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Kebijakan Pemerintah Indonesia Terkait Izin Usaha dan Pajak  

untuk Pelaku Usaha Luar Negeri E-Commerce 

 
 
 

Gambaran Umum 
 
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tertanggal 19 Mei 2020 tentang Ketentuan 
Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui 
Sistem Elektronik (“Permendag 50/2020”) merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah 
Nomor 80 Tahun 2019 tertanggal 25 November 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik 
yang mengatur mengenai pelaksanaan yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha, dalam hal ini adalah 
penyelenggara perdagangan (dan pedagang) melalui sistem elektronik (“PPMSE”). 
 
Salah satu hal pokok yang diatur dalam Permendag 50/2020 adalah ketentuan bagi setiap pelaku usaha 
daring untuk wajib memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha PPMSE (baik PPMSE dalam 
negeri maupun luar negeri). Selain kewajiban memiliki izin usaha, lebih lanjut bagi PPMSE luar negeri 
juga akan dipungut pajak pertambahan nilai ("PPN") atas pemanfaatan produk digital (luar negeri) dalam 
perdagangan melalui sistem elektronik (“PMSE”) yang diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak 
Nomor Per-12/Pj/2020 Tahun 2020 tertanggal 25 Juni 2020 tentang Batasan Kriteria Tertentu 
Pemungut Serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan 
Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah 
Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (“Perdirjen Pajak 
12/2020”). 
 
ARMA Update ini akan membahas mengenai dampak kedua kebijakan tersebut terhadap pelaku usaha 
luar negeri yang terdiri atas pedagang luar negeri yang merupakan pelaku usaha yang melakukan PMSE 
baik dengan sarana yang dibuat dan dikelola sendiri secara langsung, atau melalui sarana milik pihak 
PPMSE, atau Sistem Elektronik (sebagaimana di definisikan lebih lanjut di bawah ini) lainnya yang 
menyediakan sarana PMSE yang berasal dari luar Negara Indonesia ("PPMSE Luar Negeri"). PPMSE 
Luar Negeri sendiri adalah pelaku usaha luar negeri yang terdiri dari warga negara asing atau badan usaha 
yang didirikan dan berkedudukan di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
melakukan kegiatan PMSE di wilayah negara Republik Indonesia.  
 
 
Apa itu PMSE? 
 
PMSE adalah perdagangan barang dan/atau jasa yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian 
perangkat dan prosedur elektronik.1 Perdagangan itu sendiri diartikan sebagai tatanan kegiatan yang 
terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah Negara 
dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.2  
 
Sedangkan sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi 
mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, 
mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik ("Sistem Elektronik").3 Dengan kemajuan 

 
1 Pasal 1 angka 2 Permendag 50/2020 
2 Pasal 1 angka 1 Permendag 50/2020 
3 Pasal 1 angka 3 Permendag 50/2020 
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zaman dan maraknya PMSE, membuat Pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Perdagangan 
"Kemendag") membuat suatu aturan khusus mengenai PMSE ini dalam Permendag 50/2020.  
 

 
Apa saja Kewajiban dari PPMSE Luar Negeri? 
 
PPMSE Luar Negeri untuk dapat melakukan kegiatannya wajib mendaftarkan nomor, nama, dan instansi 
penerbit izin usaha dari negara asal yang masih berlaku kepada PPMSE dalam negeri yang menyediakan 
sarana komunikasi elektronik untuk PPMSE Luar Negeri. PPMSE Luar Negeri wajib memiliki Surat Izin 
Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing di bidang Perdagangan melalui Sistem Elektronik 
(“SIUP3A”). Dengan adanya SIUP3A, artinya usaha yang dijalankan oleh PPMSE Luar Negeri diakui 
oleh Pemerintah Indonesia, sehingga usahanya tersebut memperoleh perlindungan hukum.  
 
Selain itu, PPMSE Luar Negeri yang memiliki kriteria sebagai berikut, wajib menunjuk perwakilan yang 
berkedudukan di Indonesia yang dapat bertindak atas nama PPMSE tersebut4: 
 

a) telah melakukan transaksi dengan lebih dari 1.000 (seribu) konsumen dalam periode satu tahun; 
dan/atau 

b) telah melakukan pengiriman paket sebanyak lebih dari 1.000 (seribu) paket pembelian konsumen 
dalam periode satu tahun. 

 
Terkait kriteria tersebut, Kemendag membentuk tim untuk melakukan penilaian atas hal tersebut dan 
penunjukan perwakilan sebagaimana dimaksud harus sesuai dengan ketentuan Kantor Perwakilan 
Perusahaan Perdagangan Asing di bidang Perdagangan melalui Sistem Elektronik (“KP3A”).5 
 
KP3A sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat mewakili 1 (satu) PPMSE Luar Negeri, berdasarkan 
persetujuan PPMSE Luar Negeri yang diwakilkan, dan berlokasi di wilayah Negara Indonesia. KP3A ini 
sendiri diwajibkan memiliki SIUP3A yang diajukan melalui sistem Online Single Submission (OSS) dengan 
melengkapi persyaratan:6 
 

a) bukti penunjukan KP3A bidang PMSE sebagai perwakilan oleh PPMSE Luar Negeri yang telah 
dilegalisir oleh Notaris dan Surat Keterangan dari Atase Perdagangan Republik Indonesia; 

b) rekaman anggaran dasar PPMSE Luar Negeri (dalam Bahasa Indonesia); 
c) bukti diri pimpinan KP3A bidang PMSE; 
d) surat pernyataan jumlah tenaga kerja yang digunakan dan surat keterangan kerja; 
e) menyampaikan alamat situs web dan/atau nama aplikasi dari PPMSE luar negeri yang diwakilkan; 

dan 
f) menyampaikan nomor kontak dan/atau alamat email layanan pengaduan konsumen dari PPMSE 

luar negeri yang diwakilkan.  
 
SIUP3 sebagaimana dimaksud di atas berlaku sebagai izin usaha kantor cabang PPMSE Luar Negeri yang 
diwakilkan, dan berlaku sepanjang KP3A masih melakukan kegiatan usaha. 
 
 
Apa Sanksi-sanksi atas Pelanggaran dari PPMSE Luar Negeri? 
 

Permendag 50/2020 mengatur mengenai sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan 
yang dimuat dalamnya berupa:7 
 
a) bagi PPMSE Luar Negeri yang melanggar ketentuan perizinan dan/atau mengenai kewajiban 

pembukaan kantor perwakilan di Indonesia, dikenakan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali, 

 
4 Pasal 15 Permendag 50/2020 
5 Pasal 25 Permendag 50/2020 
6 Pasal 26 ayat (3) Permendag 50/2020 
7 Pasal 45 Permendag 50/2020 
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yang apabila tidak dihiraukan akan dimasukkan ke dalam daftar hitam, dan hingga perintah 
penghentian kegiatan usaha (dengan pemblokiran layanan sementara); dan 

 
b) bagi KP3A yang melanggar setiap ketentuan mengenai kewajibannya, dikenakan peringatan tertulis 

paling banyak 3 (tiga) kali, yang apabila tidak dihiraukan ditindaklanjuti dengan Perintah 
Penghentian kegiatan KP3A bidang PMSE. 

 
 
Apa saja Objek yang Dapat Dikenakan PPN? 
 
Perdirjen Pajak 12/2020 ini khusus mengatur mengenai PPN, terhadap PPN dikenakan atas pemanfaatan 
Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean 
di dalam Daerah Pabean melalui PMSE. 
 
Kemudian, yang dimaksud dengan Barang Tidak Berwujud biasanya disebut barang digital, yang berarti 
barang tidak berwujud yang berbentuk informasi elektronik atau digital meliputi barang yang merupakan 
hasil konversi atau pengalihwujudan maupun barang yang secara orisinalnya berbentuk elektronik, 
termasuk tetapi tidak terbatas pada peranti lunak, multimedia, dan/atau data elektronik8 ("Barang Tidak 
Berwujud"). Sedangkan Jasa Tidak Berwujud atau Jasa Digital adalah jasa yang dikirim melalui internet 
atau jaringan elektronik, bersifat otomatis atau hanya melibatkan sedikit campur tangan manusia, dan 
tidak mungkin untuk memastikannya tanpa adanya teknologi informasi, termasuk tetapi tidak terbatas 
pada layanan jasa berbasis peranti lunak (“Jasa Tidak Berwujud"). 
 
 
Apa Ketentuan Mengenai Pemungutan PPN? 
 
PPMSE Luar Negeri wajib memungut, menyetorkan, dan melaporkan pungutan PPN atas Barang Tidak 
Berwujud dan Jasa Tidak Berwujud kepada setiap konsumen Barang Tidak Berwujud dan Jasa Tidak 
Berwujud yang dibeli dari PPMSE Luar Negeri. 
 
Direktur Jenderal Pajak dapat menunjuk pelaku usaha PMSE sebagai Pemungut PPN yang memenuhi 
Batasan kriteria tertentu dengan menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Adapun batasan 
kriteria tersebut adalah:9  
 

a. nilai transaksi dengan Pembeli di Indonesia melebihi Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah) 
dalam 1 (satu) tahun atau Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dalam 1 (satu) bulan; dan/atau  

b. jumlah yang mengakses di Indonesia melebihi 12.000 (dua belas ribu) dalam 1 (satu) tahun atau 
1.000 (seribu) dalam 1 (satu) bulan. 

 
Dalam Perdirjen Pajak 12/2020 ini, disebutkan bahwa jumlah PPN yang wajib dipungut oleh PPMSE 
Luar Negeri adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Atas PPN 
yang dipungut, wajib dibuatkan bukti pungut PPN, yang berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau 
dokumen sejenisnya yang menyatakan pemungutan PPN telah dilakukan.  
 
PPMSE Luar Negeri wajib menyetorkan PPN yang dipungut untuk setiap masa pajak paling lama 
diterima oleh bank/pos persepsi atau lembaga persepsi lainnya pada akhir bulan berikutnya setelah masa 
pajak berakhir.10 
 
 
 
 
 

 
8  Pasal 1 angka 7 Perdirjen Pajak 12/2020 
9  Pasal 4 Perdirjen Pajak 12/2020 
10 Pasal 10 ayat (1) Perdirjen Pajak 12/2020 
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Bagaimana Prosedur Mengenai Penyetoran PPN oleh PPSE Luar Negeri? 
 
PPMSE Luar Negeri dapat melakukan penyetoran PPN yang dipungut sebagaimana dimaksud    
di atas dengan menggunakan:11 
 

a. mata uang Rupiah, dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri 
Keuangan yang berlaku pada tanggal penyetoran;  

b. mata uang Dolar Amerika Serikat; atau  
c. mata uang asing lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. 
 

Dalam hal penyetoran PPN dalam mata uang Dolar Amerika Serikat atau mata uang asing lainnya, 
penyetoran dilakukan ke kas negara melalui bank persepsi mata uang asing atau lembaga persepsi lainnya 
yang melayani penerimaan negara dalam mata uang asing.12 
 
 
Apa Ketentuan Mengenai Pelaporan PPN? 
 
PPMSE Luar Negeri wajib melaporkan PPN yang telah dipungut dan disetorkan secara triwulanan untuk 
periode tiga masa pajak.13 Laporan tersebut dapat diperlakukan sebagai surat pemberitahuan (SPT) Masa 
PPN PMSE. Laporan rincian transaksi sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat, nomor dan tanggal 
bukti pungut PPN, jumlah pembayaran, tidak termasuk PPN yang dipungut  pada setiap bukti pungut 
PPN, dan jumlah PPN yang dipungut pada setiap bukti pungut PPN. 
 
Laporan tersebut dibuat dalam bentuk elektronik, dan dilaporkan melalui aplikasi atau sistem yang 
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Laporan dapat dibuat dalam bahasa Indonesia atau bahasa 
Inggris, dengan menggunakan mata uang yang dipilih oleh pelaku usaha dalam aplikasi atau sistem 
Direktur Jenderal Pajak. 
 
 
Silakan hubungi Dewi Sekar Arum (dewi.arum@arma-law.com), Rudi Bachtiar 
(rudi.bachtiar@armalaw.com) atau Ryoichi Inoue (ryiochi.inuoe@miura-partners.com) untuk 
informasi lebih lanjut.  
 
 
 
Disclaimer:  
This ARMA Update is the property of ARMA Law and is intended to provide general information and should not be 
treated as legal advice, nor shall it be relied upon by any party for any circumstance. ARMA Law have no intention to 
provide specific legal advice with regard to this ARMA Update.  
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