadap perekonomian Indonesia. 

Riset yang dilakukan GoJek dan 

IDUI mengkomfirmasi penghasilan 

mitra pengemudi GoJek mencapai 

sekitar Rp8,2 Triliun per tahun dan 

penghasilan mitra UMKM sekitar 

Rp1,7 Triliun per tahun (Wisana, 

dkk, 2018). Valuasi GoJeck sudah 

mencapai hampir US$100 miliar 
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secara keseluruhan aktivitas 

transaksi ekonomi digital berada di 

kisaran 30% dari aktivitas transaksi 

global. Karena itu, keberadaan 

ekonomi digital dipercaya 

mampu mendorong produktivitas 

industri, daya saing produk, dan 

pertumbuhan ekonomi jangka 

panjang. 

Di Indonesia, perkembangan 

ekonomi digital diwarnai dengan 

munculnya perusahaan-perusahaan 

startup dalam bidang perdagangan 

(e-commerce) dan teknologi 

finansial (fintech). OJK (Otoritas 

Jasa Keuangan) mengkomfirmasi 

hingga Juli 2018, sudah ada 63 

startup fintech yang terdaftar 

dan mendapatkan izin operasi 

dari OJK. Beberapa perusahaan 

startup fintech yang cukup aktif 

di Indonesia adalah Finansialku 

(aplikasi perencana keuangan) 

dan Go-Pay (uang elektronik atau 

dompet virtual berupa saldo GoJek, 

yang dapat digunakan membayar 

berbagai layanan tempat seperti 

di restoran dan toko buku). Selain 

itu,  DOKU Wallet (layanan dompet 

elektronik yang dilengkapi dengan 

fitur link kartu kredit dan uang 

elektronik untuk berbelanja 

online maupun offline), LinkAja 

(layanan digital lifestyle yang dapat 

digunakan pengguna untuk mengisi 

saldo melalui ATM Bersama, atau 

gerai Indomaret terdekat), serta 

Amartha (startup fintech berbasis 

P2PL). 

Jumlah perusahaan startup fintech 

di Indonesia sudah mencapai sekitar 

1.705 unit (Beritasatu.com), dan 

menempatkan Indonesia berada 

di urutan ke-4 startup terbanyak 

di dunia, setelah Amerika Serikat 

(28.794), India (4.713  ), dan Inggris 

(2.971). Sebagian besar startup 

Indonesia (sekitar 95 persen) 

merupakan startup e-commerce.  

Walaupun jumlah stratup 

e-Commerce yang terbanyak di 

Indonesia, akan hanya 5 yang 

memiliki pengunjung terbanyak. 

Urutan satu adalah Tokopedia (168 

juta), disusul Bukalapak (116 juta), 

Shopee (67,7 juta), Lazada (58,2 

juta), Blibli (41,3 juta), dan jd.id 

(16,9 juta). Masyarakat memiliki 

preferensi yang berbeda tentang 

layanan e-commerce. 

Tokopedia dan Bukalapak berada 

di peringkat 3 dan 4 sebagai 

e-commerce lokal dengan 

pengunjung desktop dan mobile 

web terbesar di Asia Tenggara, 

mendekati pemain regional 

seperti Lazada dan Shopee yang 

berada di peringkat 1 dan 2. 

Akselerasi pertumbuhan ekonomi 

digital Indonesia terbesar di Asia 

Tenggara (iprice.co.id). Laporan 

terbaru dari Google-Temasek, 

mengkomfirmasi ada perputaran 

uang sebesar US$27 Miliar  dari 

aktivitas ekonomi digital di 

Indonesia sepanjang tahun 2018. 

Pertumbuhan ini meningkat 45% 

dibandingkan tahun 2015. Selain 

didukung oleh geografis pasar 

yang demikian luas, masyarakat 

juga perlahan-lahan menggunakan 

internet sebagai penopang 

aktivitas sehari-hari mereka, 

mulai dari akitivitas transportasi 

hingga belanja online.

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) 

mengkonfirmasi hingga Juli 2018, 

sudah ada 63 startup fintech 

yang terdaftar dan mendapatkan 

izin operasi dari OJK. Beberapa 

perusahaan startup fintech 

yang cukup aktif di Indonesia 

adalah Finansialku (aplikasi 

perencana keuangan), Jurnal 

(penyedia software akuntansi 

untuk para pemilik usaha kecil 

dan menengah), Go-Pay (uang 

elektronik atau dompet virtual 

berupa saldo GoJek, yang dapat 

digunakan membayar berbagai 

layanan tempat seperti di restoran 

dan toko buku), DOKU Wallet 

(layanan dompet elektronik yang 

dilengkapi dengan fitur link 

kartu kredit dan uang elektronik 

untuk berbelanja online maupun 

offline), T-Cash atau LinkAja 

(layanan digital lifestyle yang dapat 

digunakan pengguna untuk mengisi 

saldo melalui ATM Bersama, 

atau gerai Indomaret terdekat), 

serta Amartha (startup fintech 

berbasis P2PL, yang berfokus pada 

pembiayaan usaha mikro pedesaan).     

Peran Millennials
Generasi yang berperan penting 

di era digital adalah para millennial 

atau sering disebut juga dengan 

generasi (Gen) Y. Generasi 

millennials (Gen-Y) berbeda dengan 

Gen-X yang berusia antara 38-

54 tahun dan Gen-Baby Boomer 

yang merupakan orang tua dari 

millennials (Gen-Y) yang usianya di 

atas 55 tahun di tahun 2019. Setiap 

generasi memiliki perilaku sendiri-

sendiri yang dipengaruhi oleh 

kondisi industri atau lingkungan 

di zamannya. Karena jumlahnya 

cukup besar dalam struktur 

demografi Indonesia dan berada 

dalam kelompok usia produktif, 

maka perilaku digital mereka akan 

mewarnai konsumsi dan belanja 

mereka. Perusahaan-perusahaan 

yang menjual produk dengan cara 

konvensional atau offline harus 

melakukan penyesuaian dengan 

perilaku millennials. 

Sebuah hasil riset mengkomfirmasi 

dari total millenials yang ada 

di dunia saat ini, sekitar 58% 

memiliki hobi berbelanja, 65% 
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sangat menyukai kuliner, dan 20% 

lainnya memiliki hobi travelling. Kesukaan 

mereka dalam membeli suatu produk juga 

beragam. Sekitar 59% suka elektronik, 

54% suka kendaraan, 53% suka alat-alat 

rumah tangga, 46% suka ponsel pintar 

(smartphone), 45% suka akomodasi, dan 40% 

suka liburan (Sarwono, 2018). Millennials 

juga memiliki perilaku belanja berbagai 

produk di internet (online), mulai dari 

gajet hingga produk elektronik, buku, dan 

majalah.   Mereka bisa memesan produk 

elektronik atau buku secara langsung ke 

produsen tanpa melewati perantara atau 

agen. Ada survei yang mengkomfirmasi 32% 

millennial tidak percaya pada iklan dan 37% 

millennial tidak percaya pada perusahaan 

besar. Bila bepergian atau trevelling, 

millennials lebih suka menggunakan 

transportasi umum yang cepat dan murah 

seperti MRT, Busway, GoJek, dan Grab. 

Peran Pemerintah
Di era digital ini, budaya kerja pemerintah 

harus berubah, dari offline menjadi online. 

Kini, pemerintah telah menerapkan 

e-government, e-procurement, 

e-business, e-filling, e-performance, 

e-document, dalam meningkatkan 

kualitas pelayanan publik. 

Perilaku birokrasi juga berubah, 

di mana pemerintah lebih 

mengutamakan perannya sebagai 

‘fasilitator’ dibandingkan sebagai 

‘regulator’. Pembangunan  Palapa 

Ring, satelit dengan teknologi 

internet berkecepatan tinggi yang 

direncanakan bisa terealisasi 

pada 2022, merupakan bentuk 

perilaku pemerintah sebagai 

fasilitator. Begitu juga untuk 

mempersiapkan SDM dalam 

mendukung transformasi digital 

menuju industri 4, pemerintah 

menggulirkan program 1.000 

Startup Digital, serta membuat 

program pendidikan tanpa gelar 

bertajuk ‘Digital Talent Scholarship’ 

atau beasiswa pelatihan intensif 

untuk menyiapkan sumberdaya 

manusia.  

Millenials

Foto: Arif
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Apa yang perlu direspon pemerintah dari sisi 

dukungan kebijakan keuangan Negara (fiskal) 

terhadap perkembangan ekonomi digital seperti 

e-commerce dan fintech? Menurut Menteri 

Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pemerintah 

harus berinteraksi dengan perusahaan-perusahaan 

digital agar memahami bisnis model mereka untuk 

membuat kebijakan fiskal, terutama perpajakan dan 

bea cukai (presidentpost.id). Pemerintah juga perlu 

mengkaji kebijakan terkait pelaku UMKM agar bisa 

menjadi pelapak dari platform digital tanpa merasa 

terganggu. Saat ini, pemerintah sedang mengkaji 

kemungkinan memberikan insentif fiskal seperti 

libur pajak (tax holiday), diskon pajak (tax allowance), 

hingga menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) 

untuk UMKM. Perlakukan pajak bagi UMKM sudah 

diringankan. Melalui PP No.23/2018, Pemerintah 

menurunkan tariff PPh final untuk UMKM dari 

1% dari omzet menjadi 0,5% dari omzet. Kehadiran 

platform peer to peer lending (P2PL) memberi solusi 

kesulitan akses permodalan yang dialami  UMKM, 

terutama skala mikro dan ultra mikro. Kini, rumah 

tangga miskin yang mau usaha bisa mengakses 

permodalan melalui platform P2PL tanpa harus 

menyerahkan jaminan. 

Saat ini, perusahaan-perusahan 

e-commerce dan fintech sedang 

menanti kebijakan dan langkah-

langkah yang akan ditempuh 

pemerintah dan Otoritas 

Perpajakan (OJK) terkait perizinan 

dan perlakuan perpajakan bagi 

semua pelaku usaha digital. Perlu 

solusi yang win-win, sehingga 

keberadaan dan maraknya ekonomi 

digital di Indonesia memberikan 

daya dorong yang kuat  pada 

perekonomian nasional.

Perlu solusi yang win-win, sehingga 
keberadaan dan maraknya ekonomi digital di 
Indonesia memberikan daya dorong yang kuat  
pada perekonomian nasional.

“
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MENGGALI POTENSI 
PENERIMAAN NEGARA DARI DIGITAL EKONOMI

Tri Achya Ngasuko *)

H
ari ini, kita 

mungkin 

tidak bisa 

lepas dari internet. Siapapun 

bisa dan dengan mudah menggunakannya. Baik untuk 

bermedia sosial, bertukar pesan, mencari informasi, belanja 

online, belajar, bahkan mencari jodoh. Untuk yang lebih 

advance, trading sahampun bisa dilakukan kapanpun dan 

dimanapun menggunakan telepon seluler. Singkatnya, hampir 

semua kegiatan yang dapat dilakukan di dunia maya bisa 

dilakukan dalam genggaman. Hal ini dipermudah dengan 

makin masifnya berbagai merk telepon pintar yang semakin 

canggih dengan dibekali hardware yang mumpuni dengan 

harga yang terjangkau. Dan, kecenderungan manusia sekarang 

adalah rela dompet ketinggalan asalkan HP tidak ketinggalan. 

Lucu memang, tapi memang demikianlah realitanya. Karena 

pada dasarnya mereka tidak mau untuk tidak terhubung 

dengan dunia maya setiap saat, dan pada akhirnya uang dalam 

dompetpun sudah tergantikan dengan adanya berbagai aplikasi 

e-wallet yang terinstal di handheld nya.

  ___________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
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mengenal produk perbankan mau 

tidak mau membutuhkan bank 

sebagai sarana sistem pembayaran. 

Di sinilah ternyata internet turut 

mendorong peningkatan level 

keuangan inklusif di Indonesia. 

Di sisi lain, perbankan juga tidak 

mau ketinggalan memberikan 

pelayanan terbaik dalam 

memberikan pengalaman baru 

dalam kemudahan bertransaksi 

di era digital. Persaingan ini 

ternyata tidak hanya terjadi 

antar bank namun juga antara 

perbankan dengan penyedia 

transaksi keuangan non-bank. 

Sebagai tambahan informasi, 

kampanye Gerakan Nasional Non 

Tunai (GNNT) dari Bank Indonesia 

pada 14 Agustus 2014 turut serta 

mendorong perbankan untuk 

berbenah lebih lanjut. GNNT 

bertujuan untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat terhadap 

penggunaan instrumen non 

tunai, sehingga berangsur-angsur 

terbentuk suatu komunitas 

atau masyarakat yang lebih 

menggunakan instrumen non tunai 

(Less Cash Society/LCS).

Pada akhirnya, akan tercipta suatu 

komunitas dan ekosistem baru 

di dunia digital yang merupakan 

potensi ekonomi baru yang 

akan mendorong peningkatan 

kesejahteraan masyarakat di 

masa yang akan datang, termasuk 

potensi pendapatan negara dari 

aktivitas ekonomi di dalamnya.

Potensi Penerimaan Negara 
di Dunia Digital
Menteri Komunikasi dan Informasi, 

Rudiantara, dalam laman situs 

bbc pada 2018 mengatakan 

bahwa pada 2020 nanti, nilai dari 

ekonomi digital Indonesia akan 

mencapai sekitar US$130 miliar, 

atau kurang lebih 11% dari produk 

domestik bruto. Tentunya ini akan 

kita nantikan bersama menjadi 

kenyataan dan mendorong semakin 

meningkatnya kesejahteraan 

masyarakat Indonesia, salah 

satunya melalui potensi penerimaan 

pajak di dalamnya. Inovasi dan 

perkembangan teknologi dan 

digitalisasi telah mentransformasi 

struktur ekonomi dan bisnis yang 

berpotensi menyulitkan Pemerintah 

dalam menghimpun pendapatan 

negara.

Aktivitas ekonomi dari dunia digital 

yang paling terlihat adalah adanya 

transaksi jual beli memanfaatkan 

internet. Seperti halnya di dunia 

nyata, pembeli dan penjual 

pun akan dipertemukan dalam 

suatu pasar, di dunia maya kita 

biasa sebut sebagai market place. 

Terbentuknya market place tersebut 

sesuai dengan karakteristik 

masing-masing pelaku pasar. Para 

pelaku dalam market place pastinya 

akan mendapatkan penghasilan 

berdasarkan aktivitasnya di pasar, 

sebagaimana di pasar konvensional. 

Lain halnya dengan penjualan 

konvensional secara offline yang 

masih memungkinkan digunakan 

uang fisik dalam transaksinya, pada 

transaksi penjualan dan pembelian 

online semua transaksi pembayaran 

digunakan melalui perbankan. 

Transaksi ini terekam dengan 

relatif baik dan dapat ditelusuri 

jejaknya. Transaksi keuangan 

ini tentunya akan membuat 

suatu peluang bagi negara untuk 

meningkatkan pajak. Apabila 

tingkat pendapatan seorang pelaku 

e-commerce sudah mencapai level 

tertentu, maka seseorang pelaku 

pasar tersebut sudah memenuhi 

persyaratan sebagai seorang 

wajib pajak yang akan dikenakan 

Paling tidak itulah yang terjadi, 

khususnya di perkotaan. Survey 

Susenas terkini tahun 2018 

menyatakan bahwa penduduk 

perkotaan diatas usia 5 tahun ke 

atas lebih banyak menggunakan 

internet. Secara prosentase, pada 

tahun 2018 pengguna internet 

di perkotaan adalah 70% dan 

sisanya sebanyak 30% adalah di 

pedesaan. Namun, pada survei 

Susenas tahun 2017 menyatakan 

bahwa pengguna internet di 

pedesaan masih 28%. Dengan 

demikian, penggunaan internet 

oleh masyarakat di pedesaanpun 

meningkat dari periode sebelumnya 

dan masyarakat pedesaan mulai 

memanfaatkan internet dalam 

kehidupan sehari-hari. Hal ini besar 

kemungkinan juga disebabkan oleh 

telah mulai aktifnya proyek Palapa 

Ring dari Kementerian Komunikasi 

dan Informatika dimana proyek 

tersebut dimaksudkan untuk 

menghubungkan dan menjangkau 

440 kota/kabupaten di seluruh 

Indonesia.

Pertumbuhan pengguna internet 

yang terus bertambah juga 

mendorong berbagai sektor untuk 

tumbuh. Salah satu sektor yang 

diperkirakan tumbuh adalah sektor 

jasa keuangan. Nota Keuangan 

APBN 2019 menyatakan bahwa 

sektor jasa keuangan diperkirakan 

tumbuh sebesar 7,9%. Hal ini 

sejalan dengan aktivitas investasi 

dan pengembangan teknologi 

finansial yang didukung oleh 

perbankan nasional. Bagaimana 

tidak, aktivitas transaksi di dunia 

maya, misalnya jual beli online, 

akan mendorong seseorang yang 

sebelumnya tidak mengenal dunia 

perbankan. Penjual ataupun 

pembeli di dunia maya yang 

sebelumnya sama sekali tidak 
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pajak tertentu, misalnya Pajak Penghasilan dan Pajak 

Pertambahan Nilai.

Berkembangnya e-commerce menjadikan pertanyaan 

bagaimana pengenaan pajak atas para pelaku di 

dalamnya. Pada dasarnya, Direktorat Jenderal Pajak 

menggarisbawahi bahwa para pelaku e-commerce tetap 

dikenakan pajak sebagaimana usaha konvensional 

offline lainnya. Hal ini diperjelas dengan Surat Edaran 

Dirjen Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan 

Ketentuan Perpajakan E-Commerce dan Surat 

Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-06/PJ/2015 tentang 

Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan 

atas Transaksi E-Commerce. Seperti sudah kita ketahui 

bersama, suatu surat Edaran memang tidak termasuk 

dalam hierarki peraturan perundang-undangan 

negara, melainkan hanya suatu bentuk pemberitahuan 

ataupun penegasan atas peraturan yang sudah ada 

sebelumnya.

Dukungan pemerintah untuk meningkatkan potensi 

perpajakan dari sektor e-commerce tidak berhenti 

sampai disitu. Pada tanggal 31 Desember 2018, 

Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri 

Keuangan untuk mengatur lebih lanjut tentang 

aktivitas e-commerce ini. Peraturan tersebut adalah 

PMK Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan 

Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui 

Sistem Elektornik (E-Commerce). Peraturan ini akan 

efektif berlaku pada 1 April 2019 nanti. Seperti halnya 

dalam surat edaran sebelumnya, dalam peraturan 

ini Pemerintah tidak menetapkan jenis atau tarif 

pajak baru bagi pelaku e-commerce. Namun demikian, 

peraturan ini mengatur tentang tata cara dan prosedur 

pemajakan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan 

kemudahan administrasi dan mendorong kepatuhan 

perpajakan para pelaku e-commerce. Pelaku e-commerce 

disini tidak hanya para pedagang di dalam suatu 

market place, tapi juga pemilik dari market place itu 

sendiri. Satu hal yang menggembirakan adalah kini 

para pelaku didorong untuk memiliki NPWP. Tentunya 

ini akan semakin meningkatkan kuantitas subjek pajak 

di Indonesia.

Namun demikian, PMK tersebut sepertinya masih 

belum menyelesaikan tentang masalah tentang potensi 

pajak atas penyedia jasa Over The Top (OTT). OTT 

menurut wikipedia adalah layanan dengan konten 

berupa data, informasi atau multimedia yang berjalan 

melalui jaringan internet. Contoh dari OTT adalah 

Menurut Katadata 
(2016) dalam Syabani 
(2018), perusahaan 
OTT seperti Google 
hanya membayar 
pajak penghasilan 
pasal 21 dan 23 
yang ditanggung 
oleh karyawan, dan 
bukan merupakan 
pajak perusahaan. 

“

Google, Facebook, Dan Twitter. Indonesia sebagai salah 

satu pengguna internet terbesar di dunia merupakan 

salah satu pangsa terbesar mereka. Mereka pun 

mampu mengolah itu semua untuk mendapatkan 

keuntungan yang besar, salah satunya dari iklan. 

Dengan demikian, pantaslah mereka berpotensi 

menjadi salah satu subjek pajak di Indonesia. Menurut 

Katadata (2016) dalam Syabani (2018), perusahaan OTT 

seperti Google hanya membayar pajak penghasilan 

pasal 21 dan 23 yang ditanggung oleh karyawan, dan 

bukan merupakan pajak perusahaan. 

Inggris merupakan negara pertama yang berhasil 

mengenakan pajak kepada Google. Namun, jumlah 

yang dibayar relatif kecil, yaitu sekitar 20,4 juta 

poundsterling pada tahun 2013 padahal nilai penjualan 

yang dilakukan Google pada saat itu mencapai 3,8 

miliar poundsterling. Pada tahun 2015, Indonesia 

akhirnya menjadi negara ke empat yang berhasil 

mendapatkan pajak dari Google selain Inggris, India 

dan Australia. Namun, jumlah penerimaan pajak 
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tidak disebutkan. Selain Google, DJP berencana mengejar 

pajak dari perusahaan-perusahaan sejenis di Indonesia.  

Potensi pajak dari layanan OTT tidak main-main. Dalam 

suatu laman situs CNN pada tahun 2016 menyebutkan 

bahwa terdapat sebuah studi dari Google dan Temasek 

yang menyatakan bahwa pasar iklan digital di Indonesia 

mampu menghasilkan US $300 juta di tahun 2015. Itu 

merupakan hasil penelitian tahun 2015, di tahun 2019 ini 

dipastikan nilainya meningkat. 

Tantangan Lain di Era Digital
Bisnis digital yang memanfaatkan internet merupakan 

salah satu masa depan Indonesia. Maka tidak heran 

Pemerintah menaruh perhatian yang serius dalam 

bidang ini. Dilengkapi dengan infrastruktur berupa jalan 

dan jembatan serta pelabuhan, sinergi dengan internet 

akan menghasilkan hal yang luar biasa bagi masyarakat 

Indonesia. Ini semua bukannya tanpa tantangan 

bagi Pemerintah. Seiring dengan era digitalisasi yang 

menghinggapi berbagai sektor, Pemerintah juga harus 

mengalokasikan perhatian pada sektor tenaga kerja. 

Perkembangan teknologi dapat menjadi ancaman bagi 

tenaga kerja Indonesia. Revolusi teknologi saat ini yang 

identik dengan digitalisasi, otomatisasi, dan kecerdasan 

buatan berpotensi mengancam menggantikan tenaga 

manusia dengan mesin. Maka dari itu Pemerintah juga 

harus mendorong tenaga kerja untuk mampu beradaptasi 

dengan teknologi. Di sisi lain, Pemerintah juga harus 

menyiapkan tenaga pendidik yang adaptif dan responsif 

terhadap perkembangan dunia digital.  Mungkin, 

pendidikan vokasi merupakan 

wahana yang tepat untuk 

mengatasi problem ini. Rasanya 

sudah tepat bahwa tagline APBN 

kita di tahun 2019 ini adalah APBN 

untuk mendorong Investasi dan 

daya saing melalui sumber daya 

manusia.

Tantangan selanjutnya adalah 

perlindungan konsumen. Semakin 

terintegrasinya perdagangan 

global, khususnya di kawasan 

regional. Akan tercipta suatu 

aliran barang dan uang yang 

semakin banyak diantara negara-

negara tersebut. Kecepatan 

dan kenyamanan bertransaksi 

sepertinya menjadi pertimbangan 

serius dari masyarakat untuk 

memilih bank yang akan digunakan 

dalam transaksi pembayaran. Maka 

dari itu antar bank pun saling 

bersaing untuk memperebutkan 

nasabah untuk dilayani, karena 

mereka merupakan sasaran 

bisnis mereka. Namun, kehadiran 

teknologi informasi menyebabkan 

bank juga pada akhirnya bersaing 

dengan perusahaan teknologi 

informasi yang bergerak di bidang 

sistem pembayaran. Persaingan 

diantara bank maupun perusahaan 

teknologi informasi tidak boleh 

mengorbankan faktor perlindungan 

konsumen kepada para nasabahnya. 

Seiring dengan era 
digitalisasi yang 
menghinggapi berbagai 
sektor, Pemerintah juga 
harus mengalokasikan 
perhatian pada sektor 
tenaga kerja.

“
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Potensi  
Pasar Digital  
untuk Millenial
Bagus Rosyid *)

Industri digital rupanya 
menjadi pembahasan 
hangat dalam debat 
kandidat calon presiden 

pada 17 Februari 2019 lalu. Isu 
yang menjadi perbincangan 
menarik adalah infrastruktur 
pendukung unicorn yang 
akan disiapkan oleh masing-
masing kandidat jika terpilih 
nantinya. Bahkan tidak hanya 
di panggung debat, pembahasan 
unicorn ini sampai menjadi 
pembicaraan juga di media 
sosial sebagai bentuk perhatian 
warganet atas industri digital.

  ___________________________________________________________________________
**)Pegawai pada Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, BKF- Kemenkeu
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Sampai hari ini, Indonesia mempunyai 

4 industri digital yang dikategorikan 

sebagai unicorn. Dua di antaranya 

merupakan pasar digital yang paling 

populer di Playstore dan Appstore. 

Dua pasar digital itu adalah Tokopedia 

dan Bukalapak. Dalam situs www.

iprice.co.id, Tokopedia diakses 168 

juta pengguna sedangkan Bukalapak 

diakses oleh 116 juta pengguna setiap 

bulannya.

Lupakan perusahaan yang dirintis/

dibangun oleh swasta dengan nilai 

kapitalisasinya  lebih dari $1 miliar. Lee 

memilih hewan berbentuk kuda yang 

mempunyai tanduk dalam mitologi 

Yunani ini sebagai penamaan sebutan 

karena perusahaan yang sukses 

seperti ini tergolong langka.

Mengenal Pasar Digital 
Indonesia
Situs www.iprice.co.id merilis 10 

besar pasar digital terbesar di 

Indonesia pada kuartal IV 2018, 

di antaranya (diurutkan dari yang 

pertama) Tokopedia, Bukalapak, 

Shopee, Lazada, Blibli, JD ID, Zalora, 

Sale Stock Indonesia, Elevania, dan 

iLotte. Ranking ini disusun dengan 

mempertimbangkan beberapa hal 

yaitu, jumlah pengunjung tiap 

bulannya, peringkat di Appstore 

dan Playstore, pengikut media sosial 

(facebook, twitter, instagram), dan 

jumlah karyawan.

Indonesia merupakan pasar 

yang sangat potensial untuk 

mengembangkan dunia e-commerce 

ini. Andrew Prasatya, Senior 

Content Marketer iPrice Group 

mengatakan bahwa masyarakat Asia 

Tenggara yang punya akses internet 

masih terbatas 50% dari jumlah 

penduduknya. Sedangkan lebih 90% di 

antaranya belum memanfaatkannya 

untuk berbelanja online.

Grafik 1. Kunjungan Pengguna di Beberapa Pasar Digital (dalam juta)

Grafik 2. Jumlah Follower Pasar Digital di Sosial Media
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Di Indonesia sendiri tercatat 

baru ada 81 juta pengguna aktif 

internet atau 31% dari populasi 

total. Masih ada 69% gap sisa 

yang harus digarap pemerintah 

untuk mengejar ketertinggalan 

terhadap penggunaan internet agar 

daya saing di dunia internasional 

meningkat.

Di era sekarang ini kita akan begitu 

mudahnya mencari barang yang 

diinginkan hanya dengan sekali 

klik di layar smartphone. Pelanggan 

bebas memilih, barang apa saja dan 

di marketplace mana mereka akan 

membelinya. Bermacam-macam 

pasar digital sebagaimana tersebut 

di atas menyediakan barang/jasa 

dengan fasiltas yang beragam 

pula untuk menarik minat banyak 

pelanggan.

Tidak jarang kita temukan, 

penyedia platform marketplace 

memberikan diskon big deal atau 

kemudahan lain yang menggiurkan 

hampir setiap harinya. Mulai dari 

potongan harga, free delivery, 

voucher, poin aktivasi, cashback, 

e-money, atau fasilitas lain yang 

tidak kalah bersaing.

Bahkan di dunia media sosial 

yang tujuan awalnya difungsikan 

sebagai jejaring pertemanan, tidak 

luput dari aktivitas pasar digital 

ini. Para pedagang online itu 

menyasar lingkaran pertemanan 

sendiri untuk dijadikan pelanggan 

atas produk-produk yang akan 

ditawarkan.

Tantangan E-commerce
Setidaknya ada 3 hal yang 

menjadi tantangan untuk 

membangun industri digital di 

masa depan. Di antaranya adalah 

permasalahan online digital payment, 

trust & security serta service & 

infrastructure.

Sebagai negara berkembang, 

banyak masyarakat Indonesia 

masih belum paham dengan 

mekanisme pembayaran online 

yang melibatkan teknologi dan 

perbankan. Pemerintah harus 

mencari cara jitu agar mereka 

menjadi manusia sesuai tuntutan 

zaman sehingga melek informasi 

dunia financial banking.

Dari sisi trust & security juga 

menjadi permasalahan tersendiri 

karena maraknya kasus penipuan 

dan pencurian data di dunia maya. 

Hal ini akan berdampak serius pada 

tingkat kepercayaan masyarakat 

sehingga mereka memungkinkan 

enggan lagi berbelanja online 

dan memilih cara konvensional. 

Kekhawatiran semacam ini bisa 

diatasi salah satunya dengan 

sosialisasi dan memperbanyak 

literasi digital. 

Permasalahan terbesar tentunya 

ada di distribusi logistik dan 

fasilitas infrastruktur. Sebagai 

negara kepulauan dengan 17.000 

pulau menyebabkan pengeluaran 

transportasi membengkak sehingga 

biaya logistik di Indonesia terasa 

lebih mahal.

Pemerintah bisa mengakalinya 

dengan menciptakan sistem delivery 

yang saling terintegrasi, sehingga 

dalam satu prosesnya dapat 

menghasilkan beberapa layanan 

sekaligus. Munculnya aplikasi-

aplikasi berbasis digital juga bisa 

membantu mengurangi biaya 

sewa gudang dan biaya tambahan 

lainnya karena barang tidak harus 

dipajang dalam sebuah toko.

Pelanggan cukup memesan barang 

melalui aplikasi kemudian terjadilah 

proses delivery secara alamiah. 

Selain itu, akses kecepatan internet 

juga jadi kendala yang mana di 

Indonesia rata-rata kecepatannya 

5,19 Mbps atau peringkat 75 di 

dunia. 

Pada intinya pemerintah dan 

swasta harus bersinergi untuk 

membangun pasar digital yang 

saling melengkapi kekurangan. Baik 

dalam hal improvisasi terhadap 

regulasi yang dapat mengganjal 

berkembangnya e-commerce 

maupun tuntutan kreativitas 

operator digital dalam menyediakan 

konten aplikasi yang bersahabat 

dengan para millenial.

Penutup
Untuk membangun sebuah industri 

digital, tidak ada salahnya jika 

kita belajar dari ekosistem startup 

di negara maju lainnya. Sebagai 

contoh di Jepang ada Rebright 

Partners, Silicon Valley di Amerika 

Serikat, dan Quest VC di China. 

Indonesia bisa belajar dari China 

dalam membangun industri digital 

ini meski masih dalam tahap 

awal. Walaupun dalam dunia ini 

kita tertinggal beberapa tahun di 

belakang China, banyak praktisi 

teknologi yang memprediksi 

bahwa di masa depan akan muncul 

raksasa teknologi dan IPO dari 

Indonesia.

Bloomberg sendiri melaporkan saat 

Amerika Serikat menjadi ekosistem 

startup teknologi yang paling maju 

di dunia, China hanya dianggap 

sebagai pasar untuk negara 

berkembang. Sedangkan Indonesia 

sebagai negara berkembang 

memiliki kesamaan dengan 

China dalam hal ukuran pasar. 

Kesempatan ini lah yang harus kita 

manfaatkan dan optimalkan.
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Terobosan Baru 
Pemajakan  
Ekonomi Digital 
Lintas Batas

Ekonomi Digital merupakan topik yang 

sangat hangat dibicarakan sejak beberapa 

tahun belakangan ini. Hal ini disebabkan 

oleh pesatnya perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi yang menjadikan 

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) 

meningkat sangat drastis. Sementara itu, terdapat 

kendala untuk mengumpulkan pajak dari PMSE, 

baik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak 

Penghasilan (PPh). Meskipun PPN dikenakan 

atas konsumsi, dimana negara pasar mempunyai 

hak pemajakan atas PMSE, namun tidak semua 

negara memiliki kemampuan untuk mengenakan 

PPN atas transaksi e-commerce yang melibatkan 

pedagang/penyedia platform luar negeri. Kendala 

yang dihadapi oleh negara berkembang antara lain 

terkait data dan mekanisme pengumpulan pajak.

Melani Dewi Astuti*) dan  
Chintya Pramasanti**)

  ___________________________________________________________________________
*) Kepala Sub Bidang Kebijakan Pajak Internasional, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, BKF - Kemenkeu
**)Pegawai pada Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, BKF - Kemenkeu

ANALISIS
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Berbeda dengan PPN yang 

memberikan hak pemajakan 

kepada negara pasar (market 

country)  sebagai negara destinasi 

di mana konsumsi dilakukan, PPh 

tidak dapat dikenakan oleh negara 

pasar atas transaksi digital yang 

melibatkan offshore platform/

supplier berdasarkan ketentuan 

yang ada saat ini. Meskipun 

berdasarkan Pasal 26 Undang-

Undang PPh setiap pembayaran 

jasa ke luar negeri dapat 

dipotong PPh, namun Perjanjian 

Penghindaran Pajak Berganda (P3B) 

tidak memberikan hak pemajakan 

kepada negara pasar sebagai 

negara sumber penghasilan1. 

Offshore platform/supplier hanya 

dapat dipajaki apabila terdapat 

keberadaan fisik (Bentuk Usaha 

Tetap/BUT) di negara pasar. 

Sementara itu, PMSE sangat 

mungkin dilakukan tanpa adanya 

keberadaan fisik di negara pasar, 

karena seluruh transaksi dijalankan 

secara online. 

Pengenaan PPN atas 
Perdagangan Melalui Sistem 
Elektronik 
Berdasarkan Undang-Undang 

PPN, Indonesia mempunyai hak 

pemajakan atas produk yang 

diperdagangkan melalui sistem 

elektronik yang di konsumsi di 

Indonesia. Hal ini karena PPN 

menganut asas konsumsi, sehingga 

negara tempat konsumsi dapat 

memungut PPN. Terkait PPN, 

Indonesia sampai saat ini belum 

1 Martin Hearson (2016) menyatakan 
pada prinsipnya tax treaty ditujukan untuk 
menentukan alokasi hak pemajakan yang 
timbul dari suatu transaksi yang terjadi di 
antara negara sumber dan negara domisili. 
Pengertian dari negara sumber adalah 
negara tempat sumber penghasilan berasal, 
sedangkan negara domisili adalah negara 
tempat wajib pajak berdomisili (DDTC, 2017)

mempunyai ketentuan khusus yang 

mengatur kewajiban pelaku usaha 

PMSE baik dalam negeri maupun 

luar negeri, untuk melakukan 

pendaftaran, memungut PPN, dan 

menyampaikan data transaksi 

kepada Otoritas Pajak. Hal ini 

menjadi PR besar bagi pemerintah, 

karena Indonesia jelas mempunyai 

hak untuk memungut PPN atas 

transaksi digital yang dikonsumsi di 

Indonesia. 

Pengenaan PPh atas 
Perdagangan Melalui Sistem 
Elektronik 
Pengenaan PPh terhadap pedagang/

penyedia platform luar negeri masih 

mengalami kendala karena untuk 

mengenakan PPh berdasarkan 

konsep yang ada saat ini, masih 

dipersyaratkan adanya physical 

presence, yaitu berupa bentuk 

usaha tetap (BUT) di Indonesia.          

Berdasarkan Pasal 2 Undang-

Undang PPh dan ketentuan 

dalam P3B terkait BUT, Bentuk 

Usaha Tetap atas Pelaku Usaha 

PMSE  luar negeri yang menjual 

barang/jasa kepada konsumen di 

Indonesia dapat timbul apabila: 

(i) terdapat suatu tempat yang 

bersifat permanen yang digunakan 

untuk melakukan kegiatan atau 

menjalankan usaha, seperti: 

kantor, pabrik, manajemen dan 

gudang, (ii) server atau perangkat 

komputer lainnya di Indonesia 

yang digunakan oleh Pelaku Usaha 

PMSE untuk melakukan transaksi, 

(iii) gudang yang digunakan di 

Indonesia oleh pelaku e-commerce 

luar negeri untuk menyimpan 

barang yang kemudian dikirimkan 

kepada konsumen; dan (iv) agen 

yang bertindak bagi dan atas nama 

supplier luar negeri untuk membuat 

kontrak penjualan di Indonesia 

(dependent agent).

Mengingat konsep BUT yang 

ada saat ini masih menggunakan 

pendekatan keberadaan fisik di 

negara sumber, maka supplier 

luar negeri dapat menghindari 

terbentuknya BUT di Indonesia 

karena segala sesuatunya 

dilakukan secara remote dan online 

dari luar negeri, tetapi masih 

dapat menjalankan usahanya 

dan memperoleh keuntungan 

di negara sumber. Kondisi ini 

memberikan disinsentif bagi 

supplier dalam negeri yang secara 

patuh memenuhi kewajiban 

perpajakannya, dimana dipahami 

bahwa pajak merupakan biaya 

bagi pelaku usaha. Meningkatnya 

biaya berarti meningkatnya 

harga sehingga mengurangi 

competitiveness-nya. Hal ini 

menciptakan unequal level playing 

field antara supplier dalam negeri 

dan luar negeri.

Dalam tataran diskusi internasional, 

usulan mengenai cara yang tepat 

untuk mengatasi permasalahan 

pemajakan transaksi digital lintas 

batas masih terus dilakukan. 

Organisation for Economic Co-

operation and Development 

(OECD) melalui Task Force on 

the Digital Economy (TFDE) saat 

ini sedang ‘menggodok’ formula 

yang nantinya akan disepakati 

bersama oleh seluruh negara-

negara yang berpartisipasi di 

dalamnya untuk menemukan solusi 

permasalahan ekonomi digital. 

Dilansir dari Public Consultation 

Document yang diterbitkan oleh 

OECD pada tanggal 13 Februari 

2019, terdapat beberapa proposal 

yang dapat dipertimbangkan yaitu 

(i) user participation, (ii) marketing 

intangibles, dan (iii) significant 
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economic presence. Rencananya, 

TFDE akan mengeluarkan final 

report on Addressing the Tax 

Challenges of the Digitalisation of 

the Economy pada tahun 2020. 

Final report tersebut nantinya akan 

berisikan rekomendasi sebagai hasil 

konsensus solusi jangka panjang 

terkait isu perpajakan transaksi 

digital.

User’s participation proposal
Proposal ini menitikberatkan 

pada partisipasi aktif pengguna 

layanan internet, khususnya: 

untuk melakukan transaksi 

melalui online marketplace, untuk 

melakukan aktivitas pada search 

engine, atau media social,  sebagai 

faktor yang menciptakan nilai 

(value creation) dari suatu bisnis 

yang kegiatan usahanya sebagian 

besar terdigitalisasi (highly 

digitalised business-HDB). Nilai 

yang diciptakan oleh pengguna 

antara lain: kontribusi pengguna 

dalam membesarkan suatu merek, 

kontribusi pengguna dalam 

menghasilkan data yang bernilai, 

dan kontribusi pengguna yang 

dapat menciptakan daya beli 

melalui feedback yang diberikan 

atas suatu produk.

Namun demikian, proposal ini 

hanya diterapkan untuk HDB 

dimana user’s participation 

merupakan komponen kunci yang 

mendorong terbentuknya value 

creation dalam HDB. HBD dimaksud 

antara lain:

a. Platform media sosial

Kontribusi pengguna melalui 

konten, koneksi dan jaringan 

yang dibuat antara para 

pengguna merupakan komponen 

penting dalam media sosial. 

Semakin banyak pengguna maka 

penghasilan yang didapatkan oleh 

platform tersebut melalui iklan juga 

semakin meningkat. 

b. Mesin Pencari (search engine)

Pengguna mempunyai kontribusi 

aktif terkait konten dari search 

engine. User tidak hanya berfungsi 

sebagai pengguna data tetapi juga 

berkontribusi dalam pembentukan 

data. Makin banyak pengguna, 

penghasilan search engine melalui 

iklah juga semakin besar.

c. Online marketplace

Kesuksesan online marketplace juga 

sangat bergantung pada banyaknya 

pengguna, kualitas dan keragaman 

produk yang dijual. Pengguna 

disini dapat berperan sebagai 

penjual maupun pembeli yang ikut 

berperan dalam meningkatkan 

kualitas produk dan jaringan dari 

online marketplace. Feedback yang 

diberikan pengguna juga sangat 

penting dalam membesarkan online 

marketplace tersebut. 

Proposal user’s participation pada 

prinsipnya mengalokasikan laba 

ke negara basis pengguna, dengan 

menganggap negara basis pengguna 

sebagai entitas terpisah yang akan 

diremunerasi berdasarkan user’s 

participation. Sebagai contoh: 

Indonesia merupakan salah satu 

negara yang mempunyai jumlah 

pengguna media sosial terbesar, 

maka berdasarkan konsep 

user’s participation, Indonesia 

merupakan negara basis pengguna 

layanan media sosial yang dapat 

berpartisipasi dalam menciptakan 

value dari media sosial tersebut, 

melalui konten atau “like” yang 

dibuat oleh pengguna, sehingga 

dengan adanya basis pengguna 

tersebut, dianggap timbul BUT 

di Indonesia. Dengan demikian, 

karena adanya BUT di Indonesia, 

maka Indonesia berhak memajaki 

bagian laba yang diperoleh media 

sosial dari Indonesia melalui iklan 

atau sumber penghasilan lainnya.

The marketing intangibles 
proposal.
Marketing intangibles yang dimaksud 

dalam proposal ini dapat berupa 

merek, merek dagang, nama 

dagang, data pelanggan (preferensi, 

tingkah laku atau kebiasaan), daftar 

pelanggan, dan jaringan pelanggan. 

Merek, merek dagang, atau nama 

dagang, nilanya sangat dipengaruhi 

oleh preferensi pelanggan yang 

secara tidak langsung berkontribusi 

dalam membesarkan nilai suatu 

merek. Sementara itu, marketing 

intangibles lainnya seperti data 

pelanggan, daftar pelanggan, 

dan jaringan pelanggan dibentuk 

dari aktivitas yang ditargetkan 

bagi pelanggan atau pengguna di 

negara pasar. Sebagai contoh; suatu 

perusahaan luar negeri mempunyai 

produk yang dijual secara online di 

Indonesia, produk tersebut cukup 

laris di Indonesia dan mempunyai 

banyak konsumen di Indonesia. 

Banyaknya konsumen di Indonesia  

menunjukkan bahwa Indonesia 

sebagai negara pasar, sehingga 

berdasarkan konsep marketing 

intangibles, Indonesia dianggap 

mempunyai marketing intangible, 

yang dapat menimbulkan BUT di 

Indonesia. Dengan adanya BUT, 

maka Indonesia berhak memajaki 

bagian laba dari perusahaan luar 

negeri tersebut dari penjualan 

produknya kepada konsumen di 

Indonesia.
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Proposal ini menekankan pada 

keterkaitan antara marketing 

intangibles dengan negara pasar, 

sehingga berdasarkan proposal 

ini, marketing intangibles dan risiko 

terkait intangibles tersebut juga 

dialokasikan kepada negara pasar. 

Sebagai dampaknya, negara sumber 

berhak memperoleh pembagian laba 

dari transaksi digital.

Berbeda dengan user’s participation 

yang hanya diterapkan bagi HDB, 

proposal marketing intangibles  ini 

tidak terbatas hanya untuk highly 

digitalised business, namun dapat 

diterapkan untuk bisnis digital pada 

umumnya. 

Significant economic presence 
proposal
Proposal ini didasarkan pada 

salah satu karakteristik ekonomi 

digital, yaitu scale without mass2, 

yang artinya suatu bisnis digital 

dapat saja memiliki keterlibatan 

ekonomi di suatu negara yang 

cukup signifikan, tanpa adanya 

keberadaan fisik yang signifikan 

di negara tersebut. Berdasarkan 

proposal ini, pelaku PMSE yang 

memiliki significant economic 

presence yang ditentukan 

berdasarkan kriteria-kriteria 

tertentu, dapat dianggap memiliki 

nexus (taxable presence) yang 

menjadi dasar bagi negara pasar 

untuk dapat memajaki penghasilan 

dari e-commerce. Kriteria-kriteria 

dimaksud antara lain: keberadaan 

pengguna dengan jumlah 

minimum tertentu beserta data 

terkait; keberadaan domain atau 

website lokal; volume tertentu 

atas konten data di negara pasar, 

jumlah tagihan dengan minimum 

tertentu dalam mata uang lokal; 

2.  OECD, Addressing Tax Challenge of 
The Digital Economy, Action 1 – 2015 Final 
Report, p. 66 (OECD 2015) 

adanya tanggung jawab yang 

diberikan kepada suatu pihak di 

negara sumber terkait after sales 

service, repair and maintenance; dan 

keberadaan aktivitas marketing 

di negara sumber. Sebagai contoh, 

Indonesia perusahaan X merupakan 

online plaform yang telah 

mempunyai kontrak senilai lebih 

dari 55M rupiah. Apabila Indonesia 

menerapkan significant economic 

presence, dengan salah satu kriteria 

kontrak penjualan minimum 

senilan 50M rupiah, maka 

perusahaan X memenuhi kriteria 

significant economic presence, 

dengan demikian Indonesia 

berhak memajaki bagian laba dari 

perusahaan X dari konsumen di 

Indonesia.

Berbeda dari dua proposal 

sebelumnya, penerapan significant 

economic presence  tidak 

mendasarkan pada salah satu 

metode transfer pricing, namun 

dengan apportionment method 

untuk mengalokasikan laba kepada 

negara pasar. Apportionment 

Method dapat dilakukan dengan 

menggunakan indikator tertentu, 

seperti; penjualan, asset, jumlah 

pegawai untuk menentukan porsi 

laba yang akan dikenakan pajak. 

Significant economic presence 

proposal juga dapat menggunakan 

skema withholding tax. Dua metode 

sebelumnya tidak menggunakan 

withholding tax untuk memajaki 

penghasilan dari ekonomi digital.

Analisis atas Proposal 
Alternatif Solusi 
User’s participation proposal dan 

marketing intangibles proposal 

merupakan terobosan baru 

yang berbeda dengan konsep 

yang digunakan saat ini. Konsep 

saat ini masih menitikberatkan 

pada keberadaan fisik (BUT) 

sebagai nexus yang memberikan 

hak pemajakan kepada negara 

pasar, dan mendasarkan pada 

fungsi, asset, dan risiko yang 

dijalankan oleh keberadaan fisik 

tersebut di negara pasar, untuk 

mengalokasikan laba (profit 

allocation rules). Oleh karena itu, 

penerapan kedua proposal tersebut 

menuntut adanya perubahan 

konsep nexus dan profit allocation 

rules. Namun demikan, kedua 

proposal ini masih sejalan dengan 

konsep value creation, dimana 

pajak dikenakan di negara tempat 

nilai dari suatu bisnis diciptakan. 

Dalam bisnis secara digital, 

komponen yang mendorong 

value creation berbeda dengan 

bisnis konvensional, dimana 

user’s participation dan marketing 

intangibles merupakan komponen 

yang mendorong value creation 

dalam bisnis digital. 

 Proposal user’s participation 

maupun marketing intangibles 

memberikan hak pemajakan kepada 

negara pasar, meskipun tidak 

terdapat keberadaan fisik (physical 

presence) di negara tersebut. 

Penerapan kedua proposal tersebut 

menggunakan salah satu metode 

transfer pricing, yaitu profit split 

method, khususnya residual profit 

split. Metode profit split membagi 

total profit dari transaksi yang 

diuji kepada pihak-pihak dalam 

transaksi. Berdasarkan dua proposal 

ini, laba akan dibagi kepada negara 

domisili dan negara sumber.

Namun demikian, penerapan profit 

split tidak selalu menguntungkan 

negara pasar. Cotohnya apabila 

laba dari penjualan oleh offshore 

platform/supplier di negara pasar 
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berada hanya menghasilkan 

keuntungan kecil atau bahkan 

dalam keadaan rugi, maka tidak 

akan ada residual profit yang 

dialokasikan kepada negara 

pasar, atau bahkan yang terjadi 

adalah alokasi rugi. Sementara 

itu, negara residen bisa jadi 

masih mendapatkan bagian laba 

dari aktivitas rutinnya atau dari 

aktivitas penjualannya dari negara 

lain. Selain itu, penerapan residual 

profit split dapat juga menghasilkan 

tidak adanya laba yang dialokasikan 

kepada negara pasar. 

Selain tiga alternatif solusi di atas, 

beberapa negara telah menerapkan 

berbagai macam interim measures 

karena belum adanya konsensus 

bersama terkait pemajakan atas 

ekonomi digital. Penggunaan 

interim measures terkait pemajakan 

ekonomi digital memang 

diperkenankan, namun demikan 

harus tetap memperhatikan 

batasan-batasan sebagai berikut: 

(1) tidak bertentangan dengan 

perjanjian internasional, seperti 

P3B; (2) harus bersifat temporer 

sampai dengan adanya konsensus 

global di tahun 2020; (3) harus 

menyasar target tertentu, tidak 

diterapkan untuk semua pelaku 

PMSE; (4) menghindari terjadinya 

pemajakan yang berlebihan 

atas penghasilan dari PMSE; 

(5) meminimalisasi dampaknya 

terhadap pengusaha kecil dan 

menengah; dan (6) meminimalisasi 

compliance cost dan kompleksitas 

dalam penerapannya.

Beberapa negara telah menerapkan 

interim measures yang bersifat 

unilateral untuk mengenakan pajak 

atas ekonomi digital, diantaranya 

Inggris, Australia, dan New Zealand 

dengan pengenaan diverted profit 

tax (DPT), Italia dengan web 

tax, India dengan pengenaan 

equalization levy, Israel dengan 

significant digital presence, Arab 

Saudi dan Kuwait dengan virtual 

service Permanent Establishment, dan 

negara-negara Uni Eropa dengan 

digital service taxnya.3

Upaya untuk menemukan nexus 

dari transaksi digital terus 

dilakukan. India, sebagai contoh, 

pada awal tahun 2018 yang lalu 

mengumumkan bahwa pihaknya 

mengusulkan amandemen 

ketentuan domestiknya yakni 

dengan memperkenalkan konsep 

Significant Economic Presence 

(SEP) atau Virtual Permanent 

Establishment (Virtual PE/Virtual 

BUT). Tujuannya adalah untuk 

memperluas definisi business 

connection sebagai dasar bagi India 

untuk dapat mengenakan pajak atas 

penghasilan dari kegiatan usaha 

yang bersumber di negaranya. 

Dengan demikian, jika terdapat 

penghasilan yang teratribusi pada 

SEP tersebut maka India berhak 

untuk memajaki. Menurut Doshi 

(2018) dalam Taxation of Digital 

Economy – India Leads the Way, SEP 

didefinisikan sebagai berikut:

transaksi barang, jasa, atau 

properti yang dilakukan oleh 

bukan penduduk di India termasuk 

penyediaan pengunduhan data 

atau perangkat lunak di India, jika 

total pembayaran yang timbul dari 

transaksi atau transaksi tersebut 

pada tahun sebelumnya melebihi 

jumlah tertentu sebagaimana 

ditentukan; atau

3  R. Petruzzi & S. Buriak, Addressing 
the Tax Challenges of the Digitalization of the 
Economy – A Possible Answer in the Proper 
Application of the Transfer Pricing Rules?, 72 
Bull. Intl. Taxn. 4a/Special Issue, p.4 (2018), 
IBFD.

secara sistematis dan terus 

menerus menjalani kegiatan bisnis 

atau terlibat dalam interaksi 

dengan jumlah pengguna tertentu, 

yang dilakukan melalui sarana 

digital.

Sejalan dengan India, European 

Union (EU) Commission the Digital 

Economy pada Maret 20184 telah 

mengadopsi paket ‘fair taxation 

on digital economy’ yang terdiri 

dari dua proposal. Pertama 

terkait dengan rezim perpajakan 

badan, dan yang kedua adalah 

pajak penghasilan atas layanan 

digital tertentu. Kedua proposal 

tersebut sebagai interim measure 

sampai konsensus jangka 

panjang di EU telah tercapai dan 

diimplementasikan. Pajak tersebut 

rencananya akan berlaku bagi 

bisnis dengan annual worldwide 

revenues lebih dari €750 juta dan 

annual revenue di EU lebih dari €50 

juta. Tarif yang diusulkan adalah 

sebesar 3% dari jumlah bruto 

penghasilan yang diperoleh dari 

penyediaan layanan digital.

Kesimpulan dan Implikasi 
Kebijakan 
Tantangan perpajakan di era digital 

ini semakin nyata dan memerlukan 

solusi yang tidak mudah. Utamanya 

karena masing-masing negara 

memiliki kepentingan yang 

berbeda-beda dan sudut pandang 

yang beragam dalam memandang 

isunya. Terlepas dari itu, sistem 

pemajakan seyogianya memberikan 

perlakuan yang adil (fair 

taxation) baik bagi pelaku bisnis 

konvensional maupun bisnis digital. 

4  European Parliament, Interim digital 
services tax on revenues from certain digital 
services, 2018
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Apapun konsensus internasional 

nantinya, penyesuaian terhadap 

ketentuan domestik dan P3B 

yang telah dimiliki suatu negara 

akan tetap diperlukan. Ketentuan 

BUT yang saat ini diatur dalam 

ketentuan domestik dan P3B 

masih menggunakan pendekatan 

bisnis tradisional sehingga belum 

mengakomodasi kebutuhan 

di era digital seperti saat ini. 

Sampai sekarang, belum terdapat 

pengaturan yang cukup dalam 

ketentuan domestik Indonesia 

dan P3B Indonesia dengan negara 

mitra , yang dapat menangkap 

terbentuknya BUT atas transaksi 

digital sehingga memungkinkan 

tergerusnya hak pemajakan 

Indonesia sebagai negara sumber 

penghasilan.

Beberapa negara seperti India 

dan EU telah mengambil 

langkah sementara agar paling 

tidak mendapatkan bagian ‘kue’ 

yang dihasilkan dari transaksi 

digital. Indonesia, sebagai negara 

dengan pasar yang potensial, 

juga seyogianya perlu mengambil 

langkah misalnya dengan 

menerbitkan peraturan terkait 

transaksi digital yang berlandaskan 

konsep SEP dengan threshold 

tertentu. Langkah sementara ini 

perlu agar paling tidak Indonesia 

mendapatkan share dari masifnya 

transaksi digital yang terjadi 

di Indonesia serta mengingat 

Indonesia juga sebagai negara 

sumber penghasilan tersebut.

Terkait berbagai alternatif untuk 

mengenakan pajak atas transaksi 

PMSE guna meningkatkan 

basis pajak, pemerintah perlu 

mempertimbangkan berbagai faktor 

selain penerimaan pajak, seperti: compliance cost, over-

taxation potential, dan pengaruh pemajakan transaksi 

PMSE terhadap investasi. Pilihan untuk mengadopsi 

salah satu interim measures dapat ditempuh, namun 

tetap diperlukan adanya perubahan atas ketentuan 

perpajakan yang tentunya akan memakan waktu yang 

tidak singkat, yang kemungkinan belum akan selesai 

di tahun 2020 pada saat konsensus bersama dicapai. 

Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan efektivitas 

diadopsinya interim measures.

Di sisi lain, langkah yang cepat perlu diambil terkait 

pengenaan PPN atas transaksi PMSE, baik yang 

melibatkan supplier/platform dalam negeri maupun 

luar negeri. Hal ini penting untuk menjamin level of 

playing field antara perdagangan oleh platform/supplier 

dalam negeri dan luar negeri, agar daya saing pelaku 

bisnis domestik tetap dapat terjaga. Law enforcement 

atas pelaku usaha PMSE dalam negeri yang menjual 

produknya melalui media sosial juga perlu dilakukan 

baik terkait pelaporan dan pembayaran PPh maupun 

PPN, untuk menciptakan level of playing field antara 

pelaku usaha melalui platform dan pelaku usaha 

melalui media sosial. Untuk dapat mewujudkan fairness 

dalam pemajakan atas ekonomi digital yang perlu 

adanya koordinasi antar kementerian terkait, perlu 

adanya persiapan infrastruktur baik sistem informasi 

maupun administrasi, dan perlu diciptakannya sistem 

pengawasan yang efektif. 

Apapun konsensus 
internasional nantinya, 
penyesuaian terhadap 
ketentuan domestik dan P3B 
yang telah dimiliki suatu 
negara akan tetap diperlukan.

“
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Beberapa lembaga internasional 

seperti World Bank dan IMF 

telah menerbitkan publikasi yang 

membahas tentang cryptocurrency. 

Publikasi tersebut mendefinisikan 

cryptocurrency dalam kaitan 

dengan digital currency ataupun 

virtual currency. Publikasi World 

Bank dalam Fintech note no.1 

(2017)  mengklasifikasikan  

cryptocurrency sebagai bagian dari 

mata uang digital (digital currency) 

yang memiliki tiga karakteristik 

khusus mata uang digital non-

fiat yaitu  karakteristik pertama, 

tidak didukung oleh aset yang 

mendasari, memiliki nilai nol 

intrinsik, dan tidak mewakili 

kewajiban pada institusi mana pun. 

Karakteristik yang kedua adalah 

dipertukarkan melalui buku besar 

(ledger) yang didistribusikan dan 

tidak terdapat pusat pencatatan. 

Sementara karakteristik yang 

ketiga tidak bergantung pada 

pengaturan kelembagaan tertentu 

atau perantara untuk pertukaran 

peer-to-peer.  Sebagai bagian dari 

digital currencies, cryptocurrency 

mengandalkan teknik kriptografi 

untuk mencapai consensus.

IMF (2016) mengkategorikan 

cryptocurrency sebagai bagian dari 

virtual currency dimana definisi 

virtual currency adalah representasi 

nilai digital, yang dikeluarkan 

oleh pengembang swasta dan 

didenominasi dalam unit akun 

mereka sendiri. Virtual currencies 

dapat diperoleh, disimpan, 

diakses, dan ditransaksikan secara 

elektronik, dan dapat digunakan 

untuk berbagai tujuan, selama 

pihak yang bertransaksi setuju 

untuk menggunakannya.  

Sementara itu, Ernts and Young 

(2018) dalam publikasinya terkait 

Mengenal 
Cryptocurrency 
dan Aspek 
Perpajakannya

P
erkembangan ekonomi digital sebagai bagian dari revolusi 

industri 4.0 mendorong munculnya inovasi di berbagai 

bidang termasuk munculnya produk yang dapat digunakan 

sebagai alat pembayaran yang berbeda dari alat pembayaran 

konvensional, seperti cryptocurrency.  Dengan sifatnya yang 

berbeda dengan mata uang maupun produk keuangan yang 

konvensional, pengaturan kebijakan cryptocurrency menjadi 

tantangan tersendiri bagi para pembuat kebijakan.  Isu-isu utama 

bagi pembuat kebijakan terkait penggunaan cryptocurrency 

adalah diakui tidaknya sebagai alat pembayaran, kekuatiran akan 

penyalahgunaan cryptocurrency untuk transaksi illegal dan yang 

juga menjadi aspek yang penting adalah aspek perpajakannya,

  ___________________________________________________________________________
*) Kepala Subbidang Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Dan Industri, Badan Kebijakan Fiskal, 

Kementerian Keuangan

Suska *)
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akuntansi untuk crypto-asset 

menjelaskan cryptocurrency 

sebagai bagian dari crypto-asset 

yang digunakan untuk transaksi 

peer to peer sebagai pengganti dari 

mata uang fiat yang diterbitkan 

pemerintah, digunakan untuk 

berbagai keperluan dan bersifat 

independen dari bank sentral. 

Sementara crypto-asset sendiri 

didefinisikan sebagai aset digital 

yang dicatat dalam suatu distributed 

ledger.

Earns and Young mengkategorikan 

cryptocurrency salah satu jenis 

crypto-asset dengan ilustrasi 

sebagaimana pada Gambar 1

Mengacu pada definisi-definisi 

yang disebutkan di atas, terdapat 

beberapa unsur yang menjadi 

feature dari cryptocurrency yaitu 

: tidak ada lembaga tertentu atau 

instansi pemerintah yang mengatur, 

tidak didukung underlying asset, 

dicatat melalui distributed ledger dan 

dapat digunakan untuk berbagai 

tujuan termasuk antara lain sebagai 

alat pembayaran dan instrument 

investasi. Selain itu dari segi 

penggunaan teknologi, blockchain 

digunakan dalam transaksi 

cryptocurrency. 

Blockhain didefinisikan sebagai 

suatu jenis struktur data yang 

digunakan dalam distributed 

ledger yang menyimpan dan 

mentransmisikan data dalam 

suatu blok dan menghubungkan 

antar blok melalui rantai digital. 

Blockchain mengunakan metode 

kriptografi dan algoritme untuk 

mencatat dan mensinkronkan data 

dalam suatu jaringan  dimana data 

yang telah dicatat dan disinkronkan 

tidak bisa diubah lagi. Ilustrasi  

proses transaksi dalam blockchain 

 

Gambar 1. Klasifikasi crypto-assets

Sumber: Ernst and Young (2018) IFRS (#) Accounting for crypto-assets

dapat dilihat pada Gambar 2.

Terdapat beberapa pihak 

yang terlibat dalam transaksi 

cryptocurrency antara lain issuer 

sebagai pihak yang menerbitkan 

cryptocurrency, miner sebagai pihak 

yang memvalidasi transaksi ke 

dalam blockchain, exchange sebagai 

perantara jual-beli, dan pengguna 

cryptocurrency misalnya pengguna 

bitcoin . Mengambil contoh kasus 

bitcoin penggambaran transaksi 

bitcoin dapat dilihat pada Gambar 3

Cryptocurrency, alat 
pembayaran atau instrumen 
investasi
Bank Indonesia dengan 

menggunakan istilah virtual 

currency dalam aturannya 

menegaskan pelarangan 

penggunaan virtual currency 

sebagai alat pembayaran karena 

tidak sesuai dengan UU No. 

7 / 2011 tentang Mata Uang. 

Selain itu juga diatur pelarangan 

bagi penyelenggara jasa sistem 

pembayaran  untuk memproses 

pemrosesan transaksi pembayaran 

dengan virtual currency (PBI No. 

18/40/PBI/2016).  Penyelenggara 

teknologi finansial pun dilarang 

melakukan kegiatan sistem 

pembayaran dengan virtual 

currency (PBI No. 19/12/PBI/2017). 

Menteri Keuangan menunjukan 

dukungan terhadap aturan Bank 

Indonesia melalui Siaran Pers 

tanggal 22 Januari 2018 dimana 

dalam Siaran Pers tersebut 

antara lain menyebutkan salah 

satu risiko dari memiliki dan/

atau memperjualbelikan mata 

uang virtual yang memiliki 

ketidakjelasan underlying asset 

yang mendasari nilainya, transaksi 

mata uang virtual yang spekulatif 

dapat menimbulkan risiko 

penggelembungan nilai (bubble) 

yang tidak hanya merugikan 

masyarakat namun juga berpotensi 

mengganggu stabilitas sistem 

keuangan.

Di lain pihak, Kementerian 

Perdagangan telah menetapkan 

crypto-asset sebagai komoditi 

melalui Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor: 99 Tahun 

2018 tanggal 20 September 

2018 tentang Kebijakan Umum 

Penyelenggaraan Perdagangan 

Berjangka Aset Kripto (Crypto 
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Asset). Lebih lanjut lagi Badan 

Pengawas Perdagangan 

Berjangka Komoditi (Bappebti) 

telah menerbitkan Peraturan 

Kepala Bappebti nomor 5 tahun 

2019 tentang Ketentuan Teknis 

Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset 

Kripto (Crypto Asset) Di Bursa 

Berjangka. Dalam peraturan 

tersebut aset kripto (crypto asset)  

didefinisikan sebagai komoditi tidak 

berwujud yang berbentuk digital 

aset, menggunakan kriptografi, 

jaringan peer-to-peer, dan buku 

besar yang terdistribusi, untuk 

mengatur penciptaan unit baru, 

memverifikasi transaksi, dan 

mengamankan transaksi tanpa 

campur tangan pihak lain. Untuk 

dapat diperdagangkan dalam pasar 

fisik asset kripto, terdapat beberapa 

persyaratan yang harus dipenuhi 

yang ditetapkan dalam peraturan 

tersebut.

Pertimbangan Bappebti menetapkan 

sebagai komoditi adalah pertama 

produk kripto dapat dikategorikan 

sebagai komoditi Intangible 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 

1 ayat 2 , UU No.10 Tahun 2011 

tentang Perubahan Atas UU No.32 

Tahun 1997 Tentang Perdagangan 

Berjangka Komoditi. Komoditi 

adalah semua barang, jasa, hak 

dan kepentingan lainnya, dan 

setiap derivatif dari komoditi, yang 

dapat diperdagangkan dan menjadi 

subjek Kontrak Berjangka, Kontrak 

Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak 

Derivatif lainnya. Produk kripto 

dapat dikategorikan sebagai hak 

dan kepentingan lainnya sesuai 

pasal 1 ayat 2, UU No.10 Tahun 

2011 tentang Perubahan Atas 

UU No.32 Tahun 1997 Tentang 

Gambar 2. Mekanisme transaksi dalam Blockchain

 

Sumber : World Bank (2017) Distributed Ledger Technology(DLT) and Blockchain,  
(Adapted from: “Dubai Aims to Be a City Built on Blockchain”, By Nikhil Lohade, 24 April 2017, Wall Street Journal, https://www.wsj.com/articles/dubai-aims-
to-be-a-city-built-on-blockchain-1493086080)
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Perdagangan Berjangka Komoditi, 

sehingga produk kripto sebagai 

komoditas atau asset bukan sebagai 

mata uang telah memiliki landasan 

hukum.

Perlakuan cryptocurrency di 

negara lain beragam. Di Jerman 

misalnya telah diakui sebagai alat 

pembayaran yang sah. Sedangkan 

di Amerika dianggap sebagai 

intellectual property sementara di 

Hongkong dianggap sebagai virtual 

commodity.

Aspek Perpajakan 
Cryptocurrency
Aspek perpajakan virtual currency 

telah dibahas juga dalam publikasi 

IMF. Menurut publikasi tersebut, 

Indonesia, untuk PPN atas 

cryptocurrency, mengingat  

cryptocurrency bukan merupakan 

barang yang tidak dikenai PPN 

sesuai Pasal  4A ayat (2) UU PPN 

dan PPnBM, maka cryptocurrency 

merupakan obyek PPN. Sedangkan 

untuk aspek PPh atas jual 

beli cryptocurrency, apabila 

cryptocurrency digolongkan sebagai 

komoditi sesuai aturan Menteri 

Perdagangan, maka dapat berlaku 

peraturan PPh atas capital gain dari 

transaksi tersebut.

Untuk fee yang diterima exchange 

sebagai perantara. Mengingat 

jasa yang dilakukan exchange 

bukan merupakan jenis jasa yang 

dikecualikan dari pengenaan PPN, 

walaupun virtual currency memiliki 

potensi tinggi sebagai sarana 

penghindaran pajak, selama 

terdapat fungsi ekonomi dari 

virtual currency maka terdapat 

implikasi pajaknya. Apabila virtual 

currency dianggap sebagai property 

dan bersifat non-moneter, maka 

penggunaannya untuk pembelian 

barang atau jasa harus diakui 

laba atau ruginya. Selain itu 

dalam publikasi IMF tersebut juga 

menyatakan apabila diterbitkan 

aturan yang mewajibkan 

pencatatan untuk keperluan pajak, 

maka daya tarik penggunaan 

virtual currency dalam  penggunaan 

sehari-hari menjadi berkurang.

Mengacu pada peraturan 

perundangan perpajakan di 

Gambar 3. Transaksi Bitcoin

Sumber: http://coindingo.com/bitcoin-transaction-works-infographic/
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Tabel 1. Perlakuan Perpajakan Cryptocurrency di Berbagai Negara

Singapore keuntungan dari bisnis mining dan penjualan cryptocurrency merupakan subyek aturan pajak normal

Malaysia bisnis cryptocurrency bukan merupakan industri yang diregulasi tetapi atas penghasilannya meru-
pakan obyek pajak penghasilan yang harus dikenakan terhadap penghasilan yang didapatkan di 
Malaysia

Thailand

 mengenakan pemungutan pajak penghasilan sebesar 15% atas penghasilan dari digital asset
wajib pajak orang pribadi harus memasukkan penghasilan tersebut dalam laporan pajak tahunannya 
dimana pajak yang dipungut sebesar 15% dapat menjadi kredit pajak

USA
Untuk keperluan pajak,  virtual currency diperlakukan sebagai intangible property sehingga mengikuti 
ketentuan pajak sebagai intangible property

Germany

Dikecualikan dari pengenaan PPN.  Penjualan dengan tujuan spekulasi atas capital gain dikecualikan 
dari pengenaan pajak apabila crytocurrency telah dimiliki selama minimal 1 tahun. Apabila penjualan 
dilakukan sebelum satu tahun kepemilikan, maka berlaku pengecualian pajak untuk penghasilan di 
bawah 600 Euro.

Australia
Dikenakan pajak atas capital gain atas penjualan atau pemberian, perdagangan atau pertukaran, 
penukaran ke mata uang resmi dan penggunaan cryptocurrency untuk memperolah barang atau jasa.

maka fee tersebut merupakan 

obyek PPN. Sedangkan perlakuan 

PPh atas penghasilan exchange 

sesuai dengan ketentuan PPh yang 

berlaku. Perlakuan PPh untuk 

pihak lain yang terlibat dalam 

skema transaksi cryptocurrency 

seperti issuer dan miner, berlaku 

sebagaimana peraturan PPh 

umumnya.

Penutup
Perkembangan transaksi 

cryptocurrency perlu dicermati 

secara hati-hati oleh pembuat 

kebijakan. Dengan dilarangnya 

penggunaannya sebagai 

alat pembayaran, penetapan 

cryptocurrency sebagai komoditi 

oleh Bappebti merupakan bentuk 

pengakuan cryptocurrency 

merupakan salah satu alternatif instrument investasi. 

Pendalaman pasar keuangan dengan memberikan 

berbagai alternatif investasi dapat menjadi justifikasi 

mendorong berkembangnya cryptocurrency, namun 

perlu diwaspadai tingkat literasi finansial msyarakat 

Indonesia. Mengacu pada kasus-kasus yang terjadi 

terkait investasi, pemahaman masyarakat akan produk 

investasi dan pengenalan atas risikonya masih perlu 

ditingkatkan.

Dari segi pengaturan perpajakan, mengingat frekuensi 

transaksi yang cukup tinggi untuk transaksi jual beli 

cryprocurrency, diperlukan kajian lebih lanjut atas 

pengaturan mekanisme pengenaannya apakah cukup 

dengan mekanisme normal Pajak Masukan dan Pajak 

Keluaran atau dapat  menggunakan nilai lain sebagai 

dasar pengenaan pajak untuk lebih menyederhanakan 

mekanisme pemungutannya. Demikian pula untuk 

pengenaan PPh atas transaksi jual beli, dikarenakan 

transaksi yang dilakukan memiliki frekuensi yang 

tinggi perlu dikaji lebih lanjut apakah mengenakan 

tarif PPh Final akan lebih mengoptimalkan penerimaan 

negara dari sektor ini. 

Sumber:  https://www.intheblack.com/articles/2018/04/01/taxation-bitcoin-global-challenge
 https://www.financialexpress.com/market/germany-will-not-impose-tax-on-users-for-using-bitcoin-as-a-mode-of-                    
 payment/1084795/
 https://www.thestar.com.my/tech/tech-news/2018/01/19/irb-cryptocurrency-not-regulated-but-traders-still-    
                  subject-to-malaysian-income-tax/
 https://www.dfdl.com/resources/legal-and-tax-updates/thailand-legal-and-tax-alert-regulatory-hash-thailands-            
 cryptocurrency-law-comes-into-effect/
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S
ehubungan dengan penerbitan PMK 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas 

Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-commerce), wacana tentang pajak terkait Content 

Creator (lebih dikenal dengan nama YouTuber, selebgram dan vlogger) kembali mengemuka. Menteri 

Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mendukung Kementerian Keuangan yang 

ingin menarik pajak dari pesohor media sosial. Menkominfo menyarankan agar para pesohor media sosial 

turut dikenai pajak pendapatan, seperti halnya selebritas lain dalam industri hiburan. Beliau mencontohkan 

bahwa PPN bisa di-collect oleh platform atas nama individu sehingga platform tadi menjadi wajib pungut. 

Pernyataan ini kemudian menimbulkan polemik. Pengaturan pengguna digital seperti selebgram atau 

YouTuber bersifat self-entrepeneurship dan kewajiban perpajakannya dilaksanakan secara self-assesment 

karena pemilik platform belum dapat ditetapkan sebagai subjek pajak dalam negeri. 

MENGHITUNG PAJAK 
CONTENT CREATOR

Foto: Arif

  ______________________________________________________________________________________________________
*) Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

M. Rifqy Nurfauzan Abdillah *)

ANALISIS
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Foto: Arif

Menteri Keuangan Sri Mulyani, di 

kesempatan lain mengungkapkan 

sampai saat ini belum ada 

peraturan khusus yang mengatur 

pajak para selebgram, YouTuber 

ataupun vlogger. Hal ini senada 

dengan yang disampaikan oleh 

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, 

dan Humas Ditjen Pajak Hestu 

Yoga Saksama. Hestu menegaskan, 

Selebgram, YouTuber, vlogger, 

sama seperti Wajib Pajak (WP) 

lain, apabila membuat penghasilan, 

maka harus dikenakan pajak. 

Tidak ada ketentuan khusus 

untuk perpajakan mereka, tetapi 

ketentuan umum juga berlaku. 

Menurut Hestu, mereka harusnya 

melaporkan penghasilannya selama 

setahun, kemudian menghitung 

pajaknya dan melaporkan 

pajaknya secara self-assesment. 

Hestu mengungkapkan banyak 

selebgram secara inisiatif datang 

sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) untuk mendaftarkan diri 

dan melaporkan SPT. Artinya, 

kepatuhan kesadaran perpajakan 

di antara mereka sudah mulai 

tumbuh. Meskipun demikian, 

pembinaan dan pengawasan kepada 

selebgram, YouTuber dan vlogger 

untuk menumbuhkan kesadaran 

membayar pajak tetap perlu 

dilakukan secara intensif.

Direktur Eksekutif Center for 

Indonesia Taxation Analysis (CITA) 

Yustinus Prastowo mengatakan, 

harus ada kepastian hukum 

yang jelas bagi pajak selebgram 

maupun orang biasa. Yustinus 

menjelaskan apabila aspek pajaknya 

sama, setidaknya harus ada yang 

membedakan tentang bagaimana 

cara mereka memenuhi kewajiban 

dan cara membayar pajak. Hal 

tersebut belum dirumuskan 

pemerintah secara khusus sehingga 

menimbulkan ketidakjelasan.

Menurut Direktorat Jenderal 

Pajak, saat ini ketentuan pajak 

bagi para penggiat media sosial 

seperti Instagram, Facebook hingga 

YouTube masih menggunakan 

ketentuan yang sama layaknya 

objek pajak penghasilan lainnya, 

yaitu Undang-Undang Nomor 

36 tahun 2008 tentang Pajak 

Penghasilan. Meskipun demikian, 

terdapat 3 (tiga) ragam rumus 

penghitungan pajak YouTuber 

akibat regulasi perpajakan yang 

masih “abu-abu” atau belum jelas. 

Yang pertama perhitungan pajak 

untuk YouTuber bisa merujuk pada 

Peraturan Dirjen Pajak Nomor 

PER-17/PJ/2015 tentang Norma 

Penghitungan Penghasilan Neto. 

Penghasilan para YouTuber ini bisa 

masuk ke dalam dua opsi menurut 

Lampiran I nomor urut 1341 sampai 

1346 dalam peraturan Dirjen pajak 

di atas, yakni:

• Kegiatan hiburan, seni, 

keativitas lainnya, besaran 

norma yang dikenakan sebesar 

35%. 

• Kegiatan pekerja seni, besaran 

norma yang dikenakan sebesar 

50%.

Youtuber melihat statistik  
content

Foto: Arif
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Yang kedua penghitungan pajak 

bagi YouTuber bisa menggunakan 

ketentuan dari perhitungan PPh 

final 0,5% yang merujuk pada 

Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 

2018 tentang Pajak Penghasilan 

atas Penghasilan dari Usaha 

yang Diterima atau Diperoleh 

Wajib Pajak yang Memiliki 

Peredaran Bruto Tertentu. Namun 

perhitungan ini hanya berlaku 

paling lama dalam jangka waktu 7 

(tujuh) tahun bagi WP baru atau 

sejak peraturan ini berlaku bagi 

WP yang sudah terdaftar sebelum 

peraturan ini berlaku.

Yang ketiga selain menggunakan 

metode yang sudah disebutkan, 

para YouTuber juga bisa 

menggunakan skema penghitungan 

pajak secara umum dengan syarat 

menyelenggarakan pembukuan. 

Konsekuensinya, YouTuber harus 

menghitung setiap biaya yang 

mereka keluarkan, mulai dari biaya 

produksi hingga nilai ide yang 

mereka buat. Pada kenyataannya, 

akan sangat sulit untuk menakar 

berapa nilai dari ide dan kreativitas 

dalam proses pembuatan konten 

mereka. 

Berbeda dengan YouTuber, 

pengenaan pajak bagi selebgram 

lebih sulit dilakukan dan 

memerlukan kajian secara 

mendalam. Secara sederhana, 

para selebgram harus memastikan 

bahwa penghasilan mereka telah 

dipotong oleh pemberi kerja 

mereka, entah agensi ataupun 

penjual barang terkait. Pada 

kenyataannya, terdapat kesulitan 

dalam mengenali penerima 

asli terkait penghasilan yang 

diperoleh suatu akun. Hal ini 

disebabkan karena tidak semua 

selebgram betul-betul memiliki 

yaitu ketidaktahuan dalam 

memenuhi tanggung jawab 

perpajakannya atau memang 

secara sengaja mengemplang 

pajak yang seharusnya menjadi 

tanggung jawabnya. Meskipun 

demikian, Kevin Hendrawan 

saat diwawancarai Tirto.id (19/2), 

mengaku ia bersama YouTuber lain 

mulai sadar pajak beberapa tahun 

terakhir. Ia berkata bahwa selama 

ini tidak ada sosialisasi menyeluruh 

dari pemerintah sehingga ia harus 

mencari tahu sendiri bagaimana 

perhitungannya. Sementara untuk 

mekanisme pemotongan pajak dari 

aktivitas endorsement, lanjut Kevin, 

honor yang ia terima biasanya 

sudah dipotong pajak secara 

langsung oleh brand bersangkutan. 

Berbeda dari Kevin, di kalangan 

influencer menengah ke bawah 

kewajiban membayar pajak belum 

sepenuhnya disadari. Kebanyakan 

dari mereka tidak tahu mekanisme 

penghitungan pajak. 

Kanal YouTube Kevin Hendrawan 

termasuk ke dalam gold button yang 

berarti memiliki lebih dari 1 juta 

pelanggan. Menurut socialblade.

com, situs yang menganalisis 

tren dan pertumbuhan suatu 

akun media sosial, akun Kevin 

Hendrawan tergolong akun grade 

pengenaan pajak atas selebgram 
tidak bisa sembarangan dan 
perlu pengawasan yang lebih 
mendalam. 

“

akun yang dikelola atas nama 

yang bersangkutan. Salah 

satu contoh kasus pencatutan 

nama adalah akun Instagram @

budesumiyati yang diketahui 

ternyata tidak dimiliki oleh 

orang yang bersangkutan, yang 

bernama asli Neti Herwati. Admin 

Instagram @budesumiyati diketahui 

menggunakan foto Neti tanpa 

seizin Neti dan menggunakan akun 

tersebut untuk mem-posting kata-

kata lucu dan romantis. Seiring 

waktu, kepopuleran akun tersebut 

berkembang pesat dan memperoleh 

penghasilan berkat aktivitas 

endorsement. Meskipun sekarang 

admin akun tersebut telah diberi 

izin oleh orang yang asli, tidak 

diketahui apakah penghasilan dari 

akun tersebut telah dipotong pajak 

atau tidak. 

Hal ini menjelaskan fenomena 

bahwa pengenaan pajak atas 

selebgram tidak bisa sembarangan 

dan perlu pengawasan yang lebih 

mendalam. Selain itu, hal ini juga 

menunjukkan bahwa pemerintah 

tidak bisa hanya mengandalkan 

self-assesment dalam mengejar pajak 

para selebgram.

Yustinus mengungkapkan 

penyebab YouTuber dan selebgram 

mangkir bayar pajak ada dua, 
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B dengan estimasi pendapatan 

mencapai 168 juta rupiah per 

bulan atau 2 miliar rupiah 

per tahun. Artinya jika Kevin 

menggunakan norma PPh 50 

persen, pajak yang dikenakan 

berkisar sekitar 228 juta rupiah per 

tahun. Selain Kevin Hendrawan, 

masih banyak YouTuber lain yang 

berpenghasilan luar biasa besar. 

Sebut saja Atta Halilintar dan Ria 

Ricis yang keduanya baru-baru ini 

mendapatkan penghargaan diamond 

button atas pencapaiannya dalam 

memperoleh 10 juta subscribers. 

Penghasilan Ria Ricis diperkirakan 

berkisar antara 4,7 miliar hingga 75 

miliar per tahun apabila dihitung 

menggunakan data socialblade.

com1. Meskipun demikian, hal ini 

tidak bisa dijadikan patokan. Jovial 

Da Lopez, salah satu pendiri akun 

skinnyindonesian24, sebagaimana 

dilansir cnbcindonesia.com, 

menjelaskan bahwa Google 

mempunyai algoritma sendiri untuk 

menghitung pendapatan yang 

diterima YouTubers. Untuk jumlah 

view yang sama dari dua video, 

hasil uang yang diperoleh bisa 

berbeda. 

Penghasilan YouTubers yang 

sangat besar ini tidak terlepas dari 

peningkatan jumlah pengguna 

internet di Indonesia. Pada tahun 

1. Per data diakses pada tanggal  
25 Februari 2019

Bagan 1. Jumlah Pengguna Internet di 
Indonesia Tahun 2017 - 2023 
 (dalam Juta Pengguna)

Sumber: https://www.statista.com/
statistics/254456/number-of-internet-users-in-
indonesia/

Sumber: https://www.statista.com/statistics/284437/indonesia-social-network-penetration/

Bagan 2. Penetrasi jejaring sosial terkemuka di Indonesia 
 pada kuartal ketiga 2017

2017, Statista mencatat pengguna 

internet Indonesia mencapai 

84 juta pengguna sebagaimana 

ditampilkan dalam Bagan 1. Dengan 

menggunakan angka tersebut, 

proyeksi pengguna internet di 

Indonesia akan mencapai 150 

juta pengguna di tahun 2023. Hal 

ini akan menjadikan Indonesia 

sebagai pangsa pasar daring 

terbesar di seluruh dunia. Bagan 

2 menunjukan pada kuartal ketiga 

tahun 2017, pengguna internet di 

Indonesia paling banyak mengakses 

Youtube, yang kemudian 

dilanjutkan secara berturut-

turut Facebook, WhatsApp, dan 

Instagram. Potensi yang besar ini 
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perlu ditangkap oleh otoritas pajak di Indonesia dengan 

merilis ketentuan perpajakan yang jelas bagi YouTubers 

dan Instagram

SIMPULAN
Pemajakan kepada YouTuber dan Selebgram perlu 

pengaturan yang jelas atau penegasan dari Pemerintah 

terkait hal tersebut. Untuk saat ini, dalam memajaki 

keduanya ketentuan yang berlaku tetap ketentuan 

umum yaitu mengikuti Undang-Undang Nomor 

36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam 

menghitung pajak terhadap penghasilan YouTubers 

terdapat 3 (tiga) ragam penghitungan, yaitu: (1) 

menghitung dengan merujuk pada Peraturan Dirjen 

Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 

tentang Norma Penghitungan 

Penghasilan Neto; (2) menghitung 

dengan menggunakan ketentuan 

dari perhitungan PPh final 0,5% 

yang merujuk pada Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 23 Tahun 2018 tentang 

Pajak Penghasilan atas Penghasilan 

dari Usaha yang Diterima atau 

Diperoleh Wajib Pajak yang 

Memiliki Peredaran Bruto Tertentu; 

dan (3) menggunakan skema 

penghitungan pajak secara umum 

dengan syarat menyelenggarakan 

pembukuan. Penyelenggaraan 

pembukuan memiliki kesulitan 

dalam hal menghitung berapa 

nilai dari ide dan kreativitas dalam 

proses pembuatan video mereka. 

Untuk selebgram, mereka harus 

memastikan bahwa penghasilan 

yang mereka terima telah dipotong 

oleh pemberi kerja. Terkait pajak 

atas selebgram, hal tersebut 

memerlukan kajian yang lebih 

mendalam terkait bagaimana 

cara mereka bekerja dan siapa 

penerima manfaat asli terkait 

penghasilan suatu akun. Dengan 

potensi pajak yang begitu besar 

untuk tahun-tahun yang akan 

datang, pemerintah perlu memberi 

kepastian hukum terkait perlakuan 

pajak terhadap YouTuber dan 

selebgram.
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Equalization Levy Tax di India:  

Solusi Perpajakan  
E-Commerce kah?
Hadi Setiawan, Sofia Arie Damayanty dan Singgih Riphat *)

Indonesia sudah mencapai 150 

juta orang atau sebesar sekitar 

56% dari total jumlah penduduk 

di Indonesia. Angka ini naik 

sebesar 13% dibanding data pada 

Januari 2018. Sedangkan menurut 

data dari McKinsey nilai pasar 

e-commerce Indonesia diperkirakan 

akan mencapai US$ 65 miliar 

atau sebesar Rp910 triliun pada 

tahun 2022 (katadata.co.id, 2018). 

Angka itu naik delapan kali 

lipat dibanding tahun 2017 yang 

nilainya US$8 miliar atau Rp 112 

triliun. 

P
ajak atas e-commerce menjadi bahasan yang tiada habis nya 

dalam beberapa tahun belakangan ini. Semua ini disebabkan 

oleh pesatnya pertumbuhan e-commerce di dunia termasuk di 

Indonesia. Data dari statistica.com menyebutkan bahwa nilai 

penjualan retail e-commerce sebesar USD 1,3 triliun pada tahun 2014, 

meningkat sangat tajam menjadi sebesar USD 2,3 triliun pada tahun 2017, 

atau meningkat sebesar 72% dalam 3 tahun. Bahkan pada tahun 2021 nilai 

transaksinya diprediksi menjadi USD 4,9 triliun. Pada tahun 2021 tersebut, 

diprediksi penjualan melalui e-commerce sudah sebesar 17.5% dari nilai 

total penjualan retail global. 

Hal yang sama terjadi di Indonesia. Penjualan melalui e-commerce 

meningkat sangat pesat. Apalagi dengan semakin pesat nya penetrasi 

penggunaan internet di masyarakat Indonesia. Data dari hootsuite 

menunjukkan bahwa per Januari 2019, jumlah pengguna internet di 

  ___________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

ANALISIS

Foto: Arif
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Perkembangan e-commerce 

juga mempunyai dampak yang 

menguntungkan bagi perekonomian 

Indonesia. Setidaknya ada 4 

keuntungan ekonomi yang 

diperoleh dari e-commerce 

(McKinsey Indonesia, dikutip 

dari katadata.co.id, 2018) yaitu 

(i) perdagangan online semakin 

mendorong konsumsi, dalam riset 

nya McKinsey mengatakan bahwa 

sekitar 30% dari perdagangan 

online merupakan belanja tambahan 

dan bukan belanja rutin. (ii) 

membuka pasar ekspor baru 

khususnya untuk barang-barang 

industri kreatif Indonesia. (iii) 

mendorong terciptanya lapangan 

kerja baru. Menurut Mckinsey 

jumlah lapangan pekerjaan dari 

perdagangan online bisa mencapai 

26 juta pada tahun 2022. Lapangan 

pekerjaan baru ini juga mendorong 

tingkat partisipasi perempuan, 

yang mencapai 35% pada tahun 

2022. (iv) meningkatkan kesetaraan 

sosial, hal ini karena konsumen di 

daerah terpencil bisa mendapatkan 

pilihan produk yang lebih beragam 

dan harga yang lebih murah. 

Catatan KcKinsey mengatakan 

bahwa rata-rata harga barang yang 

diperdagangkan lewat online lebih 

rendah 11-25% dibanding peritel 

tradisional khususnya di daerah 

terpencil.

Saat ini sudah ada 4 pelaku 

e-commerce Indonesia yang masuk 

dalam kategori Unicorn (nilai 

valuasi lebih dari US$ 1 miliar), 

yaitu Go-Jek, Tokopedia, Bukalapak 

dan Traveloka. Bahkan Go-Jek 

diprediksi akan segera menjadi 

Decacorn (nilai valuasi leboh 

dari US$ 10 miliar). Data-data 

tersebut lah yang membuktikan 

bahwa pasar e-commerce Indonesia 

memang berkembang sangat pesat. 

Persoalan berikut nya adalah 

bagaimana menyikapi potensi dari 

e-commerce tersebut, khususnya 

dari sisi pajaknya. Jangan sampai 

nilai yang begitu besar dari 

e-commerce tidak tergali potensi 

pajaknya, tetapi disaat yang sama 

jangan sampai juga perkembangan 

e-commerce yang baik bagi 

perekonomian terganggu oleh 

beban pajak yang terlalu besar. 

Ada dua jenis pajak yang terkait 

dengan perdagangan online ini 

yaitu Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) dan Pajak Penghasilan 

(PPh). Terkait dengan PPN, hak 

pemajakan seharusnya berada di 

negara tempat konsumsi dilakukan 

sebagaimana definisi PPN yang 

merupakan pajak konsumsi. 

Tanpa mengubah UU PPN, 

seharusnya pengenaan pajak atas 

penjualan dari e-commerce bisa 

dilakukan baik untuk e-commerce 

di dalam negeri maupun di luar 

negeri. Yang diperlukan adalah 

aturan pelaksana/penegasannya 

saja, khususnya untuk pelaku 

e-commerce yang di luar negeri.

Sebaliknya untuk PPh sedikit lebih 

ruwet. Artikel yang ditulis oleh 

Melani Dewi Astuti  dan Chintya 

Pramasanti dalam majalah ini 

menjelaskan secara lebih detal 

bagaimana perlakuan untuk PPh 

atas transaksi e-commerce. Beberapa 

negara telah membuat aturan 

“sementara” untuk menggali potensi 

PPh dari transaksi e-commerce 

khususnya untuk transaksi 

business to business (B to B). India 

mengenakan equalization levy 

tax; Inggris, Australia, dan New 

Zealand mengenakan diverted profit 

tax (DPT); Italia mengenakan web 

tax; Israel mengenakan significant 

digital presence, Arab Saudi dan 

Kuwait mengenakan virtual 

service Permanent Establishment, 

dan negara-negara Uni Eropa 

mengenakan digital service tax. 

Masing-masing dengan kriteria 

yang berbeda-beda. 

Artikel ini membahas tentang 

equalization levy tax yang dilakukan 

oleh India karena menurut 

penulis, aturan ini merupakan 

aturan yang paling simpel untuk 

dilakukan tetapi di sisi lain 

banyak pihak yang mengatakan 

bahwa aturan ini “menabrak-

nabrak” konsensus umum. Selain 

itu, India merupakan negara 

yang memiliki perkembangan 

ekonomi digital cukup pesat. India 

merupakan negara yang besar 

dengan populasi yang – seperti 

Indonesia – merupakan pasar 

potensial. Oleh karenanya, belajar 

tentang digital ekonomi, termasuk 

aspek perpajakan dari India dapat 

dijadikan salah satu referensi dalam 

proses perumusan kebijakan di 

Indonesia.

Perkembangan Ekonomi 
Digital di India
Menyadari pentingnya fokus 

dukungan pemerintah dalam 

mengembangkan ekonomi digital, 

pemerintah India mendesain 

kebijakan mulai dari hulu. Awal 

tahun 2016 India meluncurkan 

“Startup India” (berada di bawah 

Kementerian Perdagangan 

dan Industri) yang merupakan 

inisiatif yang bertujuan untuk 

memberdayakan startups agar 

tumbuh melalui inovasi dan desain. 

Saat ini India memiliki ekosistem 

startup teknologi terbesar ketiga 

secara global (setelah AS dan 

Inggris). Jumlah startup teknologi 

India diperkirakan akan tumbuh 

dari 5.000 - 5.200 di 2017 menjadi 

lebih dari 12.000 pada tahun 
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2020. Pemerintah memberikan 

berbagai insentif, antara lain 

pengurangan pajak hingga 100% 

untuk pengembangan startup di 

India. Insentif ini diberikan untuk 

startup teknologi yang eligible, yang 

dibangun sebelum 1 April 2019, 

dengan peredaran usaha kurang 

dari 25 crores atau sekitar Rp50 

miliar. (EY, 2018). 

Dalam sebuah laporan yang dirilis 

oleh McKinsey dan Ministry 
of Electronics and Information 
Technology menyatakan bahwa 

pada tahun 2025 ekonomi digital 

India akan bernilai US800 miliar – 

US1 triliun, atau sekitar 18 – 23% 

dari PDB. Ekosistem digital yang 

dimiliki India mampu berkontribusi 

hingga US500 miliar, namun 

potensi nilai ekonomi India mampu 

mencapai dua kali lipat dari 

jumlah tersebut – yaitu sekitar US1 

triliun – apabila teknologi digital 

digunakan untuk meningkatkan 

produktivitas, tabungan, dan 

efisiensi di berbagai sektor 

seperti pertanian, pendidikan, 

energi, jasa keuangan, pelayanan 

pemerintah, pelayanan kesehatan, 

logistik, manufaktur, perdagangan 

dan transportasi (The Hindu 

Businessline, 2019). 

Tahun 2018 pasar e-commerce 

India tumbuh hingga mencapai 

US35 miliar, meningkat 17% dari 

tahun sebelumnya,. Dua pertiga 

dari jumlah tersebut berasal dari 

penjualan di daerah pedesaan 

India, di mana tidak terdapat 

pusat perbelanjaan. Merespon 

volume transaksi digital yang 

semakin masif, pemerintah India 

mengeluarkan kebijakan pajak 

berupa equalization levy tax.

Seluk Beluk Equalization Levy 
Tax
India mulai memberlakukan 

equalization levy tax pada tanggal 

1 Desember 2016. Equalization 

levy tax adalah pengenaan pajak 

sebesar 6% dari penyediaan jasa 

yang berkaitan dengan iklan online, 

penyediaan ruang iklan online atau 

fasilitas atau layanan lain untuk 

tujuan iklan online, ketika layanan 

tersebut diberikan oleh bukan 

penduduk ke salah satu Penduduk 

India atau ke Bentuk Usaha Tetap 

(BUT) India (Ernst & Young, 2016). 

Kata kunci nya adalah iklan online, 

disediakan oleh bukan residen India 

dan digunakan oleh residen atau 

BUT di India.

Equalization levy tax menjaring 

pajak dari transaksi business to 

business (B to B) dan bukan business 

to consumer (B to C). Berdasarkan 

pajak ini, pemerintah India 

menugaskan kepada pengusaha di 

India atau BUT yang melakukan 

usaha di India untuk memotong 

pajak sebesar 6% dari setiap 

pembayarannya kepada penyedia 

jasa online yang bukan merupakan 

residen di India atau tidak 

mempunyai BUT di India.

Aturan ini tidak mendasarkan pada 

keharusan adanya keberadaan 

fisik (physical appereance) dari 

supplier yang menjual jasa di India1. 

Untuk menghindari kerumitan/

beban bagi perusahaan menengah 

atau kecil, equalization levy hanya 

dikenakan kepada penyedia jasa 

yang memberikan jasa lebih dari 

INR 1 juta (sekitar Rp200.000.000,-) 

dalam satu tahun. Artinya apabila 

1  konsensus atau P3B yang 
berlaku saat ini mengharuskan adanya 
keberadaan fisik agar dapat mengenakan 
PPh atas suatu usaha/kegiatan.

ada perusahaan di India yang 

membayar jasa kepada penyedia 

e-commerce yang tidak berdomisili 

di India atau tidak mempunyai BUT 

di India kurang dari Rp 200 juta 

dalam satu tahun, maka tidak perlu 

untuk memotong equalization levy 

sebesar 6%. 

Pemotongan pajak ini harus disetor 

kepada pemerintah India paling 

lama tanggal 7 bulan berikutnya 

setelah tanggal pembayaran. Misal, 

perusahaan di India melakukan 

pembayaran iklan kepada Facebook 

sebesar INR 2 juta pada tanggal 16 

April 2018, maka perusahaan India 

tersebut wajib memotong sebesar 

6% dari INR 2juta yaitu sebesar INR 

120.000 dari pembayaran mereka 

ke Facebook. Potongan pajak ini 

kemudian wajib disetor paling lama 

tanggal 7 Mei 2018. Sedangkan 

pelaporan equalization levy tax 

dilakukan secara tahunan paling 

lama tanggal 30 Juni 2018.

Adapun sanksi yang dikenakan 

apabila terjadi keterlambatan setor 

adalah sanksi bunga  sebesar 1%/

bulan dari pokok pajak. Sedangkan 

sanksi keterlambatan lapor adalah 

sebesar INR 100/hari. Kegagalan 

memenuhi ketentuan-ketentuan 

dalam equalization levy ini menjadi 

tanggungan dari penerima jasa di 

India.

Pros dan Cons Equalization 
Levy Tax
OECD membolehkan negara-

negara untuk menerapkan aturan 

sementara (interim measures) terkait 

pemajakan ekonomi digital sambil 

menunggu konsensus bersama yang 

diharapkan sudah bisa dicapai pada 

tahun 20202. 
2  Penjelasan lebih lengkap dapat 
dibaca di artikel yang ditulis oleh Melani Dewi 
Astuti dan Chyntia Pramasanti dalam majalah 
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Terjadi pros dan cons terhadap 

aturan yang ditetapkan di 

India ini. Pihak-pihak yang 

pros terhadap equalization levy 

tax yang mendasarkan pada 

argumen sebagai berikut, antara 

lain (i) hak setiap negara untuk 

membuat aturan sementara terkait 

pemajakan ekonomi digital karena 

potensi nya yang sangat besar; (ii) 

aturan ini mudah diterapkan dan 

diawasi karena langsung langsung 

mengenakan tarif terhadap nilai 

transaksi (presumptive tax), tanpa 

perlu menghitung margin/laba 

dari penjualan; (iii) aturan ini 

masih melindungi pengusaha 

kecil dan menengah karena masih 

ada batasan yang tidak perlu 

dikenakan pajak; (iv) aturan ini 

tidak melanggar P3B karena diatur 

dalam aturan tersendiri yang 

bukan bagian dari PPh (income 

tax)3; (v) pengguna jasa di dalam 

negeri (India) tidak dirugikan dari 

sisi dana karena pajak yang disetor 

bukan merupakan beban mereka 

melainkan dipotong langsung dari 

pembayaran jasa yang mereka 

lakukan. Bahkan mereka masih 

bisa memanfaatkan dana tersebut 

selama beberapa waktu sebelum 

disetor ke negara; dan (vi) muncul 

kesetaraan perlakuan perpajakan 

antara penyedia jasa di dalam 

negeri dan dari luar negeri karena 

bagi mereka sama-sama dikenakan 

pajak.

Sedangkan pihak-pihak yang cons 

berargumentasi sebagai berikut: 

(i) karena bersifat presumptive 

tax, maka aturan ini menjadi 

tidak adil. Prinsip PPh seharusnya 

dikenakan terhadap keuntungan 

bukan terhadap omzet. Jenis pajak 

sejenis yang diterapkan di Inggris, 

ini.
3  P3B berlaku untuk ketentuan yang 
terkait PPh

Australia dan New Zealand yaitu 

diverted profit tax mengenakan 

tarif pajak terhadap laba yang 

diperoleh bukan dari omzet; (ii) 

menimbulkan beban tambahan bagi 

pembeli jasa di dalam negeri karena 

harus memotong, menyetor dan 

melaporkan jenis pajak tambahan. 

Apalagi jika mereka tidak comply, 

maka tanggung jawab untuk 

membayar pajak tersebut menjadi 

di mereka; (iii) sifat aturan ini 

menjadi seperti indirect tax (pajak 

konsumsi/PPN). Di dalam aturan 

PPN, pemanfaatan jasa dari luar 

dari pabean berlaku ketentuan 

bahwa si Pembeli harus menyetor 

sendiri PPN yang terutang; dan 

(iv) sangat kecil kemungkinan 

bagi pihak penjual jasa di luar 

negeri untuk dapat mengkreditkan 

pajak yang mereka bayar di India 

karena jenis pajak ini yang tidak 

masuk dalam kriteria PPh sehingga 

tidak tunduk pada P3B. Efeknya 

adalah sangat besar kemungkinan 

terjadinya double taxation. 

Lesson Learnt untuk Indonesia
Equalization levy tax, diverted 

profit tax, web tax dan lain-lain 

merupakan cara yang dilakukan 

oleh negara-negara di dunia untuk 

dapat menangkap potensi pajak 

dari digital ekonomi yang sangat 

besar. Data dari economictimes.

indiatimes.com (2018) menunjukkan 

bahwa equalization levy tax berhasil 

meningkatkan penerimaan pajak 

di India sebesar Rs 590 crore atau 

sekitar US$ 84,8 juta atau Rp1,2 

triliun dalam 1 tahun pajak (1 April 

2017 – 31 Maret 2018)4. Sedangkan 

diverted profit tax di Inggris berhasil 

menghasilkan penerimaan sebesar 

31 juta  pounds (US$40,4 juta) di 

2015–16, 281 juta pounds pada 

tahun 2016–17 and 388 juta pounds 

4  Tahun pajak di India adalah dari 1 
April sampai dengan 31 Maret

pada tahun 2017–18 atau sekitar 

Rp7,2 triliun (bna.com, 2018). 

Angka-angka tersebut sebenarnya 

tidak terlalu besar, tetapi pesan 

yang ingin disampaikan adalah 

adanya perlakuan yang sama 

antara pelaku usaha di dalam 

negeri dan di luar negeri. 

Indonesia sebagai salah satu negara 

yang juga sangat besar potensi 

e-commerce termasuk pemain 

yang berasal dari luar negeri 

dapat mempertimbangkan untuk 

penerapan perlakuan pajak atas 

transaksi digital ini. Walaupun 

yang patut dipertimbangkan 

adalah keruwetan dari penerapan 

aturan, sifat aturan ini yang 

hanya sementara, penolakan 

dari pihak-pihak terkait dan 

besarnya potensi penerimaan 

yang mungkin diperoleh. Jika 

pun Indonesia ingin menerapkan 

aturan pajak atas transaksi 

digital, maka equalization levy tax 

merupakan metode yang paling 

feasible karena merupakan metode 

yang paling simpel dibandingkan 

metode lainnya. Apalagi waktu 

pengesahan konsensus bersama 

terkait pemajakan ekonomi digital 

dari OECD  pada tahun 2020 juga 

semakin dekat. 

Pepatah mengatakan “Success is 

simple. Do what is right, the right 

way, at the right time.” Pemerintah 

perlu mendesain kebijakan 

yang tepat dalam menghadapi 

perkembangan ekonomi digital yang 

semakin pesat. Bauran kebijakan 

antara insentif di satu sisi dan 

pemajakan yang menciptakan 

level of playing field bagi pelaku 

usaha di sisi lain diharapkan 

dapat mendorong pertumbuhan 

ekonomi dan penerimaan pajak 

yang optimal demi kesinambungan 

pembangunan.
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Bukan Unicorn Biasa

    
Sejarah Bukalapak 
dimulai ketika 
Achmad Zaky 
(AZ) terilhami 
dengan perjuangan 
para UKM di 
berbagai daerah 
di Indonesia yang 
perkembangannya 
tidak signifikan.  
AZ melihat bahwa 
dengan pemanfaatan 
teknologi, usaha para 
UKM seharusnya 
bisa berkembang 
lebih pesat. 

“Sambil melihat-lihat suasana kantor bernuansa dominan 

merah marun, Tim Warta Fiskal disambut hangat oleh 

Bima Laga, AVP Public Policy & Government Relations 

Bukalapak. Pria berkacamata dengan balutan pakaian 

casual itu mempersilakan kami untuk memperhatikan 

sejenak aktivitas karyawan di kantornya.

Dengan mengusung konsep go green dan jam kerja 

fleksibel, Bukalapak menerapkan sistem paperless di 

setiap meja kerja karyawannya. Jam masuk kerja pun 

juga dibuat longgar untuk memberi kebebasan pada 

karyawan agar selalu kreatif dalam melaksanakan tugas 

pekerjaannya. Mengingat, bisnis Bukalapak ini bergerak 

di bidang industri start-up berbasis internet yang 

mengharuskan perusahaan selalu berinovasi mengikuti 

perkembangan zaman dan teknologi.

Ketika kami memperkenalkan diri bahwa Majalah Warta 

Fiskal ini adalah ujung tombak pemberitaan kebijakan 

yang diambil Badan Kebijakan Fiskal Kementerian 

Keuangan, Bima Laga tampak mengangguk dan 

tersenyum. Rupanya bapak yang telah memiliki satu 

putra ini sering mondar-mandir di lingkungan BKF 

untuk mengikuti audiensi dan sosialisasi kebijakan 

terkait dunia E-Commerce. Dia tampak tahu betul dengan 

BKF dan proses bisnisnya karena sering diundang untuk 

memberi masukan kepada pemerintah mewakili idEA 

Indonesia E-Commerce Association.

Berikut petikan dari perbincangan kami dengan pria 

yang hobi bersepeda dan bermain futsal tersebut.



 EDISI  #1/2019

41

WAWANCARA

Bisa diceritakan bagaimana awal 
mula Bukalapak muncul di dunia 
start-up? 

Sejarah Bukalapak dimulai ketika 

Achmad Zaky (AZ) terilhami 

dengan perjuangan para UKM di 

berbagai daerah di Indonesia yang 

perkembangannya tidak signifikan.  

AZ melihat bahwa dengan 

pemanfaatan teknologi, usaha para 

UKM seharusnya bisa berkembang 

lebih pesat. Dari situ Achmad Zaky 

mulai merintis Bukalapak. Situs 

Bukalapak resmi berdiri dengan 

tujuan memberdayakan usaha 

kecil serta menengah yang ada di 

Indonesia. 

Pendiri Bukalapak Achmad Zaky 

(Founder dan CEO Bukalapak), 

Fajrin Rasyid (Co-Founder dan 

President Bukalapak) dan Nugroho 

Herucahyono (Co-Founder dan 

CTO Bukalapak). Saat ini kami 

divaluasi sebagai salah satu 

unicorn di Indonesia.  Unicorn 

mungkin hanya sebuah bagian 

dari milestones saja. Membangun 

sebuah bisnis bukanlah semata-

mata soal mendapatkan investasi, 

tapi bagaimana kita memberikan 

yang terbaik untuk para pengguna 

kami. Fokus kami adalah menjadi 

perusahaan teknologi yang mampu 

memberikan dampak positif bagi 

masyarakat dan lingkungan, salah 

satunya dengan memberdayakan 

usaha kecil di Indonesia melalui 

pemanfaatan teknologi. Selain itu 

kami juga fokus dalam membangun 

ekosistem online to offline di 

Indonesia melalui Mitra Bukalapak.  

Sampai saat ini, berapa nilai valuasi 
Bukalapak?

Kami belum bisa mempublikasikan 

nilainya ke media.  Yang pasti 

kepercayaan Investor kepada 

Bukalapak sudah semakin 

meningkat, karena kami 

membuktikannya dengan berbagai 

inovasi demi mendorong kemajuan 

berbagai usaha kecil serta 

memberikan solusi bagi kebutuhan 

masyarakat. 

Apa saja core business di platform 
Bukalapak?

Saat ini kami sudah lebih dari 

sekedar marketplace. Kami ingin 

platform kami memberikan solusi 

bagi kebutuhan masyarakat. 

Inovasi kami berkembang mulai 

dari fintech, virtual product, mitra 

Bukalapak, dll.

Di pasar ini siapa pesaingnya?

Tentunya bisnis E-Commerce 

yang serupa dengan Bukalapak 

seperti Tokopedia, Shopee dll. 

Iklim persaingan jual-beli online di 

Indonesia saat ini sangat menarik. 

Terlebih lagi dengan adanya 

perkembangan teknologi yang 

mendukung dan penetrasinya 

pada masyarakat Indonesia ini 

menciptakan daya beli online yang 

meningkat. 

Ada keinginan untuk ekspansi ke 
luar negeri? 

Saat ini kami masih memfokuskan 

bisnis di Indonesia. Tapi kami tidak 

menutup kemungkinan menuju ke 

arah sana.

Negara kita ini adalah pangsa 

pasar besar yang dilirik dunia 

E-Commerce seluruh dunia. Potensi 

market-nya masih terbuka luas, 

dan perjalanan misi kami untuk 

mendorong pertumbuhan usaha 

kecil di Indonesia serta memberikan 

solusi bagi masyarakat masih 

panjang.

CEO Bukalapak pernah nge-tweet 
tentang dunia research di Indonesia. 
Seberapa jauh rencana untuk 
mengembangkan hal tersebut?

Kami berkomitmen untuk 

mendorong pertumbuhan riset 

dan pengembangan (R&D) bersama 

dengan pemerintah agar tercipta 

ekosistem digital serta pemerataan 

literasi digital. Sampai saat ini kami 

sudah mempunyai tim riset sendiri 

di Bandung. Untuk daerah lainnya 

akan menyusul.

Tanggal 19 Maret 2019 kemarin 

Bukalapak baru saja mendirikan 

R&D di Surabaya sebagai bentuk 

perhatian terhadap anak-anak 

muda agar  tidak hanya bekerja 

sebagai reseller saja tapi juga bisa 

membuat software. Anak muda 

yang dimaksud adalah lulusan ITS 

Surabaya, Universitas Airlangga, 

Petra, Universitas Brawijaya, dan 

universitas lain yang tersebar di 

Jawa Timur dan daerah lain di 

Indonesia.

Apa saja output R&D yang sudah 
dihasilkan?

Bukalapak berinvestasi cukup 

signifikan untuk R&D karena R&D 

memiliki peran yang cukup penting 

untuk pertumbuhan perusahaan. 

Cost paling besar itu tentunya 

dari brainpower tech talents yang 

bergabung ke R&D centernya, dan 

kita mempertimbangkan ROI dari 

tech talents di Bukalapak itu sangat 

tinggi. BukaBike merupakan salah 

satu hasil dari R&D kami, dimana 

kami menggabungkan IOT dengan 

sepeda.
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R&D center Bukalapak nanti 

nya akan banyak memfokuskan 

diri pada riset-riset seputar 

Artificial Intelligence dan 

Product Development. Kami juga 

berkolaborasi dengan ITB untuk 

mendirikan AI innovation center 

Mendorong para AI researcher dan 

data scientist bereksperimen untuk 

membuat AI model, berdasarkan 

studi kasus di Bukalapak. Semua 

komitmen kami pada riset ini 

tentunya demi memajukan usaha 

kecil serta memudahkan dan 

memberikan solusi kepada para 

pengguna Bukalapak.

Berapa total seller dan konsumen 
yang terdaftar di Bukalapak?

Bukalapak telah merangkul lebih 

dari 4 juta pelapak dan 50 juta 

pengguna se-Indonesia. Pengunjung 

terbanyak masih di daerah 

Sumatera dan Jawa.

Model bisnis apa yang dipakai Bukalapak?

Customer to Customer (C2C). C2C adalah 

jenis E-Commerce yang meliputi semua transaksi 

elektronik barang/jasa antar konsumen. Pada 

umumnya, transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga 

yang menyediakan platform online untuk melakukan 

transaksi tersebut.

Bisa disebutkan jumlah unduhan aplikasinya dan 
produk yang masih aktif? 

Total download aplikasi per Januari 2019 mencapai 2 

juta. 

Bagaimana tanggapan Bukalapak atas capaian satu dari 
empat unicorn Indonesia? 

Unicorn ataupun decacorn mungkin hanya sebuah 

bagian dari milestones saja. Membangun sebuah bisnis 

bukanlah semata-mata soal mendapatkan investasi, 

tapi bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk 

para pengguna kami.

Fokus kami adalah menjadi perusahaan teknologi 

yang mampu memberikan dampak positif bagi 

masyarakat dan lingkungan, salah satunya dengan 

memberdayakan usaha kecil di Indonesia melalui 
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pemanfaatan teknologi. Selain itu kami juga fokus 

dalam membangun ekosistem online to offline di 

Indonesia melalui Mitra Bukalapak.

Ada target untuk mencapai status Decacorn?

Status unicorn atau decacorn bukanlah menjadi tujuan 

utama kami namun lebih menjadi penyemangat kami 

untuk terus berinovasi dan terus menciptakan solusi 

bagi kebutuhan masyarakat. 

Menurut bapak, perusahaan digital apa yang berpotensi 
muncul di masa depan?

Saya melihat Artificial Intelligence dan Machine Learning 

akan semakin berevolusi dan dunia teknologi akan 

berkembang sangat dinamis sehingga sulit memprediksi 

perusahaan apa yang akan muncul dan berevolusi di 

masa depan.

Perusahaan yang ideal itu seperti apa?

Saya rasa yang paling penting itu adalah menemukan 

titik seimbang di masing-masing tim agar bisa 

mencapai performance yang positif baik di dunia kerja 

maupun di luar kantor.

Seperti apa kriteria utama dari calon pegawai yang 
diinginkan Bukalapak?

Tiap individu itu berbeda dan tiap tim juga berbeda. 

Kami selalu melihat calon pegawai dari drive dan 

potensi mereka untuk berkembang dan kecepatan 

beradaptasi dengan lingkungan kerja (agile) Bukalapak 

yang dinamis.

Di samping itu, Bukalapak juga memiliki 5 values yang 

juga menjadi budaya perusahaan kami diantaranya: Go 

The Extra Miles, Customer Obsessed, Speak Up, Gotong 

Royong, Try Fail and Try Again. 

Dengan adanya values tersebut, 

kami berharap semua karyawan 

Bukalapak punya tujuan sama, 

merasa didukung, serta berupaya 

yang terbaik demi kemajuan 

bersama.

Bagi calon karyawan kami berharap 

dengan adanya values tersebut, 

dapat dilihat sebagai perusahaan 

yang memiliki budaya yang positif 

serta mendorong kemajuan yang 

ingin dicapai.

Apa saja tantangan utama 
pengembangan E-Commerce di 
Indonesia? 

Ada 3 masalah utama yang kami 

hadapi, penetrasi perbankan, 

literasi digital, dan jaringan 

internet. 

Penetrasi perbankan banyak 

berpengaruh pada metode 

pembayaran. Hal ini sangat 

sulit untuk diterapkan karena 

kepemilikan rekening bank masih 

rendah di Indonesia. Dengan 

60 juta orang dari total populasi 

yang berkisar 250 juta jiwa, perlu 

ada inovasi untuk memudahkan 

transaksi E-Commerce dalam 

metode pembayaran. Untuk 

menangani masalah ini, kami 

menghadirkan fitur pembayaran 

Status unicorn atau decacorn bukanlah menjadi 
tujuan utama kami namun lebih menjadi 
penyemangat kami untuk terus berinovasi 
dan terus menciptakan solusi bagi kebutuhan 
masyarakat. 

“
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offline dengan menggandeng 

beberapa ritel offline, agar para 

pengguna kami yang tidak memiliki 

rekening bank dapat membayar 

secara offline dan masih tetap dapat 

berbelanja di Bukalapak. 

Selain itu jaringan internet dan 

literasi digital yang belum merata 

juga menjadi salah satu kendala 

kami hingga hari ini. Banyak kami 

jumpai pelaku usaha kecil yang 

memiliki produk berkualitas dan 

mampu bersaing dengan produk 

lainnya, namun sang pemilik 

kurang piawai menggunakan 

teknologi dan atau belum 

tersedianya jaringan internet yang 

memadai. Untuk literasi digital, 

khususnya cara berjualan secara 

online di Bukalapak, kami terus 

berupaya untuk meningkatkannya 

melalui berbagai program 

pembinaan bagi para usaha kecil 

untuk go online melalui komunitas 

Bukalapak dan Penggerak Pelapak. 

Mereka akan diberikan edukasi 

dan praktek langsung mengenai 

cara berjualan secara online di 

Bukalapak. 

Apa tanggapan Bukalapak terkait 
PMK E-Commerce yang berlaku 1 
April nanti? 

Kami masih berdiskusi bersama 

DJP terkait aturan turunan PMK 

E-Commerce yakni Peraturan 

Dirjen Pajak tapi sejauh ini 

tanggapannya cukup positif.

Ada masukan Bukalapak untuk 
kebijakan pemerintah terkait 
E-Commerce?

Bukalapak mendukung terkait 

tindakan dan regulasi yang dibuat 

oleh pemerintah untuk para pelaku 

E-Commerce. Karena kami yakin 

setiap peraturan yang dikeluarkan 

oleh Pemerintah sudah mempertimbangkan berbagai 

aspek yang terlibat dalam bisnis jual-beli online secara 

bijaksana. 

Harapan kepada Pemerintah?

Peraturan apapun yang dibuat pemerintah yang 

terpenting adalah sosialisasi. Yang kedua adalah 

kebijakan yang dibuat Pemerintah terkait E-Commerce 

ini sebaiknya melibatkan para stakeholder. Jangan 

sampai memberatkan stakeholder sehingga tidak bisa 

diaplikasikan (di lapangan).

Apa pesan bapak kepada anak-anak muda yang mulai 
mengembangkan start up?

Kita di Bukalapak memiliki value Try, Fail, and Try 

Again. Intinya adalah jangan takut memulai, mencoba, 

dan meraih yang diinginkan.

Yang terakhir, apa keinginan Bukalapak yang ingin 
dicapai di masa depan?

Bukalapak ingin fokus berkontribusi untuk negeri 

melalui karya, inovasi, dan tumbuh bersama para usaha 

kecil untuk melayani masyarakat Indonesia. (Bagus 
Rosyid)

Ruang Kerja Bukalapak

Foto: Arif
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Foto: Arif

Hadapi Ketidakpastian 
Global, Pemerintah 
Perkuat Strategi Fiskal
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Mengawali tahun 2019, Kepala Badan Kebjiakan Fiskal, 

Suahasil Nazara berbagi perspektifnya mengenai 

strategi fiskal untuk menyeimbangkan stimulus jangka 

pedek maupun panjang di tengah ketidakpastian 

global. Bertempat di hotel di bilangan Jakarta, Suahasil 

menjadi salah satu narasumber mewakili Menteri 

Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada acara Global 

Research Briefing: 2019 Global Outlook – Fighting the 

Current yang diselenggarakan oleh Bank Standard 

Chartered.

“Untuk memperkuat bauran kebijakan, diperlukan 

tiga komponen yang solid: fiskal, moneter, dan 

sektor riil. Ketiganya harus saling bersinergi untuk 

menjaga stabilitas dan meningkatkan daya saing demi 

pembangunan yang berkelanjutan”, ujar Suahasil saat 

membuka sesinya.

Dari sisi fiskal, Suahasil mengatakan bahwa 

Kementerian Keuangan akan terus berupaya: (i) 

menjaga APBN yang sehat dengan lebih hati-hati; (ii) 

meningkatkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk 

1.147 komoditas impor (barang konsumsi); serta 

(iii) memperkuat skema insentif pajak, termasuk di 

dalamnya tax holiday.

Tanggapi Perubahan Iklim, 
Pemerintah Perkuat Pendanaan 
dari Donor Internasional
Akhir-akhir ini bencana alam kerap terjadi di negeri 

kita. Salah satunya merupakan dampak perubahan 

iklim yang terus terjadi dalam kurun waktu beberapa 

tahun terakhir. Menghadapi hal tersebut, Badan 

Kebijakan Fiskal (BKF) menyelenggarakan forum 

multipihak: Program Nasional Green Climate Fund – 

Menuju Pendanaan Perubahan Iklim yang inklusif 

untuk membahas bagaimana pemerintah merespon 

perubahan iklim.

Green Climate Fund (GCF) adalah entitas pelaksana 

dari mekanisme keuangan United Nations Framework 

Convention on Climate Change (UNFCCC) yang mendanai 

sejumlah area yang diharapkan dapat membawa 

dampak strategis mitigasi dan adaptasi perubahan 

iklim.

Proyek yang telah disetujui oleh GCF diantaranya: 

Bus Rapid Transit Development in Semarang-PT. SMI, 

Geothermal Resource Risk Mitigation (GREM)-World 

Bank, dan Climate Investor One-FMO: Entrepreneurial 

Development Bank. Selain GCF, pendanaan perubahan 

iklim multilateral lainnya adalah Clean Technology 

Fund, Amazon Fund, Global Climate Change Alliance, 

Least Developed Countries Fund, Pilot Program for 

Climate Resilience, dan GEF Trust Fund.
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Perekonomian Indonesia terus melanjutkan 

momentum pertumbuhan yang baik. Tahun 2018, 

ekonomi Indonesia memberikan prestasi yang cukup 

membanggakan. Kondisi ini memberi fondasi di 

tahun 2019, namun harus tetap waspada akan adanya 

potensi penurunan dengan terus memastikan stabilitas 

pertumbuhan ekonomi ke depannya. Demikian 

disampaikan Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Suahasil 

Nazara, saat membuka sesinya di CIMB Niaga Client 

Gathering dengan tema Policy Updates and Asset 

Market Dynamics in 2019 pada hari Senin (18/2).

Sosialisasi 
Kebijakan Fiskal Kepada 
Dunia Akademis

155 Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Al-

Ma’arif Way Kanan Lampung pada hari Kamis (17/1) 

berkesempatan mengunjungi Badan Kebijakan Fiskal 

untuk mengikuti Sosialisasi Kebijakan Fiskal. Fokus 

kebijakan yang dibahas pada sosialisasi kali ini adalah 

APBN 2019 dan kebijakan pengembangan ekonomi 

syariah di Indonesia.

Pada hari Rabu (6/2), kesempatan yang sama didapat 

90 siswa dari SMK Karya Bhakti Brebes. Rela 

menempuh perjalanan jauh ke Jakarta, para siswa 

sangat antusias mendapatkan materi mengenai 

perkembangan ekonomi Indonesia serta APBN tahun 

2019.

Tidak kalah semangat dengan SMK Karya Bhakti 

Brebes, 70 siswa SMK Mutiara Baru Bekasi pada hari 

Kamis (7/2) juga hadir di Badan Kebijakan Fiskal untuk 

mengikuti sosialisasi kebijakan fiskal.
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Pertumbuhan Ekonomi yang 
Baik Jadi Modal Utama Iklim 

Investasi Indonesia
“Pertumbuhan yang baik ini juga didukung dari inflasi 

yang stabil selama empat tahun terakhir, yang berada 

di range 3,0% -3,5%. Ini merupakan modal utama iklim 

investasi Indonesia”, ungkap Suahasil Nazara.

Suahasil juga menyatakan bahwa pemerintah terus 

memperkuat kualitas belanja dengan merealokasikan 

ke pengeluaran yang lebih produktif untuk pendidikan, 

kesehatan, dan infrastruktur. Di sisi lain, pemerintah 

akan lebih mendorong ekspor dan pariwisata untuk 

membantu neraca pembayaran dan berusaha 

menurunkan CAD akibat tingginya permintaan impor. 
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Urgensi Konsep 
Urbanisasi 

Berkelanjutan 
Dalam 

Perencanaan 
Pembangunan

U
rbanisasi telah menjadi 

fenomena umum yang 

dihadapi oleh negara-

negara berkembang, 

termasuk Indonesia. Studi empiris 

telah membuktikan bahwa ada 

hubungan positif antara jumlah 

orang yang tinggal di daerah 

perkotaan dan pertumbuhan 

ekonomi. Tetapi urbanisasi itu 

sendiri tidak serta merta memacu 

pertumbuhan ekonomi. Urbanisasi 

justru akan berdampak negatif jika 

tidak dibarengi dengan penyediaan 

infrastruktur memadai. 

Kondisi lingkungan yang 

memburuk kadang juga merupakan 

konsekuensi logis dari urbanisasi 

dan pertumbuhan ekonomi. Terkait 

dengan hal tersebut, konsep 

urbanisasi berkelanjutan muncul 

sebagai strategi kunci dalam proses 

perencanaan dan pembangunan 

perkotaan. Urbanisasi yang 

berkelanjutan membutuhkan 

pembangunan yang seimbang 

antara manfaat lingkungan dan 

pertumbuhan ekonomi. Strategi 

utama untuk mencapai urbanisasi 

berkelanjutan adalah dengan 

harmonisasi pembangunan antara 

daerah perkotaan dan pedesaan 

disekitarnya.

Buku ini menganalisis bagaimana 

pemerintah Indonesia menangani 

urbanisasi, meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia, 

dan mendorong pembangunan 

daerah. Dalam buku ini dipaparkan 

bahwa saat ini hampir setengah 

dari populasi Indonesia tinggal di 

daerah perkotaan. Penyebab utama 

urbanisasi yang deras didorong 

antara lain oleh kegiatan industri 

serta geliat ekonomi di beberapa 

kota besar, sementara pada saat 

yang sama ketersediaan pekerjaan 

di daerah pedesaan tidak menarik 

bagi kaum muda.

Dampak negatif urbanisasi seperti 

meningkatnya angka kemiskinan, 

tingginya tingkat pengangguran 

dan melonjaknya kebutuhan akan 

perumahan dan permukiman perlu 

solusi cepat dan komprehensif.   

Kaum miskin perkotaan  juga yang 

paling berisiko terkena dampak 

meningkatnya intensitas dan 

frekuensi badai, banjir, tanah 

longsor, dan gelombang panas yang 

disebabkan oleh perubahan iklim. 

Dalam buku ini juga dipaparkan 

hubungan antara perencanaan 

perkotaan, pembangunan 

infrastruktur, dan pembangunan 

berkelanjutan. 

Hakikatnya, urbanisasi 

menawarkan berbagai peluang 

tetapi juga meningkatkan 

potensi risiko. Tantangan utama 

bukanlah mengendalikan laju 

urbanisasi melainkan bagaimana 

mengelola urbanisasi dengan baik 

dengan perencanaan kota yang 

proporsional. Jika dikelola dengan 

baik, urbanisasi menawarkan 

banyak manfaat. Meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia 

baik di daerah perkotaan maupun 

pedesaan, terutama melalui 

pendidikan kejuruan dan pelatihan 

keterampilan bisa menjadi opsi 

kebijakan yang patut diperhatikan 

(hal. 137). 

Buku ini penting dibaca 

oleh para peminat kebijakan 

publik, akademisi, mahasiswa dan 

masyarakat umum baik sebagai 

referensi maupun menambah 

wawasan (Arif Budi Rahman).



Terkisah ada seorang ayah yang sangat rajin 

mengantarkan anaknya ke sekolah. Pemandangan 

yang sangat dinantikannya setibanya di sekolah 

anaknya adalah menunggu seorang lelaki yang selalu 

membukakan pintu mobil untuk istrinya. Perempuan 

beruntung yang selalu dibukakan pintu oleh suaminya 

itu adalah wali kelas anaknya. Setiap hari sang ayah 

datang lebih awal agar bisa menyaksikan lelaki yang 

tampak bersahaja itu turun dari mobil kemudian 

membuka pintu bagi ibu guru. Walau hanya sekedar 

menyaksikan, sang ayah sudah merasa bahagia.

Setelah berbulan-bulan menyaksikan hal itu, saat 

pembagian rapot anaknya, sang ayah akhirnya 

memberanikan diri bertanya kepada ibu guru, ‘senang 

ya Bu, punya suami sangat perhatian?” 

Ibu guru menjawab sambil tersenyum tipis “tentu, pak.” 

Sang ayah bertanya kembali, “sudah berapa lama Ibu 

menikah dengan suami yang setiap pagi membukakan 

pintu mobil buat Ibu?” 

Ibu guru menjawab “Saya sudah menikah 26 tahun, 

Pak.”

Sang ayah mengerutkan dahinya dan tampak semakin 

penasaran “apakah suami Ibu membukakan pintu mobil 

untuk Ibu sejak pertama kali menikah?” 

Ibu guru menjawab “tidak, Pak.. baru enam bulan kok 

sejak saya menjadi wali kelas putra Bapak...”

Sang ayah mengajukan pertanyaan susulan “ada 

kejadian apa, sehingga suami Ibu bertambah mesra dan 

sangat perhatian sama ibu?”

Ibu guru menjawab “ya… sejak kejadian pintu mobil 

tempat saya duduk tidak bisa dibuka dari dalam. Jadi 

suami saya harus keluar membukakan pintu untuk 

saya…”

CINTA KARENA 
KETERBATASAN

PESAN

Terkadang kita berpikir butuh 

waktu, tenaga, dan biaya 

lebih hanya untuk sekedar 

membahagiakan pasangan, 

menguatkan cinta kasih atau 

menghangatkan kemesraan. Namun 

sebenarnya banyak hal sederhana 

yang bisa menghangatkan 

hubungan dan meningkatkan 

kemesraan, seperti keterbatasan dan 

kerusakan pintu mobil J 

Sumber tulisan: Catatan Pribadi 

Jamil Azzaini (dengan sedikit 

gubahan)
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Di Norwegia sendiri banyak 

destinasi pilihan untuk melakukan 

aktivitas pendakian, yang paling 

terkenal adalah Pulpit Rock dan 

Trolltunga. Keduanya sama – sama 

terletak di bagian barat Norwegia 

yang memiliki dataran tinggi dan 

pegunungan relatif banyak. Pilihan 

saya untuk pertama kali hiking 

disana jatuh pada Pulpit Rock 

atau Preikestolen dalam bahasa 

Norwegia. 

Menurut orang lokal, rata – rata 

durasi hiking ke tebing Pulpit 

Rock ialah 1,5 – 2 jam perjalanan. 

Jika dikalisifikasikan, pendakian 

tersebut merupakan salah 

satu yang termudah dan dapat 

dilakukan oleh siapa saja mulai 

dari anak - anak hingga orang 

tua. Berbekal dengan informasi 

tersebut, saya pun merasa percaya 

diri untuk dapat menaklukan Pulpit 

Rock dengan mudah. 

Perjalanan saya mendaki Pulpit 

Rock dimulai dari tempat parkir di 

Preikestolen Fjellstue yang berada 

sekitar 4 km dari puncak yang 

akan saya tuju. Pada 1 km pertama, 

pendakian terbilang sedikit 

Mendaki Pulpit  

Rock di Norwegia

A
pa yang anda ingat 

pertama kali ketika 

mendengar kata 

Norwegia? Viking? 

Mahal? World’s happiest country? 

Yup, semuanya memang 

benar. Negara yang terletak di 

Semenanjung Skandinavia ini 

merupakan negara asal dari bangsa 

Viking yang terkenal dengan image 

garangnya. Selain itu, Norwegia 

juga dikenal sebagai salah satu 

negara termahal di dunia. 

Meskipun semua biaya hidup 

di Norwegia mahal, namun hal 

itu tidak menyurutkan minat 

pelancong dunia untuk berkunjung 

ke negara yang sempat mendapat 

predikat negara paling bahagia di 

tahun 2017 lalu. Dengan bentang 

alam yang spektakuler dan letak 

geografisnya yang berada di utara, 

dimana fenomena alam Cahaya 

Utara atau Aurora Borealis dapat 

terlihat dengan jelas, menjadikan 

Norwegia sebagai salah satu 

destinasi impian para pemburu 

Northern Lights dan pengagum alam 

bebas, termasuk saya. 

Saya sendiri berwisata ke Norwegia 

bukan karena ingin melihat 

cantiknya Aurora menari – nari di 

atas langit di belahan bumi utara 

itu. Tujuan saya, ingin menjajal 

keindahan negara yang fotonya 

sering sekali muncul di timeline dan 

explore salah satu media sosial saya, 

Instagram. Ya, Instagram memang 

seracun itu, at least bagi saya.

Mendaki Tebing Pulpit Rock

Bagi para adventure seeker, 

Norwegia merupakan salah satu 

surganya. Berbagai kegiatan 

explorasi alam dapat dilakukan 

disana, mulai dari bertualang 

menggunakan kereta salju yang 

ditarik oleh Rusa Kutub ataupun 

Anjing Husky, menyelam, bermain 

ski, snowboarding, hiking dan safari 

Aurora. Di antara banyaknya 

jenis aktivitas alam yang ada, saya 

memilih hiking sebagai kegiatan 

yang harus dilakukan disana. 

Alasannya, selain menjadi to-do-

list favorit dan paling populer di 

kalangan wisatawan, hiking menjadi 

aktivitas yang paling affordable 

bagi saya yang memiliki budget 

backpacker.

Indha Sendary P

SERBA-SERBI
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Tebing Pulpit Rock

Foto: Indha Sendary
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SERBA-SERBI

melelahkan. Hal ini disebabkan 

karena medan berupa tangga 

bebatuan yang cukup tinggi dan 

track-nya terus menanjak.

Setelah berhasil melewati area 

pertama yang cukup melelahkan, 

tibalah saya di area kedua 

pendakian yang biasa dijadikan 

tempat istirahat bagi pendaki. Jika 

dibandingkan dengan sebelumnya, 

area ini termasuk cukup landai. 

Jalurnya pun terlihat lebih rapi 

dengan papan kayu disusun 

sebagai jalan setapak. Di sini saya 

menemukan beberapa danau cantik 

untuk tempat berfoto sekaligus 

tempat istirahat saya untuk 

menyantap makanan ringan dan 

menikmati pemandangan danau 

yang terbentuk dari kumpulan air 

tanah dan hujan yang terjebak di 

antara bebatuan. 

Sembari beristirahat, sesekali 

saya memerhatikan pendaki yang 

berlalu-lalang baik dari arah 

naik maupun turun. Benar yang 

dikatakan oleh penduduk disana, 

hiking ke Pulpit Rock bisa dilakukan 

oleh siapa saja yang memiliki 

kebugaran fisik yang cukup baik. 

Beberapa kali saya melihat anak – 

anak sekitar umur 7 tahun bahkan 

kurang, mendaki penuh semangat 

seolah tak ada lelahnya. Saya 

juga sempat berpapasan dengan 

sepasang orang tua lanjut usia 

yang terlihat sangat bugar turut 

melakukan pendakian. 

Snack bar saya sudah habis. 

Saya juga sudah puas untuk 

mengabadikan momen di sekitar 

danau. Perjalanan pun saya 

lanjutkan kembali. Mendekati 

area ketiga yang menjadi area 

puncak pendakian saya, suhu udara 

terasa lebih dingin. Angin yang 

berhembus cukup kencang dengan 

dibarengi hujan berintensitas 

ringan, berhasil membuat saya 

kedinginan. Saking dinginnya, 

tangan saya yang sudah berbalut 

sarung tangan, harus saya 

masukkan ke kantong rain jacket 

agar terasa lebih hangat.

Semakin dekat ke puncak, medan 

semakin berat. Tidak hanya 

karena perubahan cuaca tetapi 

juga tingkat kecuraman track serta 

jalur yang beberapa di antaranya 

masih tertutup es. Hidung mulai 

meler dan badan saya pun sudah 

menggigil. Namun itu tidak 

menyurutkan niat saya untuk 

menggapai puncak tebing. 

Setelah hampir dua jam mendaki, 

akhirnya saya sampai di tebing 

berbentuk persegi dengan 

ketinggian mencapai 600 meter 

dari fjord yang mengalir di 

bawahnya, Pulpit Rock. Rasa lelah 

dan dingin sedikit terobati oleh 

pemandangan dari tebing di atas 

Lysefjord yang membuat saya 

berkali – kali mengucap syukur 

karena memiliki kesempatan 

melihat langsung salah satu bukti 

keagungan Tuhan.
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E-Commerce

aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran 

produk (barang dan jasa), dengan memanfaatkan 

jaringan telekomunikasi seperti internet dan jaringan 

komputer. Arti E-commerce  (Electronic Commerce) dapat 

juga didefinisikan sebagai aktivitas penggunaan 

teknologi informasi dan komunikasi pengolahan digital 

dalam melakukan transaksi bisnis untuk menciptakan, 

mengubah, dan mendefenisikan kembali hubungan 

antara penjual dan pembeli.   

Internet of Things

merupakan teknologi yang memungkinkan benda-

benda di sekitar kita terhubung dengan jaringan 

internet. Hingga saat ini, teknologi IoT sudah 

dikembangkan dan diaplikasikan. Salah satu produknya 

yang paling akrab dengan kita adalah layanan GPS 

(Global Positioning System).

Millennials 

adalah kelompok generasi setelah generasi X. 

Millennials juga disebut sebagai generasi Y yang lahir 

antara tahun 1982-2000.

Unicorn

merupakan perusahaan yang dirintis / dibangun oleh 

swasta dengan nilai kapitalisasinya  lebih dari $1 miliar.

Fintech

Menurut Bank Indonesia financial technology / fintech 

merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan 

dengan teknologi yang akhirnya mengubah model 

bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang 

awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan 

membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan 

transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran 

yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.

Ekonomi Digital 

Pascal Saint-Amans, Direktur OECD Center for Tax 

Policy and Administration, menyebut ekonomi digital 

(digital economy) sebagai proses transformasi di bidang 

ICT (information and communications technology) yang 

membuat teknologi lebih murah dan lebih powerful 

dalam mengubah proses bisnis, dan memperkuat 

inovasi di semua sektor ekonomi. Ekonomi digital juga 

dimaknai sebagai aktivitas ekonomi dan bisnis berbasis 

teknogi digital. Bisa juga dimaknai, pelaksanaan 

ekonomi dan bisnis melalui pasar yang berbasis 

internet dan web (world wide web/www). Pilar-pilar 

yang menjadi dasarnya pada ekonomi digital adalah 

infrastruktur teknologi (hardware, software, dan 

jaringan internet), e-business (proses di mana organisasi 

melakukan aktivitas berbasis jaringan komputer), serta 

e-commerce (transaksi perdagangan secara online). 

Startup

perusahaan yang baru saja didirikan dan berada dalam 

fase pengembangan dan penelitian untuk menemukan 

pasar yang tepat.
 

Penyedia Jasa Over The Top (OTT)

penyedia layanan dengan konten berupa data, 

informasi atau multimedia yang berjalan melalui 

jaringan internet. Contoh dari OTT adalah Google, 

Facebook, Dan Twitter.

Virtual Currency 

representasi nilai digital, yang dikeluarkan oleh 

pengembang swasta dan didenominasi dalam 

unit akun mereka sendiri. Virtual currencies dapat 

diperoleh, disimpan, diakses, dan ditransaksikan secara 

elektronik, dan dapat digunakan untuk berbagai 

tujuan, selama pihak yang bertransaksi setuju untuk 

menggunakannya.  

g losarium
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Teka Teki Silang

Menurun:

1. Destinasi di Maluku Utara 
yang Menjadi “Bali Baru”

2. Negara dengan mata uang 
Rupee

5. Perubahan yang Berlangsung 
Cepat

Mendatar:

2. Tiruan

4. Online

6. Pajak Pertambahan Nilai

7. Kenaikan Harga

8. Pungutan Negara Untuk 
Rokok dan Alkohol

Ketentuan: 

1. Jawaban dikirim melalui email dengan alamat : warta@fiskal.kemenkeu.go.id   
   dengan subjek : TTS warta I

2. Wajib mencantumkan identitas diri berupa nama lengkap dan Alamat.

3. Pemenang yang beruntung akan mendapat hadiah menarik dari tim redaksi.

4. Pemenang Akan diumumkan pada Warta Fiskal Edisi II/2019

KUIS FISKAL
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