
Rudiantara mengatakan, pihaknya 
segera menerbitkan permen tentang 
OTT sesudah Google  membayar 
kewajiban pajak periklanannya kepada 
Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan. 
Permen akan memberikan kekuatan 
hukum yang lebih mengikat kepada 
semua OTT asing yang beroperasi 
di Indonesia, antara lain Google, Fa-
cebook, Twitter, WhatsApp, Google, 
Netflix, Spotify, hingga Line, untuk 
membayar semua kewajiban pajaknya 
tanpa kecuali.

“Kalau benar sudah selesai pajak 
Google, ini akan mempermulus dike-
luarkannya permen tentang OTT. 
Nanti, saya koordinasi dulu dengan 
Menkeu, itu kan baru dipublik, kali 
aja salah. Nanti peraturannya tentang 
BUT,” ujar Chief RA, panggilan akrab 
Menkominfo, saat acara buka puasa 
bersama para mitra di Kementerian 
Komunikasi dan Informatika (Kem-
kominfo), Jakarta, Rabu (14/6) sore.

Menurut dia, permen menkominfo 
tentang OTT nantinya kemungkinan 
sama isinya seperti SE Menkominfo 
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyedi-
aan Layanan Aplikasi Melalui Internet 
dan dengan beberapa tambahan peny-
empurnaan. Permen yang merupakan 
peningkatan dari SE tersebut akan 
dibuat setelah ada kepastian Google 
melunasi kewajiban pajak iklannya 

kepada Ditjen Pajak.
Rudiantara menjelaskan, SE Men-

kominfo Nomor 3 Tahun 2016 perlu 
ditingkatkan posisinya menjadi per-
men agar lebih mempunyai kekuatan 
hukum. Selama ini, SE masih berupa 
imbauan dan belum memiliki imp-
likasi hukum jika tak diikuti. Jika SE 
ditingkatkan menjadi permen, pelang-
garnya akan berhadapan dengan UU 
di atasnya dan bisa diperkarakan di 
pengadilan.      

“Jadi, kalau permen itu nanti akan 
ada sanksi. Kalau dia melanggar, naik 
ke atas, ke UU-nya apa, misalnya UU 
Telekomunikasi. Kedudukan SE den-
gan permen legal standing-nya beda,” 
tegasnya. 

Menkominfo telah menerbitkan SE 
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyedi-
aan Layanan Aplikasi Melalui Internet 
pada akhir Maret 2016. Inti dari isi SE 
adalah meminta kepada OTT asing 
agar berbadan hukum Indonesia. Hal 
itu penting dilakukan karena  terkait 
layanan dan perlindungan kepada 
konsumen (consumer services dan 
consumer protection), serta kesetaraan 
di depan hukum (level playing field) 
dengan OTT nasional. 

SE menyebutkan bahwa penyedia 
layanan OTT adalah berbagai jasa 
yang memanfaatkan jaringan teleko-
munikasi berbasis protokol internet, 

seperti aplikasi perpesanan instan, 
panggilan suara, panggilan video, 
hingga penyimpanan data, dan tran-
saksi keuangan. 

OTT juga menyangkut penyedi-
aan informasi digital yang terdiri 
atas tulisan, suara, gambar, animasi, 
musik, video, film, permainan (game), 
atau kombinasi dari sebagian dan/
atau semuanya dalam bentuk aliran 
(streaming), atau unduhan (download). 
Penyediaan informasi digital tersebut 
dijalankan melalui jaringan telekomu-
nikasi berbasis internet.

Dari penjelasan tersebut, Facebook, 
Twitter, WhatsApp, Google, Netflix, 
hingga Spotify yang berasal dari luar 
negeri tergolong sebagai OTT yang 
diatur. Selain itu, ada perusahaan-
perusahaan penyedia konten lokal atau 
yang bekerja sama dengan operator tel-
ekomunikasi, misalnya layanan stream-
ing Tribe, media sosial Sebangsa, atau 
aplikasi pesan instan Catfish.

Pajak OTT  
Pada kesempatan Rabu sore, Ru-

diantara juga menegaskan bahwa 
tunggakan pajak periklanan Google 
yang informasinya sudah dibayar 
kepada Ditjen Pajak bukanlah yang 
terbesar dan satu-satunya. Sebab, ada 
OTT asing lain yang juga menjual 
ruang (space) iklan di Indonesia yang 
nilai tunggakan pajaknya lebih besar 
daripada Google.     

“Saya kasih qlue-nya ya, Google bu-
kan yang paling besar (dalam urusan 
tunggakan pajak),” ujar dia, tanpa mau 
menjelaskan OTT asing penunggak 
pajak terbesar kepada Ditjen Pajak, sep-
erti dilakukan oleh Google dan lainnya.

Namun, Chief RA mengaku sangat 
bersyukur dan ikut senang jika me-
mang benar Google telah memenuhi 
kewajiban pajaknya. Sebab, hal terse-
but melalui perjuangan pemerintah In-
donesia yang panjang dengan Google 
Asia Pasific Pte Ltd yang berkantor di 
Singapura. Keberhasilan tersebut pun 
akan mendorong OTT lain membayar 
kewajiban pajaknya. 
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 JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika 
(Kemkominfo) Rudiantara segera menerbitkan 
peraturan menteri (permen) tentang layanan 
aplikasi melalui internet (over the top/OTT). Hal itu 
akan dilakukan untuk mendorong OTT, terutama 
yang asing agar mau berbadan usaha tetap (BUT) 
Indonesia dan memenuhi  semua kewajiban 
pajaknya, termasuk pajak periklanan, seperti Google. 

JAKARTA -- PT Exabytes Network 
Indonesia, sebuah perusahaan web 
hosting Indonesia, berkomitmen 
untuk membantu para pelaku usaha 
kecil dan menengah (UKM) dalam 
menyediakan layanan online.  Layanan 
yang diberikan mulai dari domain, web 
hosting, desain web, e-commerce, dan 
digital marketing untuk menunjang 
pertumbuhan bisnisnya.

Sejak Maret 2017, Exabytes Indo-
nesia telah meluncurkan beberapa 
program, di antaranya program Grow 
untuk pelaku UKM dan program 
Blogger untuk para blogger. Program 
Grow diawali dari kepedulian Exabytes 
terhadap besarnya jumlah pengguna 
Facebook yang memanfaatkannya 
sebagai sarana utama untuk menjual 
dan mempromosikan produk mereka, 
dimulai dari fesyen wanita dan per-
lengkapan bayi, produk makanan, 
produk elektronik, serta kebutuhan 
lainnya.

Tidak hanya berjualan melalui Fa-

cebook, para pelaku UKM juga banyak 
menggunakan jasa media sosial lain, 
seperti Instagram dan Twitter, atau 
menggunakan sarana marketplace 
e-commerce yang sudah ada seperti 
Tokopedia, Lazada, serta Google Ad-
sense.

Country Manager Exabytes Indo-
nesia Indra Hartawan mengatakan, 
melalui program Grow, Exabytes 
mengalokasikan 5.000 paket program 
Grow yang berupa domain beserta 
email 5GB secara gratis senilai RP 2,4 
milyar kepada para pelaku UKM yang 
berjualan melalui Facebook Page, blog, 
atau berbagai platform media sosial 
lainnya.

“Sampai hari ini, ada 8.401 dari total 
pendaftar program Grow dan 2.395 
akun telah kami aktifkan. Angka ini 
masih separuh dari 5.000 paket yang 
dialokasikan. Hanya pemohon yang 
memenuhi persyaratan akan kami 
berikan, sehingga program ini tepat 
sasaran dan dapat membantu pelaku 

usaha kecil sebagai langkah awal untuk 
memulai bisnis mereka,” kata Indra, 
dalam keterangannya, baru-baru ini.

Menurut dia, ada beberapa keun-
tungan yang diberikan oleh Exabytes 
melalui program Grow, di antaranya 
dengan mendapatkan 1 domain dan 
email 5GB secara gratis selama satu 
tahun. Para pelaku UKM pun dapat 
mengalokasikan modal usahanya 
untuk kebutuhan yang lain.

Penggunaan domain diyakini akan 
mempermudah customer untuk meng-
ingat alamat toko online. Karena, 
jika sebelumnya alamat toko online 
seperti www.facebook.com/toko-jilbab-
kartika akan disingkat menjadi www.
tokojilbabkartika.net, di mana domain 
tersebut juga akan diarahkan ke Face-
book Page, toko online, atau blog UKM. 

“Para pelaku UKM juga bisa me-
manfaatkan fasilitas email profesional 
dengan kapasitas 5GB untuk berko-
munikasi ke para pelanggan toko,” 
jelasnya. (man)

Pajak GooGle Bukan yanG TerBesar

kerja sama
Co-Founder dan CFO Bukalapak Muhammad Fajrin Rasyid (kiri) dan Dirut TIKI Yulina Hastuti (kanan) saat  penandatanganan perjan-
jian kerja sama (MoU) dalam mengoptimalkan jasa layanan pengiriman barang di Kantor Bukalapak, Jakarta, kemarin.  Kerja sama 
ini untuk memberikan layanan pengiriman tepat waktu bagi konsumen dan pembeli.
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