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Perdagangan daring memiliki potensi untuk terus
berkembang. Potensi ini ditunjukkan oleh
penetrasi pengguna internet di Indonesia yang
terus meningkat secara signifikan. Berdasarkan
data Statista (2019) pengguna internet di
Indonesia pada tahun 2017 mencapai 84 juta
orang dengan tingkat penetrasi sebesar 32 persen
dari total populasi di Indonesia. Pada tahun 2019,
pengguna internet diperkirakan mencapai 107,2
juta orang dengan tingkat penetrasi mencapai 40
persen dan diperkirakan akan mencapai 54 persen
pada tahun 2023. Jumlah ini menunjukkan potensi
yang besar bagi bisnis perdagangan daring alias ecommerce.
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mendorong penjualan e-commerce. Penjualan ecommerce di Indonesia berjumlah USD11.133
jutapada 2019. Pendapatan diekspektasikan
menunjukkan Laju Pertumbuhan Majemuk
Tahunan (Compound Annual Growth Rate 20192023) sebesar 10,3 persen, yakni menghasilkan
volume pasar USD16,464 juta pada tahun 2023.
Penghasilan pasar e-commerce di Indonesia
berjumlah USD11.133 juta pada 2019. Dengan
segmen pasar terbesar adalah Electronics & Media
dengan volume pasar USD3.068 juta pada 2019
atau sekitar 27,5 persen dari total penjualan ecommerce. Sektor fashion menjadi sektor dengan
penjualan terbesar nomor dua dengan nilai
penjualan USD2.630 juta atau 23,6 persen.
Bahkan sektor fashion diprediksi akan menjadi
sektor dengan penjualan terbesar pada tahun
2023.
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Grafik 1. Pengguna dan Penetrasi Internet
Indonesia 2017-2018 dan Proyeksi 2019-2023
Data Statista (2019) juga menunjukkan adanya
kenaikan jumlah pengguna e-commerce. Jumlah
pengguna e-commerce Indonesia pada tahun
2017 berjumlah 81,5 juta pengguna. Pada tahun
2019, jumlah pengguna diperkirakan berjumlah
147,1 juta pengguna dan 241,5 juta pada tahun
2023. Kenaikan pengguna e-commerce akan
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Grafik 2. Penjualan E-Commerce berdasarkan Jenis
Barang
Tidak jauh berbeda dengan data Statista, data
INDEF (2018) juga menunjukkan hal yang sama.
Jumlah pembeli daring diperkirakan meningkat
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hampir dua kali lipat dibanding tahun 2015, yakni
sebesar 22,2 juta pembeli menjadi 38,34 juta
pembeli daring pada tahun 2021. Bahkan, INDEF
juga memprediksi bahwa nilai dari penjualan
transaksi daring pada tahun 2021 meningkat
sekitar 300 persen dibandingkan tahun 2015,
yaitu USD4,61 miliar menjadi USD11,32 miliar
pada tahun 2021. Artinya, pasar transaksi daring
di Indonesia masih sangat potensial menjanjikan
keuntungan yang besar dalam beberapa tahun
mendatang.
Dampak ke pertumbuhan ekonomi dari adanya
pertumbuhan penjualan e-commerce dan
investasi di e-commerce adalah 0,712 persen.
Secara sektoral, sektor yang paling terdampak
adalah sektor informasi dan komunikasi
(pertumbuhan sebesar 18,88 persen), pengadaan
air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang
(3,29 persen), dan jasa perusahaan (2,05 persen).
Kegamangan Pemerintah
Penjualan e-commerce yang diprediksi akan
semakin meningkat memerlukan regulasi yang
jelas, adil, dan bisa menjadi stimulus penjualan
bagi semua pihak, baik pemain pasar konvensional
maupun e-commerce itu sendiri. Peraturan ecommerce sudah diwacanakan sejak 2014 lalu
dengan pembuatan roadmap. Bahkan wacana
pengaturan e-commerce menjadi pembahasan
utama paket kebijakan ekonomi nomor XIV.
Konsekuensi dari adanya peraturan e-commerce
salah satunya adalah penerbitan Peraturan
Menteri
Keuangan
(PMK)
Nomor
210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan
atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem
Elektronik. Salah satu isu yang menjadi
perbincangan publik adalah isu kewajiban pelaku
e-commerce baik platform maupun penjual
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
sehingga kebijakan ini dinilai kontradiktif dengan
pernyataan Presiden yang akan mengembangkan
e-commerce beberapa hari sebelum peraturan ini
diterbitkan.
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Kegaduhan yang ditimbulkan akibat adanya PMK
tentang perpajakan e-commerce ini memaksa
pemerintah melalui Menteri Keuangan untuk
mencabut PMK yang rencananya akan
diberlakukan 1 April 2019 tersebut. Adapun
penghapusan ini dilakukan atas beberapa
pertimbangan, salah satunya faktor sosialisasi
yang belum dirasa memadai. Pemberlakuan PMK
Nomor 210/PMK.010/2018 juga masih perlu
kajian lebih lanjut untuk fokus pada tata
perpajakan yang adil. Selain itu, ketidaksiapan
infrastruktur juga menjadi bahan pertimbangan
yang membuat PMK ini akhirnya ditarik kembali.
Catatan Penutup

Penerbitan PMK Nomor 210/PMK.010/2018
dilatarbelakangi atas beberapa problem yang
sudah ataupun akan terjadi dan memerlukan
respon pemerintah. Namun demikian, dengan
dibatalkannya PMK tersebut mengindikasikan
ketidaksiapan dari pemerintah sendiri untuk
menghadapi fenomena yang ada. Pembatalan
PMK ini juga mengindikasikan adanya kekeliruan
dan peran semua pihak dalam mengestimasikan
perencanaan untuk merumuskan regulasi.
Pengaturan e-commerce mensyaratkan adanya
pelibatan lintas sektoral dalam berbagai lembaga
di pemerintahan. Untuk itu sinergi dibutuhkan
untuk memastikan langkah yang dilakukan tidak
tumpang tindih atau bahkan kontraproduktif.
Isu penting terkait perdagangan daring yang perlu
dibahas yakni masalah perdagangan antarwilayah
negara. Selain mensyaratkan adanya kerjasama
lintas sektoral, pajak e-commerce juga perlu
dirumuskan dengan dibarengi dengan kerjasama
dengan
negara-negara
lain,
mengingat
perdagangan daring tidak mengenal batas negara.
Difusi teknologi yang ditawarkan akan menjadi
tantangan tersendiri bagi perpajakan untuk bisa
meng-capture-nya. Sisi kedinamisan ini perlu
diperhitungkan sejak awal sehingga regulasi yang
dibuat seharusnya tidak didasari dari dependensi
konteks ataupun keadaan tertentu.
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Selain dari sisi aturan yang ideal bagi pajak ecommerce, perlu diperhatikan juga bahwa ecommerce Indonesia masih pada tahap
pertumbuhan sehingga pemerintah harus
memastikan intervensi yang dilakukannya tidak
merusak pertumbuhan e-commerce ini. Perlu
dipertimbangkan strategi pajak progresif dengan
mendistingsikan antara “pemain besar” dengan
pegiat e-commerce yang baru ditahap rintisan,
agar semuanya bisa berkembang.

Statista. 2019. Statista. Februari. Accessed April 5,
2019.
https://www.statista.com/statistics/254460/internetpenetration-rate-in-indonesia/

Namun, semua tetap harus dikembalikan pada
upaya untuk menciptakan level of playing field
yang adil untuk semua pihak baik yang bergerak
melalui platform daring maupun konvensional.
Sehingga pemerintah punya tanggung jawab
untuk memastikan adanya rasa aman dan keadilan
bagi semua pelaku usaha.
Tantangan lainnya yakni perdagangan daring yang
dimediasi media sosial, pada kasus e-commerce
yang dimediasi melalui platform marketplace lebih
cenderung mudah diregulasi dibandingkan yang
ada di sosial media. Untuk itu mekanisme harus
diatur sedemikian rupa agar kedua ranah ini dapat
diperlakukan secara adil dengan perlakuan yang
sama. Intinya aturan ini harus segera digulirkan
dengan mempertimbangkan beragam variabel
terkait keberadaan pajak e-commerce sehingga
dapat menaikkan penerimaan pajak secara
signifikan.
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General
This Report was prepared by INDEF-Center of Innovation and Digital Economy (IDE INDEF), a research center wholly owned byInstitute for Development of
Economics and Finance (INDEF) or PT. Indef Eramadani.
The particulars contained herein were obtained from sources which we believe to be reliable but are not guaranteed by us and may be incomplete and may be
subject to change withoutnotice. The information is current as of the date of this document. Neither the author nor IDE INDEF assumes any obligation to update
the information or advise on further developments relatingto the topics or securities discussed. The opinions expressed are based upon the author(s) analysis and
interpretation of these particulars and are not to be construed as a solicitation oroffer to buy or sell the securities mentioned herein, and nothing in this Report
constitutes a representation that any investment strategy or recommendation contained herein is suitable orappropriate to a recipient’s individual circumstances. In
all cases, investors should conduct their own investigation and analysis of such information before taking or omitting to take anyaction in relation to securities or
markets that are analyzed in this Report. The Report alone is not intended to form the basis for an investment decision, or to replace any due diligence oranalytical
work required by you in making an investment decision.
This Report is for distribution only under such circumstances as may be permitted by applicable law. This Report is not directed at you if IDE INDEF or any
affiliate distributing this Report isprohibited or restricted by any legislation or regulation in any jurisdiction from making it available to you. You should satisfy
yourself before reading it that IDE INDEF is permitted to provide thisReport to you under relevant legislation and regulations.
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