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Latar Belakang

• Penggunaan jasa layanan fintech semakin meluas dengan adanya berbagai macam produk layanan pembayaran elektronik
yang dapat mempermudah transaksi dalam berbagai aktivitas ekonomi: 9 dari 10 pengguna internet di Indonesia telah
menggunakan beberapa bentuk pembayaran elektronik dalam aktivitas transaksinya; dengan 7 dari 10 orang Indonesia
memiliki preferensi untuk menggunakan e-wallet sebagai metode pembayaran elektronik (Jakpat, 2020).

• Penggunaan e-wallet diperkirakan akan meningkat mencapai total nilai transaksi sebesar US $ 25 milyar di tahun 2023 dari
US$ 1,5 milyar di tahun 2018 (iPrice Group Research, 2018).

• Digitalisasi sektor keuangan dan perbankan seperti e-wallet membantu meningkatkan inklusi keuangan serta jumlah
transaksi bisnis yang juga mengakomodasi peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk pengembangan
UMKM yang mendapatkan kemudahan dalam memasarkan dan menjual produk-produk UMKM.

• Salah satu kebijakan terbaru di sektor teknologi keuangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah adalah pengenaan PPN
terhadap penyelenggara teknologi keuangan atas transaksi yang dilakukan di platform:

• Peraturan Menteri Keuangan No. 69 Tahun 2022 tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Atas
Penyelenggaraan Teknologi Finansial di mana PPN untuk teknologi finansial diatur secara khusus dengan jabaran
jenis layanan yang dikenakan PPN termasuk penyediaan jasa pembayaran seperti uang elektronik, dompet
elektronik, dan transfer dana. Sedangkan untuk jasa keuangan sendiri sebelumnya dikecualikan dari pengenaan PPN
di UU Cipta Kerja namun direvisi di UU HPP menjadi kelompok jasa yang terutang PPN tetapi diberikan fasilitas
pembebasan sesuai dengan ketentuan Pasal 16B ayat (1a) huruf j UU HPP.

• Hal ini dinilai sebagai bentuk perlakukan yang tidak sama dari sisi perpajakan. Di sisi lain, pemberlakuan PPN tersebut
sudah tepat karena penyelenggara Fintech merupakan perusahaan teknologi.



Perspektif: advokasi perlakuan yang sama
antara industri fintech dan perbankan

• Seperti halnya lembaga keuangan pada umumnya, seperti perbankan, pembiayaan, dan asuransi, 
industri fintech juga merupakan lembaga jasa keuangan lainnya yang juga diatur dan diawasi oleh 
Otoritas Jasa Keuangan. 

• Selain harus memenuhi persyaratan, seperti modal usaha, infrastruktur, dan kelembagaan, industri
fintech juga diwajibkan melakukan Know Your Customer (KYC), mitigasi resiko, credit scoring dan 
sebagainya baik kepada konsumen maupun mitra seperti investor atau pemberi pinjaman.

• Terdapat kebutuhan kredit yang cukup besar yang belum dapat dipenuhi oleh sektor perbankan, 
dimana industri fintech P2P lending telah menutupi sebagian dari kebutuhan tersebut. Selain itu, 
industri juga terus berupaya menurunkan tingkat bunga sebagai upaya agar dapat menyalurkan
pinjaman lebih besar lagi guna menutup gap kebutuhan kredit.

• Pengenaan PPN pada sektor fintech dianggap akan berimbas pada meningkatnya biaya pinjaman
kepada konsumen.

• Saat ini, pinjaman kepada sektor produktif, seperti UMKM lebih tinggi (54%) daripada pinjaman ke
sektor konsumtif (46%). Oleh karena itu, kenaikan PPN dianggap akan menghambat pinjaman
kepada sektor produktif yang sedang tumbuh dan mempengaruhi inklusi keuangan di sektor tersebut.



Perspektif: advokasi penerapan PPN pada 
industri fintech

Sumber: Badan Kebijakan Fiskal (2022)
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Tujuan dan Ruang Lingkup Studi

Mengidentifikasi model bisnis
Fintech di Indonesia

1 Melakukan telaah terhadap
regulasi terkait Fintech dan 
jasa keuangan yang terkait
dengan PPN di Indonesia

2

Mengidentifikasi dasar
perbedaan kebijakan PPN 
antara Fintech dan perbankan
di Indonesia

3
Benchmark penerapan PPN di 
sektor Fintech di negara lain

4 Mengelaborasi dampak
hipotetik dari pembebasan
PPN atas Fintech terhadap
perekonomian
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Menganalisis dasar pengenaan PPN di sektor fintech di Indonesia dan dampak ekonomi pembebasan PPN pada jasa teknologi finansial
P2P lending dan jasa pembayaran serta merekomendasikan kebijakan terkait perpajakan untuk dapat meningkatkan dampak positif yang
mungkin mempengaruhi sektor teknologi finansial maupun perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Secara khusus, kajian ini bertujuan untuk:

Secara Umum, kajian ini bertujuan untuk:



Metode Penelitian

Telaah literature dan peraturan untuk mengumpulkan berbagai
literatur yang membahas kebijakan PPN di sektor Fintech. Literatur
dapat berupa studi terdahulu yang dipublikasi di jurnal internasional
dan nasional bereputasi, studi yang dilakukan oleh lembaga
internasional dan nasional, peraturan yang berlaku, dan sebagainya.

Wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait yang memiliki
wewenang terkait PPN di sektor Fintech, seperti Kementerian
Keuangan (DJP dan BKF) dan asosiasi (AFPI dan AFTECH).

Kualitatif Kuantitatif

Model Computable General Equilibrium (CGE) merupakan model 
keseimbangan makroekonomi yang digunakan untuk melihat kaitan
antara satu sektor dengan sektor-sektor ekonomi lainnya. Dengan
menggunakan model ini, dapat dilihat dampak dari adanya shock 
berupa investasi di suatu sektor terhadap sektor-sektor lainnya. 

6



Kerangka Regulasi



UU HPP diterbitkan pada tanggal 29 Oktober 2021 di antaranya mengatur perubahan ketentuan tarif PPh dan PPN, serta program 

pengungkapan sukarela atau yang dikenal dengan tax amnesty jilid II.

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) 
UU No. 7 Tahun 2021

UU HPP terdiri dari 9 bab;

1. Bab I Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup (Pasal 1)

2. Bab II Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan (Pasal 2)

3. Bab III Pajak Penghasilan (Pasal 3)

4. Bab IV Pajak Pertambahan Nilaii (Pasal 4)

5. Bab V Program Pengungkapan Sukarela Wajib

Pajak (Pasal 5-12)

6. Bab VI Pajak Karbon (Pasal 13)

7. Bab VII Cukai (Pasal 14)

8. Bab VIII Ketentuan Peralihan (Pasal 15)

9. Bab IX Ketentuan Penutup (Pasal 16-19)

Secara keseluruhan inti dari UU

HPP mencakup:

1. Bebas PPN bagi Kebutuhan Pokok

2. PPN dengan Tarif Tunggal

3. Keringanan Pajak UMKM

4. Tarif Pajak Progresif PPh OP

5. Perubahan Tarif Pajak PPh Badan

6. Pajak Natura

7. NIK sebagai NPWP

8. Perubahan Tarif PPN

9. Penghapusan dan Pembebasan PPN

10. Perubahan tentang Sanksi Pajak



Ketentuan Terkait Pajak Pertambahan Nilai
UU HPP No.7 Tahun 2021

Sektor yang Tidak Dikenakan PPN Sektor dengan Penghapusan PPN Sektor dengan PPN Bebas Terbatas

Makanan maupun minuman yang disajikan
oleh warung makan, restoran, hotel dan 

sejenisnya.

Barang yang merupakan hasil dari aktivitas
pengeboran atau pertambangan yang asalnya
adalah mengambil langsung dari sumbernya.

Barang-barang golongan kebutuhan pokok
yang sifatnya sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat.

Emas batangan, surat berharga dan uang.
Jasa pengiriman surat yang menggunakan

perangko
Jasa pelayanan bidang medis.

Jasa bidang keagamaan Jasa penyiaran yang sifatnya bukan iklan Jasa pelayanan bidang sosial.

Jasa bidang kesenian dan hiburan
Jasa telepon umum yang memakai koin/uang 

logam.
Jasa bidang keuangan

Jasa bidang perhotelan.
Jasa pengiriman uang yang menggunakan

wesel.
Jasa bidang asuransi.

Jasa yang disediakan pemerintah untuk
menjalankan sistem pemerintahan secara

umum.
Jasa bidang pendidikan.

Jasa bidang catering dan boga. Jasa angkutan umum baik darat, laut

maupun udara di wilayah dalam negeri.

Jasa bidang tenaga kerja.



Bunga atas pinjaman dalam transaksi P2P dianggap sebagai pendapatan pemberi pinjaman. Penghasilan ini dikenakan pajak

penghasilan (pasal 2 PMK 69). Penghasilan tersebut kemudian harus dilaporkan dalam pengembalian pajak tahunan

pemberi pinjaman.

Berdasarkan pasal 3 PMK 69, tarif pajak penghasilan atas bunga pinjaman disesuaikan dengan status pemberi pinjaman:

PPh untuk pendapatan bunga transaksi P2P 

PMK No.69/PMK.03/2022
Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Status Pemberi Pinjaman Dasar Hukum Tarif Tarif yang Berlaku

Wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha 
tetap

Pasal 23 dari UU PPh 15% dari total pendapatan bunga kotor

Wajib pajak asing Pasal 26 dari UU PPh 20% dari total pendapatan bunga kotor
Atau sesuai nilai yang disepakati dalam
perjanjian pajak yang berlaku

Pajak penghasilan tersebut kemudian harus dipotong oleh operator P2P yang secara sah telah memperoleh lisensi P2P dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

dan/atau terdaftar di OJK. Dalam hal bunga tidak dibayarkan melalui operator P2P, pendapatan pajak harus dipotong oleh peminjam.
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PMK No.69/PMK.03/2022
Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Layanan pembayaran
termasuk kegiatan e-money, e-wallet, 

switching, kliring dan payment gateway, 

penyelesaian akhir dan transfer dana.

Penyelesaian investasi

Manajemen Investasi Asuransi online (insurtech)

Equity crowdfunding Layanan P2P

Layanan dukungan pasar

Layanan dukungan keuangan

digital dan aktivitas layanan

keuangan lainnya
termasuk eco crowdfunding, 

pembiayaan digital syariah, ewaqf dan 

e-zakat, robo nasihat dan penilaian

kredit, perdagangan faktur, 

voucher/token, dan produk berbasis

blockchain lainnya.

Berdasarkan PMK 69, jasa Penyelenggara Teknologi Finansial berikut ini dikenakan PPN:

PPN atas Jasa yang disediakan oleh Penyelenggara Teknologi Finansial

1 2 3 4

5 6 7 8
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✓ Perusahaan yang menyelenggarakan penyedia jasa
pembayaran dan telah diangkat sebagai Pengusaha
Kena Pajak.

✓ PPN dikenakan atas biaya, komisi, tingkat diskonto
pedagang atau pertimbangan lain (sebagaimana
berlaku) yang diperoleh dari layanan yang diberikan
kepada konsumen.

✓ PPN tidak akan dikenakan atas nilai nominal
transaksi (bonus, dst).. Objek PPN uang elektronik
adalah biaya administrasi yang dikenakan oleh
penerbit kepada konsumen. PPN atas jasa transfer
dana dalam satu bank dibebaskan

Perusahaan Penyedia Jasa 
Pembayaran

✓ Penyelenggara penyelesaian transaksi
investasi yang telah ditunjuk sebagai
Pengusaha Kena Pajak.

✓ PPN dikenakan atas biaya, komisi, atau
biaya lain atas nama dan bentuk lain yang
diterima oleh badan tersebut.

Penyelenggara equity 
crowdfunding

✓ Penyelenggara equity crowdfunding
(penghimpunan modal) yang telah
ditunjuk sebagai Pengusaha Kena
Pajak.

✓ PPN dikenakan atas biaya, komisi,
atau biaya lain atas nama dan bentuk
lain yang diterima oleh badan
tersebut.

Penyelenggara P2P (Layanan
Pinjam Meminjam)

✓ Penyelenggara P2P yang telah ditunjuk
sebagai Pengusaha Kena Pajak.

✓ PPN dikenakan atas biaya, komisi, atau
biaya lain atas nama dan bentuk lain
yang diterima oleh badan tersebut.

Penyelenggara Pengelolaan Investasi

✓ Manajer Investasi yang telah diangkat sebagai
Pengusaha Kena Pajak.

✓ PPN adalah atas biaya, komisi, atau biaya lain atas
nama dan bentuk lain yang diterima oleh badan
tersebut.

✓ PMK 69 membebaskan PPN atas jasa penempatan
dana oleh investor kepada penerbit efek atau
instrumen keuangan lainnya melalui sarana
komunikasi elektronik yang disediakan oleh
Manajer Investasi.

Penyelenggara Penyedia
Produk Asuransi Online

✓ Penyelenggara asuransi online yang telah
ditunjuk sebagai Pengusaha Kena Pajak.

✓ PPN adalah atas biaya, komisi, atau biaya
lain atas nama dan bentuk lain yang
diterima oleh badan tersebut.

Penyelenggara Jasa 
Penunjang Pasar

✓ Penyelenggara jasa penunjang pasar
yang telah ditunjuk sebagai Pengusaha
Kena Pajak.

✓ PPN adalah atas biaya, komisi, atau
biaya lain atas nama dan bentuk lain
yang diterima oleh badan tersebut.

Penyelenggara Layanan Pendukung
Keuangan Digital dan Aktivitas

Jasa Keuangan Lainnya

✓ Penyelenggara jasa penunjang
keuangan digital lainnya yang telah
ditunjuk sebagai Pengusaha Kena Pajak.

✓ PPN adalah atas biaya, komisi, atau
biaya lain atas nama dan bentuk lain
yang diterima oleh badan tersebut.

PMK No.69/PMK.03/2022
PMK 69 mewajibkan entitas berikut untuk memungut, menyerahkan, dan melaporkan PPN (tarif PPN akan didasarkan pada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 11%):

Penyelenggara Penyelesaian
Transaksi (Settlement) Investasi



Telaah Literatur

Hubungan PPN dan Pertumbuhan Ekonomi

Penerapan PPN pada Industri Fintech di Negara Lain

Landasan Teoritis “Level Playing Field” pada Regulasi Fintech



Temuan Empiris Hubungan PPN dan 
Pertumbuhan Ekonomi

No. Penulis Lokasi Temuan

Negara maju

1. Ebeke dan Ehrhart (2011) Negara-negara maju Pengenaan PPN menghasilkan penurunan volatilitas penerimaan 
pajak

2. Ormaechea dan Morozumi 
(2021)

Negara-negara OECD Meningkatkan basis PPN dengan melalui pengurangan tarif dan 
pengecualian yang lebih sedikit dapat meningkatkan pertumbuhan 
jangka panjang

3. Alm dan El- Ganany (2013) Negara Uni Eropa Kenaikan tarif PPN dapat menyebabkan pengurangan konsumsi 
agregat jangka pendek dan jangka panjang

4. Ferede dan Dahlby (2012) Kanada Perubahan dari provincial retail sales ke provincial VAT mendorong 
pertumbuhan melalui dampak positif terhadap investasi.



No. Penulis Lokasi Hasil

Negara berkembang

1. Emmanuel (2019 Nigeria 1% kenaikan PPN memicu pertumbuhan PDB sebesar 1,47%

2. Asogra dan Nkolika (2013) Nigeria Terdapat dampak positif PPN terhadap pembangunan ekonomi dan 
manusia.

3. Chiricu (2019) Eropa Selatan • Terdapat dampak positif PPN terhadap pertumbuhan ekonomi;
• Selain itu, terdapat dampak negatif yaitu penurunan 

pendapatan konsumen.

4. Benjasak & Bhattarai (2019) Thailand Kenaikan tarif PPN memiliki efek bermacam-macam pada output 
ekonomi tergantung pada jenis sektor

5. Bacareza , Vazquez, dan Vulovic 
(2013)

Amerika Latin Pajak konsumsi (terutama PPN) berpengaruh positif terhadap 
pertumbuhan ekonomi

6. Luc (2014) Afrika Selatan Peningkatan tarif PPN mengurangi PDB dalam jangka pendek, tetapi 
meningkatkan PDB dalam jangka panjang

7. Institut Studi Fiskal (2011) 40 Negara Efek jangka panjang dari PPN dan komponennya, seperti tarif 
standar dan efisiensi C, baik pada konsumsi agregat atau 
pertumbuhan PDB dapat diabaikan

Temuan Empiris Hubungan PPN dan 
Pertumbuhan Ekonomi



• Fintech berkembang di seluruh negara di dunia, namun tingkat

adopsi fintech berbeda-beda di tiap negara. 

• Misalnya, volume transaksi mobile payment di China mencapai

16% PDB China,  namun hanya mencapai kurang dari 1% di 

Amerika Serikat, Brazil, dan India. Volume transaksi mobile 

payment di Indonesia adalah sekitar 0.08% PDB pada tahun

2017 (BIS, 2020)

• Di negara berkembang, mobile payment populer karena

kepemilikan telepon seluler yang lebih tinggi dibandingkan

dengan kepemilikan akun bank (BIS, 2020).

• Faktor penyebab perbedaan tingkat adopsi antarnegara:

• Perbedaan perkembangan teknologi;

• Unmet demand;

• Regulasi yang mendukung dan industri yang kompetitif;

• Perkembangan demografi.

Volume Transaksi Tahunan Mobile Payment, Beberapa
Negara Terpilih (% PDB), 2017

Sumber: BIS (2020)

Perkembangan Fintech di Negara Lain



Aturan Pajak untuk Transaksi Elektronik
di Beberapa Negara Terpilih (1/2)

Negara Tarif Pajak Mulai Berlaku

Filipina Pengenaan PPN sebesar 12% kepada penyedia layanan digital (digital service providers (DSP)) 
yang beroperasi melalui platform online. Pengenaan PPN tersebut ditujukan untuk 
menghasilkan sumber penerimaan baru untuk membantu pemerintah menangani dampak
pandemic Covid-19

2021

Ghana 1.5% dari nilai transaksi elektronik dengan nominal minimal GHs100 (USD13)

Transaksi yang dikenakan e-levy
1. Transfer mobile money dilakukan antara e-wallet untuk e-money issuer yang sama. 
2. Transfers dari e-wallet untuk e-money dari satu e-money issuer ke e-money issuer yang 

lain. 
3. Transfer dari akun rekening bank ke mobile money wallet.
4. Transfer dari mobile money wallet ke akun rekening bank.
5. Bank transfer untuk instant pay digital platform

Pengirim transfer menanggung beban pajak tersebut kecuali untuk inward remittance di mana 
penerima transfer yang akan menanggung beban pajak.

2022

Tanzania Pungutan pajak terbaru memiliki nilai hingga 2,87% dari nilai transaksi. Selain potongan tarif
pajak, pemerintah juga menetapkan potongan 10% untuk biaya yang berhubungan dengan 
transfer uang dari mobile operator

2021



Negara Tarif Pajak

Australia Secara umum, perusahaan fintech di Australia dikenakan 5 jenis pajak, yaitu (1) pajak perusahaan, (2) pajak barang dan jasa
(Goods and Services Tax, GST), (3) pajak capital gains, (4) pajak penghasilan, dan (5) pajak lainnya.
Terkait dengan GST, produk fintech tidak mendapatkan pengecualian dalam pengenaannya. Untuk P2P lending, fintech
sebagai intermediary yang melaksanakan jasa dikenakan GST berdasarkan fee yang dikenakan sebesar 10%. Sedangkan, 
pemberi dana dan penerima dana tidak dikenakan GST.

Korea 
Selatan

Perusahaan fintech di Korea Selatan pada umumnya dikenakan pajak seperti perusahaan umumnya (misalnya pajak
perusahaan dan pajak penghasilan) dengan beberapa insentif pajak. Penggunaan E-wallet justru akan diberikan
pengurangan pajak pendapatan bagi penggunanya. Kemudian, pada produk P2P lending, tidak ada PPN atau GST yang 
dikenakan pada jasa yang disediakan perusahaan fintech. 

Hong Kong Saat ini, PPN ataupun GST tidak dikenakan di Hong Kong sehingga perusahaan penyedia P2P lending tidak dikenakan PPN 
atas jasa yang diberikan. Selain itu, pengisian E-money seperti Octopus Card tidak dikenakan biaya tambahan ketika
melakukan pengisian saldo.

Uni Eropa Layanan keuangan dan asuransi merupakan layanan yang tidak dikenakan PPN di Uni Eropa, tetapi kriteria untuk 
pengecualian ini belum ditentukan dalam undang-undang. Oleh karena itu, saat ini sedang berlangsung peninjauan aturan
mengenai pengenaan PPN dengan mempertimbangkan tiga hal: i) kurangnya netralitas PPN, ii) ketidakpastian hukum untuk 
pelaku bisnis, dan iii) biaya administrasi dan peraturan yang tinggi.

Aturan Pajak untuk Transaksi Elektronik
di Beberapa Negara Terpilih (2/2)



Level Playing Field untuk 
Regulasi Fintech

19

• Kebijakan publik memiliki tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Restoy, 2021).

• Pemerintah mencapai tujuan tersebut dengan menentukan intermediate goals, seperti efisiensi ekonomi,
stabilitas keuangan, integritas pasar, atau perlindungan konsumen.

• Pasar yang kompetitif juga menjadi salah satu intermediate goals karena mendorong alokasi sumber daya
yang efisien dan inovasi.

• Kebijakan yang bertujuan untuk memastikan level playing field antara semua pelaku pasar merupakan salah
satu instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan pasar yang kompetitif.

• Penting untuk dicatat bahwa kebijakan yang bertujuan pada satu intermediate goals bisa jadi memiliki efek
yang tidak diinginkan (unintended consequences) pada tujuan yang lain. Misalnya, perlu trade-off antara
stabilitas keuangan dan kompetisi.

• Pencapaian level playing field, misalnya antara bank dan fintech, hanya dapat dipertimbangkan setelah
tujuan dengan prioritas lebih tinggi, misalnya stabilitas keuangan, integritas pasar, perlindungan konsumen,
atau persaingan usaha, terpenuhi.



Activity and Entity-Based Rules

Activity-based rules Entity-based rules
Aturan ini terdiri dari persyaratan yang harus dipenuhi oleh
semua institusi yang menawarkan layanan tertentu, misalnya
penjaminan kredit, layanan pembayaran, atau intermediasi
investasi.

Aturan ini berisi persyaratan yang dikenakan pada institusi dengan
izin tertentu. Izin ini berisikan daftar kegiatan yang dapat dilakukan
oleh suatu entitas. Misalnya, penyedia layanan keuangan di
Amerika Serikat atau lembaga pembayaran di Uni Eropa merupakan
badan hukum yang boleh menyediakan serangkaian layanan
pembayaran. Contoh lainnya, badan usaha yang harus mematuhi
aturan kehati-hatian adalah bank di Amerika Serikat dan lembaga
kredit di Uni Eropa.



Regulasi untuk Penyedia Jasa 
Keuangan

1. Activity-based rules

Perlindungan konsumen, anti-money laundering (AML), dan counter-terrorism financing (CFT) merupakan contoh
tujuan yang cukup diatur menggunakan activity-based rules. Aturan untuk perlindungan konsumen produk
keuangan mencakup kewajiban transparansi, mobilitas antar penyedia layanan, kebijakan harga, dan promosi
yang bertanggung jawab untuk produk keuangan. Meskipun persyaratan khusus dapat bervariasi di seluruh
produk/aktivitas, hanya ada sedikit alasan untuk memberlakukan aturan yang heterogen pada para penyedia
layanan keuangan.

2. Entity-based rules

Peraturan yang penuh kehati-hatian bertujuan untuk mengatasi dampak kegagalan lembaga keuangan terhadap
stabilitas sistem keuangan. Mempertimbangkan bahwa risiko stabilitas sistem keuangan berasal dari kerentanan
neraca lembaga keuangan, prudential regulations harus ditetapkan sebagai entity-based rules.

3. Kombinasi activity-based rules dan entity-based rules

Entity-based rules juga dapat dikenakan untuk platform non-bank besar lainnya yang menawarkan beragam
layanan ke sejumlah besar agen yang mencakup lembaga keuangan. misalnya layanan cloud.



Metode Perhitungan:

Dampak Ekonomi Pembebasan PPN pada Sektor Fintech: 

P2P Lending dan Jasa Pembayaran



Pembebasan VAT 
Fintech

Stimulus bagi
Fintech

OUTPUT 
Naik

PDB Naik PPN Naik

Impor Naik
Pajak Bea 

Masuk Naik

Profit 
Perusahaan 

Naik

PPh Badan
Naik

Upah TK 
Naik

PPh Orang
Naik

Jumlah
Tenaga

Kerja Naik

Penerimaan PPN Fintech menurun

Efek
spillover

Sumber: LPEM FEB UI

Kerangka Berpikir Konseptual Dampak
Kebijakan PPN Fintech
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Pembebasan PPN di sektor Fintech

Sektor fintech tumbuh

Biaya operasional menurun

Dampak terhadap faktor untuk meminjam (borrowing factors):
• Proses pinjaman yang lebih cepat (Beck, 2007; Nkundabanyanga et al., 2014; Abbasov and Alizada, 

2016)
• Tingkat bunga yang lebih menarik (Yusgiantoro, 2018; Wangmo, 2015; Beck, 2007)
• Biaya proses menurun (Duan et al., 2009; Abbasov and Alizada, 2016; Beck, 2007)
• Persetujuan kredit/jumlah pinjaman yang meningkat (Cziráky et al., 2005; Herzenstein et al., 2008)
• Fleksibilitas pinjaman meningkat (Nkundabanyanga et al., 2014; Wangmo, 2015)
• Alternatif skema pembayaran meningkat (Saini, 2016)

Respon pasar terhadap kinerja fintech dan prospek masa depannya berdasarkan pertumbuhannya (Bordalo
et al., 2020; Heaton & Lucas, 1999).

Intensi UKM dan non-UKM menggunakan platform P2P

Transmisi dampak pembebasan PPN terhadap
pertumbuhan sektor Fintech P2P lending



Pembebasan PPN di sektor Fintech

Sektor fintech tumbuh

Biaya operasional menurun

Dampak:
- Biaya transaksi yang lebih rendah, likuiditas dan kelayakan kredit yang lebih tinggi (Islam, Muzi, and 
Rodriguez Meza 2018)

Respon pasar terhadap kinerja fintech dan prospek masa depannya berdasarkan pertumbuhannya (Bordalo
et al., 2020; Heaton & Lucas, 1999).

Akses keuangan dan pendalaman keuangan meningkat (Sahay et al., 2020)

Transmisi dampak pembebasan PPN terhadap
pertumbuhan sektor Fintech jasa pembayaran



Skenario Stimulus pada 
Perekonomian
1. Formulasi shock apabila diasumsikan beban PPN yang seharusnya tidak dibebaskan, ditanggung oleh konsumen
akhir:

i. Nominal potensi PPN yang diterima negara diasumsikan sebagai penurunan margin harga produsen dan
konsumen

ii. Perlu ada asumsi proporsi dari penurunan margin tersebut, berapa yang dinikmati oleh peminjam
lending konsumtif dan produktif

iii. Untuk konsumen lending konsumtif, penurunan margin akan digunakan untuk meningkatkan konsumsi
rumah tangga

iv. Untuk konsumen lending produktif (perusahaan/UMKM), penurunan margin digunakan untuk
peningkatan skala usaha.

v. Shock dari kedua agen ekonomi ini akan dilihat dampaknya terhadap PDB nasional, penyerapan TK,
output sektoral, dan konsumsi RT.

2. Formulasi shock apabila diasumsikan beban PPN yang seharusnya tidak dibebaskan ditanggung oleh perusahaan
fintech adalah sebagai berikut:

i. Nominal potensi PPN yang diterima negara diasumsikan sebagai tambahan profit terhadap perusahaan
fintech

ii. Tambahan profit digunakan untuk meningkatkan skala usaha dengan peningkatan demand input secara
proporsional (reinvestasi)

iii. Poin 2 dirumuskan dengan asumsi profit ratio tidak ditingkatkan
iv. Peningkatan skala usaha akan dilihat dampaknya terhadap PDB nasional, penyerapan tenaga kerja, dan

output sektoral



Asumsi Perhitungan Dampak Ekonomi Pembebasan PPN 
pada Sektor Fintech P2P Lending: Apabila Stimulus Direinvestasikan

Nilai stimulus dari pembebeasan PPN 
di sektor fintech pada berbagai
skenario dihitung

Stimulus 
tersebut

dipetakan ke
dalam sektor-

sektor
perekonomian

Keterkaitan antarsektor

Dimasukkan ke dalam model Computable General Euilibrium

Sektor:

• Pertambangan dan Penggalian
• Industri manufaktur
• Listrik, gas, dan air
• Konstruksi
• Perdagangan, hotel, dan restoran
• Angkutan dan komunikasi
• Keuangan, sewa bangunan, dan jasa perusahaan
• Jasa pemerintahan dan jasa lainnya

Diterjemahkan
ke dalam
indikator

pengganda

Dampak Pengganda

1. Nilai Tambah (PDB)
2. Pendapatan Rumah Tangga
3. Tenaga Kerja

1
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Hasil Perhitungan:

Dampak Ekonomi Pembebasan PPN pada Sektor Fintech: 

P2P Lending dan Jasa Pembayaran



PDB Tingkat Upah Tenaga Kerja Konsumsi Investasi
Penerimaan Pajak

(Rp Triliun)

0.012 – 0.023 0.007 – 0.014 0.004 – 0.007 0.012 – 0.022 0.003 – 0.006 1.24 – 2.34

Dampak terhadap Indikator Makroekonomi

(dalam % perubahan dari “business as usual”)

• Dampak ekonomi yang dihasilkan dari tidak diterapkannya PPN pada P2P Lending dan Payment memberikan tambahan PDB sebesar

0.012% hingga 0.023% atau sekitar Rp2.15 Triliun hingga Rp3.94 Triliun.

• Lebih lanjut, tidak diterapkannya PPN pada P2P akan meningkatnya penciptaan lapangan kerja sebesar 0.004% dan tingkat upah

mencapai 0.007%.

• Konsumsi rumah tangga juga diestimasi meningkat antara 0.012% hingga 0.022% atau sekitar Rp1.14 Triliun – Rp2.11 Triliun

• Di sisi lain, dampak terhadap investasi berpotensi meningkatkan nilai investasi hingga 0.003% - 0.006%.

• Dari sisi penerimaan negara, penerimaan pajak diestimasi meningkat antara Rop1.24 Triliun hingga Rp2.34 Triliun

• Pembebasan PPN di sektor fintech akan memberikan tambahan penerimaan pajak sebesar Rp0 hingga Rp6 Miliar

Dampak Makroekonomi Nasional –
Pembebasan PPN Diasumsikan Meningkatkan Konsumsi
Rumah Tangga



Dampak terhadap Indikator Makroekonomi

(dalam % perubahan dari “business as usual”)

• Dampak ekonomi yang dihasilkan dari tidak diterapkannya PPN pada P2P Lending dan Payment memberikan tambahan PDB sebesar

0.018% hingga 0.034% atau sekitar Rp3.13 Triliun hingga Rp5.88 Triliun.

• Lebih lanjut, tidak diterapkannya PPN pada P2P akan meningkatnya penciptaan lapangan kerja sebesar 0.012% dan tingkat upah

mencapai 0.024%.

• Konsumsi rumah tangga juga diestimasi meningkat antara 0.006% hingga 0.012% atau sekitar Rp1.94 Triliun – Rp3.64 Triliun

• Di sisi lain, dampak terhadap investasi berpotensi meningkatkan nilai investasi hingga 0.007% - 0.014%.

• Dari sisi penerimaan negara, penerimaan pajak diestimasi meningkat antara Rp1.51 Triliun hingga Rp2.84 Triliun

• Pembebasan PPN di sektor fintech akan memberikan tambahan penerimaan pajak sebesar Rp269 hingga Rp506 Miliar

PDB Tingkat Upah Tenaga Kerja Konsumsi Investasi
Penerimaan Pajak

(Rp Triliun)

0.018 – 0.034 0.012 – 0.024 0.006 – 0.012 0.021 – 0.039 0.007 – 0.014 1.51 – 2.84

Dampak Makroekonomi Nasional –
Pembebasan PPN Diasumsikan Direinvestasi oleh Perusahaan 
Fintech



Kesimpulan dan 
Rekomendasi



Kesimpulan

1. Industri Fintech merupakan sektor usaha yang bersifat inovatif dan disruptif, sehingga memiliki
pertumbuhan yang eksponensial.

2. Diperkirakan bahwa industri Fintech akan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan
kebutuhan masyarakat yang belum dapat dipenuhi oleh sektor keuangan konvensional.

3. Kebijakan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai diterapkan pada penyelenggaraan teknologi
finansial, namun kebijakan ini dianggap sebagai bentuk perlakuan yang tidak sama dengan sektor jasa
keuangan lainnya yang diberikan fasilitas pembebasan sesuai dengan ketentuan Pasal 16B ayat (1a) huruf j
Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

4. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, studi ini menemukan terdapat dua perspektif
utama di dalam melihat kebijakan penerapan PPN pada sektor teknologi finansial: 1) Perspektif advokasi
persamaan perlakuan dari sisi penerapan PPN dengan sektor jasa keuangan lainnya, dan 2) Perspektif
advokasi pengenaan PPN pada sektor jasa teknologi keuangan.

5. Perspektif advokasi persamaan perlakuan dari sisi penerapan PPN didasari oleh pertimbangan bahwa
industri Fintech juga merupakan lembaga jasa keuangan yang diawasi ketat oleh Regulator yang diharuskan
memenuhi persyaratan tertentu dan menyediakan layanan yang sama dengan jasa keuangan lainnya.



6. Di sisi lain, perspektif advokasi penerapan PPN pada industri Fintech didasarkan pada kenyataan bahwa
industri Fintech hanya sebagai perantara yang menyediakan platform untuk pemberi pinjaman dan
peminjam melakukan transaksi.

7. Di tengah perbedaan kedua perspektif tersebut, studi ini mencoba melihat bagaimana dampak ekonomi
apabila industri Fintech, khususnya P2P lending dan jasa pembayaran, memperoleh fasilitas pembebasan
PPN sebagaimana sektor jasa keuangan lainnya, untuk memberikan panduan kepada pemangku kepentingan
terkait respon yang dapat diambil.

8. Berdasarkan hasil perhitungan, studi ini menemukan bahwa dengan skenario Reinvestasi—dimana
peningkatan kinerja keuangan akibat pembebasan PPN akan mendorong peningkatan skala usaha—
diperkirakan akan berdampak:

• memberikan tambahan PDB sebesar 0.018% hingga 0.034% atau sekitar Rp3.13 triliun hingga
Rp5.88 Triliun

• meningkatkan penciptaan lapangan kerja sebesar 0.012% dan tingkat upah mencapai 0.024%

• meningkatkan konsumsi rumah tangga sebesar 0.006% hingga 0.012% atau sekitar Rp1.94 triliun –
Rp3.64 triliun

• meningkatkan nilai investasi hingga 0.007% - 0.014%

• meningkatkan penerimaan pajak total sebesar Rp1.51 triliun hingga Rp2.84 triliun

• memberikan tambahan penerimaan pajak bersih sebesar Rp269 miliar hingga Rp506 miliar setelah
dikurangi potensi penerimaan pajak PPN yang hilang dari industri Fintech

Kesimpulan



9. Dengan berkembangnya sektor fintech dan peluang perannya yang masih sangat besar di Indonesia, hasil
perhitungan dampak ekonomi mengisyaratkan bahwa potensi dampak ekonomi dan fiskal yang akan dihasilkan
juga tinggi.

Kesimpulan



Rekomendasi

Bagi Regulator:

Dengan masih besarnya potensi pertumbuhan industri Fintech di Indonesia dan dengan dampak positif yang
diberikan bagi perekonomian, perlu dipertimbangkan untuk memberikan fasilitas pembebasan PPN pada sektor
Fintech, khususnya bagi pengguna di sektor produktif, seperti UMKM yang masih membutuhkan pendanaan dan
belum dapat didanai oleh sektor jasa keuangan lainnya. Hal ini karena sektor UMKM menjadi pilar penting dalam
perekonomian Indonesia dan juga menjadi awal mula pemulihan ekonomi nasional.

Bagi Pelaku Industri:

Menjaga agar biaya yang dikenakan kepada pengguna berada pada tingkat yang kompetitif dibandingkan sumber
pendanaan lain mengingat masih tingginya potenti pertumbuhan di sektor Fintech. Perlu adanya pemantauan
secara berkala untuk mengevaluasi biaya platform dibandingkan dengan sumber pendanaan alternatif untuk
melihat kemauan dan kemampuan membayar dari pengguna.



Rekomendasi

Studi lebih lanjut:

Meskipun studi ini berhasil memperlihatkan potensi dampak positif dari pembebasan PPN
pada sektor fintech, namun studi ini memiliki keterbatasan, terutama dari sisi perspektif
ilmu hukum dalam menilai kebijakan tersebut. Oleh karenanya, diperlukan studi lebih
lanjut untuk menilai kelayakan kebijakan tersebut dari perspektif ilmu hukum.



Terima Kasih
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