
 1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Manusia adalah makhluk sosial yang mana hanya dapat bertahan 

hidup dengan interaksi terhadap sesama manusia lainnya. Interaksi-interaksi 

tersebut tidak hanya sebatas komunikasi antar individu, namun juga 

interaksi dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kebutuhan manusia 

yang kian kompleks pada akhirnya memaksa manusia untuk memenuhi 

kebutuhan masing-masing melalui transaksi komoditas. Pada awalnya, 

transaksi antar individu dilakukan dengan cara barter. Perkembangan zaman 

kemudian menyebabkan transaksi secara barter digantikan dengan transasksi 

menggunakan alat tukar, yang kita kenal dengan istilah uang. Transaksi 

menggunakan alat tukar atau kegiatan jual beli ini, telah mendorong 

perkembangan tata cara perdagangan. Tata cara perdagangan kemudian 

berkembang dengan adanya suatu perjanjian diantara kedua belah pihak 

yang sepakat mengadakan suatu perjanjian perdagangan yang di dalam 

perjanjian tersebut mengatur mengenai apa hak dan kewajiban masing-

masing pihak.  

Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi 

tanpa batas (borderless) dan  menyebabkan  perubahan  sosial  secara 

signifikan berlangsung demikian pesatnya.
1
 Perkembangan teknologi 

tersebut diantaranya adalah dengan penggunaan internet, yaitu teknologi 
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yang memungkinkan kita melakukan pertukaran informasi dengan siapapun 

dan dimanapun orang tersebut berada tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.  

Produk-produk yang ditawarkan melalui internet sangat bervariasi, 

dimulai dari obat tradisional sampai mobil mewah, mulai dari informasi 

penjualan baju-baju bekas hingga baju-baju bermerek serta mulai dari 

sepatu produksi dalam negeri hingga merek-merek terkenal produksi luar 

negeri. Semuanya tersaji hingga membuat kita terkesan serta tertarik untuk 

membelinya. Data mengenai barang produksi beserta penjelasan tentang 

kualitas dan kuantitasnya sudah tersedia, bahkan pembayaran langsung 

(purchasing) via kartu kredit dapat langsung dilaksanakan melalui jaringan 

net tersebut setelah segala yang berkaitan dengan transaksi itu jelas dan 

diterima.
2
 

Perkembangan teknologi internet telah melahirkan suatu dunia baru 

yang biasa disebut dengan dunia maya. Hadirnya dunia maya menyebabkan 

setiap individu memiliki hak dan kemampuan untuk berhubungan dengan 

individu lain tanpa ada batasan apapun yang menghalanginya. 

Perkembangan tersebut berakibat juga pada aspek sosial, dimana cara 

berhubungan antar manusia pun ikut berubah. Makin banyak kegiatan 

perekonomian dilakukan melalui media internet. Perdagangan misalnya, 

semakin banyak mengandalkan e-commerce sebagai media transaksi.
3
. 

Transaksi komoditas antar manusia pun berkembang menjadi transaksi 

secara elektronik yang dikenal dengan istilah e-commerce. Transaksi 
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elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan 

computer, jaringan computer, dan/ atau media elektronik lainnya.
4
 Namun, 

seiring perkembangan waktu, definisi e-commerce menjadi meluas. Saat ini, 

e-commerce diartikan tidak hanya penjualan dan pembelian melalui internet 

semata tetapi juga mencakup pelayanan pelanggan online dan pertukaran 

dokumen bisnis. 

Berkembangnya kegiatan usaha e-Commerce ternyata berhasil 

menggerakan roda perekonomian sebuah negara. Transaksi-transaksi yang 

terjadi memang sangat ramai dan menggiurkan, sehingga menarik minat 

pebisnis lainnya untuk mendayagunakan internet sebagai jalur pemasaran 

baru. Internet memungkinkan sebuah perusahaan kecil dan menengah untuk 

bersaing dengan perusahaan besar lainnya dan meraih peluang di pasar 

global. Daya tarik lain e-Commerce adalah jangkauan pasar yang tidak lagi 

terbatas pada sejumlah daerah atau dalam sebuah Negara, tetapi seluruh 

dunia. Ini tentunya yang membuat sebuah perusahaan kecil berpotensi 

mendunia. 

Internet dan e-commerce telah berkembang menjadi suatu industri 

baru yang sangat menjanjikan. Berbagai macam keunggulan atas 

perdagangan konvesional telah membuat e-commerce menjadi suatu bentuk 

bisnis baru. Terlepas dari boom internet di awal tahun 2000-an yang sempat 

terjatuh, industry ini kembali bangkit di decade dua abad ke-21 dan 

memberi harapan baru bagi penggunanya.
5
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Kemajuan teknologi pun tak terelakan dan penggunaan internet di 

Indonesia semakin meningkat. Dengan kemajuan teknologi yang sangat 

pesat menimbulkan adanya suatu gaya baru dalam sistem perdagangan. 

Beberapa tahun terakhir perdagangan melalui media internet semakin marak 

terjadi di Indonesia. Para pengusaha melihat  teknologi informasi ini sebagai 

ladang untuk mengembangkan usaha-usahanya. Kemajuan teknologi 

informasi telah mengubah berbagai bentuk prilaku dan pola-pola hubungan 

manusia hampir di semua bidang baik sosial, budaya, ekonomi, maupun 

dibidang lainnya. 

Perkembangan e-commerce selain dipicu oleh pesatnya kemajuan 

teknologi informasi dan komunikasi, juga dipengaruhi oleh kondisi 

perekonomian nasional yang terus membaik serta pertumbuhan masyarakat 

kelas menengah yang semakin meningkat. Banyak pelaku usaha yang 

kemudian tertarik mengembangkan bisnis online karena mereka menilai 

bisnis semacam ini memiliki banyak keunggulan dibandingkan mendirikan 

bisnis di dunia nyata. 

Membuka toko online (online shop) dianggap lebih murah 

dibandingkan mendirikan toko konvensional. Perdirian online shop tidak 

perlu perizinan yang sulit dan mahal seperti mendirikan toko konvensional. 

Pelanggan online shop bisa datang dari mana saja dari seluruh dunia, karena 

online shop tidak lagi dibatasi oleh tempat, waktu, dan jarak. Online shop 

juga tidak membutuhkan manajemen dan karyawan sebanyak di 

konvensional. Biaya operasional e-commerce relatif lebih murah 

dibandingkan toko konvensional. 
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Prospek e-commerce di Indonesia sangat menjanjikan karena semakin 

hari semakin banyak orang yang tertarik menggunakan internet untuk 

menunjang aktifitas sehari-hari. Survei yang dilakukan oleh Asosiasi 

Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) mengungkap bahwa 

lebih dari setengah penduduk Indonesia kini telah terhubung ke internet. 

Survei yang dilakukan sepanjang 2016 itu menemukan bahwa 132,7 juta 

orang Indonesia telah terhubung ke internet. Adapun total penduduk 

Indonesia sendiri sebanyak 256,2 juta orang.Hal ini mengindikasikan 

kenaikan 51,8 persen dibandingkan jumlah pengguna internet pada 2014 

lalu. Survei yang dilakukan APJII pada 2014 hanya ada 88 juta pengguna 

internet.
6
  

Belanja lewat internet semakin diminati di Indonesia. Berkembangnya 

situs jejaringan sosial turut meningkatkan prospek belanja online. Data 

eMarketer menunjukkan bahwa transaksi e-commerce Indonesia mencapai 

Rp 25,1 triliun pada 2014 dan akan naik menjadi Rp 69,8 triliun pada 2016, 

dengan kurs rupiah Rp 13.200 per dolar Amerika. Demikian pula pada 

2018, nilai perdagangan digital Indonesia akan terus naik menjadi Rp 144,1 

triliun.  

Jumlah populasi yang mencapai 250 juta penduduk membuat potensi 

perkembangan perdagangan elektronik Indonesia sangat besar. Hal itu 

didukung dengan penetrasi pengguna internet yang terus tumbuh, harga 

sambungan internet yang semakin terjangkau, serta antusiasme masyarakat 

dalam menggunakan internet untuk mendukung kehidupan sehari-hari. 
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di atas menunjukan bahwa terdapat peningkatan nilai transaksi di Indonesia.  

Transaksi jual beli melalui media internet, biasanya akan didahului 

oleh penawaran jual, penawaran beli dan penerimaan jual atau penerimaan 

beli. Sebelum itu mungkin terjadi penawaran secara elektronik, misalnya 

melalui website situs di internet atau melalui posting di mailing list dan 

newsgroup atau melalui undangan para costumer melalui model business to 

costumer.
8
 

Menurut Edmon Makarim, e-Commerce terbagi atas tiga segmen, 

yaitu :
9
  

1) Business to Business merupakan transaksi yang terjadi antara 

perusahaan dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual adalah sebuah 

perusahaan dan bukan perorangan. Biasanya transaksi ini dilakukan 

karena mereka telah saling mengetahui satu sama lain dan transaksi 
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jual beli tersebut dilakukan untuk menjalin kerja sama antara 

perusahaan.  

2) Customer to Customer merupakan transaksi jual beli yang terjadi 

antara individu dengan individu yang akan saling menjual barang.  

3) Customer to Business merupakan transaksi jual beli yang terjadi 

antara individu sebagai penjual dengan sebuah perusahaan sebagai 

pembelinya.  

E-Commerce kemudian membawa implikasi baru yang berbeda. Bagi 

kepentingan ekonomi, kehadiran e-Commerce cenderung mendorong 

kepada tindakan efisiensi yang sesungguhnya. Perdagangan seperti ini tidak 

lagi merupakan paper based economy, akan tetapi berubah menjadi digital 

electronic economy. Pemakaian benda tidak berwujud semakin tumbuh dan 

mungkin secara relatif akan mengalahkan penggunaan benda yang 

berwujud.
10

 Dalam pelaksanaannya, E-Commerce ini mengalami 

permasalahan khususnya yang berkaitan dengan kontrak, perlindungan 

konsumen, pajak, yurisdiksi dan digital signature.
11

 

Terkait yurisdiksi, masalah-masalah yang penting untuk diperhatikan 

salah satunya adalah penyelesaian sengketa yang ditentukan oleh para pihak 

dan/atau mengikuti kaedah dalam hukum perdagangan internasional. 

Permasalahan kontrak elektronik, misalnya bahwa kontrak perdagangan 

elektronik adalah sah ketika tercapai kesepakatan antara para pihak. Kontrak 

Perdagangan Elektronik sedikitnya harus memuat identitas para pihak, 

spesifikasi barang dan/atau jasa yang disepakati, legalitas barang dan/atau 
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jasa, nilai transaksi perdagangan, persyaratan dan jangka waktu 

pembayaran, prosedur operasional pengiriman barang dan atau jasa, dan 

prosedur pengembalian barang dan/atau jasa jika terjadi ketidaksesuaian 

dengan kesepakatan awal. 

Dengan penggunaan teknologi internet dalam dunia perdagangan ini 

telah banyak melahirkan perubahan yang mana bukan hanya dalam bidang 

ekonomi namun juga dalam dunia hukum, salah satunya dalam bidang 

perpajakan 

Pertumbuhan e-commerce di Indonesia memberikan tantangan baru 

terutama pada sektor pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan 

Pajak Penghasilan (PPh). Transaksi secara online  berpengaruh kepada 

pengakuan saat dan tempat terutang PPN karena transaksi yang dilakukan 

penjual dan pembeli tidak dapat bertemu secara langsung. Pengenaan PPN 

ditujukan bagi orang pribadi maupun badan usaha yang menghasilkan atau 

memproduksi Barang Kena Pajak (BKP), mengimpor, memperdagangkan, 

BKP dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan dalam lingkungan 

perusahaan atau pekerjaannya. 

Dengan berkembangnya transaksi e-commerce yang semakin pesat 

memberikan dampak positif bagi pelaku usaha atau konsumen dapat 

menikmati pasar secara global tanpa perlunya kehadiran fisik, namun pada 

sisi lain dapat mengakibatkan dampak negatif khususnya bagi negara-negara 

berkembang berupa hilangnya potensi penerimaan pajak. Keuntungan atau 

pendapatan yang diperoleh dalam transaksi online biasanya langsung masuk 

ke rekening penjual dan tidak dilaporkan sebagai penghasilan. Jika terjadi 
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penyerahan BKP maupun JKP harus memperhitungkan PPN dan PPhdalam 

transaksi tersebut. Hal ini berdampak tidak adanya beban untuk menghitung 

dan menyetor PPN. 

Menurut Prof. William Fox dan Donald Bruce dari Universitas 

Tennessee, e-commerce telah menyebabkan dua kehilangan pajak sekaligus. 

Pertama, e-commerce merupakan pengganti dan perluasan dari remote sales 

yang pajaknya tidak pernah dikumpulkan. Kedua, e-commerce yang 

merupakan subtitusi atau perluasan juga tidak terjangkau oleh peraturan 

pajak atau retribusi lokal, sekalipun yang terbaru. Inilah yang ditunding 

mengapa banyak pemerintah melihat e-commerce sebagai salah satu 

penyebab terbesar hilangnya penerimaan negara yang amat signifikan.
12

 

 Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang 

digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat 

Indonesia. Pajak adalah penerimaan penting yang akan digunakan oleh 

negara untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. 

Pengeluaran rutin dan pembangunan tersebut untuk pelaksanaan dan 

peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan 

kesejahteraan masyarakat.
13

 

Pajak mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kehidupan 

bernegara, khususnya sebagai sumber pembiayaan dan pembangunan 
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Negara. berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, 

yaitu :
14

 

1) Fungsi penerimaan  ( budgeter ) 

2) Fungsi mengatur ( regulator ) 

3) Fungsi Stabilitas 

4) Fungsi Redistribusi 

5) Fungsi Demokrasi 

Para pengusaha e-Commerce ini tetap dikenakan pajak usaha. 

Direktorat jendral pajak telah memetakan empat model transaksi e-

commerce, yaitu Online Marketplace, Classified Ads, Daily Deals dan 

Online Retail.
15

 Online Marketplace adalah kegiatan menyediakan tempat 

kegiatan usaha berupa toko internet sebagai Online Marketplace Merchant 

untuk menjual barang dan/atau jasa. Dalam model transaksi ini, ada 

imbalan, dalam bentuk rent fee atau registration fee, atas jasa penyediaan 

tempat dan/atau waktu memajang iklan barang dan/atau jasa dan melakukan 

penjualan di toko internet melalui mal internet. Selain itu, ada sejumlah 

uang yang dibayarkan oleh Online Marketplace Merchant ke penyelenggara 

Online Marketplace sebagai komisi atas jasa perantara pembayaran atas 

penjualan barang dan/atau jasa.  

Model transaksi e-commerce Classified Ads adalah kegiatan 

menyediakan tempat dan/atau waktu untuk memajang iklan barang dan/atau 

jasa yang dilakukan oleh pengiklan melalui situs yang disediakan oleh 
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Penyelenggaran Classified Ads. Kemudian pengiklan membayar sejumlah 

uang sebagai transaction fee kepada penyelenggara Classified Ads yang 

merupakan objek PPh dan PPN. Sedangkan, model ketiga yaitu Daily Deals 

mirip dengan Online Marketplace namun alat pembayaran yang digunakan 

berupa voucher. Model terakhir adalah Online Retail dimana kegiatan 

menjual barang dan/atau jasa yang dilakukan secara langsung oleh 

penyelenggara Online Retail kepada pembeli di situs Online Retail.  

Dalam keempat model transaksi e-commerce ini, ada pembayaran 

imbalan atau penghasilan karena jual-beli barang/atau jasa yang merupakan 

objek pajak Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

yang akan dikenakan pajak menurut aturan perpajakan yang berlaku.  

Namun, transaksi e-commerce seringkali tidak sederhana seperti pada 

model yang disebutkan tadi. Setidaknya, akan terjadi kondisi dimana 

transaksi e-commerce akan sulit dikenakan pajaknya. Kondisi pertama 

adalah transaksi melalui e-commerce mampu menembus batas geografis 

antar negara (borderless). Kedua, bentuk barang atau jasa yang 

diperjualbelikan dapat berformat digital seperti piranti lunak komputer, 

musik, majalah atau lainnya. Sehingga, dapat dikatakan bahwa transaksi 

fisik tidak diperlukan lagi dan digantikan dengan perpindahan bentuk digital 

saja. Ketiga, transaksi e-commerce terjadi begitu cepat di seluruh dunia 

dalam waktu singkat. Untuk itulah, tantangan sebenarnya dalam 

mengenakan pajak transaksi e-commerce adalah bagaimana membuat aturan 

khusus yang mampu menangkap potensi pajak atas transaksi e-commerce 

dengan kondisi-kondisi tadi.  
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Keunggulan dan keunikan karakter dari e-commerce ternyata juga 

memberikan dampak yang cukup besar terhadap aspek perpajakan. Praktisi 

dan ahli perpajakan berpendapat bahwa perlu diberlakukan mekanisme 

perpajakan yang khusus untuk transaksi e-commerce. 

Terdapat dua hal yang menjadi masalah perpajakan disebabkan oleh 

transaksi e-commerce. Pertama adalah pajak tidak langsung (indirect tax), 

yaitu pajak yang dikenakan terhadap barang konsumsi seperti halnya pada 

pajak pertambahan nilai (PPN). Kedua adalah terhadap pajak langsung 

(direct tax), yaitu pajak yang dikenakan secara langsung terhadap 

penghasilan atas suatu usaha sebuah perusahaan atau perorangan.
16

 

Dari sudut pandang pajak tidak langsung, ada dua masalah utama 

yang muncul berkenaan dengan e-commerce. Pertama, transaksi e-

commerce yang tanpa batas, sehinggal dapat menembus batas negara. 

dengan transaksi barang tak berwujud melalui jaringan online, sebuah 

barang yang dikonsumsi bias bebas  dari pengenaan pajak tidak langsung.
17

 

Kedua, bagaimana mendeteksi barang digital agar dapat menerapkan 

kepatuhan perpajakannya. Hal ini terjadi terutama ketika perdagangan 

barang digital tersebut melewati batas negara. ketika transaksi ini tidak 

dapat diketahui oleh otoritas pajak dikedua negara asal penjual dan pembeli, 

terdapat potensi pajak yang hilang.
18
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Untuk pajak penhasilan dalam pajak yang bersifat langung, ada 

beberapa masalah utama yang disebabkan oleh e-commerce.
19

 Pertama, 

penentuan bentuk usaha tetap/ permanent establishment (BUT). Dalam 

melakukan usaha secara konvesional, apabila sebuah perusahaan yang 

belokasi di luar negeri dan mempunyai perwakilan di dalam negeri dalam 

bentuk BUT yang mempunyai kegiatan usaha di dalam negeri, BUT tersebut 

akan dikenakan pajak atas usahanya tersebut sebagaimana layaknya wajib 

pajak. Namun, dengan karakteristik e-commerce, BUT tidak lagi diperlukan. 

Sementara itu subjek pajak luar negeri tersebut dapat melakukan usahanya 

di dalam negeri secara bebas.Kedua, menentukan negara mana yang berhak 

untuk menetapkan pajak atas penghasilan yang diperolah dari transaksi e-

commerce. Ketiga, kategorisasi penghasilan sehubungan degnan transaksi e-

commerce. 

Salah satu perusahaan e-commerce yang  mengalami masalah pajak 

adalah perusahaan Google. Dalam beberapa tahun terakhir, Google telah 

melakukan ekspansi besar, dari sekedar administrator mesin pencarian 

website terbesar di dunia, sampai dengan pemilik Youtube. Google Inc. 

didirikan di California pada 1998. Kemudian, pada 2011, pendapatan 

perusahaannya hampir mencapai US$38 miliar dengan profit sekitar US$ 10 

miliar. 

Tarif pajak efektif perusahaan pada tahun tersebut adalah 2,4%, 

walaupun tarif pajak menurut undang-undang pajak penghasilan Amerika 

pada saat itu adalah  35%. Pertanyaannya bagaimanakah Google berhasil 

                                                      
19

 ibid 
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mencapai efek pajak tersebut? 

Struktur Google dikenal dengan sebutan Double Irish Dutch Sandwich 

dikarenakan terdapatnya dua anak perusahaan Irlandia yang mengapit satu 

anak perusahaan Belanda, bagaikan roti (Irlandia) dengan isinya (Belanda) 

merupai suatu sandwich. 

 

 

 

Ilustrasi struktur Google dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Tahap pertama dalam struktur pajak Google adalah melakukan 

transfer intellectual property (IP) keluar dari Amerika. Manajemen Google 

telah mengantisipasi bahwa nilai IP Google akan meningkat seiring atau 

bahkan melampaui pertumbuhan perusahaan. Apabila IP tersebut 

dieksploitasikan dari Amerika, maka penghasilan yang dihasilkan oleh IP 

Google tersebut akan terkena dampak pajak yang berat, dikarenakan sistem 

pajak Amerika yang menerapkan tarif pajak yang tinggi. 
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Dengan demikian apabila IP Google tersebut ditempatkan di negara 

yang lebih bersahabat secara pajak maka Google mendapatkan penghematan 

pajak yang cukup signifikan. 

Adapun cara melakukan transfer IP agar transaksi transfer IP itu 

sendiri tidak terkena pajak yang besar adalah dengan cost sharing 

agreement. Perlu diperhatikan bahwa IP pada dasarnya bersifat intangible 

sehingga dapat dengan mudah direlokasikan ke tempat lain. 

Tahap kedua adalah menentukan negara di mana IP tersebut akan 

ditempatkan. Idealnya adalah negara dengan tarif pajak yang rendah. 

Dalam konteks ini Google telah mendirikan perusahaan Irlandia, 

namun dengan tempat manajemen efektif (ditentukan antara lain dari status 

subjek pajak direksi dan tempat dilakukannya meeting BOD) di Bermuda. 

Alasan dilakukan hal ini adalah agar anak perusahaan tersebut tidak 

mendapatkan status subjek pajak di negara manapun (stateless). 

Sebagai informasi anak perusahaan Google di Bermuda/Irlandia ini 

hanya mempunyai direksi dan tidak melakukan kegiatan bisnis yang aktif. 

Sebagai salah satu pemilik IP Google, anak perusahaan Irlandia 

mendapatkan penghasilan royalti dari lisensi IP Google. 

Tahap ketiga adalah pendirian anak perusahaan Irlandia yang kedua, 

yaitu Google Ireland Limited (GIL). 

GIL akan berfungsi sebagai pusat manajemen dan koordinasi aktivitas 

Google di seluruh dunia (EMEA). Pilihan untuk mendirikan perusahaan di 

Irlandia lagi dikarenakan oleh tarif pajak Irlandia yang cukup rendah 

(12,5%) dan untuk menggunakan loophole dalam peraturan Controlled 

Foreign Corporation (CFC) Amerika. 
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Secara singkat peraturan CFC ditujukan agar Amerika dapat memajaki 

anak perusahaan multinasional Amerika dengan deemed dividends, apabila 

anak perusahaan tersebut merupakan perusahaan pasif. 

Apabila peraturan CFC tidak ada, maka perusahaan-perusahaan dapat 

menyimpan penghasilannya di anak perusahaan di luar negeri tanpa 

dikenakan pajak di Amerika, karena pada prinsipnya Amerika baru dapat 

memajaki penghasilan tersebut ketika anak perusahaan memutuskan 

melakukan distribusi dividen kepada perusahaan induk di Amerika (efeknya 

adalah deferral of tax liability atau penundaan saat terkena pajak, sehingga 

terdapat keuntungan time value of money). 

Loophole peraturan CFC Amerika adalah dimungkinkannya untuk 

memperlakukan dua anak perusahaan di negara yang sama sebagai satu 

kesatuan entitas. Dengan demikian dari kacamata Amerika, anak perusahaan 

Google di Irlandia adalah perusahaan aktif (sebab GIL merupakan 

perusahaan aktif), sehingga tidak terkena peraturan CFC Amerika. 

Tahap keempat adalah pemanfaatan perusahaan Belanda sebagai 

perantara pembayaran royalti. Struktur Double Irish Dutch Sandwich 

ditujukan untuk perencanaan pajak pada pembayaran royalti (penghasilan 

yang dihasilkan oleh IP Google). 

Adapun aliran pembayaran royalti adalah sebagai berikut EMEA 

(perusahaan related maupun non-related yang memanfaatkan IP Google di 

Eropa, Timur Tengah maupun Asia) membayar royalti kepada GIL, GIL 

membayar royalti ke Belanda, dan terakhir Belanda membayar royalti ke 

Bermuda/Irlandia. 

Apabila Belanda tidak ada, maka GIL harus membayar royalti 
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langsung kepada Bermuda/Irlandia (yang bukan merupakan subjek pajak di 

negara manapun), pembayaran royalti tersebut dikenakan withholding tax di 

Irlandia. 

Dalam konteks ini Belanda dimanfaatkan sebagai perantara karena 

pembayaran royalti dari Belanda ke luar negeri tidak dikenakan withholding 

tax; dan pembayaran royalti dari GIL ke Belanda juga tidak dikenakan 

withholding tax karena terdapatnya directive royalty di komunitas Eropa. 

Pasalnya, Bermuda/Irlandia tidak dapat memanfaatkan directive ini 

karena Bermuda/Irlandia bukan merupakan subjek pajak di negara dalam 

komunitas Eropa, namun dalam kasus ini GIL dan Belanda sama-sama 

merupakan subjek pajak di negara yang merupakan anggota komunitas 

Eropa. 

Selain itu, Google telah mendapat tax ruling dari otoritas pajak 

Belanda, yang memungkinkan anak perusahaan Google Belanda dikenakan 

pajak yang rendah di Belanda, namun tetap mendapatkan status subjek pajak 

di Belanda. 

Dengan memperhitungkan semua langkah-langkah diatas tersebut, 

menurut Prof. Hans van den Hurk perhitungan tarif efektif Google dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

Penghasilan royalti diterima oleh GIL 1,000.00 

Asumsi: Spread yang dikenakan pajak di GIL (Irlandia) 2% -20.00 

Penghasilan royalti diterima oleh Belanda 980.00 

Asumsi: Spread yang dikenakan pajak di Belanda 0.2% -1.96 

Net royalti diterima Bermuda/Irlandia 978.04 
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Permasalahan pajak Google yang terjadi di Indonesia bermula saat 

Google mengembalikan Surat Perintah Pemeriksaan (SPP). Perusahaan 

teknologi asal Amerika Serikat (AS) tersebut selain menolak diperiksa, 

Google juga menolak penetapan status Badan Usaha Tetap (BUT). Padahal 

Google terdaftar sebagai badan hukum dalam negeri di Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Tiga, dengan status Penanaman Modal 

Asing (PMA) sejak 2011. Sehingga merasa tidak memiliki kewajiban untuk 

membayar pajak ke negara. 

Secara tidak kita sadari bahwa saat ini Google hampir menjadi 

sebagian dari aktivitas di dalam kehidupan sehari- hari kita. Tidak ada 

perusahaan lain yang dapat melakukan hal ini sebaik Google, bahkan 

Apple.Inc apalagi Alta Vista pun tidak. Maka tidak mengherankan apabila 

Google meraup keuntungan US$ 23,4 miliar pada tahun 2015.  

Bisnis yang dijalankan Google sangat besar. Mengutip situs 

eMarketer, belanja iklan digital secara global diperkirakan US$ 170,85 

miliar pada tahun 2015. Google menjadi pemain dominan dalam kategori 

iklan berbasis mesin pencari. eMarketer memperkirakan persentase 

kenaikan belanja iklan berbasis mesin pencari Google adalah 15,7 persen 

atau bertambah US$ 44,46 miliar pada 2015.  

Managing Director Mobile Marketing Association on Asia Pacific 

Limited Rohit Dadwal, dalam temu media, di Jakarta, menyebutkan 

sejumlah tren iklan digital yang terjadi di perangkat bergerak. Salah satunya 

video iklan yang diputar di Youtube semakin digemari pengguna ponsel 

pintar. Perusahaan penyedia aplikasi media sosial terus berkembang 
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membentuk platform. Mereka tidak lagi menawarkan fitur layanan pesan 

percakapan. Kini, mereka sudah mempunyai fitur hiburan dan iklan yang 

menunjang e-dagang. Project Director of Mobile Marketing Association di 

Indonesia Azalea Aina menyebutkan, penyedia layanan aplikasi dan konten 

melalui internet kini masif menawarkan layanan pemasangan iklan.
20

 

Google hanya menaruh fungsi pemasaran di Indonesia. Fungsi ini 

dijalankan PT Google Indonesia. Dengan demikian, Google hanya 

membayar biaya operasional dan komisi kepada PT Google Indonesia. Jadi, 

pajak yang dibayarkan Google hanya dikenai dari komisi itu saja. Sementara 

Pemerintah Indonesia berkeinginan agar semua penghasilan yang berasal 

dari Indonesia dikenai pajak di Indonesia. Di sinilah pertarungannya. 

Permasalahannya, nilai pajak dari fungsi pemasaran sangat kecil. Tak 

sebanding dengan penghasilan yang diperoleh dari Indonesia.
21

 

Diketahui, transaksi bisnis periklanan digital di Indonesia pada tahun 

2015 saja mencapai US$ 850 juta atau sekitar Rp 11,6 triliun. Pemerintah 

mengatakan 70 persen dari angka itu adalah kontribusi Google dan 

Facebook. 

Masalah pajak Google tak cuma terjadi di Indonesia, namun juga 

beberapa negara Eropa. Di Inggris, pada Januari lalu Google sepakat 

membayar tax settlement sebesar 130 juta poundsterling. Bagi sebagian 

                                                      
20

 

http://tekno.kompas.com/read/2016/09/30/20120057/kasus.pajak.google.jadi.momentum.menata.k

edaulatan.cyber.ri 
21

 

http://tekno.kompas.com/read/2016/09/30/20120057/kasus.pajak.google.jadi.momentum.menata.k

edaulatan.cyber.ri 

http://indeks.kompas.com/tag/google-indonesia
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orang jumlah tersebut masih sangat kecil dibandingkan pendapatan Google 

di negeri itu yang mencapai miliaran poundsterling selama 10 tahun. 

Memberlakukan pajak e-commerce ini ternyata tidak semudah yang 

dipikirkan banyak orang, sebab model bisnis atau usaha berbasis e-

commerce tidak memiliki bentuk fisik seperti bisnis konvensional. Dengan 

tidak adanya bentuk fisik ini yang mempersulit untuk pengecekan pajaknya. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis menyusun tesis 

dengan judul “TINJAUAN YURIDIS ATAS PENERAPAN PAJAK 

TERHADAP E-COMMERCE” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan, 

maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :  

1. Bagaimana ketentuan Peraturan Perndang-Undangan Perpajakan 

mengatur perdagangan dalam skema e-Commerce? 

2. Bagaimana penerapan pajak bagi pelaku usaha e-Commerce?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang dilakujan oleh penulis adalah: 

1. Untuk menelusuri dan menganalisis peraturan perundang-

undangan perpajakan yang mengatur tentang pajak e-commerce. 

2. Untuk menelusuri dan menganalisis proses perpajakan terhadap 

pelaku usaha e-Commerce yang dilakukan oleh Ditjen Pajak 

dalam transaksi elektronik di Indonesia. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat penelitian yang penulis lakukan adalah: 

1. Segi Akademik 

Dari penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi 

pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perpajakan dalam 

kaitannya dengan e-commerce. 

 

2. Segi Praktek 

Penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan acuan bagi Direktorat 

Jendral Pajak, pemerintah, para praktisi hukum serta masyarakat luas 

berkaitan dengan pajak E-commerce. Disamping itu, diharapkan 

melalui penelitian ini dapat dihasilkan suatu rekomendasi bagaimana 

penerapan pajak terhadap E-commerce. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulis akan memberikan penjelasan secara singkat mengenai masing-

masing bab yang terdapat di dalam penelitian ini agar diperoleh gambaran 

mengenai alur pembahasan yang akan dilakukan penulis. Pada penelitian 

ini, penulisan akan dibagi ke dalam lima bab, sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN  

Dalam Bab I Pendahuluan akan dibahas mengenai latar 

belakang timbulnya masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
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BAB II TINJUAN PUSTAKA 

Dalam Bab II Tinjuan Pustaka, penulis akan membagi 

kedalam dua sub bab yaitu Landasan Teori dan Landasan 

Konseptual. Dalam landasan teori akan diuraikan mengenai 

konsep dasar dari pajak, e-commerce, serta teori-teori 

sehubungan dengan hukum pajak. Kemudian pada sub bab 

landasan konseptual berisi pengertian mengenai hukum 

pajak, jenis-jenis pajak,  dan jenis-jenis e-Commerce. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam Bab III Metode Penelitian akan dibahas mengenai 

jenis penelitian, prosedur pengumpulan bahan penelitian 

yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, bahan hukum tersier, dan wawancara, kemudian 

sifat analisis yakni pendekatan yang digunakan, serta 

hambatan-hambatan dalam penulisan dan 

peanggulangannya.  

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS 

Dalam Bab IV Hasil dan Analisis, penulis akan 

membaginya dalam dua sub bab yakni: 

1. Memaparkan dan menganalisis ketentutan undang-

undang perpajakan dan mengenai pajak bagi e-

Commerce 
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2. Memaparkan dan menganalisis penerapan pembebanan 

pajak dalam e-commerce market place di Indonesia. 

Bagaimana seharusnya Direktorat Jendral Pajak dalam  

penerapan membebankan pajak. 

 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab V Kesimpulan dan Saran akan berisi kesimpulan dari 

hasil penelitian yang dilakukan dikaitkan dengan rumusan 

masalah yang ada pada bab sebelumnya serta saran dari 

penulis mengenai apa yang seharusnya.  

  




