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MOTTO 

 

IT’S NEVER TOO LATE TO  

BE WHOEVER YOU WANT TO BE 

I HOPE YOU LIVE A LIFE 

YOU’RE PROUD OF, 

 

AND IF YOU FIND THAT YOU’RE NOT, 

I HOPE YOU HAVE THE STRENGTH TO START OVER 

 

-F. SCOTT F- 
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RINGKASAN 

Hany Puji Lestari, 2018, Analisis Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas 

Transaksi Penjualan Kayu Melalui E-Commerce (Studi Kasus Pada Perum 

Perhutani Kantor Kesatuan Bisnis Mandiri Penjualan Komersial Kayu Jawa 

Timur), Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si.  

Maraknya e-commerce atau bisnis online di Indonesia memberikan 

tantangan baru khususnya pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Transaksi yang 

terjadi secara online berpengaruh kepada pengakuan saat dan tempat terutang PPN 

karena transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli tidak dapat bertemu secara 

langsung. Salah satu kelemahan PPN adalah pajak ini tidak langsung disetorkan 

oleh konsumen, sehingga banyak pihak tertentu yang secara sengaja tidak 

mengikut sertakan PPN kepada konsumen agar konsumen tertarik dengan harga 

yang mereka tawarkan. Hal ini berdampak tidak adanya beban untuk menghitung 

dan menyetor PPN. Dari realita tersebut, pendapatan yang seharusnya diterima 

oleh pemerintah dari sektor itu cukup besar jika seluruh wajib pajak yang 

bertransaksi e-commerce dapat memenuhi seluruh kewajibannya dengan baik. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi 

kasus. Fokus penelitian ini yang pertama adalah penjualan kayu secara online di 

situs e-commerce Perum Perhutani Kantor Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) 

Penjualan Komersial Kayu Jawa Timur  yang meliputi tujuan dan mekanisme dari 

penjualan kayu melalui e-commerce serta dampak dari penggunaan e-commerce 

terhadap penjualan kayu, kemudian yang kedua adalah perlakuan pengenaan 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi penjualan kayu secara online di 

situs e-commerce Perum Perhutani yang didalamnya meliputi objek PPN, taxable 

person, DPP PPN, saat PPN terutang dan faktur PPN atas penjualan kayu di situs 

e-commerce Perum Perhutani Kantor Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) Penjualan 

Komersial Kayu Jawa Timur. 

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan teknik analisis data 

kualitatif menurut Creswell (2011) serta keabsahan data yang peneliti gunakan 

adalah triangulasi sumber data dan membercheck sehingga didapatkan hasil  

bahwa tujuan Perum Perhutani KBM Komersial Kayu Jawa Timur 

mengembangkan penjualan kayunya melalui e-commerce adalah untuk 

memperluas market share, memudahkan dan mempercepat penjualan serta 

transparansi dalam ketersediaan kayu. Kemudian untuk mekanisme dari penjualan 

kayu melalui e-commerce yaitu pertama melakukan registrasi di website toko 

perhutani yaitu www.tokoperhutani.com, melakukan pemilihan jenis kayu, 

melakukan pembelian dan proses booking, melakukan pembayaran, dan pembeli 

mendapatkan e-mail bukti bayar yang digunakan untuk melakukan pengangkutan 

kayu. Kemudian dampak dari penggunaan e-commerce terhadap penjualan kayu 

yaitu terdapat peningkatan penjualan dilihat dari awal dikeluarkannya POTP pada 

tahun 2015. 
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Hasil terkait perlakuan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi 

penjualan kayu di situs e-commerce Perum Perhutani yaitu yang pertama objek 

PPN atas transaksi penjualan kayu di situs e-commerce yaitu berbagai jenis kayu 

yang dijual melalui situs e-commerce, taxable person yaitu Perum Perhutani KBM 

Komersial Kayu Jawa Timur sebagai pemungut PPN dan PKP, kemudian DPP 

PPN dikenakan 10% dari Harga Jual Dasar, serta saat PPN terutang dan 

pembuatan faktur pajak yaitu saat pembayaran pembeli diterima oleh Perum 

Perhutani KBM Komersial Kayu Jawa Timur. Pada dasarnya pengenaan PPN atas 

transaksi penjualan kayu di situs e-commerce sudah sesuai dengan peraturan yang 

mengatur atas transaksi e-commerce yang terdapat dalam Surat Edaran Dirjen 

Pajak No 62/PJ/2013 (SE-62) tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas 

Transaksi E-Commerce, yaitu perlakuan pengenaan PPN atas transaksi melalui e-

commerce dengan sistem dan prosedur atas transaksi konvensional itu hampir 

sama, perbedaannya terletak dalam transaksi e-commerce menggunakan dokumen 

digital seperti faktur pajak yang dapat dikirim melalui e-mail. Penggunaan 

dokumen secara digital memberikan kemudahan bagi pembeli dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya. 

  

Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai, E-commerce 
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SUMMARY 

Hany Puji Lestari, 2018, Analysis of Value Added Tax Treatment on Sales 

Transaction of Wood through E-Commerce (Case Study On Perhutani Office of 

Independent Business Unit Wood Commercial Sales in East Java), Prof. Dr. 

Endang Siti Astuti, M.Si.  

The rise of e-commerce or online business in Indonesia provides new challenges 

especially in Value Added Tax (VAT). Online transactions give affect the recognition 

of VAT time and place due to transactions made by the seller and the buyer who can 

not meet in person. One of the disadvantages of VAT is this tax is not directly deposited 

by the consumer, so that certain parties who intentionally do not include VAT to 

consumers so that consumers are interested in the price they offer. This results in the 

absence of a burden to calculate and deposit VAT. From that reality, the income that 

should be received by government from that sector is big enough if all taxpayers who 

transact e-commerce can fulfill all their obligations well. 

This research used the qualitative approach with strategy case studies. The focus 

of this research are, wood sales online at e-commerce sites Perhutani Office of 

Independent Business Unit Wood Commercial Sales in East Java which covers the 

purpose and mechanisms of wood sales through e-commerce and the impact of the use 

of e-commerce sales against the wood, then the second is the treatment of the 

imposition of Value Added Tax (VAT) on sales of timber transactions online at e-

commerce sites Perhutani which includes objects of VAT, taxable person, the Tax Base 

of the VAT, when VAT invoice and the invoice VAT on sale of wood in the e-

commerce site Perhutani Office of Independent Business Unit Wood Commercial Sales 

East Java. 

Based on the results of using qualitative data analysis techniques according to 

Creswell (2011) as well as the validity of the data that researchers use are triangulation 

of data sources and is membercheck so obtained results that the purpose of Perhutani 

Office of Independent Business Unit Wood Commercial Sales East Java to develop 

sales through e-commerce is to expand market share, simplify and speed up sales and 

transparency in the availability of wood. Then to the mechanism of wood sales through 

e-commerce: fot the first time is register on the website www.tokoperhutani.com, then 

doing the selection of the type of wood, make a purchase and the process of booking, 

payment, and buyers get an e-mail receipt for the transport of wood. Then the impact 

of the use of e-commerce sales against wood, namely there is an increase in sales seen 

from early produce POTP in the year 2015. 

The results of treatment related imposition of value added tax upon the sale of 

the wood in the e-commerce Perhutani site are the first is object of VAT over a sale of 

timber in the e-commerce site is all various types of wood that are sold through the site 
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e-commerce, the taxable person is Perhutani Office of Independent Business Unit 

Wood Commercial Sales in East Java as a collector of VAT and Tax Entrepreneur of 

VAT Purposes, then the Taxe Base of VAT charged 10% of the selling price basis, as 

well as when the VAT payable and invoicing taxes is  when the time of payment the 

buyer accepted by Perhutani Office of Independent Business Unit Wood Commercial 

Sales in East Java. Basically the imposition of VAT upon a sale of timber in the e-

commerce site is in the rules governing e-commerce transactions in the Surat Edaran 

Dirjen Pajak No 62/PJ/2013 (SE-62) about Affirmation Provisions Taxation in E-

Commerce Transactions, namely the imposition of VAT between the treatment of 

transactions through e-commerce systems and procedures over conventional 

transactions it is almost the same, the difference is in the e-commerce transaction using 

digital documents such as invoice taxes that can be sent via e-mail. The use of digitally 

document provides facility for buyers or tax payers to fulfill the obligations of their 

taxation. 

  

Keyword : Value Added Tax (VAT), E-commerce 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan semakin banyak pengguna teknologi  internet, 

perdagangan secara elektronik atau dikenal dengan e-commercepun telah banyak 

dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dengan berbagai ukuran.  Internet adalah 

sebuah alat penyebaran informasi secara global dan sebuah media untuk 

berkolaborasi dan berinteraksi antar individu dengan menggunakan komputer 

tanpa terhalang batas geografis (Ustadiyanto, 2001:1). Pemakaian internet dapat 

digunakan untuk berbagai kepentingan contohnya memudahkan dalam 

berkomunikasi, berinteraksi, belajar, browsing, download, upload dan bahkan 

dapat melakukan perdagangan dengan orang lain dari segala penjuru dunia 

dengan mudah dan cepat.  

Internet terus mengalami pertumbuhan sangat pesat baik dalam hal jumlah 

pemakai, jumlah komputer, maupun jumlah jaringan yang tersambung 

(Ustadiyanto, 2001:7). Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 

(APJII) tentang demografi pengguna internet di Indonesia pada semester 

pertama di tahun 2015 bahwa pengguna internet di Indonesia mengalami 

peningkatan sebesar 34,9% dari total penduduk Indonesia. Jika pada tahun 

sebelumnya pengguna internet sebesar 71,1% maka pada semester pertama 

tahun 2015 menjadi 81,1% pengguna. Dengan jumlah tersebut, Indonesia 

menempati urutan keenam dunia dalam hal pengguna internet. Angka tersebut 
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akan terus berkembang, diperkirakan pada tahun 2017 mencapai 143 juta 

pengguna. 

 
Gambar 1. Penetrasi Pengguna Internet di Indonesia Pada Tahun 2016  

Sumber  : Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 2016) 

Berdasarkan Gambar 1 diatas jumlah pengguna internet di Indonesia 

menurut APJII dibagi menjadi enam pulau besar yaitu Sumatera, Jawa, Bali & 

Nusa, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku & Papua. Dapat dijelaskan bahwa 

pengguna internet di Pulau Sumatera terdapat 20,7 juta pengguna, Pulau Jawa 

terdapat 86,3 juta pengguna, Bali & Nusa terdapat 6,1 juta pengguna, Pulau 

Kalimantan terdapat 7,6 juta pengguna, Pulau Sulawesi terdapat 8,4 juta 

pengguna dan yang terakhir pada Pulau Maluku & Papua terdapat 3,3 juta 

pengguna. Dari gambar diatas terdapat sekitar 65% dari total pengguna internet 

di Indonesia berada di Pulau Jawa. 

Adanya internet pelaku bisnis tidak lagi mengalami kesulitan dalam 

memperoleh informasi apapun, untuk menunjang aktivitas bisnisnya (Irnawati, 
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2011:95). Model bisnis dengan melalui sistem elektronik seperti internet atau 

jaringan komputer lainnya untuk melakukan kegiatan perdagangan berupa 

penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa disebut dengan e-

commerce. Secara sederhana Organization of Economics Cooperation and 

Development (OECD) mendefinisikan e-commerce sebagai segala bentuk 

transaksi komersial yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi pengolahan 

dan pertukaran data elektronis baik dalam bentuk teks, suara, gambar statis dan 

gambar dinamis atau video. E-commerce berkembang menjadi mobile 

commerce, mobile commerce merupakan gabungan dari e-commerce dengan 

mobile computing. Mobile commerce adalah transaksi penjualan dan pembelian 

barang dan jasa melalui wireless hand-held devices seperti telepon seluler, 

Personal Digital Assistants (PDA), MP3 Player, kamera digital, handheld 

gaming devices dan komputer (Simarmata, 2006:35). 

Transaksi e-commerce menurut OECD yang kemudian diadopsi ke dalam 

Surat Edaran Dirjen Pajak No 62/PJ/2013 (SE-62) tentang Penegasan Ketentuan 

Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce dapat dikelompokan dalam empat 

macam model bisnis e-commerce yaitu online marketplace, online retail, 

classified ads, dan daily deals. Meskipun pada prakteknya satu pelaku 

perdagangan e-commerce dapat melakukan lebih dari satu kelompok transaksi 

tersebut. Dalam rangka memenuhi target penerimaan perpajakan di Indonesia, 

pengetahuan dan pengalaman dalam berbagai masalah sangat penting. Termasuk 

bidang usaha IT seperti yang menyediakan jasa e-commerce. Bahkan sebagian 

orang mengatakan bahwa melacak kegiatan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku 
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e-commerce adalah hal yang tidak mudah, karena benar-benar semuanya serba 

maya (Sutanto, 2006). 

Muniriyanto (2015) mengatakan, Peredaran Domestik Bruto transaksi e-

commerce (PDB E-Commerce) di Indonesia sebesar kurang lebih 120 triliun 

rupiah. Transaksi e-commerce mencapai 8.5% dari PDB dari sektor perdagangan 

secara keseluruhan pada tahun 2014 sebesar kurang lebih 1400 triliun. PDB e-

commerce tersebut diperoleh dari transaksi yang dilakukan oleh lebih 75 ribu 

pedagang pelaku e-commerce. Jumlah tersebut akan terus meningkat pesat, 

karena berdasarkan sumber dari Markplus Insight dan Markeeters ada sekitar 5 

(lima) juta pedagang yang siap melakukan penjualan online apabila infrastruktur 

dan jaringan sudah memadai. Sehingga bisa diprediksi betapa besarnya jumlah 

transaksi e-commerce beberapa tahun mendatang. 

Prospek bisnis online (e-commerce) di Indonesia sangat menjanjikan 

karena semakin hari semakin banyak orang yang tertarik menggunakan internet 

untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Situs e-commerce juga semakin banyak 

di Indonesia, situs e-commerce merupakan situs yang bermanfaat sebagai tempat 

jual beli barang dan jasa baik fisik maupun digital. Teknologi ini semakin banyak 

digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang ingin usahanya dapat dikenal, 

maka dari itu perusahaan cukup dengan melakukan promosi lewat internet maka 

perusahaan tersebut dapat langsung dikenal luas.  

Melalui situs e-commerce, pembeli hanya menggunakan komputer, men-

dial nomor akses Internet Service Provider (ISP),  masuk ke dalam situs atau 

website virtual mall untuk berbelanja barang yang diinginkan dan mengisi form 
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order atau formulir pemesanan yang berisi identitas seperti nama, nomor 

telepon, e-mail, nomor KTP dan alamat pengiriman. Pembayaran dapat 

dilakukan dengan via transfer bank, kartu kredit atau Cash On Delivery (COD). 

Efisiensi biaya dan waktu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

penggunaan transaksi perdagangan melalui internet. Harga yang lebih murah 

juga dihasilkan melalui perdagangan secara elektronik, karena transaksi 

elektronik tidak memerlukan lokasi dan dapat mengurangi sejumlah perantara 

dalam jalur ekonomi. 

Maraknya e-commerce atau bisnis online di Indonesia memberikan 

tantangan baru khususnya pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Transaksi yang 

terjadi 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 untuk memproduksi Barang Kena Pajak (BKP), 

mengimpor, memperdagangkan BKP dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang 

dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya. Kemudian jika 

terjadi penyerahan BKP maupun JKP harus memperhitungkan PPN dalam 

traksaksi tersebut. Salah satu kelemahan PPN adalah pajak ini tidak langsung 

disetorkan oleh konsumen, sehingga banyak pihak tertentu yang secara sengaja 

tidak mengikut sertakan PPN kepada konsumen agar konsumen tertarik dengan 

harga yang mereka tawarkan. Hal ini berdampak tidak adanya beban untuk 

menghitung dan menyetor PPN. PPN dipungut dari konsumen atas konsumsi 

setiap barang dan/atau jasa di dalam negeri, semua barang dan jasa dikenakan 
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PPN kecuali yang ditetapkan lain oleh Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Dari realita tersebut, pendapatan yang 

seharusnya diterima oleh pemerintah dari sektor itu cukup besar jika seluruh 

wajib pajak yang bertransaksi e-commerce dapat memenuhi seluruh 

kewajibannya dengan baik.  

Prinsipnya dalam melaksanakan pemungutan pajak terdapat cara-cara 

pengenaan tergantung dari sasaran yang akan dikenakan pajak. Sasaran tersebut 

dapat dibedakan menjadi dua yaitu pajak yang dikenakan pada sumber yang 

mengeluaran yang disebut pajak atas sumber, contohnya adalah Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak yang dikenakan pada subyek yang 

menerima atau mendapatkan penghasilan, contohnya adalah Pajak Penghasilan 

(PPh). Demikian halnya dengan transaksi jual beli melalui internet, dari pihak 

pembeli dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena merupakan 

subjek yang menerima manfaat dari BKP atau JKP tersebut. E-commerce 

merupakan suatu transaksi yang luas dan sulit namun mempunyai potensi yang 

besar dalam hal pengenaan pajak. 

Peneliti mengambil studi kasus di Perum Perhutani, disebabkan e-

commerce Perum Perhutani atau lebih dikenal dengan Toko Perhutani 

merupakan e-commerce yang melayani penjualan kayu secara online pertama 

kali di Indonesia, aktivitas yang berkaitan dengan penjualan kayu dan pemasaran 

kayu dengan memanfaatkan sistem elektronik yang sudah mengenakan PPN 

sebesar 10% atas transaksi yang dilakukan oleh konsumennya. Pembeli dapat 
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mengunjungi situs penjualan di www.tokoperhutani.com. Situs tersebut baru 

dirilis pada bulan Maret 2016, tujuan dibukanya pelayanan penjualan online agar 

memudahkan semua pihak dalam hal ini konsumen untuk membeli kayu di 

Perum Perhutani. Sebelumnya persepsi masyarakat bahwa proses pembelian 

kayu di Perhutani sangat rumit, melihat hal tersebut Perhutani membuat 

terobosan baru mengenai sistem penjualan kayu yang lebih baik agar produknya 

bisa lebih diserap oleh masyarakat dengan melayani penjualan kayu secara 

online. Peneliti mengambil lokasi dan situs penelitian di Perum Perhutani Jawa 

Timur karena luas kawasan Perum Perhutani Jawa Timur adalah yang paling 

luas dibandingkan dengan Perum Perhutani Jawa Tengah, Jawa Barat dan 

Banten. Perum Perhutani Jawa Timur membawahi Perum Perhutani Kantor 

KBM Penjualan Komersial Kayu Jawa Timur yang merupakan kantor pusat 

yang membawahi 23 kantor cabang yaitu yang paling banyak dibandingkan 

Perum Perhutani Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten. Oleh karena hal-hal 

tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk membahas perlakuan dari segi aspek 

PPN atas transaksi penjualan kayu melalui e-commerce di Perum Perhutani. 

Adapun judul dari penelitian ini yaitu, “Analisis Perlakuan Pajak 

Pertambahan Nilai Atas Transaksi Penjualan Kayu Melalui E-Commerce 

(Studi Kasus Pada Perum Perhutani Kantor KBM Penjualan Komersial 

Kayu Jawa Timur)” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, peneliti merumuskan 

masalah penelitian yaitu,  
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1. Bagaimanakah penjualan kayu secara online di situs e-commerce Perum 

Perhutani Kantor Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) Penjualan Komersial 

Kayu Jawa Timur? 

2. Bagaimanakah perlakuan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi 

penjualan kayu melalui e-commerce di Perum Perhutani Kantor KBM 

Penjualan Komersial Kayu Jawa Timur? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penulis 

merumuskan tujuan penelitian yaitu,  

1. Mengeksplorasi penjualan kayu secara online di situs e-commerce Perum 

Perhutani Kantor Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) Penjualan Komersial 

Kayu Jawa Timur,  

2. Mengeksplorasi perlakuan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi 

penjualan kayu melalui e-commerce di Perum Perhutani Kantor KBM 

Penjualan Komersial Kayu Jawa Timur. 

D. Signifikansi Penelitian 

Adapun signifikasi dari penelitian ini adalah: 

1. Signifikansi dibidang akademik 

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya 

perkembangan ilmu perpajakan terhadap Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi 

barang melalui e-commerce dan menambah wawasan bagi para mahasiswa 

secara khusus serta masyarakat secara umum tentang perlakuan Pajak 

Pertambahan Nilai atas penjualan barang melalui e-commerce. 
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2. Signifikansi dibidang praktisi  

Diharapkan dapat bermanfaat bagi otoritas perpajakan yaitu Direktorat 

Jenderal Pajak dalam menangani kebijakan perpajakan khususnya Pajak 

Pertambahan Nilai yang berkaitan dengan transaksi e-commerce. 

E. Sistematika Penulisan 

Kerangka penelitian yang digunakan penelitian kali ini terdiri dari lima 

bab yang masing-masing terbagi menjadi beberapa sub bab yang bertujuan untuk 

mencapai suatu proses pembahasan atau permasalahan pokok yang terfokus. 

Garis besar dari penelitian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan latar belakang 

permasalahan, rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian, 

tujuan dari penelitian, signifikansi penelitian di bidang akademik 

dan praktisi serta kerangka penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam bab ini peneliti menjelaskan teori dan literature yang saling 

berkaitan dengan permasalahan penelitian yang dijelaskan dalam 

penelitian terdahulu, pajak, Pajak Pertambahan Nilai, e-commerce, 

serta kerangka berpikir. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Dalam bab ini peneliti menjelaskan lebih mendalam mengenai 

metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yang terdiri dari 

pendekatan penelitian dan jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi 
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dan situs penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, instrumen 

penelitian, teknik analisis data dan keabsahan data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan 

yang memuat penyajian data, analisis dan interpretasi data yang 

diperoleh selama penelitian tersebut yang akan menjawab rumusan 

masalah yang telah ditetapkan serta keterbatasan penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan secara garis besar dan 

saran atas hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang 

diharapkan dapat berguna bagi perusahaan lain yang belum 

mengenakan Pajak Pertambahan Nilai pada setiap transaksi online 

yang dilakukan maupun semua pihak yang terlibat dalam pengenaan 

Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi melalui e-commerce. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Empiris 

Penelitian ini yang berjudul “Analisis Perlakuan Pajak Pertambahan 

Nilai Atas Penjualan Kayu Melalui E-commerce (Studi Pada Perum Perhutani 

Kantor KBM Penjualan Komersial Kayu Jawa Timur)”, menggunakan bahan 

rujukan dari beberapa penelitian sebelumnya. Bahan rujukan yang digunakan 

oleh peneliti adalah yang mempunyai bahasan penelitian yang relevan dengan 

penelitian ini. Berikut adalah penelitian terdahulu yang dijadikan acuan oleh 

peneliti dalam penyusunan penelitiannya: 

1. Herry Suwondo (2006) 

Judul penelitian adalah “Model Pemajakan atas Transaksi E-commerce 

(Pembelajaran dari Jepang dan Australia)”, membahas tentang bagaimana 

transaksi perdagangan melalui e-commerce, analisis model serta pengawasan 

otoritas perpajakan atas transaksi e-commerce negara Jepang dan Australia 

dan hal-hal apa yang bisa diadopsi oleh pemerintah Indonesia dari model serta 

pengawasan yang dilakukan oleh otoritas perpajakan dari Negara Jepang dan 

Negara Australia. Pendekatan penelitian yang dipakai adalah penelitian studi 

komparatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa model serta pengawasan pihak otoritas 

perpajakan di Jepang telah lebih maju dalam melakukan pengawasan atas 

transaksi e-commerce, langkah yang dilakukan otoritas Jepang diantaranya 

adalah melakukan perbaikan terhadap database perpajakan, membentuk suatu 
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badan yang bertugas khusus melakukan pengawasan atas transaksi e-

commerce serta melakukan penggalian potensi pajaknya dan model 

pemajakan atas transaksi e-commerce  yang dilakukan oleh pemerinah 

Australia diantaranya adalah mengantisipasi penghindaran pajak atas 

transaksi e-commerce, mengatur pembentukan harga dimana semua pelaku 

bisnis e-commerce yang melakukan penyerahan di Australia harus mematuhi 

ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan memberikan penegasan atas 

Permanent Estabilishment. 

2. Amelia Retno Wulandari (2012) 

Judul penelitian adalah “Formulasi Kebijakan Pajak Pertambahan 

Nilai Atas Penjualan Barang Fashion Melalui E-commerce”, menjelaskan 

identifikasi taxable person, taxable supply, dan taxable event Pajak 

Pertambahan Nilai atas penjualan barang fashion melalui transaksi e-

commerce di Indonesia dan menjelaskan desain kebijakan Pajak Pertambahan 

Nilai atas penjualan barang fashion melalui e-commerce. Pendekatan yang 

dipakai adalah kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Taxable Event pada transaksi penjualan 

barang fashion yaitu saat barang atau jasa diserahkan, saat barang diimpor, dan saat 

pemanfaaan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean, 

Taxable Supply dalam transaksi penjualan barang fashion diidentifikasikan dalam 

UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 apabila barang atau jasa fashion yang diserahkan 

merupakan barang/jasa kena pajak dan dimanfaatkan atau dikonsumsi didalam 

daerah pabean, Taxable Person menurut UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 terhadap 

penjualan barang fashion diidentifikasikan yaitu dapat berupa Pengusaha Kena Pajak 
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maupun bukan pengusaha kena pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 A dan desain 

sistem dan prosedur pengenaan PPN yang dapat diaplikasikan yaitu pada dasarnya 

sama dengan sistem dan prosedur atas transaksi konvesional, bedanya dalam 

transaksi e-commerce digunakan dokumen digital seperti faktur pajak dan SPT. 

3. Anita Aprilia (2014) 

Judul penelitian adalah “Penanganan dan Pengawasan Perpajakan 

dalam Rangka Intensifikasi di Bidang E-commerce (Studi Pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan)” yang membahas tentang 

penanganan dan pengawasan perpajakan dalam rangka intensifikasi terhadap 

transaksi e-commerce dan faktor pendukung dan penghambat penanganna 

dan pengawasan perpajakan dalam rangka intensifikasi terhadap transaksi e-

commerce di wilayah kota Malang. Pendekatan penelitian yang dipakai 

adalah kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Hasil dari 

penelitian bahwa penanganan yang dilakukan oleh KPP Pratama Malang 

Selatan terhadap para pelaku usaha online adalah sama dengan penanganan 

perpajaakan pada perdagangan secara konvensional. Pengawasan pada KPP 

Pratama Malang Selatan terhada perpajakan di bidang e-commerce masih 

terkendala dalam hal melacak atau tracking para pelaku usaha online yang 

terlibat dan faktor pendukung yang mempu menunjang pengawasan serta 

penanganan perpajakan di bidang e-commerce adalah engan adanya 

klasifikasi model bisnis e-commerce dan aspek perpajakan oleh DJP melalui 

Surat Edaran Nomor SE-62/PJ/2013 serta faktor penghambat dalam hal 

pengawasan dan penanganan perpajakan atas transaksi e-commerce adalah 

keberadaan system internal dari DJP yang belum mampu memberikan data 
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yang dibutuhkan, tingkat kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak pelaku usaha 

online dan belum adanya peraturan perpajakan khusus untuk transaksi e-

commerce.  

Penelitian ini merupakan suatu kelanjutan dari penelitian yang sudah ada 

sebelumnya tersebut diatas. Penelitian ini mempunyai beberapa perbedaan 

dengan bahan rujukan yang digunakan peneliti yaitu, peneliti lebih 

memfokuskan pada analisis perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi e-

commerce khususnya pada transaksi penjualan kayu melalui e-commerce Perum 

Perhutani, Kantor KBM Penjualan Komersial Kayu Jawa Timur. 

 

B. Tinjauan Teoritis 

1. Pajak 

a. Pengertian Pajak 

Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli mengenai 

pengertian dari pajak yaitu sebagai berikut: 

1) Menurut Feldmann dalam Suandy (2014:8), “pajak adalah prestasi 

yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut 

norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya 

kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup 

pengeluaran-pengeluaran umum.” 

2) Menurut Rachmat Soemitro dalam Mardiasmo (2002:1),  

pajak ialah iuran rakyat kepada negara (peralihan kekayaan dari 

sektor swasta ke sektor publik) berdasarkan undang-undang yang 

dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara 

langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan sebagai alat 
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pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang 

ada dalam bidang keuangan negara. 

 

Dari definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang 

melekat pada pengertian pajak adalah: 

a) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan 

pelaksaaannya dapat dipaksakan. 

b) Dalam pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukan adanya kontra 

prestasi individual oleh pemerintah. 

c) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah maupun pusat maupun 

daerah. 

d) Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-engeluaran pemerintah, yang 

bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk 

membiayai public investment. 

e) Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu 

dari pemerintah. 

f) Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung. 

b. Fungsi Pajak 

Pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan 

bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak 

merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua 

pengeluaran termask pengeluaran pembangunna. Suandy (2014:12) 

membedakan fungsi pajak menjadi dua yaitu: 
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1) Fungsi finansial (budgeter) yaitu memasukkan uang sebanyak-

banyaknya ke kas negara dengan tujuan untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran negara; 

2) Fungsi mengatur (regulerend) yaitu pajak digunakan sebagai alat 

untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, maupun 

politik dengan tujuan tertentu. 

c. Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut Waluyo (2010:17), ada tiga macam sistem pemungutan 

pajak yaitu: 

1) Official assessment system, yaitu suatu sistm pemungutan pajak yang 

memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 

Ciri-cirinya sebagai berikut: 

a) Besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh fiskus, 

b) Wajib pajak bersifat pasif, 

c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak 

oleh fiskus. 

2) Self assessment system, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan 

(menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan) sendiri 

besarnya pajak yang terutang. 

3) With holding system, yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi 

wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak 
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yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang 

oleh Wajib Pajak. 

2. Pajak Pertambahan Nilai 

a. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai 

Haula Rosdiana et al. (2011:65) dalam bukunya yang berjudul teori 

Pajak Pertambahan Nilai menyatakan bahwa, 

Pajak Pertambahan Nilai (Value Added Tax atau Belasting 

Toegevoegde Waarde) pada dasarnya merupakan Pajak Penjualan yang 

dipungut beberapa kali (multiple stage levies) atas dasar nilai tambah 

yang timbul pada semua jalur produksi dan distribusi. Jadi, PPN ini 

dapat dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur produksi 

dan distribusi, namun hanya pada pertambahan nilai yang timbul pada 

setiap jalur yang dilalui barang dan jasa.  

 

Pengertian Value Added menurut Alan A. Tait (1988:21) adalah 

sebagai berikut,  

Value added is the value that a producer (whether a 

manufacturer, distributor, advertising agent, hairdresser, farmer, race 

horse trainer, or circus owner) adds to his raw materials or purchases 

(other than labor) before selling the new or improved product or 

service. That is, the inputs (the eaw materials, transport, rent, 

advertising, and so on) are bought, people are paid wages to work on 

these inputs and, when the final good or service is sold, some profit is 

left. So value added can be looked at from the additive side (wages plus 

profits) or from the subtractive side (output minus inputs). 

 

Menurut Boediono (1986:46) menyatakan dalam bukunya bahwa, 

“Pajak Pertambahan Nilai dipungut atas penyerahan barang kena pajak 

yang dilakukan dalam daerah pabean oleh pengusaha kena pajak dalam 

lingkungan perusahaan atau pekerjaannya”. Juga dipungut atas pemasukan 

barang dari luar ke dalam daerah pabean serta atas penyerahan jasa kena 
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pajak. Dengan demikian, setiap penyerahan barang (supply of goods) 

terutang PPN bila penyerahannya itu :  

1) berupa barang kena pajak,  

2) yang menyerahkan barang kena pajak itu adalah pengusaha kena 

pajak, 

3) daerah penyerahannya adalah dalam daerah pabean,  

4) dimana pengusaha kena pajak itu dalam lingkungan perusahaan atau 

pekerjaannya. 

Menurut Mardiasmo (2013:300), Pengusaha Kena Pajak (Taxable 

Person) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena 

Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak 

berdasarkan Undang-Undang PPN.   

Menurut Haula Rosdiana et al. (2011:205), pengusaha kena pajak 

dalam cakupan yang dikenakan PPN adalah taxable person. Terminoogi 

ini digunakan untuk dapat membedakan dengan person dalam arti 

taxpayer (wajib pajak). Person di sini adalah yang menerima taxable 

supply (penyerahan kena pajak). Dengan demikian, dalam cakupan PPN 

hanya akan membedakan seperti berikut: 

1. Pengusaha Kena Pajak (taxable person), yaitu orang atau badan 

bertanggung jawab untuk melakukan kewajiban pajak, antara lain 

memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. PKP ini 

akan menjadi pemungut (tax collector) dan akan memungut pajak dari 

konsumennya atas penyerahan barang dan/atau jasa (taxable supply). 
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Dalam transaksi yang terutang pajak, PKP yang akan menanggung 

pajak yang terutang. Namun, karena PPN merupakan pajak tidak 

langsung (indirect tax), maka beban pajaknya dilimpahkan kepada 

pihak lain atau konsumen. 

2. Konsumen adalah orang yang sebenarnya memikul beban pajak (tax 

burden) karena merupakan orang yang menerima akibat dari 

backward shifting dari PKP (tax incidence), sehingga konsumen 

sering disbut destinataris yang tidak dituntut untuk melakukan 

kewajiban perpajakan yang dikehendaki oleh undang-undang. 

Kewajiban Pengusaha Kena Pajak menurut Mardiasmo (2013:301) 

antara lain untuk: 

1) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha 

Kena Pajak 

2) Memungut PPN dan PPnBM yang terutang 

3) Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak 

Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat 

dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang 

mewah yang terutang; dan 

4) Melaporkan penghitungan pajak. 

 

b. Ciri-Ciri dan Sifat Pajak Pertambahan Nilai 

Ciri-ciri Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Pandiangan 

(1993:6) jika dilihat dari mekanisme pengenaan dan pemungutan PPN 

sedikitnya terdapat tiga yang menjadi ciri-cirinya, yakni: 

1) Dipungut secara bertingkat (multi stage) 

2) Metode penghitungannya dengan indirect substraction-method 

3) Sasaran pengenaan yang luas 
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Paling sedikit ketiga ciri-ciri di ataslah yang membedakan PPN dengan 

jenis pajak lainnya, baik berdasarkan pengenaan maupun pemungutannya. 

Sifat PPN menurut Sukardji (2002), yaitu sebagai pajak tidak 

langsung, pajak objektif, multi stage levy, non-komulatif, indirect 

substraction method, tarif tunggal, pajak atas konsumsi dalam negeri, PPN 

tipe konsumsi dan netralitas PPN. 

a) Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Tidak Langsung 

Sifat pemungutan ini menggambarkan penegrtian PPN ditinjau dari 

sudut ilmu hukum yaitu suatu jenis pajak yang menempatkan kedudukan 

pemikul beban pajak dengan kedudukan penanggung jawab pembayaran 

pajak ke kas negara pada pihak-pihak yang berbeda. Hal ini dimaksudkan 

untuk melindungi pembeli atau penerima jasa dari tindakan sewenang-

wenang negara (pemerintah). Jadi, pengenaan PPN itu dibebankan kepada 

pembeli BKP dimana perusahaan yang melporkan PPN tersebut kepada 

negara. 

b) Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Objektif 

Timbulnya kewajiban pajak dalam PPN sangat ditentukan oleh 

adanya objek pajak, yaitu seperti keadaan, peristiwa atau perbuatan hokum 

yang dapat dikenakan pajak. Jadi, PPN tidak membedakan tingkat 

kemampuan konsumen dalam pengenaan pajaknya. 

c) Pajak Pertambahan Nilai Nersifat multi stage levy 

“Multi stage levy” mengandung pengertian bahwa PPN dikenakan 

pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi BKP atau JKP. 
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PPN dikenakan pada setiap proses distribusi BKP atau JKP karena 

didasarkan pada digunakannya factor-faktor produksi pada setiap jalur 

perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan 

memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para 

konsumen. 

d) Pajak Pertambahan Nilai bersifat non-kumulatif 

Pajak Pertambahan Nilai yang bersifat “multi stage levy” namun 

bersifat non-kumulatif yaitu tidak menimbulkan pengenaan pajak 

berganda. 

e) Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai terutang untuk dibayar ke kas 

negara menggunakan indirect substraction method 

Indirect Substraction Method adalah metode penghitungan PPN 

yang akan disetor ke kas negara dengan cara mengurangkan pajak atas 

perolehan dengan pajak atas penyerahan barang atau jasa.  

f) Pajak Pertambahan Nilai Indonesia menggunakan tarif tunggal (single 

rate) 

PPN Indonesia menganur tarif tunggal yang dalam hukum positif 

yaitu Undang-Undang PPN Tahun 1984 ditetapkan sebesar 10%. 

g) Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi dalam negeri 

Sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri maka PPN hanya 

dikenakan atas barang atau jasa yang dikonsumsi didalam daerah pabean 

Republik Indonesia. 
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h) Pajak Pertambahan Nilai yang diterapkan di Indonesia adalah Pajak 

Pertambahan Nilai tipe konsumsi (consumption type VAT) 

Dilihat dari sisi perlakuan terhadap barang modal, PPN Indonesia 

termasuk tipe konsumsi (consumption type VAT) artinya seluruh biaya 

yang dikeluarkan unutk perolehan barang modal dapat dikurangi dari dasar 

pengenaan pajak.  

i) Netralitas Pajak Pertambahan Nilai 

Dengan legal karakter PPN tersebut di atas, PPN termasuk 

merealisasi dirinya netral dalam dunia perdagangan baik domestic maupun 

internasional PPN tidak menghendaki dirinya mempengaruhi kompetisi 

dalam dunia bisnis. Saah satu legal karakter PPN adalah pajak atas 

konsumsi. Karena yang dapat dikonsumsi bukan hanya barang tetapi juga 

jasa, maka PPN memberikan perlakuan yang sama terhadap konsumsi 

barang dan konsumsi jasa, yaitu kedua-duanya dikenakan PPN. 

c. Objek Pajak Pertambahan Nilai 

Dikutip dari salah satu buku dari Mardiasmo (2013:296) dikatakan 

bahwa, barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya 

dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak 

berwujud, kecuali undang-undang menetapkan sebaliknya. Jasa adalah 

setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan 

hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak 

tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan 

barang karena pesanan atau permintaan dengan barang dan atas petunjuk 
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dari pemesan. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan 

Undang-Undang PPN, semua jasa dikenakan pajak kecuali yang 

ditentukan lain oleh Undang-Undang. 

Menurut Mardiasmo (2013:303) berpendapat bahwa Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas : 

1) Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh 

Pengusaha. 

Syarat-syaratnya adalah : 

a) Barang berwujud yang diserahkan berupa BKP 

b) Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak 

berwujud 

c) Penyerahan dilakukan di dalam daerah Pabean 

d) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau 

pekerjaannya 

2) Impor BKP 

3) Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh 

Pengusaha 

Syarat-syaratnya adalah : 

a) Jasa yang diserahkan merupakan JKP 

b) Penyerahan dilakukan didalam daerah Pabean 

c) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau 

pekerjaannya 

4) Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di 

dalam Daerah Pabean 

5) Pemanfaaan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean 

6) Ekspor BKP Berwujud oleh Pengusana Kena Pajak 

7) Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak 

8) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan 

usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya 

digunakan sendiri atau digunakan pihak lain 

9) Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak 

untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva 

yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan. 

 

d. Dasar Pengenaan Pajak  

Menurut Waluyo (2011:18), dasar pengenaan pajak adalah jumlah 

harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai 

lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai 
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sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Pajak yang terutang 

dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan 

pajak. 

e. Saat dan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai 

Menentukan saat penyerahan barang dan jasa sangat penting dalam 

menentukan kapan penyerahan tersebut benar-benar terjadi dalam rangka 

menentukan saat terutangnya PPN. Menurut William (1996:27), aturan 

yang menentukan  kapan penyerahan terjadi sangat bervariasi dari negara 

yang satu ke negara yang lain, tetapi umumnya penyerahan terjadi ketika : 

1) Faktur PPN diterbitkan; 

2) Barang diserahkan; 

3) Saat barang diperoleh; 

4) Saat barang dikirim atau dipindahkan ke konsumen; 

5) Saat pembayaran secara tunai atau sebagian. 

 

Menurut Waluyo (2011:27) menyebutkan terutangnya pajak terjadi 

saat: 

1) Penyerahan Barang Kena Pajak; 

2) Impor Barang Kena Pajak; 

3) Penyerahan Jasa Kena Pajak; 

4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah 

Pabean; 

5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean; 

6) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud; 

7) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; atau 

8) Ekspor Jasa Kena Pajak 

 

3. E-commerce 

a. Pengertian E-commerce 

Menurut Baum yang telah dikutip oleh Purbo et al (2001:2) 

mengemukakan pengertian secara umum, yaitu “e-commerce is a dynamic 
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of technologies, application, and business process that links enterprises, 

consumers, and communities through electronic transactions and the 

electronic exchange of goods, services and information.” Berdasarkan 

pengertian tersebut, e-commerce  merupakan satu kesatuan yang dinamis 

antara teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan 

perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi 

elektronik dan perdagangan barang, jasa dan informasi yang dilakukan 

secara elektronik. 

OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) 

menyatakan bahwa e-commerce adalah kegiatan komersial yang dilakukan 

melalui jaringan komputer yang dihubungkan dengan peralatan elektronik 

terutama komputer, secara ekonomis e-commerce  merupakan cara mudah 

dan murah dalam menghubungkan komputer untuk menyelesaikan tuugas 

atau pekerjaan yang secara tradisional membutuhkan banyak aliran uang 

dan waktu dari kegiatan-kegiatan bisnis, seperti penjualan produk, 

pembuatan faktur penjualan, pengendalian persediaan, komunikasi dengan 

para pemasok dan konsumen. Jadi definisi e-commerce adalah segala suatu 

kegiatan yang menggunakan teknologi elektronik yang dapat berupa 

perdagangan barang dan atau jasa. 

b. Karakteristik Transaksi E-commerce 

Dalam transaksi bisnis e-commerce, secara umum e-commerce dapat 

dibedakan menjadi dua jenis yaitu Business to Business dan Business to 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Consumer, namun pada aplikasnya, Riswandi (2003:116) mengatakan 

kedua hal tersebut dapat dipetakan kembali menjadi: 

1) Business to Business (B2B)  

Business to Business  memiliki karakteristik:  

a) Trading partners yang sudah saling mengetahui dan antara 

mereka sudah terjalin hubungan yang berlangsung cukup lama. 

Informasi yang dimiliki hanya ditukar dengan partner tersebut.  

b) Pertukaran data dilakukan secara berulang-ulang dan berkala 

dengan format data yang telah disepakati bersama.  

c) Salah satu pelaku tidak harus menunggu rekan mereka lainnya 

untuk mengirimkan data.  

d) Model yang umum digunakan adalah peer to peer, di mana 

processing intelligence dapat didistribusikan di kedua pelaku 

bisnis.  

2) Business to Consumer (B2C)  

Business to Consumer memiliki karakteristik :  

a) Terbuka untuk umum, di mana informasi disebarkan secara 

umum pula dan dapat diakses secara bebas.  

b) Servis yang digunakan bersifat umum, sehingga dapat digunakan 

oleh orang banyak. Sebagai contoh, karena sistem web sudah 

umum digunakan maka servis diberikan dengan berbasis web.  

c) Servis yang digunakan berdasarkan permintaan. Produsen harus 

siap memberikan respon sesuai dengan permintaan konsumen.  
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d) Sering dilakukan sistem pendekatan client-server.  

c. Model Transaksi E-commerce 

Perkembangan e-commerce  saat ini telah mengenal empat model 

transaksi e-commerce, yaitu: 

1) Online Marketplace 

Online Marketplace adalah kegiatan menyediakan tempat kegiatan 

usaha berupa Toko Internet di Mal Internet sebagai tempat Online 

Marketplace Merchant menjual barang dan/atau jasa. 

Deskripsi: 

a) Mal Internet adalah situs perbelanjaan yang berbasis Internet 

yang terdiri dari beberapa Toko Internet yang dikelola oleh 

Penyelenggara Online Marketplace. 

b) Toko Internet adalah bagian dari Mal Internet yang ditawarkan 

oleh Penyelenggara Online Marketplace kepada Online 

Marketplace Merchant sebagai tempat kegiatan usaha. 

c) Penyelenggara Online Marketplace adalah pihak yang 

menjalankan kegiatan usaha Mal Internet. 

d) Online Marketplace Merchant adalah pihak yang membuka dan 

mengoperasikan Toko Internet untuk melakukan penjualan 

barang dan/atau jasa di Toko Internet melalui Mal Internet.  

e) Pembeli adalah pihak yang melakukan pembelian barang 

dan/atau jasa dari Online Marketplace Merchant di Toko Internet 

melalui Mal Internet. 
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2) Classified Ads 

Classified Ads adalah kegiatan menyediakan tempat dan/atau waktu 

untuk memajang content (teks, grafik, video penjelasan, informasi, 

dan lain-lain) barang dan/atau jasa bagi Pengiklan untuk memasang 

iklan yang ditujukan kepada Pengguna Iklan melalui situs yang 

disediakan oleh Penyelenggara Classified Ads. 

Deskripsi: 

a) Penyelenggara Classified Ads adalah pihak yang menyediakan 

tempat bagi Pengiklan untuk memasang iklan yang ditujukan 

kepada Pengguna Iklan melalui situs yang disediakan oleh 

Penyelenggara Classified Ads. 

b) Pengiklan adalah pihak yang memasang iklan dengan 

mengunakan situs yang disediakan oleh Penyelenggara Classified 

Ads.  

c) Pengguna Iklan adalah pihak yang menggunakan iklan dipasang 

di situs yang disediakan oleh Penyelenggara Classified Ads. 

3) Daily Deals 

Daily Deals merupakan kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha 

berupa situs Daily Deals sebagai tempat Daily Deals Merchant 

menjual barang dan/atau jasa kepada Pembeli dengan menggunakan 

Voucher sebagai sarana pembayaran. 

Deskripsi: 
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a) Situs Daily Deals adalah situs perbelanjaan yang berbasis internet 

yang dikelola oleh Penyelenggara Daily Deals. 

b) Penyelenggara Daily Deals adalah pihak yang menjalankan 

kegiatan usaha berupa situs Daily Deals sebagai tempat Daily 

Deals Merchant menjual barang dan/atau jasa. 

c) Merchant Daily Deals adalah pihak yang menjual barang 

dan/atau jasa dengan menggunakan fasilitas voucher melalui situs 

Daily Deals. 

d) Voucher adalah alat tukar untuk produk dan layanan tertentu dari 

Daily Deals Merchant yang diterbitkan oleh Daily Deals 

Merchant atau Penyelenggara Daily Deals dan hanya bisa 

didapatkan oleh Pembeli melalui situs Daily Deals. 

e) Pembeli adalah pihak yang melakukan pembelian barang 

dan/atau jasa dari Daily Deals Merchant melalui situs Daily 

Deals dengan menggunakan fasilitas voucher. 

4) Online Retail 

Online Retail adalah kegiatan menjual barang dan/atau jasa yang 

dilakukan oleh Penyelenggara Online Retail kepada Pembeli di situs 

Online Retail. 

Deskripsi: 

a) Situs Online Retail adalah situs perbelanjaan yang berbasis 

internet yang dikelola oleh Penyelenggara Online Retail. 
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b) Penyelenggara Online Retail adalah pihak yang memiliki situs 

Online Retail dan sekaligus sebagai pihak yang melakukan 

penjualan barang dan/atau jasa. 

c) Pembeli adalah pihak yang melakukan pembelian barang 

dan/atau jasa dari Penyelenggara Online Retail melalui situs 

Online Retail. 

d. Peranan E-commerce dalam Bisnis Perusahaan 

Para praktis bisnis sering mendefinisikan e-commerce sebagai cara 

menjual produk atau jasa di internet. Menurut Winarto Sutanto (2006), 

prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh dalam perkembangan teknologi 

seperti e-commerce, yaitu: 

1) E-commerce tidak dapat dilepaskan dari kerangka besar globalisasi 

dunia yang bertujuan untuk melakukan efisiensi pasar; dengan 

dibukanya batasan wilayah, aliran informasi, uang dan sumber daya, 

sehingga perusahaan dapat menghasilkan produk-produk yang murah, 

tetapi tetap terbaik dan tercepat yang akan memiliki keunggulan 

kompetitif di pasar. 

2) E-commerce secara efektif akan menjadi pemicu efisiensi yang diatas 

tadi telah dibahas. Konvergensi industri computer, telekomunikasi dan 

informasi yang dimasing-masing negara telah mencapai tahap optimum 

(ketika produk-produk infrastruktur telah menjadi public goods) 

3) E-commerce adalah komponen yang disebut komunitas digital (digital 

community) yang merupakan generasi masyarakat baru di abad 21 (net 
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generation) yang teknologi informasinya menjadi hal yang tidak 

terpisahkan dari kehidupan manusia. 

e. Kelebihan dan Kelemahan E-commerce  

Menurut Ustadiyanto (2001:36) perkembangan yang sangat pesat 

dari pada e-commerce itu sendiri disebabkan oleh banyak faktor, antara 

lain adalah: 

1) E-commerce memiliki kemampuan untuk menjangkau lebih bayak 

pelanggan dan setiap saat pelanggan dapat mengakses seluruh 

informasi yang terus menerus, 

2) E-commerce dapat mendorong kreatifitas dari pihak penjual secara 

cepat dan tepat dan pendistribusian informasi yang disampaikan 

berlangsung secara periodik, 

3) E-commerce dapat menciptakan efisiensi yang tinggi, murah serta 

informative, 

4) E-commerce dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, dengan 

pelayanan yang cepat, mudah, aman dan akurat. 

Menurut Greenstein (2002:3) terdapat sembilan keuntungan yang 

didapatkan dari pemanfaatan perdagangan secara elektronik (e-commerce) 

dalam dunia bisnis yaitu 

1) Internet and web-based electronic commerce is more affordable  

2) Internet and web-based electronic commerce allows more business 

partners to be reached  

3) Internet and erb-based electronic commerce can reach a more 

geographically dispersed customer base 

4) Procurement processing costs can be lowered 

5) Cost of purchases can be lowered 

6) Inventories can be reduced 
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7) Cycle times can be lowered 

8) Better customer service can be lowered 

9) Sales and marketing costs can be lowered 

Selain dari keuntungan tersebut, e-commerce beserta infrastruktur 

pendukungnya dapat juga terkena kesalahan-kesalahan yang mungkin 

timbul melalui berbagai cara. Dari segi pandang bisnis, menurut Purbo et 

al (2001:8) penyalahgunaan dan kegagalan sistem dapat terjadi terdiri atas: 

a) Kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan 

b) Pecurian informasi rahasia yang berharga 

c) Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan 

d) Penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak 

e) Kehilangan kepercayaan dari para konsumen 

f) Kerugian-kerugian yang tidak terduga. 

f. Keterbatasan E-commerce  

Menurut Emylia (2005), e-commerce telah menimbulkan suatu bisnis 

baru tentunya mempunyai keterbatasan-keterbatasan terutama sehubungan 

dengan perkembangannya, keterbatasan tersebut dapat dikategorikan 

menjadi: 

1) Keterbatasan Teknikal 

a) Belum sempurnanya standar yang berlaku sehubungan dengan 

standar kualitas, keamanan dan keandalannya 

b) Telecommunication Bandwidth yang tidak mencukup 

c) Software Development Tools  yang masih terus berubah-ubah 
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d) Kesulitan dalam mengintegrasikan internet dan e-commerce 

software dengan aplikasi yang ada sebelumnya (legacy software) 

dan database yang ada 

e) Biaya yang dianggap relatif mahal dan ketidaknyaman 

mengakses internet bagi beberapa orang 

2) Keterbatasan Non Teknikal 

a) Banyaknya permasalahan yang belum terselesaikan termasuk 

dalam hal ini masalah mengenai pemajakannya 

b) Standar dan regulasi pemerintah nasional maupun internasional 

yang tidak dikembangkan karena adanya keterbatasan tertentu 

c) Banyak penjualan dan pembeli masih menantikan e-commerce 

tersebut betul-betul stabil sehingga baru akan ambil bagian 

d) Beberapa orang yang belum mempercayai virtual transaction, 

paperless transaction dan juga transaksi tanpa tatap muka 

e) Adanya suatu persepsi bahwa e-commerce mahal dan tidak aman, 

sebagai akibatnya banyak yang tidak mau mencobanya. 

g. M-commerce 

Menurut Kodrat Iman Satoto yang ditelah dikutip oleh Hendi Wijaya 

(2015), m-commerce adalah pengembangan dari e-commerce yakni proses 

transaksi bisnis meliputi pembelian, penjualan atau pertukaran barang dan 

jasa serta informasi yang berjalan dengan menggunakan jaringan 

telekomunikasi mobile atau wireless. Chaffey dalam Hendi Wijaya (2015) 
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menggambarkan manfaat yang dapat di akses melalui mobile atau jaringan 

nirkabel lainnya kepada pada penggunaannya yaitu: 

1) Ubiquity 

Informasi dapat diakses dari mana saja, di setiap lokasi dan setiap saat. 

2) Reachability 

Pengguna mobile commerce dapat mengaksesnya dari dalam maupun 

luar rumah mereka. 

3) Kenyamanan 

Perangkat mobile membuatnya tidak perlu untuk memiliki akses ke 

power supply atau koneksi fixed-line. 

4) Keamanan 

Setiap user dapat dikonfirmasi karena setiap perangkat nirkabel 

memiliki kode identifikasi yang unik yang memungkinkan penyedia 

layanan mobile commerce untuk menyesuaikan konten berdasarkan 

lokasi pelanggan. Perangkat mobile juga memberikan tingkat privasi 

dibandingan dengan Personal Computer (PC). Akhirnya, akses cepat 

atau menjadi always-on atau selalu aktif. Tidak perlu untuk melakukan 

dial-up koneksi nirkabel dengan perangkat mobile. 

C. Kerangka Pemikiran 

Berikut alur pemikiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2. Alur Pemikiran Penelitian  

Sumber : Data diolah, 2017 

Semakin banyaknya pengguna internet di Indonesia dibuktikan dengan 

pada tahun 2015 pengguna internet di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 

34,9% dari total penduduk Indonesia dan diperkirakan pada tahun 2017 

mencapai 143 juta pengguna. Dengan adanya internet pelaku bisnis tidak lagi 

mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi apapun, untuk menunjang 

aktivitas bisnisnya (Irnawati, 2011:95). Model bisnis dengan melalui sistem 

elektronik seperti internet atau jaringan komputer lainnya untuk melakukan 

kegiatan perdagangan berupa penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran 

barang dan jasa disebut dengan e-commerce. Berdasarkan sumber dari Markplus 

Peningkatan Pengguna Internet di Indonesia 

Memudahan pelaku bisnis untuk menunjang aktivitas bisnisnya 

Muncul model bisnis dengan melalui sistem elektronik disebut dengan 

e-commerce  

Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Pajak No 

62/PJ/2013 (SE-62) tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi 

E-commerce 

Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi penjualan kayu melalui e-

commerce Perum Perhutani dengan mengunjungi situs penjualan di 

www.tokoperhutani.com 

E-commerce mempunyai potensi yang besar dalam hal pengenaan pajak, 

khususnya Pajak Pertambahan Nilai 
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Insight dan Markeeters ada sekitar lima juta pedagang yang siap melakukan 

penjualan online apabila infrastruktur dan jaringan sudah memadai. Sehingga 

bisa diprediksi betapa besarnya jumlah transaksi e-commerce beberapa tahun 

mendatang.  

E-commerce Perum Perhutani atau lebih dikenal dengan Toko Perhutani 

merupakan e-commerce yang melayani penjualan kayu secara online pertama 

kali di Indonesia. Pembeli dapat mengunjungi situs penjualan di 

www.tokoperhutani.com. Aktivitas dalam situs tersebut yang berkaitan dengan 

pembelian kayu, penjualan kayu, pemasaran kayu dengan memanfaatkan sistem 

elektronik seperti internet ataupun jaringan komputer lainnya yang sudah 

mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dari total transaksi 

pembelian. Atas PPN yang dikenakan kedalam transaksi penjualan Perum 

Perhutani tersebut apakah sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan DJP 

(Direktorat Jenderal Pajak) yaitu dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No 

62/PJ/2013 (SE-62) tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi E-

commerce. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif oleh Creswell (1994) didefinisikan 

sebagai berikut, “qualitative research focuses on the process that is occurring 

as well as the product or outcome. Researchers are particulars interested in 

understanding how things occurs.” Definisi oleh Creswell tersebut menerangkan 

bahwa penelitian kualitatif difokuskan pada proses yang terjadi dalam penelitian. 

Disamping itu, peneliti merupakan bagian yang penting dalam penelitian untuk 

memahami gejala sosial terjadi dalam proses penelitian. 

Peneliti memilih pendekatan kualitatif karena ingin mendalami secara 

detail, intensif dan komprehensif atas perlakuan pengenaan Pajak Pertambahan 

Nilai atas transaksi penjualan kayu melalui e-commerce di Perum Perhutani 

Kantor KBM Penjualan Komersial Kayu Jawa Timur. Pada saat mendalami 

permasalahan yang muncul dalam penelitian ini, peneliti tidak dibatasi oleh alat 

ukur, sehingga peneliti dapat memperoleh informasi-informasi baru yang 

berkaitan dengan perlakuan pengenaan perpajakan tersebut. Informasi-informasi 

baru yang diperoleh saat penelitian yang misalnya berkaitan dengan latar 

belakang fenomena gejala sosial yang muncul, atau hal-hal yang pada awalnya 

tidak diketahui peneliti. 

Creswell (1994:11) telah membagi pendekatan kualitatif menjadi lima 

strategi yaitu etnografi, grounded theory, studi kasus, fenomenologi dan naratif. 
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Dalam penelitian ini lebih cenderung menggunakan metode studi kasus karena 

seperti yang dikatakan oleh Creswell (1994:12) bahwa, 

Case studies, in which the researcher explores in depth a program, an 

event, an activity, a process or one or more individuals. The case(s) are 

bounded by time and activity, and researchers collect detailed information 

using a variety of data collection procedures over a sustained period of 

time (Stake, 1995) 

 

Definisi diatas menerangkan bahwa studi kasus merupakan suatu strategi 

penelitian dimana didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, 

peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu. Peneliti mengumpulkan 

informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan 

data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. 

Peneliti ingin mendeskripsikan dan menyelidiki secara detail dan rinci data 

atau gejala yang diperoleh selama penelitian berlangsung yaitu bagaimana 

perlakuan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi penjualan kayu 

melalui e-commerce di Perum Perhutani Kantor KBM Penjualan Komersial 

Kayu Jawa Timur. 

B. Fokus Penelitian 

Berkaitan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka peneliti 

membuat fokus dari penelitian mengingat luasnya permasalahan yang ada dalam 

transaksi elektronik (e-commerce), berikut fokus penelitian ini antara lain: 

1. Penjualan kayu secara online di situs e-commerce Perum Perhutani Kantor 

Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) Penjualan Komersial Kayu Jawa Timur 

a) Tujuan dibuatnya e-commerce Perum Perhutani Kantor Kesatuan Bisnis 

Mandiri (KBM) Penjualan Komersial Kayu Jawa Timur 
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b) Mekanisme proses pembelian kayu di e-commerce Perum Perhutani 

Kantor Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) Penjualan Komersial Kayu 

Jawa Timur 

c) Dampak dari penggunaan e-commerce terhadap penjualan kayu di Perum 

Perhutani Kantor Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) Penjualan  Komersial 

Kayu Jawa Timur. 

2. Perlakuan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi 

penjualan kayu secara online di situs e-commerce Perum Perhutani, 

didalamnya meliputi: 

a) Objek Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi penjualan kayu di situs e-

commerce Perum Perhutani Kantor Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) 

Penjualan  Komersial Kayu Jawa Timur, 

b) Taxable Person atas transaksi penjualan kayu di situs e-commerce Perum 

Perhutani Kantor Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) Penjualan Komersial 

Kayu Jawa Timur, 

c) Dasar Pengenaan Pajak PPN atas penjualan kayu di situs e-commerce 

Perum Perhutani Kantor Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) Penjualan 

Komersial Kayu Jawa Timur, 

d) saat PPN terutang dan faktur PPN atas penjualan kayu di situs e-

commerce Perum Perhutani Kantor Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) 

Penjualan Komersial Kayu Jawa Timur. 
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C. Lokasi dan Situs Penelitian 

Lokasi yang akan diambil oleh peneliti dalam mengumpulkan data yaitu 

di Jalan Genteng Kali Nomor 49, Surabaya dan situs penelitian Perum Perhutani 

Kantor Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) Penjualan Komersial Kayu Jawa Timur. 

Alasan peneliti mengambil lokasi dan situs penelitian tersebut karena luas 

kawasan Perum Perhutani Jawa Timur adalah yang paling luas dibandingkan 

dengan Perum Perhutani Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten yaitu seluruhnya 

adalah 1.364.292,7 hektar yang terdiri dari 871.877,1 hektar hutan untuk 

produksi, 492.451,6 hektar untuk hutan lindung dan keperluan lainnya. 

Perbandingan luas wilayah kerja tiap Provinsi Perum Perhutani dapat dilihat di 

tabel berikut.  

Tabel 1. Wilayah Kerja Perum Perhutani 

Unit 

Kerja 

Provinsi Hutan 

Produksi (Ha) 

Hutan 

Lindung (Ha) 

Luas Total 

(Ha) 

Divre Jawa Tengah 546.290 89.456 635.746 

Divre Jawa Timur 871.877 492.452 1.364.293 

Divre Jawa Barat 349.649 247.286 596.935 

 Banten 61.244 17.244 78.488 

 Jumlah 1.829.060 846.438 2.675.462 

Sumber : Buku Al Biro Perencanaan, 2015 

Alasan peneliti mengambil lokasi dan situs penelitian di Perum Perhutani 

Kantor KBM Penjualan Komersial Kayu Jawa Timur yaitu karena haknya untuk 

mengelola hutan di Jawa Timur sehingga dapat memberikan pemasukan devisa 

yang diperlukan oleh negara dan merupakan kantor pusat yang membawahi 23 

kantor cabang yaitu yang paling banyak dibandingkan Perum Perhutani Jawa 

Tengah, Jawa Barat dan Banten dan mempunyai hak untuk mengelola hutan di 
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Jawa Timur sehingga dapat memberikan pemasukan devisa yang diperlukan 

oleh negara (Sugayo, 2007). 

D. Jenis Data 

Data merupakan fakta empiris yang sudah dikumpulkan oleh peneliti 

untuk memecahkan masalah dan menjawab pertanyaan penelitian. Data 

penelitian dapat berasal dari berbagai hal yang dikumpulkan dengan memakai 

berbagai teknik selama proses penelitian berlangsung. Data-data yang 

dikumpulkan melalui penelitian berupa:  

1. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh melalui 

wawancara dengan beberapa informan terkait Perum Perhutani Kantor KBM 

Penjualan Komersial Kayu Jawa Timur. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

a) Surat Edaran Dirjen Pajak No 62/PJ/2013 (SE-62) tentang Penegasan 

Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce, 

b) Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai 

Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, 

c) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2010 tentang 

Penetapan Satu Tempat Atau Lebih Sebagai Tempat Pajak Pertambahan 

Nilai Terutang, 

d) Artikel-artikel dan jurnal yang berkaitan dengan pengenaan perpajakan 

dalam bidang e-commerce baik yang diperoleh melalui media cetak maupun 
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melalui media elektronik serta buku-buku yang relevan dengan 

permasalahan yang diteliti, 

e) Laporan penjualan kayu Perum Perhutani, Kantor KBM Penjualan 

Komersial Kayu Jawa Timur melalui e-commerce. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang 

terdiri dari: 

1. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Teknik pengumpulan data pertama yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan 

data-data dan informasi untuk mendukung latar belakang permasalahan, teori-

teori yang berkaitan dengan pembahasan permasalahan yang ada, serta data-data 

penunjang lainnya. Data-data ini diperoleh dari buku-buku, artikel internet, serta 

peraturan perundangundangan yang sesuai dengan permasalahan yang muncul.  

Peraturan perundangundangan digunakan yaitu Surat Edaran Dirjen Pajak No 

62/PJ/2013 (SE-62) tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-

Commerce, Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan 

Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Data terkait 

dengan perpajakan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi  e-commerce yang 

diperoleh dari jurnal internasional, artikel serta buku-buku yang kemudian akan 

dianalisis oleh peneliti. 
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2. Studi Lapangan yang Berupa Wawancara 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan wawancara atau 

interview secara langsung dengan informan yang berkaitan dengan fokus 

penelitian. Pemilihan informan juga dibantu oleh Ratna Erawati selaku General 

Manager Penjualan Kayu Perum Perhutani Jawa Timur, sebagai pihak yang 

paham akan tugas dari masing-masing bagian di Perum Perhutani Kantor KBM 

Penjualan Komersial Kayu Jawa Timur. Wawancara akan dilakukan dengan 

beberapa informan yaitu sebagai berikut: 

a) General Manajer Penjualan Kayu Jawa Timur, yaitu Ratna Erawati, 

b) General Manajer Penjualan Kayu Jawa Timur, Bagian Penjualan, yaitu Retna 

Naturena, 

c) Asisten Manager Keuangan dan Pelaporan, yaitu Erna Jurianti K, 

d) Asisten Manager Keuangan dan Pelaporan, Bagian Data, yaitu Edi Purnomo, 

e) Asisten Manager Keuangan dan Pelaporan, Bagian Perpajakan, yaitu Erfan 

Muzakki, 

f) Asisten Manager Keuangan dan Pelaporan, Bagian Perpajakan, yaitu Marisca 

Ajengningtyas,  

g) Asisten Manager Perencanaan, System, IT dan CRM, Bagian Operator E-

Commerce, yaitu Aris Hariyanto. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan hal yang penting guna menunjang proses 

penelitian di lapangan. Di dalam instrumen penelitian ini akan menentukan 
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keberhasilan peneliti dalam penelitiannya. Maka instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Peneliti Sendiri 

Menurut Creswell (1994:163) menyatakan bahwa, “Particularly in 

qualitative research the role of the researcher as the primary data collection 

instrument necessitates the identification of personal values, assumption and 

biases at the outset of the study” karena peran peneliti dianggap sebagai 

instrument primer dalam pengumpulan data kualitatif maka di bagian awal 

penelitian diperlukan adanya identifikasi terhadap nilai-nilai, asumsi-asumsi, 

dan bias-bias personal (peneliti). 

2. Pedoman Wawancara (Interview Guide) 

Pedoman wawancara sebagai petunjuk atau acuan atas wawancara yang 

digunakan peneliti dalam melakukan proses wawancara kepada informan, 

sehingga pertanyaan lebih terarah berdasarkan tujuan dari penelitian 

(Arikunto, 2013). 

3. Catatan Lapangan (Field Note) 

Catatan lapangan merupakan tulisan maupun data-data yang dapat 

dijadikan pedoman dalam menganalisis pemasalahan dan menemukan hasil atau 

solusi terhadap penelitian ini. Catatan lapangan dapat berupa buku catatan, 

dokumen, arsip-arsip penting maupun data pendukung lainnya atau data-data 

yang berada pada lokasi penelitian (Sugiyono,2010). Catatan lapangan dibuat 

pada saat peneliti melakukan wawancara di Perum Perhutani KBM Penjualan 

Komersial Kayu Jawa Timur. 
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G. Analisis Data 

Berdasarkan teknik analisis data, penelitian ini akan menggunakan teknik 

analisis data kualitatif. Menurut Creswell (2011,276), ada enam langkah yang 

harus diperhatikan dalam melakukan analisis data kualitatif, yaitu :  

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. 

Dari transkripsi wawancara, men-scanning materi, mengetik data 

lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis 

yang berbeda tergantung pada sumber informasi.  

2. Membaca keseluruhan data. 

Peneliti merefleksikan makna atas informasi yang diperoleh dari literatur 

dan wawancara dengan menulis catatan-catatan khusus atau gagasan-gagasan 

umum yang terkandung selama melakukan penelitian. 

3. Menganalisis lebih detail dengan meng-coding data. 

Coding merupakan proses mengolah materi atau informasi menjadi 

segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Peneliti mengumpulkan semua 

data dari literatur terkait perpajakan dalam e-commerce maupun dari wawancara 

yang berupa tulisan atau gambar, kemudian masing-masing data tersebut 

dikelompokkan menurut kategorinya. 

4. Terapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, 

kategori-kategori dan tema-tema yang akan dianalisis. 

Peneliti membuat kode-kode untuk mendeskripsikan semua informasi agar 

menghasilkan sejumlah tema yang biasanya menjadi hasil utama dalam 
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penelitian kualitatif, dari tema yang didapat tersebut dapat dibentuk menjadi 

suatu deskripsi umum seperti dalam fenomenologi. 

5. Tunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali 

dalam laporan kualitatif. 

Pembahasan terkait tentang kronologi peristiwa dengan menggunakan 

visual, gambar atau tabel yang didalamnya menyajikan informasi deskriptif dari 

partisipan–partisipan selama melakukan wawancara.  

6. Menginterpretasi atau memaknai data. 

Interpretasi yang berasal dari literatur atau teori agar peneliti dapat 

menegaskan apakah hasil penelitian ini dapat membenarkan atau menyangkal 

informasi sebelumnya. Intepretasi atau pemaknaan berupa pertanyaan-

pertanyaan baru yang perlu dijawab untuk penelitian berikutnya, pertanyaan-

pertanyaan yang muncul dari data dan analisis. 

H. Keabsahan Data 

Memperoleh data yang valid peneliti menerapkan teknik triangulate 

sumber data. Triangulasi sumber data yaitu dengan mentriangulasi sumber-

sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari 

sumber-sumber informasi terkait dengan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai 

atas transaksi penjualan kayu melalui e-commerce di Perum Perhutani Kantor 

KBM Penjualan Komersial Kayu Jawa Timur. Kemudian menggunakannya 

untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren, dari tema-tema yang 

dibangun berdasarkan sejumlah sumber data atau perspektif dari partisipan 

tersebut akan menambah validitas penelitian.  
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Sedangkan sebagai pelengkap, maka peneliti menerapkan pengecekan 

anggota (member checking). Pengecekan anggota (member checking) dilakukan 

untuk mengetahui akurasi dari hasil penelitian dengan membawa kembali 

laporan akhir atau hasil penelitian yang sudah diolah kepada partisipan untuk 

mengecek apakah laporan atau deskripsi seputar hasil wawancara tersebut sudah 

akurat. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Perusahaan 

1. Sejarah Singkat Perum Perhutani 

Perum Perhutani adalah perusahaan yang bergerak di bidang Kehutanan 

(khususnya di Pulau Jawa dan Madura) dan mengemban tugas serta wewenang 

untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Hutan (SDH) 

dengan memperhatikan aspek produksi/ekonomi, aspek sosial dan aspek 

lingkungan. Dalam operasionalnya, Perum Perhutani berada di bawah koordinasi 

Kementerian BUMN dengan bimbingan teknis dari Departemen Kehutanan. 

Perum Perhutani mempunyai kisah panjang dalam sejarah pembentukannya, 

diawali dengan terbentuknya Jawatan Kehutanan dengan Gouvernement Besluit 

(Keputusan Pemerintah) tanggal 9 Februari 1897 nomor 21, termuat dalam 

Bijblad 5164. Dimulai pada tahun 1987 pengelolaan hutan di Jawa Madura 

dimulai dengan dikeluarkannya “Reglement voor het beheer der bosschen van den 

Lande op Java en Madoera”, Staatsblad 1897 Nomor 61 (Bosreglement) dan 

“Reglement voor den dienst van het Boschwezen op Java en Madoera” (Dienst 

Reglement) tentang organisasi Jawatan Kehutanan. Tahun 1913 penetapan 

“Reglement voor het beheer der bosschen van den Lande op Java en Madoera”, 

Staatsblad 1913 nomor 495, yang mengatur tentang “eksploitasi sendiri (eigen 

beheer) atau penebangan borong  (door particuliere aannemer)”.  

Tahun 1927 terbit Bosch Ordonnantie, dalam Staatsblad Tahun 1927 Nomor 

221 dan Bosch Verordening 1932 tentang peraturan pelaksanaannya, “Bepalingen 
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met Betrekking Tot's Lands Boschbeheer op Java en Madoera” menjadi dasar 

pengurusan dan pengelolaan hutan Jawa Madura oleh Jawatan Kehutanan. Tahun 

1930, pengelolaan hutan Jati diserahkan ke “Djatibedrijf” perusahaan hutan Jati 

Pemerintah (Jawatan kehutanan). Directeur van Financien (Direktur Keuangan 

Pemerintahan Hindia Belanda) saat itu menyatakan bahwa perusahaan yang 

bertujuan komersiil dihentikan. 

Tahun 1940 pengurusan hutan Jati dari “Djatibedrijf” kembali ke Jawatan 

Kehutanan. Tahun 1942 Jawatan Kehutanannya (i.c Boschwezen) berganti nama 

Ringyo Tyuoo Zimusyo (RTZ) setelah Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang. 

Pasca Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, hak dan kewajiban pengelolaan hutan 

di Jawa Madura oleh Jawatan Kehutanan Hindia Belanda q.q den Dienst van het 

Boschwezen dilimpahkan ke Jawatan Kehutanan Republik Indonesia berdasarkan 

Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang 

berbunyi: “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, 

selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini.”.  

Tahun 1960, dalam MPRS No. 11/MPRS/1960 seperti tersebut dalam 

Lampiran Buku I, Jilid III, Paragraf 493 dan paragraph 595, industri kehutanan 

ditetapkan menjadi Proyek B. Proyek B ini merupakan sumber penghasilan untuk 

membiayai proyek-proyek A (Tambahan Lembaran Negara R.I. No. 2551). 

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang 

Nomor 19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara. Perubahan status Jawatan 

Kehutanan menjadi Perusahaan Negara, ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah 
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Nomor 17-30 Tahun 1961 tentang ”Pembentukan Perusahaan-Perusahaan 

Kehutanan Negara (PERHUTANI)”.  

Perum Perhutani merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

awalnya berada di bawah Departemen Kehutanan diberi tanggung jawab dan hak 

pengelolaan hutan di Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur sejak 

tahun 1972 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 tahun 1972. 

Wilayah kerja Perum Perhutani selanjutnya diperluas pada tahun 1978 dengan 

masuknya kawasan hutan Negara di Provinsi Jawa Barat berdasarkan PP Nomor 

2 tahun 1978.  

Tahun 2001 bentuk pengusahaan Perum Perhutani ditetapkan oleh 

pemerintah sebagai BUMN berbentuk Perseroan Terbatas (PT) Perhutani melalui 

PP Nomor 14 tahun 2001. Berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tanggung 

jawab sosial dan lingkungan yang dimiliki PT. Perhutani, bentuk pengusahaan PT. 

Perhutani tersebut kembali menjadi BUMN dengan bentuk Perum berdasarkan PP 

Nomor 30 tahun 2003 yang selanjutnya dalam perjalanannya Peraturan 

Pemerintah tersebut digantikan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 

2010 yang disahkan pada tanggal 22 Oktober 2010. Sejak 2 Oktober 2014 

Perhutani menjadi induk Holding BUMN Kehutanan dengan bergabungnya 5 

(lima) perusahaan kehutanan yaitu PT Inhutani I, PT Inhutani II, PT Inhutani III, 

PT Inhutani IV dan PT Inhutani V sebagai anak perusahaan sesuai Peraturan 

Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2014 

Dari sejarah awal berdirinya Perhutani tersebut, terlihat ada fungsi strategis 

yang diemban oleh perusahaan ini untuk memberikan kontribusi kepada negara 
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dalam bentuk pundi-pundi penerimaan negara. Tugas semacam ini telah Perum 

Perhutani emban hingga kini, karena sebagai BUMN Perum Perhutani juga harus 

menjadi lokomotif pertumbuhan perekonomian nasional. Dalam kumparan waktu 

tersebut, banyak perubahan sosial, ekonomi dan politik yang berpengaruh 

terhadap Perum Perhutani. Contohnya, pasca reformasi, sebagaimana hutan-hutan 

yang lain, hutan-hutan Perum Perhutani juga dijarah secara besar-besaran oleh 

masyarakat. Kondisi ini menyebabkan hutan Perum Perhutani menjadi kerontang 

bahkan gundul, hingga bisnis Perum Perhutani juga sempat merosot. Dalam 

konteks inilah, peran strategis Perum Perhutani juga bertransformasi. Jika 

sebelumnya hanya berperan dalam sistem perekonomian nasional, pasca 

reformasi Perum Perhutani juga berperan dalam mendukung sistem kelestarian 

lingkungan, dan sistem sosial budaya, khususnya dalam memberdayakan 

masyarakat di sekitar hutan, agar mereka bisa merasakan manfaat adanya hutan di 

satu sisi. Pada sisi lain masyarakat juga terlibat dalam mengelola dan 

mengamankan hutan dari penjarahan. Dalam kondisi hutan yang rusak tersebut, 

untuk menjalankan fungsi strategis untuk mendukung sistem kelestarian 

lingkungan hidup, Perum Perhutani kini giat melakukan penanaman hutan. 

2. Visi, Misi dan Tata Nilai Perum Perhutani 

Visi, misi dan tata nilai Perum Perhutani berdasarkan Surat Keputusan 

Direksi Nomor 3180/Kpts/Dir/2014, yaitu sebagai berikut: 

a) Visi Perum Perhutani  

Menjadi perusahaan unggul dalam pengelolaan hutan lestari. 

b) Misi Perum Perhutani adalah : 
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1) Mengelola sumber daya hutan secara lestari 

2) Meningkatkan manfaat pengelolaah sumber daya hutan bagi seluruh 

pemangkuan kepentingan 

3) Menyelengarakan bisnis kehutanan dengan prinsip good corporate 

governance 

c) Tata Nilai Perum Perhutani 

1) Berkelanjutan  

Selalu melakukan perkembangan dan penyempurnaan terus menerus, 

dan belajar hal-hal yang baru untuk memperbaharui keadaan serta 

berorientasi jangka panjang. 

2) Ekselen  

Selalu memperlihatkan gairah keunggulan dan berusaha keras untuk hasil 

yang terbaik, sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan sehingga tercapai 

kepuasan seluruh pemangku kepentingan bersama (stakeholders). 

3) Responsibilitas  

Selalu menggunakan nalar (logika berpikir) dalam pertimbangan untung 

rugi, memiliki kesadaran diri yang utuh dalam bertindak, mengembangkan 

imajinasi untuk antisipasi dan selalu mendengarkan suara hati dalam 

mengambil setiap keputusan yang diambil. 

4) Matang  

Selalu bersikap dewasa dan berpikir keberanian untuk menyampaikan 

pendapat ataupun keyakinannya dengan mempertimbangkan 
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pendapat/perasaan orang lain, serta dapat menanggapi maupun memecahkan 

permasalahaan secara bijaksana. 

5) Akuntabilitas  

Selalu mengutamakan data dan fakta dalam melaksanakan setiap 

pekerjaan. 

6) Kerja sama Tim  

Selalu mengutamakan kerja sama tim, agar mampu menghasilkan sinergi 

optimal bagi perusahaan. 

7) Nilai Tambah  

Selalu menghargai kreativitas dan melakukan inovasi, senantiasa belajar 

untuk mendapatkan cara baru dan hasil yang lebih baik. 

8) Agilitas  

Selalu tanggap dan beradaptasi dengan cepat dalam menghadapi 

perubahan serta melihat perubahan sebagai peluang untuk mencapai sukses 

di arena persaingan pasar global. 

3. Wilayah Kerja Perum Perhutani 

Wilayah pengelolaan hutan Perum Perhutani seluas 2,4 juta Ha di Pulau 

Jawa dan Madura, yang pengelolaannya dilaksanakan berdasarkan peraturan 

pemerintah No. 72 tahun 2010. Luas hutan yang dikelola Perhutani tidak termasuk 

kawasan hutan suaka alam dan hutan wisata karena telah menjadi tanggung jawab 

oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jendral 

Perlindungan Hutan Pelestarian Alam (PHPA). Kawasan hutan yang dikelola 
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Perum Perhutani terdiri dari hutan produksi seluas 1.767.304 Ha, dan hutan 

lindung seluas 568.902 Ha. 

Peta dan luas wilayah Perum Perhutani dapat sebagaimana UU nomor 41 

Tahun 1999 tentang kehutanan, disebutkan bahwa luas hutan minimal 30% dari 

luas wilayahnya. Luasan hutan yang di kelola di Jawa dan Madura disbanding 

daratan yang ada saat ini adalah lebih kurang 24% sehingga luas hutan yang ada 

perlu dipertahankan keberadannya untuk mempertahankan daya dukung 

lingkungan. 

Wilayah kerja perusahaan terbagi menjadi 3 Unit dengan 57 Kesatuan 

Pemangkuan Hutan (KPH). Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan perusahaan, 

Perum Perhutani didukung pula oleh 13 Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM), satuan 

kerja perencanaan sumberdaya hutan (SDH) yang terdiri dari 13 Seksi 

Perencanaan Hutan (SPH), dengan rincian sebagai berikut : 

a) Divisi Regional  Jawa Tengah terdiri dari : 20 KPH ; 2 KBM Pemasaran; 2 

KBM Industri Kayu; 1 KBM Industri Non Kayu; 1 KBM Agroforestry dan 1 

KBM Jasa Lingkungan dan Produksi lainnya serta 4 SPH ; seluas 

635.746,78  Ha. 

b) Divisi Regional Jawa Timur terdiri dari: 23 KPH ; 3 KBM Pemasaran; 1 KBM 

Industri Kayu; 1 KBM Industri Non Kayu; 1 KBM Agroforestry dan 1 KBM 

Jasa Lingkungan dan Produksi lainnya serta 5 SPH ; seluas 1.134.052,0  Ha. 

c) Divisi Regional  Jawa Barat dan Banten terdiri dari:14 KPH ; 1 KBM 

Pemasaran; 1 KBM Industri Kayu Non Kayu; 1 KBM Agroforestry Ekologi 

dan Jasa Lingkungan (AEJ) serta 4 SPH ; seluas 678.244,6  Ha.  Selain itu 
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Perum Perhutani juga memiliki satuan kerja pendukung yaitu Kantor Pusat, 3 

Kantor Divisi Regional, 1 Puslibang SDH, 1 Pusdiklat SDM dan 3 Kantor Biro 

Perencanaan. 

4. Produk dan Layanan Perum Perhutani 

Produk dan layanan Perum Perhutani terbagi ke dalam beberapa kategori 

produk, yaitu: 

a) Kayu Bundar & Olahan 

1) Kayu Bundar 

a. Kayu Jati 

b. Kayu Rimba 

2) Kayu Olahan 

b) Produk Kimia Hutan 

1) Gondorukem dan Terpentin 

2) Minyak Kayu Putih 

3) Kopal 

4) Lak 

5) Minyak ylang-ylang 

c) Produk Pangan & Kesehatan 

1) Madu 

2) Air Minum Dalam Kemasan 

d) Benih & Bibit 

e) Foresty Training & Development 

f) Clean Energy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.perhutani.co.id/produk/kayu-bundar-olahan/
http://www.perhutani.co.id/produk/kayu-bundar-olahan/kayu-bundar/
http://www.perhutani.co.id/produk/kayu-bundar-olahan/kayu-olahan/
http://www.perhutani.co.id/produk/kimia-hutan/
http://www.perhutani.co.id/produk/pangan-dan-kesehatan/
http://www.perhutani.co.id/produk/benih-dan-bibit/
http://www.perhutani.co.id/produk/foresty-training-development/
http://www.perhutani.co.id/produk/clean-energy/
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g) Ekoturisme 

h) Flora & Fauna 

i) Retail & Properti 

5. Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) Penjualan Komersial Kayu Jawa 

Timur 

KBM Penjualan Komersial Kayu Jawa Timur dipimpin oleh General 

Manager Penjualan Kayu Jawa Timur yang ditunjuk untuk mengelola persediaan 

dan melayani penjualan hasil hutan kayu bulat Jati dan Rimba. Perum Perhutani 

KBM Penjualan Komersial Kayu Jawa Timur terletak di Jalan Genteng Kali 

Nomor 49 Surabaya. Struktur organisasi di Kesatuan Bisnis Mandiri Penjualan 

Komersial Kayu Jawa Timur dapat dilihat sebagai berikut: 

 

Gambar 3. Struktur Organisasi di Perum Perhutani Kesatuan Bisnis Mandiri 

(KBM) Penjualan Komersial Kayu Jawa Timur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.perhutani.co.id/produk/ekoturisme/
http://www.perhutani.co.id/produk/flora-fauna/
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General Manager Penjualan Kayu Jawa Timur dibantu oleh empat Manager 

yang meliputi: 

1) Manager Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Umum, 

2) Manager Perencanaan, Kesisteman, IT dan CRM 

3) Manager Penjualan Kayu Wilayah Bojonegoro, 

4) Manager Penjualan Kayu Wilayah Madiun, 

5) Manager Penjualan Kayu Wilayah Probolinggo. 

Manager KBM Komersial Kayu bagian Kuangan, Sumber Daya Manusia 

dan Umum di bantu oleh tiga Asisten Manager, yaitu : 

1) Asisten Manager Persediaan, 

2) Asisten Manager Keuangan dan Pelaporan, 

3) Asisten Manager Sumber Daya Manusia, Umum dan Sarana Prasarana 

KBM Komersial Kayu Jawa Timur terdiri dari 9 Asisten Manager Penjualan 

Kayu, meliputi : 

1) Asisten Manager Bojonegoro, 

2) Asisten Manager  Mojokerto, 

3) Asisten Manager  Saradan, 

4) Asisten Manager  Madiun, 

5) Asisten Manager  Jatirogo, 

6) Asisten Manager  Jember, 

7) Asisten Manager  Probolinggo, 

8) Asisten Manager  Banyuwangi, 

9) Asisten Manager  Kediri. 
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B. Penyajian Data 

Peneliti akan memaparkan data yang diperoleh mengenai pengenaan Pajak 

Pertambahan Nilai atas transaksi melalui e-commerce di Perum Perhutani KBM 

Penjualan Komersial Kayu Jawa Timur  atau yang dikenal dengan POTP 

(Penjualan Online Toko Perhutani) dengan menambahkan kode-kode khusus. 

Kode-kode khusus digunakan untuk mempermudah dalam memaknai data yang 

disajikan, berikut ini adalah keterangan mengenai kode-kode khusus tersebut 

yaitu, RM: Rumusan Masalah, F: Fokus, DP: Data Primer, DS: Data Sekunder, I: 

Informan. Penyajian data mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas 

transaksi melalui e-commerce akan dipaparkan di bawah  ini. : 

1. Penjualan Kayu Secara Online di Penjualan Online Toko Perhutani 

a. Tujuan dibuatnya Penjualan Online Toko Perhutani 

Penjualan kayu secara online yang digagas Perum Perhutani melalui 

www.tokoperhutani.com yang penerapannya efektif dimulai pada awal tahun 

2016. Perum Perhutani tidak hanya sekedar memanfaatkan kemajuan teknologi 

yang ada namun terdapat tujuan yang ingin dicapai dengan mengembangkan 

penjualannya melalui e-commerce. Hal tersebut sesuai dengan pertanyaan yang 

diberikan peneliti kepada informan yang bekerja di Perum Perhutani Kantor 

Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) Penjualan Komersial Kayu Jawa Timur, 

apakah tujuan dibuatnya e-commerce Perhutani. Berikut pernyataan yang 

diberikan oleh Ratna Erawati selaku General Manager Penjualan Kayu Jawa 

Timur melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 16 
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Oktober 2017 sekitar pukul 09.00, terkait dengan pertanyaan mengenai tujuan 

dan manfaat dibuatnya e-commerce Perum Perhutani. 

Informan 1 

“Jadi, perhutani ini mengembangkan penjualan kayu dengan sistem 

online namanya POTP. POTP itu Penjualan Online Toko Perhutani. Itu 

dikembangkan secara intensif mulai tahun lalu yaitu tahun 2016. Juga 

pembuatan POTP itu adalah tujuannya untuk memperluas sasaran atau 

market share, yang kedua juga memudahkan penjualan kayu dengan 

sistem online akan menjadi lebih mudah dan yang ketiga yaitu 

transparansi, maksudnya transparansi yaitu kapling itu di-onlinekan 

jadi siapapun bisa beli, jadi tidak ada lagi kapling yang bagus disimpan 

dan yang jelek dijual.” 

 

Kemudian dengan pertanyaan yang sama peneliti melakukan wawancara 

dengan Retna Naturena selaku Bagian Penjualan, General Manajer Penjualan 

Kayu Jawa Timur pada tanggal 4 Oktober 2017 sekitar pukul 10.30,  yaitu 

sebagai berikut: 

Informan 2 

“Kita BUMN yah jadikan kita memanfaatkan lahan negara, dari visi 

dan misi sudah kelihatan yaitu suatu perusahaan milik negara yang 

mengelola hutan sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Dan kita juga 

mengikuti perkembangan zaman yah yang sekarang ini sudah serba 

online, sehingga masyarakat atau konsumen kita lebih mudah dalam 

melakukan pembelian kayu yang legal.” 

 

Terkait dengan tujuan dari adanya e-commerce Perhutani juga diutarakan 

oleh Erna Jurianti K selaku Asisten Manager Keuangan dan Pelaporan, pada 

tanggal 16 Oktober 2017 sekitar pukul 10.15, sebagai berikut: 

Informan 3 

“Saya kalau melihat dari penjualan, sebenarnya tujuan dari e-commerce 

ini untuk memilah, kalau dulu kan jadi satu dari KPH ada produksi terus 
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penjualan untuk sekarang kan dipisah. Management itu dapat melihat 

komitmen dari sisi produksi bagaimana dari sisi pemasaran bagaimana. 

Nah itu merupakan perubahan yang baik. Jadi kan mereka punya tujuan 

masing-masing, tujuan dari pemasaran untuk menjual produk dan 

tujuan produksi untuk pengembangan produk. Memang harus ada 

pemisah sebenarnya. Supaya independent jadi tidak ada pengaruh satu 

sama lain. Jadi nanti kelihatan kinerjanya dari produksi dan penjualan 

itu imbang atau lebih tinggi atau lebih rendah.” 

Pernyataan diatas juga didukung oleh Edi Purnomo selaku Bagian Data, 

Asisten Manager Keuangan dan Pelaporan, melalui wawancara yang peneliti 

lakukan pada tanggal 2 Oktober 2017 sekitar pukul 13.30, yaitu sebagai 

berikut: 

Informan 4 

“E-commerce kan artinya sistem penjualan secara online yah mba. E-

commerce perhutani ini sistem penjualan kayu dari Perhutani secara 

online. Fungsi dari Perhutani mengeluarkan pembelian scara online 

adalah untuk transparansi penjualan semacam keterbukaan dalam 

pembelian produk di Perhutani.” 

 

Pernyataan yang diutarakan oleh Aris Hariyanto selaku Bagian Operator 

E-commerce, Asisten Manager Perencanaan,  System, IT dan CRM di Perum 

Perhutani Kantor Kesatuan Bisnis Mandiri Komersial Kayu Jawa Timur 

melalui wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 2 Oktober 2017 sekitar 

pukul 09.15, pernyataannya sebagai berikut :  

Informan 7 

“Awalnya perhutani bikin e-commerce karena itu awalnya dari Litbang 

KPK ada saran untuk di e-commerce kan, terus yang kedua kan 

sekarang sudah ke e-commerce semua, untuk memotong jalur yang 

tidak resmi juga, jadi semua terbuka silakah dibeli jadi kita tidak 

menghalangi-halangi gitu. Untuk mempermudah pembelian kayu yah 

ini, kalau sebelum ada e-commerce kan itu birokrasinya rumit yah harus 

ke manager dulu harus ke TPK dulu, kalau sekarang kan sudah online 

cukup punya email aja bisa login dan bisa melakukan transaksi. Jadi 

lebih praktis.” 
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Produk dan layanan Perum Perhutani terbagi menjadi beberapa kategori, 

oleh karena itu peneliti mengajukan pertanyaan terkait apakah semua produk 

dan layanan Perum Perhutani dipasarkan melalui e-commerce. Dari pertanyaan 

tersebut peneliti melakukan wawancara dengan Ratna Erawati selaku General 

Manager Penjualan Kayu Jawa Timur pada tanggal 16 Oktober 2017 sekitar 

pukul 09.00, berikut pernyataan beliau: 

Informan 1 

“Untuk kedepannya semua produk-produk dari perhutani akan di 

onlinekan., misalnya minyak kayu putih, gondorukem, terpentin, madu 

dan agroforestry yang lain akan dijual, kemudian juga wisata mungkin 

akan di iklankan disitu. Namun untuk sekarang yang sudah running 

masih kayu saja yah.” 

 

Pernyataan diatas juga didukung oleh Edi Purnomo selaku Bagian Data, 

Asisten Manager Keuangan dan Pelaporan, pada 2 Oktober 2017 sekitar pukul 

13.30, berikut paparan pernyataan beliau: 

Informan 4 

“Di e-commerce Perhutani ini semua produk Perhutani akan di jual 

melalui POTP tapi secara berjenjang. Untuk saat ini kan POTP baru 

tahun kedua yah jadi masih kayu log dulu yang dipasarkan melalui 

POTP, yang lainnya masih belum. POTP itu baru berjalan secara 

keseluruhan itu mulai tahun 2016. Pada tahun 2015 itu masih campur 

antara penjualan secara konvensional dan online. Namun untuk 

sekarang untuk pembelian sudah online semua.” 

 

Tidak hanya produk dan layanan Perum Perhutani saja yang memiliki 

beberapa kategori, tapi saluran penjualan produk Perum Perhutani juga 

terdapat tiga macam yaitu retail, kontrak dan lelang. Untuk memperjelas 

saluran penjualan tersebut maka peneliti mengajukan pertanyaan apakah 

perbedaan antara pembelian di segmen retail, kontrak dan lelang, kepada Ratna 
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Erawati selaku General Manager Penjualan Kayu Jawa Timur pada tanggal 16 

Oktober 2017 sekitar pukul 09.00. 

Informan 1 

“Pembeli online itu ada beberapa segmen, ada kontrak, retail dan 

lelang. Namun kalau lelang belum jalan yah, karena berhubungan 

dengan DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara), untuk lelang 

tetap harus lelang konvensional karena barang-barang milik negara itu 

harus melalui juru lelangnya tingkat 1 dari negara, dan kita masih belum 

dapat izinnnya  itu untuk online ini. Yang sudah berjalan retail dan 

kontrak. Untuk yang kontrak ini lebih diutamakan yah daripada retail. 

Untuk fasilitasnya yg segmen kontrak itu lebih diutamakan, yaitu boleh 

memilih barangnya terlebih dahulu, kalau yang kontrak sudah nanti 

baru dimasukkan ke retail. Dan kalau kontrak ini ada kepastian supply, 

misalnya butuh 100 ya kita penuhi 100 dulu sebelum retail.” 

Retna Naturena selaku Bagian Penjualan, General Manajer Penjualan 

Kayu Jawa Timur, mengungkapkan pendapatnya mengenai perbedaan segmen 

retail, kontrak dan lelang saat wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 

4 Oktober 2017 sekitar pukul 10.30, 

Informan 2 

“Kalau kontrak itu kayak orang itu terikat secara perjanjian meskipun 

pada dasarnya tidak ada saling menuntut secara hukum. Jadi kalau 

kontrak orang itu beli kayu nanti ada fee 2.5% tapi lebih di prioritasin 

untuk ketersediaan kayunya. Harganya memang lebih mahal. Nanti 

harga awalnya misalnya 1.000 rupiah, dikali 2.5% harganya jadi 1.100 

atau 1.250 itu melalui kontrak. Kalau harga untuk retail itu ya harga 

biasa net sebesari 1.000 rupiah. Misalnya nih ada kayu dijual di kontrak 

dulu di orang-orang yang butuh dulu, baru kalau nggak laku sisa 

kayunya setelah itu dimasukin ke retail. Kalau lelang kita bekerja sama 

sama Dispenda sini, DJKN sama KPKNL. Jadi lelang itu kita punya 

barang, objeknya kita, kita minta tolong mereka untuk melelangkan. 

Mereka yang ngatur gimana dan moderatornya dari mereka.  Nanti 

mereka yang mengadakan untuk lelangnya. Kita cuma menyediakan 

barangnya saja. Kalau di lelang itu lebih mahal lagi sebesar 5.5% dari 

harga retail. Sekitar 3.5% untuk retribusi untuk KPKNL. Terus 

istilahnya saya kurang hafal yah, kayaknya untuk tahun ini sih masih 

ada yah gatau kalau tahun depan untuk tahun ini sisanya itu kayak uang 

miskin itu sekitar 1.5%. nanti tarifnya itu beda setiap KPKNLnya.” 
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Terkait perbedaan segmen retail, kontrak dan lelang dijelaskan juga oleh 

Erna Jurianti K selaku Asisten Manager Keuangan dan Pelaporan, pada tanggal 

16 Oktober 2017 sekitar pukul 10.15, sebagai berikut: 

Informan 3 

“Untuk kontrak setelah melakukan registrasi, kemudian mengisi 

persyaratan dan lain-lain. Kontrak hanya bisa masuk sebagai UD/PT, 

kalau seandainya ada kavling nanti langsung masuk ke persediaan 

kontrak masing-masing. Kalau kontrak istilahnya ada uang tendon, 

nanti uang tendon itu tetap utuh nanti nggak dipakai transaksi. Kalau 

misal akhir tahun kontrak nya habis , uang tandonnya bisa diambil 

sesuai dengan yang ada di kontrak. Kalau retail kan bebas yah 

semuanya bisa buka toko, bisa memilih semua persediaan kayu. Namun 

persediaan kayu di segmen retail adalah sisa kayu yang tidak dipilih di 

segmen kontrak. Untuk kontrak itu ada 2 macam, yaitu kontrak khusus 

dan kontrak regular. Bedanya khusus sama regular itu, kalau khusus itu 

ukurannya tertentu khusus atau request sendiri. Sedangkan kalau 

regular itu ukurannya itu yang sudah ada misalnya ukuran A3, A1 atau 

yang lainnya yang sudah tersedia. Untuk yang lainnya sama, untuk 

besaran DPnya juga sama. Jadi misalnya A3 total harganya berapa nanti 

dambil 10% nya untuk pembayaran DP atau uang tendon yah istilahnya, 

10% dari HJD per kayu yah. Kalau untuk lelang itu jadwalnya 

seminggu dua kali dilakukan setiap Selasa dan Kamis. Misalnya 

lelangnya dilakukan di Madiun, Probolinggo atau di Surabaya. Nanti 

tetap dikumpulin buktinya dari petugas lelang yang mewakili dari sini 

nanti dilaporkannya juga disini. Kalau lelang belom online yah soalnya 

ada Departemen Kehutanan KPKNL itu sebagai panitianya.” 

 

Pertanyaan  yang sama terkait dengan saluran pembelian di Perum 

Perhutani, berikut wawancara peneliti dengan Erfan Muzakki selaku Bagian 

Perpajakan, Asisten Manager Keuangan dan Pelaporan, pada tanggal 2 Oktober 

2017, sekitar pukul 11.30 adalah sebagai berikut: 

Informan 5 

“Perbedaannya yah? Kalau kontrak itu lebih diprioritaskan yah untuk 

ketersediaan barang yang dimintanya, soalnya ada perjanjian jual beli 

yah jadinya lebih diutamakan. Untuk retail itu umum, misalnya 

perorangan bisa membeli di www.tokoperhutani.com. Namun untuk 

ketersediaan barangnya kita mengutamakan yang kontrak dulu baru 
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produknya kita masukkan untuk yang retail. Kemudian untuk lelang 

yah, untuk lelang kita masih konvensional yah masih belum online.” 

 

b. Mekanisme Proses Pembelian Kayu di Penjualan Online Toko 

Perhutani 

Tahun 2016 Perum Perhutani mengeluarkan metode baru dalam 

penjualan produknya yaitu melalui e-commerce. Pembelian melalui e-

commerce tidak sama dengan pembelian secara konvensional, produk yang 

dipasarkan tidak dapat dilihat secara langsung pada saat transasksi seperti 

pembelian secara konvensional. Hal tersebut yang membuat peneliti 

mengajukan pertanyaan bagaimana mekanisme untuk melakukan pembelian di 

e-commerce Perum Perhutani. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Ratna Erawati 

selaku General Manager Penjualan Kayu Jawa Timur pada tanggal 16 Oktober 

2017 sekitar pukul 09.00, berikut ini beliau pengutarakan jawabannya atas 

pertanyaan diatas, yaitu: 

Informan 1 

“Pertama, untuk bisa masuk ke POTP, yaitu masuk ke 

www.tokoperhutani.com, kemudian memilih provinsi mana, manager 

mana dan TPK mana dan pilih jenisnya apa, nanti keluar jenis kayu apa, 

sortimen apa, mutu apa, dan kalau beli bisa langsung klik beli namun 

sebelum klik beli harus log in terlebih dahulu. Sebenarnya bisa dilihat 

langsung ditempat kalau cocok bisa klik dibeli, namun kalau dirasa 

penjelasan panjang kayu, jenis kayu, sortimen kayu di POTP sudah 

cukup tanpa melihat kayu secara langsung maka bisa langsung di klik 

beli saja, nanti kalau sudah di klik akan keluar kuitansi, kemudian 

kuitansi masuk ke e-mail pembeli yang digunakan untuk pembayaran, 

nanti kuitansinya tinggal dibawa ke TPK aja untuk pengangkutannya.” 

 

Selain itu juga peneliti melakukan wawancara kepada Edi Purnomo 

selaku Bagian Data, Asisten Manager Keuangan dan Pelaporan, pada tanggal 
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2 Oktober 2017 sekitar pukul 13.30 dengan pertanyaan yang sama yaitu 

bagaimana cara untuk membeli kayu secara online melalui e-commerce 

Perhutani. Berikut jawaban yang beliau berikan: 

Informan 4 

“Pembeli bisa masuk ke www.tokoperhutani.com, kemudian registrasi 

untuk mendapatkan user id. Pembeli bisa mendaftar secara perorangan 

dan perusahaan. Kalau perorangan bisa beli secara retail saja. Tapi 

kalau mendaftar sebagai perusahaan pembeliannya bisa secara kontrak. 

Nah, disaluran penjualan kita ini ada tiga macam ada retail, kontrak dan 

lelang. Namun kalau lelang ini kita masih secara konvensional mba, 

kalau retail dan kontrak sudah online.” 

 

Pernyataan-pernyataan diatas juga didukung oleh wawancara peneliti 

dengan Aris Hariyanto selaku Bagian Operator E-commerce, Asisten Manager 

Perencanaan,  System, IT dan CRM pada tanggal 2 Oktober 2017 sekitar pukul 

09.15, berikut jawaban beliau atas pertanyaan bagaimanakah proses pembelian 

kayu secara online melalui e-commerce Perhutani: 

Informan 7 

“Jadi gini sistemnya kan kerja sama dengan Telkom, Telkom itu untuk 

penanyangannya tapi utnuk pembayarannya lewat anak buah Telkom vnet 

namanya, keuangan. Pertama langsung masuk ke rekening vnet. Selesai ke 

rekening vnet. Baru di transfer ke perhutaninya. Jadi udah dikurangi jasa 

vnet atau telkomnya mungkin ya tapi.  Abis transfer dari perhutani nanti 

udah jadi pendapatannya perhutani. Nanti selesai bayar, kan kalau waktu 

pesan nanti dapet invoice nomer pemasanan nomer pembayaran, nanti 

dibayar lewat ATM atau transfer. Seteah permbayaran selesai, pembeli 

dapat e-mail kwitansi, di pelayanan ini juga dapat e-mail, dan TPK juga 

dapat e-mail. Nah nanti waktu mengangkt biasanya pembeli menyertakan 

kwitansi sesuai KTP sesuai pemesanan sama bukti transfer. Setelah itu bisa 

mulai pengangkutan”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

 
 

c. Dampak dari Penggunaan E-commerce Terhadap Penjualan Kayu di 

Perum Perhutani Kantor Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) Penjualan 

Komersial Kayu Jawa Timur 

Perum Perhutani mengeluarkan POTP atau penjualan yang dilakukan 

melalui e-commerce yaitu sejak pertengahan tahun 2016 yang diharapkan dapat 

memudahkan pembeli dalam membeli kayu secara legal. Sehingga peneliti 

melakukan wawancara dengan Ratna Erawati selaku General Manager 

Penjualan Kayu Jawa Timur pada tanggal 16 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 

terkait dengan keadaan pendapatan penjualan setelah adanya e-commerce di 

Perum Perhutani Kantor KBM Penjualan Komersial Jawa Timur, berikut 

jawaban beliau 

Informan 1 

“Sebenarnya dilihat dari e-commerce atau tidak, kalau dari pendapatan 

itu tahun ini dengan tahun lalu memang lebih baik tahun ini, karena 

tahun lalu kan masih uji coba yah, kalau tahun ini kan full e-commerce 

dan memang pendapatan kita lebih baik meskipun kalau dari segi 

pencapaian NPS itu masih memang belum tercapai juga tapi selisih 

sedikit lah sekitar sebesar 1% tapi itu bukan karena  e-commercenya, 

hanya karena kondisi pasar aja. Kalau dari e-commercenya positive yah, 

karena kita mendapat mitra-mitra baru yang belum pernah beli kayu 

disini sebelumnya, jadi adanya pertumbuhan mitra walaupun share ya 

masih kecil namun kalau dipupuk terus akan bertambah banyak.” 

 

Retna Naturena selaku Bagian Penjualan, General Manajer Penjualan 

Kayu Jawa Timur, juga mengutarakan pendapatnya saat wawancara dengan 

peneliti pada tanggal 4 Oktober 2017 sekitar pukul 10.30 mengenai omset yang 

didapat oleh Perum Perhutani Kantor KBM Penjualan Komersial Kayu Jawa 

Timur setelah melaksanakan penjualan melalui e-commerce, 
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Informan 2 

“Omset naik atau turun itu tidak tentu karena untuk pembeli log kayu 

itu yah itu itu aja, istilahnya uang yang dipakai untuk log kayu itu besar 

yah jadi tidak semua orang itu butuh. Untuk dapatin pedagang baru itu 

lumayan sulit, banyak pembeli-pembeli yang tidak beli di kita, mereka 

lebih memilih kayu rakyat, kayu rakyat itu kayak kayu di kebun-kebun, 

di desa dengan harga setengah sendiri. Kita harganya memang mahal 

karena ada legalitasnya itu yah. Apalagi kan ini kayu jadi barang 

mewah bukan kebutuhan primer, mungkin yang beli di kita itu yang 

punya pasar ekspor. Kalau gak legal kan ga boleh ekspor, lagian ga 

boleh juga ekspor secara gelondongan harus diolah juga untuk 

membanntu industri disini juga. Kalau dari segi pendapatan total berarti 

itu bicara data, tahun ini aja 596 milyar tahun kmrn 553 milyar tapi 

turun ini signifakannya tidak banyak. Tapi kalau bisnis kayak gini 

nggak bisa dilihat gini aja, bisa dilihat penekanan biaya-biayanya gitu 

kan yah. Wisata sih disini yang lagi kita kembangkan.” 

 

Berikut ini merupakan data penjualan log kayu dari tahun 2015 sampai 

bulan 2016 yang peneliti dapatkan dari data sekunder di Perum Perhutani 

Kantor Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) Penjualan Komersial Kayu Jawa 

Timur: 

Data Sekunder 7 

 
Gambar 4. Data Penjualan Log Kayu Tahun 2015 sampai 2016 

Sumber : Laporan Penjualan Perum Perhutani Kantor Kesatuan Bisnis Mandiri 

(KBM) Penjualan Komersial Kayu Jawa Timur  
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Dalam setiap keputusan yang diambil oleh perusahaan pasti mempunyai 

dampak tersendiri, baik itu dampak negatif maupun positif. E-commerce Perum 

Perhutani mempunyai dampak positif pada perkembangan perusahaan yang 

didukung hasil wawancara peneliti dengan Marisca Ajengningtyas selaku 

Bagian Perpajakan, Asisten Manager Keuangan dan Pelaporan, pada tanggal 4 

Oktober 2017 sekitar pukul 09.00, yaitu sebagai berikut : 

Informan 6 

“…kalau kelebihannya ada e-commerce semua jadi serba mudah, 

pembeli tinggal buka web dan lain lain. Pembelinya mudah, penjualnya 

juga jadi mudah. Pembeli dari daerah jauh-jauh itu bisa terjangkau ya. 

Kalau dari pajaknya sih ngga ada efeknya yah” 

Kemudian pernyataan terkait dampak positif dari dikeluarkannya e-

commerce Perum Perhutani juga didukung juga oleh Aris Hariyanto selaku 

Bagian Operator E-commerce, Asisten Manager Perencanaan,  System, IT dan 

CRM pada tanggal 2 Oktober 2017 sekitar pukul 09.15, yaitu: 

Informan 7 

“Dengan adanya e-commerce ini ada plus dan minusnya pasti yah. 

Untuk positifnya kita bisa menawarkan ke siapa aja, yg awalnya 

konsumen ngga tau sekarang jadi tau, dalam pemasarannya juga bisa 

luas.” 

 

Adanya e-commerce Perum Perhutani tidak lepas dari munculnya suatu 

dampak yang memberikan keuntungan ataupun permasalahan. Dari setiap 

permasalahan yang muncul tersebut Perum Perhutani memiliki cara tersendiri 

untuk menanganinya. Peneliti melakukan wawancara dengan Ratna Erawati 

selaku General Manager Penjualan Kayu Jawa Timur pada 16 Oktober 2017 

sekitar pukul 09.00 berikut paparan beliau terkait dengan permasalahan yang 

muncul semenjak munculnya e-commerce Perum Perhutani, 
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Informan 1 

“Yang pertama, mitra masih ada yang masih konvensional, disini kita 

sampaikan kalau jaman sudah maju dan kita juga akan membantu cara 

pengoperasioannya dari sini. Kemudian jaringan yang masih lemot, 

trouble system, kuitansi tidak keluar dan kuitansi agak telat dikirim ke 

e-mail pembeli, nge-klik tapi tidak loading, dan sering terjadi gagal 

sistem.” 

 

Retna Naturena selaku Bagian Penjualan, General Manajer Penjualan 

Kayu Jawa Timur, juga mengutarakan pendapatnya saat wawancara dengan 

peneliti pada tanggal 4 Oktober 2017 sekitar pukul 10.30, yaitu 

 

Informan 2 

“Itu kan intinya sistem yah, kalau misalnya hari ini trouble yah, 

pendapatan kita berenti di hari ini. Jadi hari ini ga ada pendapatan,…” 

 

Kemudian peneliti melakukan wawanacara dengan Erna Jurianti K selaku 

Asisten Manager Keuangan dan Pelaporan, pada tanggal 16 Oktober 2017 

sekitar pukul 10.15, berikut paparan beliau 

Informan 3 

“Permasalahannya hanya satu yaitu di fasilitas internet yah. Lebih enak 

juga sebenernya kalau dari internet karena kan semua bisa melihat 

prosesnya, hasilnya pun dari kwitansi bisa di buka dari bagian purchase 

bisa buka dikita juga. Jaman semakin canggih masa kitanya tidak 

mengikuti.” 

 

Penjelasan mengenai kendala yang dialami oleh Perum Perhutani terkait 

dengan dikeluarkannya e-commerce Perum Perhutani juga didapatkan peneliti 

berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Edi Purnomo selaku 

Bagian Data, Manager Keuangan, SDM dan Umum, pada tanggal 2 Oktober 

2017 sekitar pukul 13.30 adalah sebagai berikut 
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Informan 4 

“Kekurangan dan kendala pasti ada yah mba. Kalau antara positif dan 

negatif nya kita menuju arah yang positif. Namun tidak bisa dipungkiri 

pasti ada negativenya dan permasalahan pasti ada tapi sampai saat ini 

bisa kita tutup dan atasi terus. Misalnya saja pembeli dengan usia yang 

lebih tua kan rata-rata gaptek atau gagap teknologi yah, itu kan disaat 

kita buka e-commerce pertama kali mereka akan terputus dan tersisih, 

nah itu kita cari solusinya…” 

 

Erfan Muzakki selaku Bagian Perpajakan, Asisten Manager Keuangan dan 

Pelaporan, mengutarakan pendapat beliau terkait kendala dari dikeluarkannya e-

commerce Perum Perhutani melalui wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 

2 Oktober 2017 sekitar pukul 11.30, berikut paparan beliau 

Informan 5 

“…Kendala yang muncul tidak terlalu berarti, itu yang selama saya 

amati sampai hari ini. Kendala yang sering kita alami contohnya saja 

pada saat kita login di POTP, web nya tiba-tiba blank jadi pembeli tidak 

bisa melakukan transaksi kan kalau nggga muncul produknya. Tapi 

masalah-masalah seperti itu kecil sekali dan kita masih mampu untuk 

mengatasinya.” 

 

Selanjutnya Marisca Ajengningtyas selaku Bagian Perpajakan, Asisten 

Manager Keuangan dan Pelaporan, dari hasil wawancara yang dilaksanakan 

peneliti pada tanggal 4 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00, beliau memaparkan 

pendapatnya sebagai berikut, 

Informan 6 

“Begitu kalau kekurangannya aku jadi banyak banget ya 

ngentrynya,…” 

 

Dengan pertanyaan yang sama, wawancara dengan Aris Hariyanto selaku 

Bagian Operator E-commerce, Asisten Manager Perencanaan,  System, IT dan 
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CRM pada tanggal 2 Oktober 2017 sekitar pukul 09.15 yang dipaparkan sebagai 

berikut, 

Informan 7 

“Kita bicara alokasi dulu ya. Harusnya misalnya kontrak khusus terus 

harusnya ke retail, nah itu pembetulannya webnya harus menunggu 4 

hari yah baru masuk persediaan. Kemudian kalau misal lagi 

pembenahan webnya, jadinya kan kita berhenti tidak menerima 

pendapatan. Karena kan kita sekarang tergantung dari sistem internet, 

kalau internet lagi down itu alokasi kapling dr TPK di informasikan di 

sini untuk alokasi, nah ini tugas kaur, nah kadang-kadang internet nya 

ngga nyambung. Jadi nanti di tokonya ngga bisa tampil. Masalah 

pembayaran biasanya juga ada trouble misalnya tidak keluar invoice, 

customer kesulitan waktu bayar, ada juga yang di invoice ada tapi di 

tampilan pembayaran itu 0, dari sistem vnet nya belum ke upgrade 

gitu…” 

 

 “Untuk negatifnya adalah waktu pemasaran tidak bisa pembayaran 

langsung, dialokasi hari ini prosesnya baru besok, misal di TPK kapling 

udah jadi, alokasi, baru proses pembelian, jadi ada jeda untuk 

mendapatkan pendapatannya itu. Tapi lebih banyak positifnya lah dari 

adanya e-commerce ini.” 

 

Perum Perhutani mempunyai cara tersendiri untuk menangani berbagai 

permasalahan atau dampak negatif dari adanya e-commerce tersebut, peneliti 

mendapatkan hasil wawancara dengan Ratna Erawati selaku General Manager 

Penjualan Kayu Jawa Timur di Perum Perhutani Kantor Kesatuan Bisnis 

Mandiri Komersial Kayu Jawa Timur pada tanggal 16 Oktober 2017 sekitar 

pukul 09.00, sebagai berikut 

Informan 1 

“Kita komunikasikan dengan tim IT pusat di Jakarta jadi kita ada group 

Contact Center POTP itu melibatkan Telkom dengan Perhutani, karena 

ini kerjasamanya dengan Telkom kita profit sharing jadi ini semua yang 

bikin Telkom. Keuangannya pun juga melalui Vnet, Vnet itu lembaga 

keuangan kelolaan Telkom, jadi masuk ke Vnet dulu kemudian ke 

Perhutani. Tim nya itu langsung cepat kok untuk rescue-nya.” 
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Solusi dari Perum Perhutani untuk menangani permasalahan kendala yang 

muncul karena dikeluarkannya e-commerce juga dipaparkan oleh Retna 

Naturena selaku Bagian Penjualan, General Manajer Penjualan Kayu Jawa 

Timur, dalam wawancara yang peneliti laksanakan pada tanggal 4 Oktober 2017 

sekitar pukul 10.30, 

Informan 2 

“…tapi ada solusinya yaitu bisa dicatat secara manual lagi kembali 

seperti dulu.” 

 

Berikut jawaban dari Edi Purnomo selaku Bagian Data, Manager 

Keuangan, SDM dan Umum, yang wawancaranya dilaksanakan pada tanggal 2 

Oktober 2017 sekitar pukul 13.30,  

Informan 4 

“…Bagi untuk mereka yang tersisih kita buka channel di KPH masing-

masing daerah untuk mempermudah, jadi kita sediakan outlet-outlet di 

KPH setiap daerah untuk menampung mereka yang berada di pelosok 

yang jaringannya susah ataupun yang kurang paham tentang teknologi 

kita. Bisa minta tolong di outlet-outlet kita yang berada daerah-daerah 

terpencil seperti didalam-dalam hutan untuk mendaftar di POTP 

sehingga mereka mendapatkan user id dan dibimbing serta di pantau 

sampai ke pembeliannya. Tapi kita arahkan ke mandiri yah tapi akan 

tetap kita tetap pantau terus.” 

 

Wawancara yang peneliti lakukan dengan Aris Hariyanto selaku Bagian 

Operator E-commerce, Asisten Manager Perencanaan,  System, IT dan CRM 

pada tanggal 2 Oktober 2017 sekitar pukul 09.15 penanganan atas kendala yang 

muncul karena adanya e-commerce, berikut jawaban beliau 

Informan 7 

“…Karena baru juga yah ini di e-commerce kan jadi wajar kalau ada 

kendala-kendala seperti itu, tapi sekarang sudah lebih baik kok. Untuk 

mengatasi kendala-kendala seperti itu, kita langsung komplain ke 
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direksi yah, langsung lapor ke admin sini jadi langsung lapor ke direksi 

jadi langsung dibenerin sama teknisinya.” 

 

2. Perlakuan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi 

Penjualan Kayu di Penjualan Online Toko Perhutani 

Tumbuhnya e-commerce atau bisnis online secara pesat di Indonesia 

memberikan tantangan pada bidang perpajakan khususnya pada Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) karena transaksi yang dilakukan oleh penjual dan 

pembeli yang tidak dapat bertemu secara langsung berpengaruh kepada 

pengakuan saat dan tempat terutang PPN. Untuk mempertegas terkait Pajak 

Pertambahan Nilai atas transaksi melalui e-commerce, Direktorat Jenderal Pajak 

mengeluarkan kebijakan yang diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No 

62/PJ/2013 (SE-62) tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-

commerce. Perum Perhutani telah membuat e-commerce yang dibuat pada awal 

tahun 2016 dimana merupakan e-commerce penjualan kayu pertama di Indonesia 

yang telah mengenakan PPN atas setiap transaksi yang dilakukan secara online. 

Berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti terkait tentang objek 

PPN, subjek PPN, dasar pengenaan PPN, saat PPN terutang dan faktur PPN atas 

transaksi penjualan kayu secara online di situs e-commerce Perum Perhutani  

Kantor Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) Penjualan Komersial Kayu Jawa Timur. 

a. Objek PPN atas Transaksi Penjualan Kayu di Penjualan Online Toko 

Perhutani 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Erfan Muzakki 

selaku Bagian Perpajakan, Asisten Manager Keuangan dan Pelaporan, Perum 

Perhutani, Kantor Kesatuan Bisnis Mandiri Komersial Kayu Jawa Timur pada 
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tanggal 2 Oktober 2017 sekitar pukul 11.30 dengan pertanyaan apakah yang 

menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi penjualan melalui e-

commerce di Perum Perhutani, berikut jawaban beliau: 

Informan 5 

“Objek pajak itu barang yang dikenakan pajak yah? Ya semua produk 

yang dijual di Perhutani mba. Mulai dari kayu sampai dengan produk-

produk lainnya, seperti minyak kayu putih, madu, dan lain-lain yah. 

Tapi yang ada di POTP sampai saat ini masih log kayu saja, untuk 

kedepannya rencananya semua produk Perhutani akan dipasarkan di 

POTP.” 

Pertanyaan yang sama juga peneliti ajukan kepada Marisca 

Ajengningtyas selaku Bagian Perpajakan, Asisten Manager Keuangan dan 

Pelaporan, pada tanggal 4 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00, berikut jawaban 

beliau:  

Informan 6  

“Yang dikenakan PPN semua barang yang dijual oleh Perum Perhutani 

yah, yaitu penjualan kayu dan termasuk non kayu juga dikenakan PPN.” 

 

Pernyataan dari wawancara diatas juga didukung dengan Data 

Sekunder yang didapat peneliti dari Surat Edaran Dirjen Pajak No 62/PJ/2013 

(SE-62) tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-

commerce, dalam surat edaran tersebut menyebutkan bahwa yang termasuk 

sebagai objek Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi penjualan kayu di situs 

e-commerce adalah  

Data Sekunder 1 

“Penyerahan yang dilakukan oleh Penyelenggara Online Retail kepada 

Pembeli BKP dan/atau JKP, yang dapat berupa: penyerahan BKP 

dan/atau penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean; dan/atau ekspor 

BKP Berwujud, ekspor BKP Tidak Berwujud, dan/atau ekspor JKP” 
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b. Taxable Person atas Transaksi Penjualan Kayu di Penjualan Online 

Toko Perhutani 

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Erfan Muzakki 

selaku Bagian Perpajakan, Asisten Manager Keuangan dan Pelaporan, pada 

tanggal 2 Oktober 2017 sekitar pukul 11.30, berikut ini adalah penjelasan 

beliau terkait dengan subjek Pajak Pertambahan Nilai (taxable person) atas 

transaksi penjualan kayu di situs e-commerce Perum Perhutani KBM 

Komersial Kayu Jawa Timur: 

Informan 5 

”Jadi disini kan kita sebagai pemungut PPN nya, karena NPWP nya di 

Jakarta jadi kita untuk PPN ini terpusat. Nah kita disini mengatasi 

Manager Madiun, Manager Probolinggo dan Manager Bojonegoro. 

Setiap akhir bulannya para manager-manager itu setor laporan PPN dan 

penjualannya ke kita. Nah di setiap satuan kerja itu ada tim yang untuk 

melayani pajaknya. Untuk semua satuan kerja yang ada di Jatim itu 

terpusat disini. Nah nanti setiap sebelum tanggal 15 setiap bulannya 

saya laporkan ke bagian akuntansi. Nanti bagian akuntansi langsung 

mengirimkan laporannya ke pusat yaitu di Jakarta. Untuk PPN yah ini.” 

 

Pertanyaan yang sama juga peneliti ajukan kepada Marisca 

Ajengningtyas selaku Bagian Perpajakan, Asisten Manager Keuangan dan 

Pelaporan,Perum Perhutani, Kantor Kesatuan Bisnis Mandiri Komersial 

Kayu Jawa Timur pada tanggal 4 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00, 

Informan 6 

“Perum Perhutani yah kita sebagai pengusaha kena pajak, karena untuk 

PPN semua terpusat di direksi Jakarta. Kemudian untuk NPWP PPN itu 

juga di Jakarta aja yang punya. Oleh karena itu untuk PPN semuanya 

terpusat di Jakarta yaitu di Direksi. Untuk daerah Jawa Timur 

dikumpulin di sini di KBM Surabaya Jawa timur, nanti saya himpun di 

laporan dari setiap Manajer kemudian dikirim ke Divre setelah itu di 

kirim lagi ke direksi di Jakarta.” 
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Pernyataan informan-informan diatas juga didukung oleh data sekunder 

yang peneliti dapatkan dari ketentuan dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 

2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 

Atas Barang Mewah dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi Wajib 

Pajak yang melakukan transaksi e-commerce diatur dalam Surat Edaran 

Dirjen Pajak No 62/PJ/2013 (SE-62) tentang Penegasan Ketentuan 

Perpajakan Atas Transaksi E-commerce, menyatakan bahwa subjek PPN 

adalah sebagai berikut: 

Data Sekunder 1 

“Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan/atau huruf h 

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, kecuali pengusaha kecil 

yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan 

usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. 

Pengusaha yang sejak semula bermaksud melakukan penyerahan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, 

huruf g, dan/atau huruf h Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 

dapat melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena 

Pajak. Pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena 

Pajak wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan 

Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah yang terutang. 

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak harus 

dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa 

Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai 

disampaikan. 

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan 

paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.” 

 

c. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan Kayu di 

Penjualan Online Toko Perhutani 

Peneliti melakukan wawancara dengan Edi Purnomo selaku Bagian 

Data, Asisten Manager Keuangan dan Pelaporan, Perum Perhutani, Kantor 
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Kesatuan Bisnis Mandiri Komersial Kayu Jawa Timur pada tanggal 2 

Oktober 2017 sekitar pukul 13.30, berikut paparan yang diberikan beliau: 

Informan 4 

“Untuk pajaknya ini langsung kita include-kan di kwitansi atau bukti 

pembelian sebesar 10% dari total harga belanja.” 

 

Dengan pertanyaan yang sama, Erfan Muzakki selaku Bagian 

Perpajakan, Asisten Manager Keuangan dan Pelaporan, pada tanggal 2 

Oktober 2017 sekitar pukul 11.30, berikut paparan beliau terkait tentang dasar 

pengenaan pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan Kayu di Situs E-

commerce Perum Perhutani Kantor Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) 

Penjualan Komersial Kayu Jawa Timur: 

Informan 5 

 “Dasar pengenaan pajaknya tetap yah 10% dari harga jual dasar. Untuk 

retail langsung include dengan 10% dari harga jual dasar. Untuk 

kontrak itu juga ada tambahannya sebesar 2,5% dari harga jual dasar. 

Cuman itu semuakan kebijakan yah, itu bisa berubah setiap tahunnya, 

tidak menjadi suatu nilai yang pasti gitu. Untuk lelang juga sama seperti 

retail, namun ada ditambah sebesar 5,5% dari harga jual dasar.” 

 

“Kalau retail kan penjualan bebas, sementara kontrak penjualan yang 

diikat dengan perjanjian jual beli dan ada uang jaminannya sebesar 10% 

dari nilai kontraknya. Uang tendon lah kalau dikita namanya. Untuk 

PPN nya sama aja kok sebesar 10%, namun kalau di kontrak itu ada 

tambahan harga karena pasti akan mendapatkan kepastian ketersediaan 

bahan baku jadi kita naikkan sebesar 2,5% dari harga sesungguhnya. 

Harga kayu di segmen kontrak beda 2,5% dari harga kayu di segmen 

retail. Kemudian untuk lelang sendiri kita masih konvensional, kita 

bekerja sama dengan KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 

Dan Lelang) untuk menyelenggarakan lelangnya. Untuk PPN di lelang 

tetap kena 10%, dan ditambah dengan dikenakannya biaya lain-lain 

totalnya sekitar 5,5% dari harga sesungguhnya. Jadi harganya memang 

lebih mahal dari retail.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

 
 

Pertanyaan terkait dengan dasar pengenaan pajak Pajak Pertambahan 

Nilai atas penjualan kayu di situs e-commerce Perum Perhutani Kantor 

Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) Penjualan Komersial Kayu Jawa Timur juga 

peneliti ajukan kepada Marisca Ajengningtyas selaku Bagian Perpajakan, 

Asisten Manager Keuangan dan Pelaporan, pada tanggal 4 Oktober 2017 

sekitar pukul 09.00, yaitu sebagai berikut: 

Informan 6 

“DPP untuk retail dan kontrak itu Harga Jual Dasar dikalikan dengan 

10%. DPP untuk lelang HJD di kurangin biaya lain-lain atau biaya 

operasional, baru dikalikan dengan PPN sebesar 10%. Jadi kalau 

berhubungan dengan pembelian mau harganya berapa itu tetap 

tergantung bagian penjualan menetapkan Harga Jual Dasar (HJD) nya 

berapa, per jenisnya kayunya dikalikan dengan per kubiknya berapa. 

Yang menentukan harga per kubiknya itu bagian penjualan yah. Tapi 

memang kalau masalah seperti itu ngikutin bagian penjualan, yaitu 

setelah dikurangin biaya-biaya produksi dan segala macam jadi nanti 

kan bisa ketemu HJDnya.” 

 

Pernyataan yang didapat dari informan diatas juga didukung dengan 

Data Sekunder yang didapat peneliti dari Surat Edaran Dirjen Pajak No 

62/PJ/2013 (SE-62) tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi 

E-commerce, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

atas transaksi e-commerce adalah 

Data Sekunder 1 

“Harga jual, penggantian,dan/atau nilai ekspor, termasuk semua biaya 

yang diminta atau seharusnya diminta oleh Penyelenggara Online 

Retail karena penyerahan BKP dan/atau JKP (contohnya harga barang 

dan/atau jasa, biaya pengiriman, asuransi, dan lain-lain), tidak termasuk 

PPN yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam 

Faktur Pajak.” 
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d. Saat PPN Terutang dan Saat Pembuatan Faktur Pajak atas Penjualan 

Kayu di Penjualan Online Toko Perhutani 

Berdasarkan wawancara tentang saat terutang dan saat pembuatan 

faktur pajak atas Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan kayu di situs e-

commerce Perum Perhutani Kantor Kesatuan Bisnis Mandiri Komersial Kayu 

Jawa Timur yang penliti lakukan dengan Erfan Muzakki selaku Bagian 

Perpajakan, Asisten Manager Keuangan dan Pelaporan, pada tanggal 2 

Oktober 2017 sekitar pukul 11.30, berikut paparan beliau: 

Informan 5 

“PPN terutang? saat kita selesai meng entry data pembelian dari kasir 

yah, sehingga kita bisa menerbitkan faktur pajak atas transaksi melalui 

E-commerce, bisa dikatakan saat itu jugalah terjadinya PPN terutang.” 

 

Dengan pertanyaan yang sama terkait dengan kapan terjadinya saat 

terutang Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi penjualan kayu secara online 

melalui e-commerce Perum Perhutani juga diutarakan oleh Marisca 

Ajengningtyas selaku Bagian Perpajakan, Asisten Manager Keuangan dan 

Pelaporan,Perum Perhutani, Kantor Kesatuan Bisnis Mandiri Komersial 

Kayu Jawa Timur pada tanggal 4 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00, berikut 

pernyataan beliau: 

Informan 6 

“Kalau online kan emang bisa sampai ke daerah yah. Jadi dia online 

kan begitu kita terima, misalnya bagian penjualan menerima penjualan 

dari POTP, terus sejak di adakannya transaksi disitu juga pajak nya 

ditarik, begitu pembeli selesai melakukan pembayaran kemudian di 

bagian pajak setiap daerah itu bisa langsung di entry fakturnya.” 
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Dari pernyataan diatas juga didukung dengan data sekunder yang 

didapatkan peneliti dari Surat Edaran Dirjen Pajak No 62/PJ/2013 (SE-62) 

tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-commerce yang 

berbunyi sebagai berikut: 

Data Sekunder 1 

“Saat PPN terutang: 

1. Saat penyerahan BKP dan/atau JKP untuk transaksi cash on 

delivery; atau 

2. Saat pembayaran diterima oleh Penyelenggara Online Retail atas 

pembelian BKP dan/atau JKP untuk transaksi non-cash on 

delivery.” 

 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan pertanyaan 

tentang faktur pajak atas penjualan kayu melalui e-commerce kepada Erna 

Jurianti K selaku Asisten Manager Keuangan dan Pelaporan, pada tanggal 16 

Oktober 2017 sekitar pukul 10.15,  yaitu sebagai berikut: 

Informan 4 

“Ga ada bedanya sih untuk faktur pajaknya retail, kontrak dan lelang. 

Yang berbeda terletak di keterangannya aja. Kan kalau faktur formnya 

dari KPP yah, yang berbeda di keterangan barangnya aja misalnya 

gondorukem, untuk DPPnya juga sama.” 

 

Kemudian peneliti melakukan wawncara dengan Erfan Muzakki selaku 

Bagian Perpajakan, Asisten Manager Keuangan dan Pelaporan, pada tanggal 

2 Oktober 2017 sekitar pukul 11.30, berikut penjelasan beliau: 

Informan 5 

“Saat diminta pihak ke-3. Sama seperti PPN terutang tadi, jadi abis di 

entry bisa langsung di cetak. Kan nanti kita dapat data pembayaran dari 

kasir. Nah abis itu bisa di entry nanti bisa langsung di approve jadi 

faktur pajaknya bisa langsung keluar saat itu juga  juga. Sebenarnya 

bisa langsung setelah transaksi pembayaran selesai, karena udah online 

juga yah. Namun pedagang-pedagang itu biasanya minta nya akhir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

 
 

bulan gitu. Itu khusus untuk yang e-commerce. Kalau lelang itu kan 

bukan atas nama perusahaan, jadi mereka sering nggak minta faktur, 

karena yang banyak hadir di lelang itu kebanyakan broker. Jadi mereka 

kebanyakan nggak butuh faktur. Namun kalau dari kita bisa langsung 

disediakan saat sudah selesai transaksi. Keluarnya faktur itu bisa 

langsung, namun di lapangan biasanya pihak ketiga mintanya besoknya 

atau seminggu kemudian.” 

 

Selain itu dijelaskan juga oleh  Marisca Ajengningtyas selaku Bagian 

Perpajakan, Asisten Manager Keuangan dan Pelaporan, pada tanggal 4 

Oktober 2017 sekitar pukul 09.00, berikut penjelasan beliau, 

Informan 6 

“Fakturnya itu bisa keluar setiap hari atau bisa keluar saat pembeli 

selesai melakukan pembayaran namun kan itu tergantung di lapangan 

yah. Jadi kan setiap harinya ada ratusan transaksi, jadi biasanya 

diselesaikan dulu rekapnya dan koreksinya, terus baru di entry 

semuanya, kemudian bisa dicetak. Untuk faktur pajak bisa dikirimkan 

melalui e-mail atau dikasih langsung, kalau misal kita udah kenal sama 

pembelinya bisa langsung dikasih aja langsung diantar kerumah 

misalnya, tapi kalau yang minta hardcopy-nya biasanya ke kantor. 

Kalau misal perusahaan yang besar-besar biasanya minta di e-mail aja, 

kan ribet juga kalau misal dia harus datang ke kantor yah.” 

 

Paparan atas wawancara diatas juga didukung dengan data sekunder 

yang didapatkan peneliti dari Surat Edaran Dirjen Pajak No 62/PJ/2013 (SE-

62) tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-commerce 

yang berbunyi sebagai berikut: 

Data Sekunder 1 

“saat pembuatan faktur pajak penjelasannya sama dengan saat PPN 

terutang, yaitu: 

1. Saat penyerahan BKP dan/atau JKP untuk transaksi cash on 

delivery; atau 

2. Saat pembayaran diterima oleh Penyelenggara Online Retail atas 

pembelian BKP dan/atau JKP untuk transaksi non-cash on 

delivery.” 
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C. Analisis dan Interpretasi Data 

1. Penjualan Kayu Secara Online di Penjualan Online Toko Perhutani 

Seperti lazimnya bisnis yang dilakukan secara online dimana transaksi 

tersebut dilakukan melalui teknologi berbasis IT, salah satu contohnya internet. 

Situs POTP adalah sarana aktivitas yang berkaitan dengan pembelian kayu, 

pemasaran kayu dengan memanfaatkan internet yang dapat diakses dengan 

komputer, tablet maupun dengan smartphone. Dengan memanfaatkan sistem e-

commerce maka Perhutani dapat lebih efisien dan efektif dalam meningkatkan 

kinerja dan keuntungan perusahaan. Berikut ini akan dibahas mengenai tujuan 

serta mekanisme proses pembelian kayu di e-commerce Perum Perhutani Kantor 

Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) Penjualan Komersial Kayu Jawa Timur: 

a. Tujuan dibuatnya Penjualan Online Toko Perhutani 

Tujuan merupakan suatu bukti realisasi dari misi sasaran yang ingin 

dicapai serta berpengaruh terhadap pengembangan dalam berjalannya suatu 

organisasi. Peneliti mencari tujuan dibuatnya  e-commerce Perum Perhutani, 

berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ratna Erawati 

sehingga dapatkan kesimpulan bahwa tujuan dari Perum Perhutani 

mengembangkan penjualan kayu dengan sistem online yang diberi nama 

Penjualan Online Toko Perhutani (POTP) adalah untuk memperluas sasaran 

atau market share, memudahkan penjualan kayu dengan sistem online, dan 

transparansi. Transparansi yang dimaksud adalah keterbukaan terhadap 

ketersediaan kapling sehingga semua kapling dijual secara online, tidak ada 
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kapling yang bagus disimpan untuk perusahaan sedangkan kapling yang jelek 

dijual. 

Kemudian wawancara dengan Retna Erawati didapat kesimpulan 

bahwa Perum Perhutani sebagai BUMN yaitu suatu perusahaan milik negara 

yang mempunyai visi dan misi untuk mengelola hutan sehingga bermanfaat 

bagi masyarakat, sehingga Perum Perhutani perlu mengikuti perkembangan 

zaman sehingga mengeluarkan penjualan secara online dimana dapat 

mempermudah masyarakat untuk memperoleh kayu yang legal. 

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Erna Jurianti K selaku 

Asisten Manager Keuangan dan Pelaporan diperoleh manfaat dan tujuan dari 

sisi penjualan bahwa tujuan dari adanya e-commerce ini adalah untuk 

memilah antara bagian produksi dan pemasaran, sehingga tujuan dari bagian 

produksi dalam pengembangan produk dan tujuan bagian pemasaran untuk 

penjualan produk dapat tercapai. 

Selanjutnya untuk hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Edi 

Purnomo didapat kesimpulan bahwa manfaat dari Perum Perhutani 

mengeluarkan pembelian secara online ini adalah untuk transparansi 

penjualan yaitu keterbukaan dalam ketersediaan dan pembelian produk 

Perhutani. 

Tujuan Perum Perhutani menjual kayu secara online yang disampaikan 

oleh Aris Hariyanto kepada peneliti didapat kesimpulan bahwa tujuan 

dibuatnya e-commerce Perum Perhutani berawal dari Litbang Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memberikan saran untuk melakukan 
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penjualan semua produk Perhutani secara online. Kemudian juga untuk 

mengikuti perkembangan teknologi yang ada serta untuk memotong jalur 

penjualan yang tidak resmi. Jika sebelum dikeluarkannya POTP bagi pembeli 

yang ingin membeli kayu di Perhutani harus melalui birokrasi yang rumit. 

Pembeli melakukan pembelian ke bagian Manager kemudian melakukan 

pengecekan kayu di TPK (Tempat Penyimpanan Kayu). Sedangkan setelah 

adanya e-commerce, pembeli cukup  membuat e-mail kemudian login di 

website POTP dan dapat melakukan transaksi pembelian produk Perhutani.  

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan 

wawancara dengan beberapa pihak terkait di Perum Perhutani Kantor 

Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) Penjualan Komersial Kayu Jawa Timur 

serta uji keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan 

triangulasi sumber dan memberchecking diperoleh kesimpulan tentang tujuan 

dibuatnya Penjualan Online Toko Perhutani yaitu sebagai berikut: 

1) untuk memperluas sasaran atau market share sehingga semua kalangan 

dapat mendapatkan mengakses untuk mendapatkan kayu dengan kualitas 

yang baik, 

2) untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh kayu yang legal, 

3) untuk memilah tugas dari bagian produksi dan pemasaran sehingga 

tujuannya dapat tercapai, 

4) untuk memudahkan dan mempercepat jalannya penjualan kayu dengan 

sistem online, 
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5) transparansi, dimaksudkan adanya keterbukaan terhadap ketersediaan 

pasokan kayu, kualitas kayu dan harga kayu yang tersedia, sehingga 

diharapkan tidak ada lagi isu penguasaan kayu oleh kelompok tertentu atau 

praktek-praktek yang menyalahi aturan yang ada, 

6) untuk mengikuti perkembangan teknologi saat ini, 

7) untuk memotong jalur penjualan yang tidak resmi, pembeli tidak perlu 

datang ke Perum Perhutani Kantor Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) 

Komersial Kayu Jawa Timur untuk melakukan pemesanan kayu kemudian 

tidak perlu dating ke TPK untuk melakukan pengecekan kualitas kayu. 

Perum Perhutani memiliki beberapa kategori dalam hasil produk dan 

layanannya, dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ratna 

Erawati diperoleh bahwa sampai saat ini yang aktif dipasarkan melalui e-

commerce adalah log kayu sementara produk dan layanan Perum Perhutani 

lainnya seperti minyak kayu putih, gondorukem, terpentin, madu dan 

agroforestry lainnya akan menyusul untuk dipasarkan melalui e-commerce 

Perum Perhutani. 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Edi 

Purnomo, menyatakan bahwa POTP baru berjalan selama dua tahun dan baru 

berjalan secara keseluruhan pada tahun 2016. Pada tahun 2015 penjualan di 

Perum Perhutani masih secara konvensional dan online. Semua produk dan 

layanan Perum Perhutani akan dijual secara berjenjang melalui POTP, namun 

untuk saat ini POTP masih memasarkan kayu log terlebih dahulu. 
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Dari hasil wawancara penelitian yang dilakukan terkait dengan produk 

dan layanan dengan melakukan uji keabsahan data menggunakan triangulasi 

sumber dan membercheckingcdiperoleh kesimpulan tentang produk dan 

layanan apa saja yang dipasarkan Perum Perhutani Kantor Kesatuan Bisnis 

Mandiri (KBM) Penjualan Komersial Kayu Jawa Timur melalui situs e-

commerce bahwa sampai saat ini belum semua produk dan layanan Perum 

Perhutani dipasarkan melalui e-commerce Perum Perhutani atau POTP, karena 

POTP sendiri baru berjalan secara keseluruhan pada tahun 2016. Namun untuk 

target kedepannya semua produk dan layanan Perum Perhutani akan 

dipasarkan melalui e-commerce Perum Perhutani atau POTP. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Ratna Erawati 

dimana dijelaskan bahwa penjualan produk di Perum Perhutani terdapat tiga 

segmen yaitu retail, kontrak dan lelang. Untuk lelang masih dilakukan secara 

konvensional karena berhubungan langsung dengan DJKN (Direktorat 

Jenderal Kekayaan Negara) karena merupakan barang-barang milik negara 

yang jika melakukan lelang harus melalui Juru Lelang Tingkat 1 dari negara, 

oleh karena itu Perum Perhutani belum mendapatkan izinnya untuk dijual 

secara e-commerce. Perbedaan antara retail dan kontrak terletak pada 

ketersediaan produknya, jika melalui segmen kontrak ketersediaan produknya 

lebih diutamakan dibandingkan melalui segmen retail.  

Selanjutnya hasil wawancara dengan Retna Naturena didapat kesimpulan 

bahwa pembelian secara kontrak adalah pembelian terikat secara perjanjian 

namun yang pada dasarnya tidak ada ketentuan saling menuntut secara hukum, 
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untuk setiap pembelian secara kontrak terdapat tambahan harga sebesar 2.5% 

dari Harga Jual Dasar namun lebih diutamakan untuk ketersediaan kayunya 

daripada retail. Sedangkan untuk lelang Perum Perhutani Surabaya bekerja 

sama dengan Dispenda  Surabaya, DJKN dan KPNKL. Perum Perhutani 

sebagai penyedia objek untuk lelang dan Dispenda Surabaya, DJKN dan 

KPKNL sebagai yang membuat dan mempersiapkan acara untuk mengadakan 

pelelangan. Barang yang dijual dilelang terdapat tambahan harga sekitar 5% 

yaitu 3.5% untuk retribusi KPKNL dan 1.5% untuk bea lelang pembeli. 

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan dengan Erna Jurianti K 

didapat kesimpulan bahwa semua pembeli yang termasuk perorangan, PT atau 

UD dapat melakukan pembelian secara retail. Namun untuk pembelian melalui 

kontrak lebih dikhususkan kepada UD atau PT, kontrak sendiri terdapat dua 

macam yaitu kontrak khusus dan kontrak regular. Kontrak khusus yaitu 

pembeli dapat memilih dan menentukan ukuran kayu yang ingin dibeli 

sedangkan untuk kontrak regular yaitu pembeli hanya dapat memilih kayu yang 

sudah ada, misalnya ukuran A3, A1 atau yang lainnya. Untuk kontrak terdapat 

uang tendon yaitu 10% dari Harga Jual Dasar, dimana uang tendon tersebut 

tetap utuh sampai berakhirnya kontrak. Sedangkan untuk pembelian melalui 

lelang dilakukan seminggu dua kali yaitu setiap hari Selasa dan Kamis 

misalnya lelang tersebut dapat dilakukan di Madiun, Probolinggo atau 

Surabaya, sedangkan untuk pelaporannnya tetap dilakukan oleh Perum 

Perhutani Kantor KBM Penjualan Komersial Kayu Jawa Timur.  
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Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Erfan Muzakki terkait 

tentang saluran atau segmen pembelian di Perum Perhutani dapat peneliti 

simpulkan bahwa untuk pembelian secara kontrak lebih diprioritaskan 

ketersediaan produknya daripada pembelian secara retail, karena dalam 

pembelian kontrak terdapat perjanjian jual dan beli. Untuk pembelian retail 

dapat dilakukan untuk umum atau perorangan. Sedangkan untuk lelang masih 

dilakukan secara konvensional belum dipasarkan melalui e-commerce Perum 

Perhutani. 

Peneliti melakukan uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber 

dan memberchecking diperoleh kesimpulan tentang perbedaan segmen-segmen 

penjualan di Perum Perhutani, berikut perbedaan setiap segmen penjualan yang 

terdapat di Perum Perhutani 

Tabel 2. Perbedaan Segmen Penjualan Secara Retail, Kontrak dan Lelang 

Retail Kontrak Lelang 

Perorangan dan UD atau 

PT dapat login ke POTP. 

Hanya UD atau PT yang 

dapat login ke POTP. 

Masih dilaksanakan 

secara konvensional. 

Karena berhubungan 

langsung dengan DJKN 

(Direktorat Jenderal 

Kekayaan Negara) 

dimana barang-barang 

milik negara harus 

melalui juru lelang 

tingkat 1 dari negara. 

Ketersediaan kayunya 

dipenuhi setelah pembeli 

pada segmen kontrak 

dipenuhi.  

Ketersediaan kayunya 

lebih diutamakan dari 

retail. 

Ketersediaan kayu atau 

objek untuk lelang 

disediakan oleh Perum 

Perhutani KBM 

Komersial Kayu Jawa 

Timur, sedangkan yang 

membuat dan 

mempersiapkan acara 

untuk mengadakan 
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pelelangan yaitu 

Dispenda Surabaya, 

DJKN dan KPKNL 

Harga kayu normal, tidak 

terdapat tambahan biaya 

atas pembeliannya. 

Harga jualnya lebih 

tinggi 2.5% dari harga 

kayu di segmen retail 

serta terdapat uang 

tendon sebesar 10% dari 

Harga Jual Dasar per 

kayunya. 

Harga jualnya lebih 

tinggi 5% dari harga 

kayu di segmen retail 

(3.5% untuk retribusi 

KPKNL dan 1.5% untuk 

bea lelang pembeli) 

Sumber:Data Diolah oleh Peneliti, 2017 

Berikut adalah bukti hasil lelang yang dilakukan oleh Perum Perhutani 

KBM Penjualan Komersial Kayu Jawa Timur dimana terdapat keterangan tarif 

sebesar 1.5% dari Total Pokok Lelang yang disebut dengan bea lelang pembeli 

dan 3.5% dari Total Pokok Lelang yang diperuntukkan untuk retribusi daerah 

setempat. 

 
Gambar 5. Bukti Rincian Hasil Lelang yang Terdapat Keterangan Tarif Bea 

Lelang Pembeli Sebesar 1.5% dari Total Pokok Lelang 
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Gambar 6. Bukti Kwitansi Hasil Lelang yang Terdapat Keterangan Tarif Retribusi 

Daerah Sebesar 3.5% dari Total Pokok Lelang 

 

b. Mekanisme Pembelian Kayu di Penjualan Online Toko Perhutani 

E-commerce merupakan suatu transaksi perdagangan yang 

menggunakan internet yang mampu meningkatkan efisiensi dan kecepatan 

dalam menjalankan bisnis. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih 

banyaknya pihak-pihak yang belum mengikuti perkembangan teknologi 

internet, sehingga peneliti mendapatkan kesimpulan dari hasil wawancara 

kepada Ratna Erawati bahwa mekanisme untuk pembelian kayu melalui e-

commerce yaitu pertama-tama masuk ke website POTP yaitu di 

www.tokoperhutani.com, selanjutnya pembeli dapat melihat ketersediaan 

kayu dari berbagai provinsi dan manager, jenis kayu, sortimen dan mutu. 

Sebelum melakukan pembelian, pembeli melakukan registrasi kemudian 

login terlebih dahulu. Setelah melakukan pembelian, pembeli akan menerima 

kuitansi yang akan dikirim ke e-mail, dimana kuitansi tersebut digunakan 

oleh pembeli untuk melakukan pembayaran melalui transfer bank. Kemudian 
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setelah melakukan pembayaran, kuitansi dapat dibawa ke TPK untuk 

melakukan pengangkutan produk. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Edi Purnomo didapatkan 

kesimpulan terkait  mekanisme untuk pembelian kayu secara online di Perum 

Perhutani yaitu pembeli dapat masuk ke www.tokoperhutani.com, kemudian 

melakukan registrasi untuk mendapatkan user id. Pembeli disini bisa 

mendaftar secara perorangan dan perusahaan. Jika melakukan registrasi 

sebagai perorangan dapat membeli produk secara retail saja, namun jika 

melakukan registrasi sebagai perusahaan dapat membeli secara kontrak. 

Untuk pembelian secara lelang masih dilakukan secara konvensional, namun 

untuk pembelian secara retail dan kontrak dapat dilakukan secara online. 

Mekanisme pembelian kayu secara online yang disampaikan oleh Aris 

Hariyanto yaitu Perum Perhutani bekerja sama dengan Telkom untuk 

membantu dalam pembayarannya. Telkom memiliki anak buah perusahaan 

yang bernama vnet. Total dari pembayaran yang dilakukan oleh pembeli 

pertama masuk ke rekening vnet kemudian oleh vnet ditransfer ke Perhutani. 

Setelah pembeli selesai melakukan pemesanan pembeli akan mendapatkan 

invoice nomor pemesanan, dimana nomor tersebut yang digunakan untuk 

pembayaran melalui ATM atau Bank. Selanjutnya jika pembeli selesai 

melakukan pembayaran, pembeli, bagian pelayanan Perhutani dan bagian 

TPK akan mendapatkan e-mail berupa kuitansi. Pembeli dapat melakukan 

pengangkutan jika menyertakan kuitansi, KTP dan bukti pembayaran atas 

pembeliannya tersebut. 
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Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan 

wawancara dengan beberapa pihak terkait di Perum Perhutani Kantor 

Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) Penjualan Komersial Kayu Jawa Timur 

serta uji keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan 

triangulasi sumber dan memberchecking diperoleh kesimpulan tentang 

mekanisme pembelian kayu di e-commerce Perum Perhutani Kantor 

Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) Penjualan Komersial Kayu Jawa Timur, 

yaitu sebagai berikut: 

1) Pembeli masuk ke website POTP yang dapat diakses di 

www.tokoperhutani.com. 

2) Pembeli melakukan login dan registrasi terlebih dahulu. Saluran penjualan 

yang dimiliki Perhutani ada tiga yaitu retail, kontrak dan lelang. Pembeli 

dapat login dan registrasi sebagai perorangan jika ingin melakukan 

pembelian secara retail. Pembeli juga dapat login dan registrasi sebagai 

perusahaan apabila pembeli ingin melakukan pembelian secara kontrak. 

Untuk lelang di POTP belum ada, karena lelang dilakukan secara 

konvensional. 

3) Pembeli memilih Provinsi, Manager dan TPK dimana pembeli bisa 

melakukan pengangkutan barang. 

4) Pembeli memilih jenis kayu yang ingin dibeli. 

5) Setelah selesai melakukan pembelian, pembeli akan mendapatkan kuitansi 

yang dikirim ke e-mail. Dikuitansi tersebut terdapat total pembelian dan 
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nomor pembayaran, dimana nomor tersebut yang digunakan untuk 

pembayaran melalui ATM atau Bank. 

6) Pembeli melakukan pembayaran, akan mendapatkan bukti pembayaran 

yang dikirim ke e-mail. 

7) Pembeli harus membawa kuitansi, bukti pembayaran dan KTP saat 

melakukan pengangkutan di TPK yang dipilih.  

Berikut skema gambar mekanisme pembelian kayu secara retail dan 

kontrak di e-commerce Perum Perhutani Kantor Kesatuan Bisnis Mandiri 

(KBM) Penjualan Komersial Kayu Jawa Timur sehingga lebih mudah untuk 

dipahami. 

 

Gambar 7. Skema Mekanisme Pembelian Kayu di E-commerce Perum 

Perhutani Kantor Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) Penjualan Komersial Kayu 

Jawa Timur 

Registrasi 

Pembelian Kayu 

Bukti Pembayaran 

Penjemputan Barang 

Melakukan Booking 

Proses Pembayaran 
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Dalam mekanisme pembelian kayu secara online setelah masuk ke 

website POTP terdapat tahap registrasi, berikut langkah-langkah dalam 

melakukan registrasi di e-commerce Perum Perhutani: 

Gambar 8. Tahap Proses Registrasi Pembelian Kayu secara Online 

Berdasarkan gambar diatas, pembeli mengisi form registrasi terlebih 

dahulu yang dimana pembeli memilih dahulu tipe pembeli antara perusahaan 

dan perorangan. Jika memilih tipe pembeli perusahaan, pembeli harus 

mengisi nama perusahaan dan pemilik perusahaan, nomor KTP pemilik 

usaha, tanggal/bulan/tahun lahir pemilik usaha, nomor telepon/handphone, 

nomor NPWP perusahaan, nomor SIUP, nomor IUIPHHK, alamat 

perusahaan, upload foto KTP, foto NPWP, foto SIUP, foto IUIPHHK dan 

alamat e-mail. Jika memilih tipe pembeli perorangan, pembeli harus mengisi 

nama lengkap, alamat, email, tanggal lahir, nomor handphone, nomor KTP, 

NPWP, upload foto nomor KTP dan nomor NPWP dan menyetujui syarat dan 

ketentuan penggunaan Toko Perhutani. Kemudian setelah selesai melakukan 

registrasi, data tersebut akan di validasi oleh admin Toko Perhutani. Pembeli 

akan menerima e-mail notifikasi telah terdaftar dan mendapat username dan 

password sementara. Pembeli dapat mengganti password setelah melakukan 

login. 

 

Mengisi form 

registrasi 

Validasi 

Customer oleh 

admin 

Menerima E-mail notifikasi telah terdaftar serta 

informasi username dan password sementara 
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Tahap selanjutnya setelah pembeli selesai melakukan registrasi adalah 

melakukan pembelian kayu yang diinginkan. Berikut langkah-langkah 

pembelian kayu di e-commerce Perum Perhutani: 

 
Gambar 9. Tahap Pembelian Kayu 

Pembeli dapat memilih wilayah, manager dan TPK mana sebagai 

tempat pembeli melakukan pengangkutan. Kemudian pembeli juga dapat 

memilih jenis kayu, jenis sortimen, status kayu, mutu kayu, jenis tebangan 

dan cacat kayu sesuai dengan keinginan pembeli. Pembeli melakukan 

konfimasi pemesanan, selanjutnya pembeli akan menerima kuitansi 

pembelian yang berisi total pembelian, diskon dan PPN sebesar 10%. Berikut 

contoh kuitansi atau invoice pembelian yang dikirim ke e-mail pembeli. 

 
Gambar 10. Contoh Kuitansi atau Invoice Pembelian Melalui E-

commerce Perum Perhutani 
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Tahap selanjutnya yang dilakukan pembeli adalah melakukan 

pembayaran. Berikut skema tahap yang dilakukan saat melakukan 

pembayaran yaitu: 

 
Gambar 11. Tahap Pembayaran 

Pembeli melakukan pembayaran sebesar total yang sesuai dengan 

kuitansi atau invoice yang telah Toko Perhutani kirimkan ke e-mail. 

Pembayaran dapat dilakukan melalui ATM, internet banking atau melalui 

teller bank. Setelah pembeli atau customer selesai melakukan pembayaran, 

manager, kantor divisi dan TPK akan menerima bukti pembayaran tersebut 

melalui e-mail masing-masing. Sehingga data pembeli dapat diterima oleh 

Perhutani. 

Setelah itu pembeli dapat segera melakukan tahap pengambilan atau 

pengangkutan kayu. Berikut skema tahap pengambilan kayu yaitu: 

 

Customer menerima Bukti Pembayaran 

Membayar 

sesuai 

invoice 

(Memasukk

ATM 

Internet 

Teller 

Manager Menerima Bukti Pembayaran 

Kantor Divisi Menerima Bukti 

Pembayaran 
TPK Menerima Bukti Pembayaran 
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Gambar 11. Tahap Pengambilan atau Pengangkutan 

Dari skema tahap pengambilan atau pengangkutan diatas, pembeli 

harus membawa bukti pembayaran dan KTP ke TPK yang pembeli kehendaki 

untuk melakukan pengangkutan. Kemudian bagian TPK melakukan validasi 

bukti pembayaran berdasarkan e-mail yang diterima. Setelah itu mencetak 

kuitansi asli nota dan pemberian faktu pajak surat badan kepada pihak 

pembeli. Produk kayu yang dipesan oleh pembeli dapat diambil dan akan 

dilakukan pengecapan berkas bahwa barang sudah diambil.  

c. Dampak dari Penjualan Kayu di Perum Perhutani Kantor Kesatuan 

Bisnis Mandiri (KBM) Penjualan Komersial Kayu Jawa Timur dari 

Adanya Penggunaan E-commerce 

Seperti uraian sebelumnya dijelaskan bahwa tujuan dari Perum erhutani 

mengeluarkan inovasi berupa POTP atau penjualan kayu secara e-commerce 

adalah diharapkan dapat memperluas sasaran atau market share dan dapat 

memiliki pembeli baru. Sehingga dapat dilihat kenaikan atau penurunan dari 

adanya penjualan kayu menggunakan e-commerce Perum Perhutani atau POTP 

yang dijelaskan dari hasil wawancara dengan Ratna Erawati bahwa pendapatan 
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tahun 2017 yang dirasakan oleh Perum Perhutani KBM Penjualan Komersial 

Kayu Jawa Timur lebih baik dari tahun 2016, karena pada tahun 2017 Perum 

Perhutani telah melakukan penjualan secara keseluruhan menggunakan e-

commerce. Peningkatan pendapatan penjualan jika dilihat dari segi pencapaian 

NPS (Normal Progress Schedule) masih belum tercapai terdapat selisih sebesar 

1% yang disebabkan karena kondisi pasar. E-commerce memberikan dampak 

positif karena Perum Perhutani KBM Penjualan Komersial Kayu Jawa Timur 

mendapatkan mitra-mitra baru yang akan terus bertambah seiring berjalannya 

waktu. 

Kesimpulan hasil wawancara dengan Retna Naturena dapat dijelaskan 

bahwa Perum Perhutani sedikit kesulitan untuk mendapatkan pembeli log kayu 

baru karena kayu sudah terhitung barang yang mewah sehingga tidak menjadi 

suatu kebutuhan primer, sehingga berdampak pada omset Perum Perhutani 

menjadi naik dan turun setiap bulannya. Kebanyakan pembeli log kayu lebih 

memilih membeli kayu rakyat, yaitu kayu dikebun atau didesa yang harganya 

jauh lebih murah dibandingkan kayu legal yang dijual dari Perum Perhutani.  

Berdasarkan data sekunder 7 yang berupa grafik pengamatan data 

penjualan log kayu pada tahun 2015 sampai dengan bulan 2016. Dapat dilihat 

bahwa terdapat kenaikan dalam penjualan kayu di Perum Perhutani KBM 

Penjualan Komersial Kayu Jawa Timur karena adanya penjualan melalui e-

commerce. Penjualan kayu pada awal sampai akhir tahun 2015 mengalami 

kenaikan karena Perum Perhutani telah mencoba memberlakukan penjualan 

kayu melalui e-commerce dan tetap melakukan penjualan kayu secara 
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konvensional. Penjualan kayu tertinggi pada tahun 2015 terjadi pada bulan Juni 

dan terendah pada bulan Februari. Kemudian pada tahun 2016 Perum Perhutani 

telah melakukan penjualan kayu melalui e-commerce secara keseluruhan. 

Dapat dilihat pada Gambar 13 yang berada pada halaman 82, pada tahun 2016 

penjualan kayu Perum Perhutani Kantor KBM Penjualan Komersial Kayu Jawa 

Timur lebih stabil dalam kenaikan dan penurunannya. Penjualan tertinggi pada 

tahun 2016 terjadi pada bulan Oktober dan terendah pada bulan Februari. 

Dari hasil wawancara dengan Marisca Ajengningtyas didapatkan 

kesimpulan bahwa dengan adanya e-commerce pembeli dan penjual jadi lebih 

saling terjangkau dan jika dilihat dari sisi perpajakannya tidak memberikan 

efek yang berarti. Kemudian hasil wawancara dari Aris Hariyanto dijelaskan 

bahwa dengan dikeluarkannya e-commerce Perum Perhutani dapat ditawarkan 

kepada siapa saja dan pemasarannya jadi semakin luas. 

Kesimpulan terkait data pendapatan penjualan Perum Perhutani KBM 

Penjualan Komersial Kayu Jawa Timur yang peneliti dapatkan dengan 

melakukan uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan 

memberchecking, bahwa dari dikeluarkannya e-commerce Perum Perhutani 

pada awal tahun 2016 terhadap perubahan terhadap pendapatan penjualan kayu 

Perum Perhutani khususnya di KBM Penjualan Komersial Kayu Jawa Timur 

yang dijelaskan sebagai berikut: 

1. Terdapat peningkatan pendapatan penjualan kayu yang walaupun jika 

dilihat dari segi pencapaian NPS (Normal Progress Schedule) masih belum 
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tercapai yaitu sekitar 1% namun itu bukan karena e-commercenya 

melainkan karena kondisi pasar, 

2. Perum Perhutani sedikit kesulitan untuk mendapatkan pembeli log kayu 

yang baru, karena log kayu merupakan barang mewah yang bukan suatu 

kebutuhan primer, 

3. Penjualan kayu pada tahun 2015 mengalami kenaikan karena telah 

melakukan penjualan kayu melalui e-commerce dan konvensional. 

Penjualan kayu tertinggi pada tahun 2015 terjadi pada bulan Juni dan 

terendah pada bulan Februari. Sedangkan pada tahun 2016 telah melakukan 

penjualan kayu melalui e-commerce secara keseluruhan, lebih stabil dalam 

kenaikan dan penurunannya. Penjualan tertinggi pada tahun 2016 terjadi 

pada bulan Oktober dan terendah pada bulan Februari. 

4. Dengan adanya e-commerce pembeli dan penjual jadi lebih saling 

terjangkau sehingga diharapkan pemasaran penjualan kayu menjadi lebih 

luas. 

Hasil dari penelitian dengan Ratna Erawati yang, didapatkan hasil bahwa 

terdapat permasalahan yang timbul dari dikeluarkannya penjualan melalui e-

commerce ini. yaitu sebagai berikut:  

1. Mitra ada yang masih konvensional, 

2. Jaringan yang masih lemot 

3. Trouble system 

4. Kuitansi tidak keluar dan kuitansi telat dikirim ke e-mail pembeli 

5. Sering gagal system. 
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Kesimpulan dari hasil wawancara dengan Retna Naturena terkait kendala 

dikeluarkannya e-commerce yaitu e-commerce berinti pada suatu sistem, 

kendala yang muncul adalah saat terjadi trouble satu hari yang memberikan 

efek terhadap Perum Perhutani tidak mendapatkan pendapatan pada hari itu. 

Kemudian kesimpulan hasil wawancara dengan Erna Jurianti K bahwa kendala 

dari adanya e-commerce adalah fasilitas internet, namun jika fasilitas 

internetnya bagus dapat mempermudah pekerjaan dari bagian purchasing. 

Permasalahan yang timbul terkait dengan dikeluarkannya e-commerce 

juga didukung oleh hasil wawancara dengan Edi Purnomo didapatkan hasil 

bahwa dari munculnya e-commerce Perum Perhutani pasti terdapat 

permasalahan atau kendala, contohnya saat Perum Perhutani mengeluarkan 

penjualan melalui e-commerce pembeli dengan usia yang lebih tua yang tidak 

paham dengan teknologi akan tersisih dengan yang lainnya. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Erfan Muzakki dan Marisca Ajengningtyas terkait kendala 

dari dikeluarakannya e-commerce didapat kesimpulan bahwa kendala yang 

sering muncul adalah saat pembeli login ke POTP namun website tidak dapat 

beroperasi. Sehingga menghambat pembeli untuk melakukan transaksi 

pembeliannya. 

Permasalahan dari munculnya e-commerce Perum Perhutani dijelaskan 

oleh Aris Hariyanto didapatkan kesimpulan bahwa permasalahan yang pertama 

yaitu terkait tentang alokasi. Jika terjadi salah pengalokasian ketersediaan kayu 

yang misalnya harusnya kontrak namun dialokasikan ke retail, untuk 

pembetulan ketersediaan tersebut membutuhkan waktu sekitar empat hari 
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sehingga Perum Perhutani tidak dapat menerima pendapatan karena terjadi 

kesalahan dalam pengalokasian tersebut. Kemudian pembayaran tidak bisa 

dilakukan secara langsung, jadi ada jeda untuk Perum Perhutani mendapatkan 

pendapatan. Selanjutnya terdapat ketergantungan dengan internet, sehingga 

trouble  dalam penampilan di website sering terjadi. Namun seiring berjalannya 

waktu kendala-kendala yang ada tersebut sudah ditangani dengan baik oleh 

teknisi yang bertugas. 

Dari segala permasalahan dan kendala-kendala yang muncul tersebut 

Perum Perhutani memiliki cara untuk mengatasinya yang didapat dari hasil 

wawancara dengan Ratna Erawati didapat kesimpulan bahwa setiap 

permasalahan atau kendala yang muncul terkait dengan sistem POTP atau e-

commerce Perum Perhutani dikomunikasikan dengan tim IT pusat di Jakarta 

yang didalamnya melibatkan Telkom dengan Perhutani, sehingga tim IT pusat 

cepat untuk melakukan penanganan atas permasalahan yang muncul tersebut. 

Kesimpulan hasil wawancara dengan Retna Naturena terkait solusi 

perhutani jika terdapat trouble sistem yang mengakibatkan berhentinya 

pendapatan Perum Perhutani yaitu solusinya dengan dilakukan pencatatan 

secara manual dimana kembali lagi seperti dahulu. Kemudian hasil wawancara 

dengan Edi Purnomo didapatkan kesimpulan terkait solusi bagi pembeli log 

kayu yang tidak paham dengan teknologi yaitu dengan Perum Perhutani 

membuka outlet-outlet di KPH masing-masing daerah yang terpencil seperti 

didalam hutan untuk mempermudah mengatasi ketidakpahaman pembeli 
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terkait pendaftaran sampai pembelian kayu menggunakan e-commerce Perum 

Perhutani. 

Hasil wawancara dengan Aris Hariyanto didapatkan kesimpulan bahwa 

kendala yang muncul adalah sesuatu yang wajar karena Perum Perhutani baru 

mengeluarkan e-commercenya pada pertengahan 2016. Kendala-kendala yang 

muncul tersebut dapat ditangani oleh Perum Perhutani KBM Komersial Kayu 

Jawa Timur dengan melaporkan ke Direksi jika terjadi trouble sehingga dapat 

langsung ditangani oleh teknisi yang ahli.  

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan dampak negatif, 

permasalahan dan cara penanganan dari Perum Perhutani KBM Penjualan 

Komersial Kayu Jawa Timur, melakukan uji keabsahan data menggunakan 

triangulasi sumber dan memberchecking didapatkan kesimpulan mengenai 

kendala atau permasalahan yang muncul karena munculnya POTP dan solusi 

Perum Perhutani KBM Penjualan Komersial Kayu Jawa Timur menangani 

permasalahan tersebut, yaitu sebagai berikut: 

1. Konsumen ada yang masih konvensional atau tidak paham dengan 

teknologi. 

2. Alokasi ketersediaan kayu. Pembetulan ketersediaan kayu membutuhkan 

waktu sekitar empat hari sehingga telat untuk menerima pendapatan.  

3. Saat terjadi trouble satu hari yang memberikan efek terhadap Perum 

Perhutani tidak mendapatkan pendapatan pada hari itu. 
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4. Terjadi trouble dalam penampilan di website, kuitansi tidak keluar, 

kuitansi telat dikirim ke e-mail pembeli, yang menyebabkan 

terhambatnya pembeli dalam melakukan pembelian kayu. 

Kendala atau permasalahan yang diuraikan tersebut dapat diselesaikan 

oleh Perum Perhutani Kantor KBM Penjualan Komersial Kayu Jawa Timur 

dengan membuka outlet-outlet di KPH di setiap daerah yang terpencil untuk 

mempermudah mengatasi ketidakpahaman pembeli yang masih 

konvensional terkait dengan pendaftaran sampai selesainya transaksi 

pembelian kayu menggunakan e-commerce Perum Perhutani atau POTP 

serta jika terjadi trouble dalam sistem POTP segera dikomunikasikan 

dengan tim IT pusat di Direksi Jakarta yang didalamnya melibatkan Telkom 

dengan Perhutani, sehingga tim IT pusat dapat dengan cepat untuk 

melakukan penanganan atas permasalahan yang muncul tersebut. 

 

2. Perlakuan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi 

Penjualan Kayu di Penjualan Online Toko Perhutani 

Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No 62/PJ/2013 (SE-62) tentang 

Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-commerce,terdapat empat 

macam model transaksi e-commerce, yaitu Online Marketplace, Classified Ads, 

Daily Deals, dan Online Retail. Perum Perhutani telah membuat e-commerce pada 

awal tahun 2016 dimana jika dikaitkan dengan empat macam model transaksi e-

commerce yang diatur dalam SE-62, e-commerce Perum Perhutani ini masuk 

kedalam kategori online retail. Online Retail menurut SE-62 memiliki definisi 
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yaitu kegiatan menjual barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh penyelanggara 

online retail kepada pembeli di situs online retail. Dari definisi tersebut yang 

dimaksud online retail dalam penelitian ini adalah kegiatan penjualan kayu atau 

produk lainnya melalui e-commerce Perum Perhutani atau Penjualan Online Toko 

Perhutani (POTP), dan situs online retail dalam penelitian ini adalah 

www.tokoperhutani.com. Oleh karena itu meskipun transaksi yang dilakukan di 

POTP secara online, Perum Perhuani berhak untuk memungut Pajak Pertambahan 

Nilai atas transaksi tersebut. Oleh karena itu berikut peneliti paparkan hasil 

wawancara mengenai objek PPN, subjek PPN, DPP PPN, saat terutang PPN dan 

faktur PPN atas transaksi penjualan kayu di situs e-commerce Perum Perhutani 

Kantor Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) Penjualan Komersial Kayu Jawa Timur 

yang dari hasil wawancara tersebut akan dihubungkan dengan SE-62 dan Undang-

Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan 

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. 

a. Objek PPN atas Transaksi Penjualan Kayu di Penjualan Online Toko 

Perhutani 

Barang yang dikenakan PPN adalah yang termasuk barang berwujud 

yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang 

tidak bergerak dan barang tidak berwujud. Perum Perhutani Kantor KBM 

Penjualan Komersial Kayu Jawa Timur melakukan penyerahan barang kena 

pajak yang dilakukan secara e-commerce, sehingga peneliti dapat 

menyimpulkan dari wawancara dengan Erfan Muzakki bahwa yang termasuk 

objek Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi penjualan melalui POTP atau e-
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commerce yaitu semua produk yang dijual Perum Perhutani. Namun belum 

semua produk Perum Perhutani dijual melalui POTP, yang dimana sampai 

2017 masih log kayu yang secara aktif dijual melalui POTP dan untuk 

kedepannya semua produk yang dihasilkan Perhutani akan dipasarkan 

melalui POTP. 

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Marisca Ajengningtyas 

terkait objek PPN atas transaksi penjualan kayu melalui e-commerce didapat 

kesimpulan bahwa semua barang yang dijual oleh Perum Perhutani baik 

penjualan kayu maupun non-kayu dikenakan PPN atas pembelian yang 

dilakukan oleh pembeli. 

Berdasarkan uraian dari hasil wawancara yang peneliti lakukan diatas 

didukung dengan data sekunder yang peneliti dapatkan dari Surat Edaran 

Dirjen Pajak No 62/PJ/2013 (SE-62) tentang Penegasan Ketentuan 

Perpajakan Atas Transaksi E-commerce bahwa objek Pajak Pertambahan 

Nilai atas transaksi e-commerce yaitu: 

1) Penyerahan yang dilakukan oleh Penyelenggara Online Retail kepada 

Pembeli BKP dan/atau JKP, yang dapat berupa:  

a) penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean, dan/atau  

b) penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean, dan/atau 

2) ekspor BKP Berwujud, ekspor BKP Tidak Berwujud, dan/atau ekspor 

JKP. 

Peneliti menghubungkan hasil data primer yaitu hasil wawancara yang 

peneliti lakukan di Perum Perhutani Kantor Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) 
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Penjualan Komersial Kayu Jawa Timur dengan data sekunder yang 

didapatkan peneliti dari Surat Edaran Dirjen Pajak No 62/PJ/2013 (SE-62) 

tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-commerce terkait 

dengan objek Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi penjualan melalui e-

commerce dengan melakukan uji keabsahan data menggunakan triangulasi 

sumber dan memberchecking diperoleh kesimpulan bahwa transaksi 

penjualan kayu yang dilakukan oleh Perum Perhutani melalui POTP atau e-

commerce merupakan transaksi yang dikenakan PPN apabila: 

1) Semua barang yang dipasarkan oleh Perum Perhutani melalui situs e-

commerce merupakan Barang Kena Pajak (BKP) yang berwujud, 

contohnya yang sudah berjalan adalah semua jenis kayu. 

2) Penyerahan yang dilakukan oleh Perum Perhutani Kantor Kesatuan Bisnis 

Mandiri (KBM) Penjualan Komersial Kayu Jawa Timur kepada Pembeli 

di situs e-commerce atau POTP yang berupa penyerahan BKP dilakukan 

atau dimanfaatkan atau dikonsumsi di dalam Daerah Pabean, yang 

dimaksud sebagai BKP adalah produk Perum Perhutani KBM Komersial 

Kayu Jawa Timur khususnya kayu karena telah dipasarkan melalui situs e-

commerce atau POTP. 

 

b. Taxable Person atas Transaksi Penjualan Kayu di Penjualan Online 

Toko Perhutani 

Seperti yang diuaraikan di bab sebelumnya dijelaskan bahwa setiap 

penyerahan barang terutang PPN apabila yang menyerahkan barang kena 

pajak adalah pengusaha kena pajak. Perum Perhutani Kantor KBM Penjualan 
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Komersial Jawa Timur merupakan perusahaan yang melakukan transaksi 

penjualan kayu secara e-commerce, dari hasil wawancara yang peneliti 

lakukan dengan Erfan Muzakki diperoleh hasil terkait subjek PPN (taxable 

person) atas transaksi penjualan kayu melalui e-commerce bahwa Perum 

Perhutani sebagai pemungut PPN mempunyai NPWP, namun untuk 

pemungutan PPN sistemnya terpusat di Jakarta. Perum Perhutani Kantor 

Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) Penjualan Komersial Kayu Jawa Timur 

sendiri mengatasi Manager Madiun, Manager Probolinggo dan Manager 

Bojonegoro yang dimana di masing-masing manager memiliki tim yang 

melayani bagian perpajakan. Setiap akhir bulannya manager-manager 

tersebut memberikan hasil laporan penjualan beserta laporan PPN ke KBM 

Penjualan Komersial Kayu Jawa Timur yang sebagai kantor pusat di Jawa 

Timur. Kemudian setiap sebelum tanggal 15 setiap bulannya bagian 

Perpajakan KBM Komersial Kayu Jawa Timur memberikan semua hasil 

laporan penjualan beserta laporan PPN ke bagian akutansi. Selanjutnya 

bagian akuntansi yang akan memberikan hasil laporan keseluruhannya ke 

Kantor Pusat di Jakarta. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Marisca 

Ajengningtyas didapatkan kesimpulan terkait subjek PPN atas transaksi 

penjualan kayu melalui e-commerce, yaitu Perum Perhutani ditetapkan 

sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dimana semua yang terkait PPN 

dilaksanakan terpusat yaitu di Direksi Jakarta. Untuk bagian cabang Perum 

Perhutani KBM Penjualan Komersial Jawa Timur bertugas untuk 
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menghimpun laporan yang masuk dari setiap manajer Jawa Timur, kemudian 

selanjutnya diserahkan ke Divisi Regional (Divre) yang kemudian akan 

diserahkan ke Direksi di Jakarta. 

Kesimpulan hasil wawancara dari informan diatas juga didukung 

dengan diperolehnya data sekunder yang didapat peneliti dari Undang-

Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa 

dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan peraturan pelaksanaannya yang 

berlaku bagi Wajib Pajak yang melakukan transaksi e-commerce yaitu dalam 

Surat Edaran Dirjen Pajak No 62/PJ/2013 (SE-62) tentang Penegasan 

Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-commerce dipaparkan bahwa yang 

dimaksud dengan subjek PPN atas transaksi e-commerce sama dengan subjek 

PPN atas transaksi secara konvensional yaitu sebagai berikut: 

1) Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (1)  

a) huruf a (penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang 

dilakukan oleh Pengusaha); 

b) huruf c (penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang 

dilakukan oleh Pengusaha), 

c) huruf f (ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena 

Pajak), 

d) huruf g (ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha 

Kena Pajak), dan/atau, 

e) huruf h (ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

 
 

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, kecuali pengusaha kecil yang 

batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan 

usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. 

2) Pengusaha yang sejak semula bermaksud melakukan penyerahan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, 

huruf g, dan/atau huruf h Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dapat 

melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.  

3) Pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib 

memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau 

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang 

terutang. 

Peneliti menghubungkan dari hasil wawancara dan data sekunder yang 

peneliti dapatkan dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No 62/PJ/2013 (SE-62) 

tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-commerce terkait 

dengan subjek Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi e-commerce peneliti 

melakukan uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan 

memberchecking sehingga diperoleh kesimpulan bahwa ada dua pihak yang 

terkait dalam transaksi penjualan dan pembelian barang melalui e-commerce 

adalah 

1) Penyelenggara Online Retail sekaligus sebagai Online Retail Merchant 

yaitu Perum Perhutani, 

2) dan Pembeli yang melakukan transaksi di e-commerce Perum Perhutani 

atau POTP. 
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Dari kedua pihak diatas, Perum Perhutani merupakan pemungut dari 

Pajak Pertambahan Nilai atas terjadinya penjualan dan pembelian barang 

melalui e-commerce karena jika dikaitkan dengan isi dari SE-62 adalah 

sebagai berikut: 

1) Perum Perhutani merupakan pengusaha yang melaporkan usahanya untuk 

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. 

2) Karena Perum Perhutani sebagai pengusaha melakukan penyerahan 

produknya khususnya kayu yang telah dijual melalui e-commerce di dalam 

Daerah Pabean. 

3) Perum Perhutani melakukan kewajibannya dalam memungut, menyetor, 

dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan kayu yang 

dilakukan melalui situs e-commerce Perhutani atau POTP. 

4) Perum Perhutani memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang 

dimana hanya Kantor Pusat Perum Perhutani saja yang memiliki NPWP, 

karena untuk pemungutan PPN Perum Perhutani menggunakan sistem 

terpusat. 

5) Perum Perhutani KBM Penjualan Komersial Kayu Jawa Timur 

bertanggung jawab pada tiga manager besar yaitu Manager Madiun, 

Manager Probolinggo dan Manager Bojonegoro. Setiap kantor satuan 

tersebut memiliki tim bagian perpajakan yang setiap akhir bulannya akan 

menyerahkan laporan penjualan dan laporan PPN ke KBM Komersial 

Kayu Jawa Timur, kemudian tim bagian Perpajakan di KBM Komersial 
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Kayu Jawa Timur akan malaporkan keseluruhan laporan penjualan dan 

laporan PPN ke Kantor Pusat di Jakarta. 

 

c. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan Kayu di 

Penjualan Online Toko Perhutani 

Dasar Pengenaan Pajak adalah sebagai dasar yang digunakan untuk 

menghitung besarnya pajak yang terutang, yaitu dengan cara mengkalikan 

tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya. Transaksi penjualan kayu yang 

dilakukan secara e-commerce oleh Perum Perhutani apakah sama dengan 

transaksi penjualan kayu konvensional, dapat dilihat dari hasil wawancara 

dengan Edi Purnomo yang disimpulkan bahwa untuk pengenaan Pajak 

Pertambahan Nilainya akan secara langsung ditambahkan dikwitansi atau 

bukti pembelian yang pembeli terima yaitu sebesar 10% dari total harga 

belanja. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Erfan Muzakki didapatkan 

kesimpulan bahwa dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai untuk transaksi 

yang dilakukan melalui situs e-commerce Perum Perhutani adalah 10% dari 

Harga Jual Dasar. Untuk segmen penjualan secara retail pengenaan Pajak 

Pertambahan Nilainya dikenakan langsung sebesar 10% dari Harga Jual 

Dasar, sedangkan untuk segmen penjualan secara kontrak juga dikenakan 

sebesar 10% dari Harga Jual Dasar namun juga akan dikenakan tambahan 

sebesar 2,5% dari Harga Jual Dasar. Namun itu adalah sebuah kebijakan yang 

dapat berubah setiap tahunnya bukan menjadi nilai yang pasti. Untuk segmen 
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penjualan secara lelang, dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilainya sama 

seperti retail dan kontrak yaitu sebesar 10% dari Harga Jual Dasar, namun 

ada tambahan sebesar 5% dari Harga Jual Dasar. Kemudian penjualan yang 

dilakukan secara retail merupakan suatu penjualan yang diperuntukkan untuk 

semua jenis pembeli, sedangkan penjualan secara kontrak merupakan suatu 

penjualan yang terikat dengan suatu perjanjian jual beli dan terdapat 

tambahan uang jaminan sebesar 10% dari nilai kontraknya. Serta harga 

produk untuk penjualan secara kontrak terdapat tambahan harga sebesar 2,5% 

dari Harga Jual Produk dikarenakan terdapat kepastian dalam ketersediaan 

bahan baku. Penjualan yang dilakukan secara lelang dilakukan secara 

konvensional serta untuk penyelenggaraannya Perum Perhutani bekerja sama 

dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dimana 

dikenakan tambahan biaya lain-lain sebesar 5% dari Harga Jual Dasar. Untuk 

pengenaan Pajak Pertambahan Nilai penjualan secara retail, kontrak dan 

lelang dikenakan sebesar 10% dari Harga Jual Dasar.  

Selain dua hasil wawancara informan diatas, peneliti juga memperoleh 

kesimpulan atas wawancara yang dilakukan dengan Marisca Ajengningtyas 

tentang Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan melalui e-

commerce diperoleh kesimpulan bahwa DPP untuk penjualan melalui segmen 

retail dan kontrak dikenakan sebesar 10% dari Harga Jual Dasar, kemudian 

untuk segmen penjualan melalui lelang yaitu Harga Jual Dasar yang sudah 

dikurangkan dengan biaya-biaya lain atau biaya operasional kemudian 

hasilnya dikalikan sebesar 10%. Harga Jual Dasar ditetapkan oleh bagian 
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penjualan yaitu didapat dari setelah dikurangkan dengan biaya-biaya produksi 

dan lain-lain. 

Terdapat data sekunder atas dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai 

yang terdapat dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No 62/PJ/2013 (SE-62) 

tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-commerce, 

dinyatakan bahwa Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) atas transaksi e-commerce adalah 

a) Harga jual, 

b) Penggantian,dan/atau 

c) Nilai ekspor,  

d) Termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh 

Penyelenggara Online Retail karena penyerahan BKP dan/atau JKP,  

e) Tidak termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan 

dalam Faktur Pajak. 

Dari data primer dan data sekunder yang peneliti dapatkan dari Perum 

Perhutani KBM Penjualan Komersial Kayu Jawa Timur tentang Dasar 

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi yang dilakukan melalui e-

commerce, peneliti melakukan uji keabsahan data menggunakan triangulasi 

sumber dan memberchecking sehingga diperoleh kesimpulan bahwa 

pengenaan PPN atas penjualan secara retail, kontrak dan lelang adalah 

sebagai berikut: 
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a) Untuk penjualan secara retail Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan 

Nilainya menggunakan Harga Jual, yaitu dikenakan sebesar 10% dari 

Harga Jual Dasar. 

b) Untuk penjualan secara kontrak Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan 

Nilainya menggunakan Harga Jual dan termasuk semua biaya yang 

diminta atau seharusnya diminta oleh Perum Perhutani KBM Penjualan 

Komersial Kayu Jawa Timur karena terjadi penyerahan BKP, yaitu 

dikenakan sebesar 10% dari Harga Jual Dasar dan Harga Jual Dasar lebih 

tinggi sebesar 2,5% dari Harga Jual Dasar pada segmen retail karena 

terdapat perjanjian jual beli dan terdapat kepastian dalam ketersediaan 

bahan baku.  

c) Untuk penjualan secara lelang Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan 

Nilainya menggunakan Harga Jual dan termasuk semua biaya yang 

diminta atau seharusnya diminta oleh Perum Perhutani KBM Penjualan 

Komersial Kayu Jawa Timur karena terjadi penyerahan BKP, yaitu 

dikenakan sebesar 10% dari Harga Jual Dasar yang dimana Harga Jual 

Dasar tersebut setelah dikalikan sebesar 5% lebih tinggi karena bekerja 

sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). 

 

d. Saat PPN Terutang dan Saat Pembuatan Faktur Pajak atas Penjualan 

Kayu di Penjualan Online Toko Perhutani 

Menentukan kapan penyerahan barang dan jasa sangat penting karena 

dalam rangka untuk menentukan kapan saat terutangnya PPN. Saat PPN 
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terutang atas penjualan kayu melalui POTP yang peneliti dapatkan melalui 

wawancara dengan Erfan Muzakki, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa 

PPN terutang terjadi saat bagian pajak selesai meng-entry data pembelian 

yang didapatkan dari bagian kasir, sehingga dapat diterbitkan faktur pajak 

atas transaksi yang dilakukan melalui e-commerce dan saat itu pula terjadi 

PPN terutang atas transaksi yang dilakukan melalui e-commerce Perum 

Perhutani. 

Terkait dengan saat PPN terutang atas penjualan kayu POTP juga 

dipaparkan oleh Marisca Ajengningtyas bahwa saat transaksi yang terjadi 

secara online akan diterima oleh bagian penjualan masing-masing daerah dan 

saat pembeli selesai melakukan pembayaran atas transaksi tersebut, Perum 

Perhutani dapat mengenakan Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan kayu 

melalui e-commerce, kemudian bagian perpajakan masing-masing daerah 

dapat melakukan entry data untuk faktur saat transaksi selesai. 

Data terkait dengan saat terutangnya PPN atas Pajak Pertambahan Nilai 

didukung juga dengan diperolehnya data sekunder dari Surat Edaran Dirjen 

Pajak No 62/PJ/2013 (SE-62) tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas 

Transaksi E-commerce, yang berbunyi bahwa saat PPN terutang atas 

transaksi e-commerce terjadi: 

1. Saat penyerahan BKP dan/atau JKP untuk transaksi cash on delivery; atau 

2. Saat pembayaran diterima oleh Penyelenggara Online Retail atas 

pembelian BKP dan/atau JKP untuk transaksi non-cash on delivery. 
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Dari hasil data primer yang didapat peneliti melalui metode wawancara 

dengan hasil data sekunder yang peneliti dapatkan dari SE-62, peneliti 

menghubungkan antara keduanya sehingga diperoleh kesimpulan bahwa saat 

PPN terutang atas transaksi yang dilakukan melalui Penjualan Online Toko 

Perhutani, yaitu: 

1. Saat pembayaran diterima oleh Perum Perhutani atas pembelian produk 

perusahaan yang sesuai dengan data pembelian dari kasir yang untuk 

transaksinya dilakukan secara non-cash on delivery karena pengangkutan 

barang dapat dilakukan saat pembeli selesai melakukan transaksi 

pembayaran atas invoice yang didapatkan oleh pembeli. 

2. Saat PPN terutang atas penjualan melalui segmen lelang terjadi saat 

penyerahan kayu dari Perum Perhutani kepada pembeli karena transaksi 

dilakukan secara cash on delivery.  

Faktur Pajak merupakan bukti pemungutan PPN dalam suatu transaksi 

perdagangan, hal ini menjadi penting ketika Faktur Pajak tersebut diperlukan 

dalam proses pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran. 

Permasalahan dapat timbul saat traksaksi e-commerce terjadi karena penjual 

dan pembeli tidak bertemu secara langsung karena proses perdagangan 

dilakukan secara online.  

Berangkat dari permasalahan tersebut berikut penjelasan terkait tentang 

faktur pajak atas penjualan kayu melalui e-commerce Perum Perhutani 

dipaparkan oleh Erna Jurianti K yaitu tidak adanya perbedaan antara faktur 
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pajak yang dikeluarkan Perum Perhutani kepada pembeli atas penjualan 

melalui segmen retail, kontrak ataupun lelang. 

Hasil wawancara peneliti dengan Erfan Muzakki diperoleh hasil bahwa 

saat pembuatan faktur Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan kayu POTP 

terjadi sama seperti saat PPN terutang yaitu saat bagian pajak selesai 

melakukan entry data pembayaran yang didapat dari bagian kasir, sehingga 

dapat keluar saat dimana pembeli selesai melakukan transaksi pembayaran 

karena untuk faktur sudah dapat dilakukan secara online. Namun pada 

kenyataannya para pembeli tersebut meminta faktur pajak pada saat akhir 

bulan. Untuk pembelian melalui sistem lelang biasa dilakukan bukan atas 

nama perusahaan atau broker, sehingga jarang ada permintaan faktur. Perum 

Perhutani dapat menyediakan faktur atas pembelian saat pembeli selesai 

melakukan transaksi pembayaran, namun pada kenyataannya pihak ketiga 

meminta faktur keesokan harinya atau sekitar seminggu kedepan. 

Marisca Ajengningtyas juga memaparkan terkait saat pembuatan faktur 

pajak penjualan melalui e-commerce Perum Perhutani yang dapat penulis 

simpulkan yaitu faktur pajak dapat Perum Perhutani keluarkan saat dimana 

pembeli selesai melakukan pembayaran, namun yang terjadi dilapangan 

adalah bagian perpajakan melakukan rekap dan koreksi atas transaksi yang 

terjadi setiap harinya yang selanjutnya baru dilakukan penginputan data form 

faktur pajak. Faktur pajak bisa dikirim melalui e-mail ke pembeli atau 

diberikan secara langsung. 
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Peneliti juga mendapatkan data sekunder dari Surat Edaran Dirjen Pajak 

No 62/PJ/2013 (SE-62) tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas 

Transaksi E-commerce tentang saat pembuatan faktur pajak atas transaksi e-

commerce dimana penjelasannya sama dengan saat PPN terutang, yaitu: 

1. Saat penyerahan BKP dan/atau JKP untuk transaksi cash on delivery; atau 

2. Saat pembayaran diterima oleh Penyelenggara Online Retail atas 

pembelian BKP dan/atau JKP untuk transaksi non-cash on delivery. 

Dari data primer dan data sekunder diatas peneliti melakukan uji 

keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan memberchecking, 

sehingga didapat kesimpulan terkait dengan saat pembuatan faktur Pajak 

Pertambahan Nilai atas penjualan kayu di POTP adalah sebagai berikut: 

1. Saat data pembayaran diterima oleh Perum Perhutani Kantor Kesatuan 

Bisnis Mandiri (KBM) Penjualan Komersial Kayu Jawa Timur atas 

pembelian kayu maupun produk lainnya untuk transaksi non-cash on 

delivery, karena Perum Perhutani akan menyediakan produk saat pembeli 

selesai melakukan pembayaran. 

2. Untuk pembelian secara retail dan kontrak, faktur Pajak Pertambahan 

Nilai atas penjualan kayu di POTP Penjualan Komersial Kayu Jawa Timur 

dapat dikeluarkan saat bagian pajak selesai melakukan entry data 

pembayaran yang didapat dari bagian kasir. Berikut ini contoh faktur pajak 

atas transaksi yang dilakukan melalui e-commerce Perum Perhutani: 
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Gambar 13. Contoh Faktur Pajak Pertambahan Nilai Atas Penjualan 

Kayu Secara Retail di Penjualan Online Toko Perhutani 

 

 

Gambar 14. Contoh Faktur Pajak Pertambahan Nilai Atas Penjualan 

Kayu Secara Kontrak di Penjualan Online Toko Perhutani 

 

3. Untuk pembelian yang dilakukan secara lelang, Perum Perhutani dapat 

membuat faktur Pajak Pertambahan Nilai saat pembeli selesai melakukan 
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transaksi pembayaran. Berikut ini contoh faktur pajak atas transaksi 

penjualan yang dilakukan dengan lelang: 

 
Gambar 15. Contoh Faktur Pajak Pertambahan Nilai Atas Penjualan Kayu 

Secara Lelang di Perum Perhutani Kantor Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) 

Penjualan Komersial Kayu Jawa Timur 

Untuk mempermudah dalam memahami perpajakan Pajak Pertambahan 

Nilai terkait penjualan kayu yang dilakukan melalui e-commerce Perum 

Perhutani, berikut penulis membuat skema perbedaan pengenaan Pajak 

Pertambahan Nilai penjualan kayu melalui segmen retail, kontrak dan lelang: 

Tabel 3. Perbedaan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas            

Penjualan Kayu Melalui Segmen Retail, Kontrak dan Lelang 

 

Pembeda Retail Kontrak Lelang 

Dasar 

Pengenaan 

Pajak (DPP) 

PPN sebesar 

10% dikalikan 

dengan Harga 

Jual Dasar 

Harga Jual 

Dasar dikalikan 

sebesar 2.5% 

yang kemudian 

didapat Total 

Harga Jual 

Dasar. 

Kemudian DPP 

PPN nya 10% 

dikalikan 

dengan Total 

Harga Jual 

Dasar. 

Total Pokok 

Lelang 

ditambah 

dengan 1.5% 

dari Total 

Pokok Lelang 

kemudian 

didapat Harga 

Jual Dasar.  

Kemudian DPP 

PPN nya 10% 

dikalikan  
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Pembeda Retail Kontrak Lelang 

   dengan Harga 

Jual Dasar. 

Untuk retribusi 

KPKNL setiap 

daerah 

dikenakan 

3.5% dari Total 

Pokok Lelang. 

Saat PPN 

Terutang 

Saat 

pembayaran 

dari pembeli 

diterima oleh 

Perum 

Perhuani KBM 

Komersial 

Kayu Jawa 

Timur atas 

pembelian kayu 

yang 

transaksinya 

dilakukan 

secara non-

cash on 

delivery. 

Saat 

pembayaran 

dari pembeli 

diterima oleh 

Perum 

Perhuani KBM 

Komersial 

Kayu Jawa 

Timur atas 

pembelian kayu 

yang 

transaksinya 

dilakukan 

secara non-

cash on 

delivery. 

Saat 

penyerahan 

kayu dari 

Perum 

Perhutani KBM 

Komersial 

Kayu Jawa 

Timur kepada 

pembeli karena 

transaksi 

dilakukan 

secara cash on 

delivery. 

Saat 

Pembuatan 

Faktur Pajak 

Perum 

Perhutani 

Kantor 

Kesatuan 

Bisnis Mandiri 

(KBM) 

Komersial 

Kayu Jawa 

Timur dapat 

dikeluarkan 

saat bagian 

pajak selesai 

melakukan 

entry data 

pembayaran 

yang didapat 

dari bagian 

kasir. 

Perum 

Perhutani 

Kantor 

Kesatuan 

Bisnis Mandiri 

(KBM) 

Komersial 

Kayu Jawa 

Timur dapat 

dikeluarkan 

saat bagian 

pajak selesai 

melakukan 

entry data 

pembayaran 

yang didapat 

dari bagian 

kasir. 

Perum 

Perhutani KBM 

Komersial 

Kayu Jawa 

Timur dapat  

membuat faktur 

Pajak 

Pertambahan 

Nilai saat 

pembeli selesai 

melakukan 

transaksi 

pembayaran. 

Sumber: Data Diolah oleh Peneliti, 2017 
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D. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan penelitian ini adalah POTP berjalan dalam kurun waktu yang 

masih terhitung muda yaitu kurang dari satu tahun sehingga membatasi peneliti. 

Peneliti mengharapkan penelitian selanjutnya dapat dilakukan karena POTP 

sudah berjalan dalam kurun waktu yang cukup lama. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dan hasil analisis mengenai penjualan kayu secara 

online, perlakuan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan dampak dari penjualan 

kayu di Perum Perhutani Kantor Kesatuan Bisnis (KBM) Komersial Kayu Jawa 

Timur didapatkan kesimpulan yaitu: 

1. Penjualan kayu secara online di situs e-commerce Perum Perhutani KBM 

Komersial Kayu Jawa Timur, meliputi 

a. Tujuan dibuatnya e-commerce Perum Perhutani KBM Komersial Kayu 

Jawa Timur yaitu untuk memperluas market share, untuk memudahkan dan 

mempercepat penjualan, transparansi ketersediaan kayu, untuk mengikuti 

perkembangan teknologi, untuk memotong jalur penjualan. 

b. Mekanisme pembelian kayu di e-commerce Perum Perhutani KBM 

Komersial Kayu Jawa Timur yaitu pertama melakukan registrasi, memilih 

dan melakukan pembelian kayu, melakukan booking, melakukan 

pembayaran, menerima bukti pembayaran melalui e-mail, pembeli dapat 

melakukan pengangkutan kayu. 

c. Dampak dari penggunaan e-commerce terhadap pendapatan penjualan kayu 

yaitu terdapat peningkatan walaupun jika dilihat dari segi pencapaian NPS 

masih belum tercapai yaitu terdapat selisih sekitar 1%, kemudian penjualan 

kayu paling tinggi terdapat pada tahun 2015. Kendala penjualan kayu di 

Perum Perhutani Kantor Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) Komersial Kayu 
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Jawa Timur dari penggunaan e-commerce yaitu konsumen yang 

konvensional kesulitan dalam memahami teknologi, alokasi ketersediaan 

kayu yang mengakibatkan keterlambatan dalam menerima pendapatan, 

trouble system. Permasalahan tersebut dapat ditangani dengan 

berkomunikasi dengan tim IT pusat di Jakarta sehingga lekas untuk 

dilakukan penanganan. 

2. Perlakuan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi penjualan kayu 

di situs e-commerce Perum Perhutani pada dasarnya sudah sesuai dengan 

peraturan yang mengatur tentang perpajakan atas transaksi e-commerce yang 

terdapat dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No 62/PJ/2013 (SE-62) tentang 

Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce, setelah 

dilakukan analisis perlakuan pengenaan PPN atas transaksi melalui e-

commerce dengan sistem dan prosedur atas transaksi konvensional itu hampir 

sama, perbedaannya terletak dalam jika transaksi e-commerce digunakan 

dokumen digital seperti faktur pajak yang dapat dikirim melalui e-mail. 

Penggunaan dokumen secara digital memberikan kemudahan bagi pembeli 

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

a. objek PPN atas transaksi penjualan kayu di situs e-commerce Perum 

Perhutani Kantor Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) Komersial Kayu Jawa 

Timur adalah berbagai jenis kayu yang dipasarkan melalui situs e-

commerce. 

b. taxable person atas transaksi penjualan kayu di situs e-commerce Perum 

Perhutani Kantor Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) Komersial Kayu Jawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 
 

Timur adalah Perum Perhutani KBM Komersial Kayu Jawa Timur sebagai 

pemungut PPN dan PKP. 

c. DPP PPN atas transaksi penjualan kayu di situs e-commerce Perum 

Perhutani Kantor Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) Komersial Kayu Jawa 

Timur adalah untuk penjualan secara retail, kontrak dan lelang dikenakan 

10% dari Harga Jual Dasar. 

d. saat PPN terutang dan pembuatan faktur pajak atas transaksi penjualan kayu 

di situs e-commerce Perum Perhutani Kantor Kesatuan Bisnis Mandiri 

(KBM) Komersial Kayu Jawa Timur adalah saat pembayaran pembeli 

diterima oleh Perum Perhutani KBM Komersial Kayu Jawa Timur. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan, saran yang dapat diberikan dalam rangka prosedur 

pengenaan PPN atas transaksi e-commerce adalah sebagai berikut: 

1. Untuk praktis yaitu Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat melakukan 

sosialisasi terkait kewajiban perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai 

mengenai transaksi penjualan yang dilakukan melalui e-commerce,  

2. Untuk akademisi yaitu di penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan 

penelitian di perusahaan yang belum memungut Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) atas transaksi yang dilakukan melalui e-commerce, sehingga dapat 

melaksanakan kewajiban perpajakannya. 
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LAMPIRAN 4 

PEDOMAN WAWANCARA 

1. Bagaimana tanggapan Anda atas fenomena perdagangan melalui jaringan 

internet (e-commerce) yang sedang marak dibicarakan dan dilakukan di 

Indonesia khususnya dan didunia pada umumnya? 

2. Apakah tujuan Perum Perhutani mengeluarkan pembelian kayu secara online 

melalui e-commerce Perhutani? 

3. Apa sajakah fasilitas yang diberikan e-commerce Perhutani kepada pembeli 

online? 

4. Bagaimanakah proses pembelian kayu secara online melalui e-commerce 

Perhutani? 

5. Siapakah subjek PPN atas transaksi penjualan melalui e-commerce? 

6. Apakah objek PPN atas transaksi penjualan melalui e-commerce? 

7. Kapankah terjadi saat terutang PPN atas transaksi penjualan kayu secara 

online melalui e-commerce Perhutani? 

8. Bagaimanakah Dasar Pengenaan Pajak atas transaksi penjualan kayu secara 

online melalui e-commerce Perhutani? 

9. Bagaimanakah perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas 

transaksi penjualan kayu secara online melalui e-commerce Perhutani? 

10. Kapankah faktur pajak atas transaksi penjualan kayu melalui e-commerce 

dibuat? 

11. Bagaimanakah mekanisme penyetoran PPN atas transaksi penjualan melalui 

e-commerce? 

12. Adakah perbedaan ketika melaporkan PPN atas transaksi penjualan melalui 

e-commerce dengan melaporkan PPN atas transaksi penjualan konvensional? 

13. Berapakah omset per tahun sebelum dan sesudah adanya penjualan melalui 

e-commerce? 

14. Apakah terdapat kendala dari adanya penjualan kayu melalui e-commerce di 

Perum Perhutani? 

15. Bagaimanakah kemungkinan dari bisnis online ini di masa mendatang? 

  

134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 
 

 

 

LAMPIRAN 5 

Hasil Wawancara 

Pewawancara : Hany Puji Lestari 

Informan 1 : Ratna Erawati (General Manager Penjualan Kayu Jawa Timur,Perum 

Perhutani, Kantor Kesatuan Bisnis Mandiri Penjualan Komersial Kayu Jawa 

Timur) 

Senin, 16 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00,  

di Perum Perhutani Kantor Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) Komersial Kayu 

Jawa Timur, Jalan Genteng Kali Nomor 49, Surabaya. 

1. Apakah tujuan dibuatnya e-commerce Perhutani itu? 

Jadi, perhutani ini mengembangkan penjualan kayu dengan sistem online 

namanya POTP. POTP itu Penjualan Online Toko Perhutani. Itu 

dikembangkan secara intensif mulai tahun lalu yaitu tahun 2016. Juga 

pembuatan POTP itu adalah tujuannya untuk memperluas sasaran atau market 

share, yang kedua juga memudahkan penjualan kayu dengan sistem online 

akan menjadi lebih mudah dan yang ketiga yaitu transparansi, maksudnya 

transparansi yaitu kapling itu di-onlinekan jadi siapapun bisa beli, jadi tidak 

ada lagi kapling yang bagus disimpan dan yang jelek dijual.  

2. Bagaimana mekanisme untuk berbelanja di e-commerce Perhutani? 

Pertama, untuk bisa masuk ke POTP, yaitu masuk ke www.tokoperhutani.com, 

kemudian memilih provinsi mana, manager mana dan TPK mana dan pilih 

jenisnya apa, nanti keluar jenis kayu apa, sortimen apa, mutu apa, dan kalau 

beli bisa langsung klik beli namun sebelum klik beli harus log in terlebih 

dahulu. 

Sebenarnya bisa dilihat langsung ditempat kalau cocok bisa klik dibeli, namun 

kalau dirasa penjelasan panjang kayu, jenis kayu, sortimen kayu di POTP 

sudah cukup tanpa melihat kayu secara langsung maka bisa langsung di klik 

beli saja, nanti kalau sudah di klik akan keluar kuitansi, kemudian kuitansi 

masuk ke e-mail pembeli yang digunakan untuk pembayaran, nanti kuitansinya 

tinggal dibawa ke TPK aja untuk pengangkutannya.
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3. Apakah semua produk dan layanan Perum Perhutani dipasarkan melalui 

e-commerce? 

Untuk kedepannya semua produk-produk dari perhutani akan di onlinekan., 

misalnya minyak kayu putih, gondorukem, terpentin madu dan agroforestry 

yang lain akan dijual, kemudian juga wisata mungkin akan di iklankan disitu. 

Namun untuk sekarang yang sudah running masih kayu saja yah.  

4. Apakah perbedaan antara pembelian di segmen retail, kontrak dan 

lelang? 

Pembeli online itu ada beberapa segmen, ada kontrak, retail dan lelang. 

Namun kalau lelang belum jalan yah, karena behubungan dengan DJKN 

(Direktorat Jenderal Kekayaan Negara), untuk lelang tetap harus lelang 

konvensional karena barang-barang milik negara itu harus melalui juru 

lelangnya tingkat 1 dari negara, dan kita masih belum dapat izinnnya  itu untuk 

online ini. Yang sudah berjalan retail dan kontrak. Untuk yang kontrak ini 

lebih diutamakan yah daripada retail. Untuk fasilitasnya yg segmen kontrak 

itu lebih diutamakan, yaitu boleh memilih barangnya terlebih dahulu, kalau 

yang kontrak sudah nanti baru dimasukkan ke retail. Dan kalau kontrak ini 

ada kepastian supply, misalnya butuh 100 ya kita penuhi 100 dulu sebelum 

retail. 

5. Setelah adanya e-commerce Perum Perhutani, bagaimana pendapatan 

penjualan yang didapat oleh Perum Perhutani? 

Sebenarnya dilihat dari e-commerce atau tidak, kalau dari pendapatan itu 

tahun ini dengan tahun lalu memang lebih baik tahun ini, karena tahun lalu 

kan masih uji coba yah, kalau tahun ini kan full e-commerce dan memang 

pendapatan kita lebih baik meskipun kalau dari segi pencapaian NPS itu masih 

memang belum tercapai juga tapi selisih sedikit lah sekitar sebesar 1% tapi itu 

bukan karena  e-commercenya, hanya karena kondisi pasar aja. 

Kalau dari e-commercenya positif yah, karena kita mendapat mitra-mitra baru 

yang  belum pernah beli kayu disini sebelumnya, jadi adanya pertumbuhan 

mitra walaupun share ya masih kecil namun kalau dipupuk terus akan 

bertambah banyak. 
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6. Adakah permasalahan yang timbul semenjak adanya e-commerce di 

Perum Perhutani? 

Yang pertama, mitra masih ada yang masih konvensional, disini kita 

sampaikan kalau jaman sudah maju dan kita juga akan membantu cara 

pengoperasioannya dari sini. Kemudian jaringan yang masih lemot, trouble 

system, kuitansi tidak keluar dan kuitansi agak telat dikirim ke email pembeli, 

nge-klik tapi tidak loading, dan sering terjadi gagal system. 

7. Bagaimanakah Perum Perhutani menangani permasalahan yang timbul 

tersebut? 

Kita komunikasikan dengan tim IT pusat di Jakarta jadi kita ada group Contact 

Center POTP itu melibatkan Telkom dengan Perhutani, karena ini 

kerjasamanya dengan Telkom kita profit sharing jadi ini semua yang bikin 

Telkom. Keuangannya pun juga melalui Vnet, Vnet itu lembaga keuangan 

kelolaan Telkom, jadi masuk ke Vnet dulu kemudian ke Perhutani. Tim nya itu 

langsung cepat kok untuk rescuenya. 

8. Bagaimana tanggapan Ibu atas fenomena perdagangan melalui jaringan 

internet (e-commerce)? 

Saya sangat setuju sekali yah dengan e-commerce ini yah, karena ini jamannya 

sudah jaman teknologi. Kedepan saya kira akan lebih baik e-commerce dari 

tahun ke tahun, dan juga Perhutani akan terbantu dengan masyarakat semakin 

mengenal kemudian banyak mitra baru dan pasar Perhutani juga semakin 

terbuka lebar. 
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Hasil Wawancara 

Pewawancara : Hany Puji Lestari  

Informan 2 : Retna Naturena (Bagian Penjualan, General Manajer Penjualan Kayu 

Jawa Timur, Perum Perhutani Kantor Kesatuan Bisnis Mandiri Penjualan 

Komersial Kayu Jawa Timur) 

 Rabu, 4 Oktober 2017 sekitar pukul 10.30, 

di Perum Perhutani Kantor Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) Komersial Kayu 

Jawa Timur, Jalan Genteng Kali Nomor 49, Surabaya. 

1. Apakah tujuan dibuatnya e-commerce Perhutani itu? 

Kita BUMN yah jadikan kita memanfaatkan lahan negara, dari visi misi sudah 

kelihatan yaitu suatu perusahaan milik negara yang mengelola hutan sehingga 

bermanfaat bagi masyarakat. Dan kita juga mengikuti perkembangan jaman 

yah yang sekarang ini sudah serba online, sehingga masyarakat atau 

konsumen kita lebih mudah dalam melakukan pembelian kayu yang legal.  

2. Apakah perbedaan antara pembelian secara kontrak, lelang dan retail? 

Kalau kontrak itu kayak orang itu terikat secara perjanjian meskipun pada 

dasarnya tidak ada saling menuntut secara hukum. Jadi kalau kontrak orang 

itu beli kayu nanti ada fee 2.5% tapi lebih di prioritasin untuk ketersediaan 

kayunya. Harganya memang lebih mahal. Nanti harga awalnya misalnya 

1.000 rupiah, dikali 2.5% harganya jadi 1.100 atau 1.250 itu melalui kontrak. 

Kalau harga untuk retail itu ya harga biasa net sebesari 1.000 rupiah. 

Misalnya nih ada kayu dijual di kontrak dulu di orang-orang yang butuh dulu, 

baru kalau nggak laku sisa kayunya setelah itu dimasukin ke retail. 

Kalau lelang kita bekerja sama sama DISPENDA sini, DJKN sama KPKNL. 

Jadi lelang itu kita punya barang, objeknya kita, kita minta tolong mereka 

untuk melelangkan. Mereka yang ngatur gimana dan moderatornya dari 

mereka.  Nanti mereka yang mengadakan untuk lelangnya. Kita cuma 

menyediakan barangnya saja. Kalau di lelang itu lebih mahal lagi sebesar 5% 

dari harga retail. 

Sekitar 3.5% untuk retribusi untuk KPKNL. Terus istilahnya saya kurang hafal 

yah, kayaknya untuk tahun ini sih masih ada yah gatau kalau tahun depan 
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untuk tahun ini sisanya itu kayak bea lelang pembeli itu sekitar 1.5%. nanti 

tarifnya itu beda setiap KPKNLnya. 

3. Berapakah omset per tahun sebelum dan sesudah adanya penjualan 

melalui e-commerce? 

Omset naik atau turun itu tidak tentu karena untuk pembeli log kayu itu yah itu 

itu aja, istilahnya uang yang dipakai untuk log kayu itu besar yah jadi tidak 

semua orang itu butuh. Untuk dapatin pedagang baru itu lumayan sulit, banyak 

pembeli-pembeli yang tidak beli di kita, mereka lebih memilih kayu rakyat, 

kayu rakyat itu kayak kayu di kebun-kebun, di desa dengan harga setengah 

sendiri. Kita harganya memang mahal karena ada legalitasnya itu yah. 

Apalagi kan ini kayu jadi barang mewah bukan kebutuhan primer, mungkin 

yang beli di kita itu yang punya pasar ekspor. Kalau gak legal kan ga boleh 

ekspor, lagian ga boleh juga ekspor secara gelondongan harus diolah juga 

untuk membanntu industri disini juga. 

Kalau dari segi pendapatan total berarti itu bicara data, tahun ini aja 553 

milyar tahun kmrn 596 milyar tapi turun ini signifakannya tidak banyak. Tapi 

kalau bisnis kayak gini nggak bisa dilihat gini aja, bisa dilihat penekanan 

biaya-biayanya gitu kan yah. Wisata sih disini yang lagi kita kembangkan. 

4. Adakah permasalahan yang timbul semenjak adanya e-commerce di 

Perum Perhutani? 

Itu kan intinya sistem yah, kalau misalnya hari ini trouble yah, pendapatan kita 

berenti di hari ini. Jadi hari ini ga ada pendapatan, tapi ada solusinya yaitu 

bisa dicatat secara manual lagi kembali seperti dulu. 
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Hasil Wawancara 

Pewawancara : Hany Puji Lestari  

Informan 3 : Erna Jurianti K (Asisten Manager Keuangan dan Pelaporan, Perum 

Perhutani Kantor Kesatuan Bisnis Mandiri Penjualan Komersial Kayu Jawa 

Timur) 

 Senin, 16 Oktober 2017 sekitar pukul 10.15,  

di Perum Perhutani Kantor Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) Komersial Kayu 

Jawa Timur, Jalan Genteng Kali Nomor 49, Surabaya. 

1. Apakah tujuan dibuatnya e-commerce Perhutani itu? 

Saya kalau melihat dari penjualan, sebenarnya tujuan dari e-commerce ini 

untuk memilah, kalau dulu kan jadi satu dari KPH ada produksi terus 

penjualan unutk sekarang kan dipisah. Management itu dapat melihat 

komitmen dari sisi produksi bagaimana dari sisi pemasaran bagaimana. Nah 

itu merupakan perubahan yang baik. Jadi kan mereka punya tujuan masing-

masing, tujuan dari pemasaran untuk menjual produk dan tujuan produksi 

untuk pengembangan produk. Memang harus ada pemisah sebenarnya. 

Supaya independent jadi tidak ada pengaruh satu sama lain. Jadi nanti 

kelihatan kinerja nya dari produksi dan penjualan itu imbang atau lebih tinggi 

atau lebih rendah. 

2. Apakah terdapat perbedaan antara perlakuan dari penjualan melalui e-

commerce dengan konvensional? 

Kan saya di bagian keuangan yah, kalau dari segi pembukuan itu sebenarnya 

sama aja. Cuma bedanya kalau dari e-commerce kan ada kerja sama dengan 

Telkom, kalau dulu kan intern manual jadi semua transaksi manual. Kalau 

sekarang kan melalui Telkom, jadi ada transaksi uang masuk langsung dibayar 

oleh Telkom istilahnya Vnet namanya. Untuk pembukuan atau IRPnya sama. 

Perbedaan nya terdapat dihutang aja. Kalau dulu kan penjualan langsung 

tunai. Kalo sekarang kan penjualan ada piutang soalnya kan pembayaran 

melalui Vnet Telkom itu.  Perbedaan langkahnya disitu saja. Dari pembeli 

langsung ke Vnet nanti setelah itu Vnet yang bayar ke kita dan itu dilakukan 

rutin setiap akhir bulan, kalau Januari sampai Agustus itu Vnet masih 
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bekerjasama dengan Divkom Semarang tapi mulai September itu langsung 

masuk ke manager masing-masing.  

3. Bagaimanakah untuk omset pertahunnya setelah adanya e-commerce ini? 

Kalau saya baru 6 bulan disini ini saya lihat naik yah mba. Setiap bulan itu 

pasti ada kenaikan, dikarenakan proses tranksaksinya yang lebih mudah 

karena online itu yah.  

4. Apakah ada kendala atau negative dari dikeluarkannya e-commerce ini?  

Permasalahannya hanya satu yaitu di fasilitas internet yah. Lebih enak juga 

sebenernya kalau dari internet karena kan semua bisa melihat prosesnya, 

hasilnya pun dari kwitansi bisa di buka dari bagian purchase bisa buka dikita 

juga. Zaman semakin canggih masa kitanya tidak mengikuti. 

5. Apakah perbedaan antara pembelian secara kontrak, lelang dan retail? 

Untuk kontrak setelah melakukan registrasi, kemudian mengisi persyaratan 

dan lain-lain. Kontrak langsung masuk sebagai UD, kalau seandainya ada 

kavling nanti langsung masuk ke persediaan kontrak masing-masing. Kalau 

kontrak istilahnya ada uang tendon, nanti uang tendon itu tetap utuh nanti 

nggak dipakai transaksi. Kalau misal akhir tahun kontrak nya habis , uang 

tandonnya bisa diambil sesuai dengan yang ada di kontrak. Kalau retail kan 

bebas yah semuanya bisa buka toko, bisa memilih semua persediaan kayu. 

Namun persediaan kayu di segmen retail adalah sisa kayu yang tidak dipilih 

di segmen kontrak. Untuk kontrak itu ada 2 macam, yaitu kontrak khusus dan 

kontrak regular. Kalau untuk lelang itu jadwalnya seminggu dua kali 

dilakukan setiap Selasa dan Kamis. Misalnya lelangnya dilakukan di Madiun, 

Probolinggo atau di Surabaya. Nanti tetap dikumpulin buktinya dari petugas 

lelang yang mewakili dari sini nanti dilaporkannya juga disini. Kalau lelang 

belom online yah soalnya ada Departemen Kehutanan KPKNL itu sebagai 

panitianya. 

6. Bagaimanakah dari sisi perpajakannya dengan adanya e-commerce ini? 

Kalau dari sisi perpajakannya, dari setiap manager sana kan itu bikin faktur 

nah nanti dikirim lewat sini melalui CSV, nanti direkap kemudian kita kirim ke 

divre (Divisi Regional), nanti diragkum oleh divre kemudian untuk dilaporkan 
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ke direksi. Kan npwp nya satu yah terpusat di Jakarta. Jadi yang melakukan 

pelaporan langsung dari Jakarta. Kemudian untuk faktur lelang, kontrak dan 

retail itu sama yah, namun bedanya ada di kalau pembeli itu perusahaan atau 

perorangan. Entry nya pun sama, yang membedakan itu uraiannya. Kalau 

perbedaan yang terlihat jelas itu antara lelang dan pembelian lain diluar 

lelang. Kalau untuk faktur pajaknya itu semuanya sama yah. 
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Hasil Wawancara 

Pewawancara : Hany Puji Lestari  

Informan 4 : Edi Purnomo (Bagian Data, Asisten Manager Keuangan dan 

Pelaporan, Perum Perhutani, Kantor Kesatuan Bisnis Mandiri Penjualan 

Komersial Kayu Jawa Timur) 

Senin, 2 Oktober 2017 sekitar pukul 13.30, 

di Perum Perhutani Kantor Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) Komersial Kayu 

Jawa Timur, Jalan Genteng Kali Nomor 49, Surabaya. 

1. Apakah tujuan dibuatnya e-commerce Perhutani itu? 

E-commerce kan artinya sistem penjualan secara online yah mba. E-commerce 

perhutani ini sistem penjualan kayu dari Perhutani secara online. Fungsi dari 

Perhutani mengeluarkan pembelian scara online adalah untuk transparansi 

penjualan semacam keterbukaan dalam pembelian produk di Perhutani. 

2. Bagaimana cara untuk membeli kayu secara online melalui e-commerce 

Perhutani? 

Pembeli bisa masuk ke www.tokoperhutani.com, kemudian registrasi untuk 

mendapatkan user id. Pembeli bisa mendaftar secara perorangan dan 

perusahaan. Kalau perorangan bisa beli secara retail saja. Tapi kalau 

mendaftar sebagai perusahaan pembeliannya bisa secara kontrak. Nah, 

disaluran penjualan kita ini ada tiga macam ada retail, kontrak dan lelang. 

Namun kalau lelang ini kita masih secara konvensional mba, kalau retail dan 

kontrak sudah online. 

3. Apakah semua produk dan layanan Perum Perhutani dipasarkan melalui 

e-commerce? 

Di e-commerce Perhutani ini semua produk Perhutani akan di jual melalui 

POTP tapi secara berjenjang. Untuk saat ini kan POTP baru tahun kedua yah 

jadi masih kayu log dulu yang dipasarkan melalui POTP, yang lainnya masih 

belum. POTP itu baru berjalan secara keseluruhan itu mulai tahun 2016. Pada 

tahun 2015 itu masih campur antara penjualan secara konvensional dan 

online. Namun untuk sekarang untuk pembelian sudah online semua. 
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4. Adakah perbedaan antara penjualan secara e-commerce dan 

konvensional di Perhutani?  

Yang secara mendasar adalah kalau konvensional itu pembeli jika ingin 

membeli kayu di Perhutani harus datang ke tempat penjualannya, namun kalau 

e-commerce pembeli bisa membeli dimana saja berada tanpa harus datang 

dimana tempat kita menjual. Pembeli juga tidak perlu repot-repot mencari 

kantor Perhutani di daerah-daerah. Karena POTP ini terbuka untuk umum dan 

pembeli bisa mengaksesnya dimana saja dan kapan saja.  

5. Apa kekurangan dan kelebihan yang dirasakan Perhutani dari 

dikeluarkannya e-commerce ini?  

Kekurangan dan kendala pasti ada yah mba. Kalau antara positive dan 

negative nya kita menuju arah yang positive. Namun tidak bisa dipungkiri pasti 

ada negativenya dan permasalahan pasti ada tapi sampai saat ini bisa kita 

tutup dan atasi terus. Misalnya saja pembeli dengan usia yang lebih tua kan 

rata-rata gaptek atau gagap teknologi yah, itu kan disaat kita buka e-

commerce pertama kali mereka akan terputus dan tersisih, nah itu kita cari 

solusinya. Bagi untuk mereka yang tersisih kita buka channel di KPH masing-

masing daerah untuk mempermudah, jadi kita sediakan outlet-outlet di KPH 

setiap daerah untuk menampung mereka yang berada di pelosok yang 

jaringannya susah ataupun yang kurang paham tentang teknologi kita. Bisa 

minta tolong di outlet-outlet kita yang berada daerah-daerah terpencil seperti 

didalam-dalam hutan untuk mendaftar di POTP sehingga mereka 

mendapatkan user id dan dibimbing serta di pantau sampai ke pembeliannya. 

Tapi kita arahkan ke mandiri yah tapi akan tetap kita tetap pantau terus. 

6. Bagaimana untuk pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas pembelian 

kayu secara online ini ya pak?  

Untuk pajaknya ini langsung kita includekan di kuitansi atau bukti pembelian 

sebesar 10% dari total harga belanja. 
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7. Bagaimana menurut bapak atas kemungkinan dari penjualan online ini 

di masa mendatang?  

Iyaa, kita memang arahnya semua produk Perhutani akan di online kan untuk 

konvensional akan diminimalkan. Karena atas adanya POTP ini kita bisa 

transparansi ketersediaan produk kita dan diharapkan juga tidak ada lagi isu 

penguasaan kayu oleh kelompok tertentu, atau praktek-praktek yang 

menyalahi aturan kemudian juga pembeli bisa mengaksesnya dengan mudah 

melalui HP dan laptop kapan saja dan dimana saja.  
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Hasil Wawancara 

Pewawancara : Hany Puji Lestari  

Informan 5 : Erfan Muzakki (Bagian Perpajakan, Asisten Manager Keuangan dan 

Pelaporan,Perum Perhutani, Kantor Kesatuan Bisnis Mandiri Penjualan Komersial 

Kayu Jawa Timur) 

Senin, 2 Oktober 2017 sekitar pukul 11.30,  

di Perum Perhutani Kantor Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) Komersial Kayu 

Jawa Timur, Jalan Genteng Kali Nomor 49, Surabaya. 

1. Bagaimana tanggapan Bapak atas fenomena perdagangan melalui 

jaringan internet (e-commerce)?  

Sangat baik yah. Karena bisa lebih efisien juga untuk pembeli, juga 

menguntungkan perusahaan-perusahaan. E-commerce Perhutani ini juga 

sudah ada sejak 2015, tapi memang belom total masih ada konvensionalnya 

juga. Mulai tahun 2016 ini sudah di online kan semua. Jadi pembeli kayu yang 

dulu bingung mau beli kayu dimana dan takut dengan harga yang mahal, 

sekarang dengan adanya POTP ini jadi lebih mudah orang untuk mencari kayu 

dengan berbagai jenis yah. Dan kedepannya POTP ini akan dikembangkan 

terus, agar semua produk Perhutani sepert madu, minyak kayu putih, 

gondorukem, terpentin dan juga tempat-tempat wisata mungkin akan di online 

kan semua. 

2. Apakah ada kendala atau negative dari dikeluarkannya e-commerce ini?  

Pasti kendala pasti ada yah namun tidak terlalu berarti, itu yang selama saya 

amati sampai hari ini. Kendala yang sering kita alami contohnya saja pada 

saat kita login di POTP, web nya tiba-tiba blank jadi pembeli tidak bisa 

melakukan transaksi kan kalau nggga muncul produknya. Tapi masalah-

masalah seperti itu kecil sekali dan kita masih mampu untuk mengatasinya. 

3. Apakah perbedaan antara pembelian di segmen retail, kontrak dan 

lelang? 

Perbedaannya yah? Kalau kontrak itu lebih diprioritaskan yah untuk 

ketersediaan barang yang dimintanya, soalnya ada perjanjian jualbeli yah 

jadinya lebih diutamakan. Untuk retail itu umum, misalnya perorangan bisa 
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membeli di www.tokoperhutani.com. Namun untuk ketersediaan barangnya 

kita mengutamakan yang kontrak dulu baru produknya kita masukkan untuk 

yang retail. Kemudian untuk lelang yah, untuk lelang kita masih konvensional 

yah masih belum online. 

4. Siapakah subjek Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi penjualan 

melalui e-commerce di Perum Perhutani ini? 

Jadi disini kan kita sebagai pemungut PPN nya, karena NPWP nya di Jakarta 

jadi kita untuk PPN ini terpusat. Nah kita disini mengatasi Manager Madiun, 

Manager Probolinggo dan Manager Bojonegoro. Setiap akhir bulannya para 

manager-manager itu setor laporan PPN dan penjualannya ke kita. Nah di 

setiap satuan kerja itu ada tim yang untuk melayani pajaknya. Untuk semua 

satuan kerja yang ada di Jatim itu terpusat disini. Nah nanti setiap sebelum 

tanggal 15 setiap bulannya saya laporkan ke bagian akuntansi. Nanti bagian 

akuntansi langsung mengirimkan laporannya ke pusat yaitu di Jakarta. Untuk 

PPN yah ini. 

5. Apakah yang menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi 

penjualan melalui e-commerce di Perum Perhutani? 

Objek pajak itu barang yang dikenakan  yah? Ya semua produk yang dijual di 

Perhutani mba. Mulai dari kayu sampai dengan produk-produk lainnya, 

seperti minyak kayu putih, madu, dan lain-lain yah. Tapi yang ada di POTP 

sampai saat ini masih log kayu saja, untuk kedepannya rencananya semua 

produk Perhutani akan dipasarkan di POTP. 

6. Bagaimanakah alur pembayaran PPN atas transaksi penjualan melalui e-

commerce di Perum Perhutani?  

Jadi setelah pembeli selesai melakukan transaksi sampai dengan melakukan 

transfer senilai harga yang ada di bukti transaksi. Bukti transaksinya nanti kita 

kirimkan ke e-mail pembeli. Yang didalamnya itu sudah include dengan PPN 

nya ya mba. Nanti bisa di cetak sendiri. Untuk penerimaan pendapatan dari e-

commerce ini kita kerja sama dengan pihak Telkom yah untuk membantu kita. 

Kemudian setelah data pembayaran dari konsumen itu masuk ke kita. Disini 

langsung kita sediakan barangnya. Dan kalau misal pihak ke-tiga meminta 
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fakturnya mereka langsung koordinasi dimana mereka membeli kayunya. 

Misal beli di Madiun, berarti bisa minta di satuan kerja Madiun.Untuk lebih 

jelasnya bisa liat di buku yah. Kalau ngga langsung lihat di web saja ya di 

www.tokoperhutani.com. 

7. Bagaimanakah mekanisme penyetoran PPN atas transaksi penjualan 

melalui e-commerce?  

Untuk penyetoran ke negara yah berarti ini mba? Kalau untuk PPN kita 

terpusat yah jadi satu di Jakarta. Karena NPWP untuk PPN itu pusat saja yang 

punya. Kalau NPWP PPh itu baru ada kita sendiri untuk PPh 21 Gaji yah, 23 

Jasa dan 22 badan. Nah kalau untuk PPh punya NPWP sendiri, kalau untuk 

PPN terpusat. Untuk SPT nya juga itu langsung ke pusat yah. Untuk SPT masa 

dan tahunan juga langsung terpusat. Untuk khusus PPN loh ya. Untuk PPh itu 

baru kita sendiri-sendiri. 

8. Bagaimanakah pengenaan PPN di segmen retail, kontrak dan lelang? 

Dasar pengenaan pajaknya tetap yah 10% dari harga jual dasar. Untuk retail 

langsung include dengan 10% dari harga jual dasar. Untuk lelang juga sama 

seperti retail, namun ada ditambah sebesar 5% dari harga jual dasar. Untuk 

kontrak itu juga ada tambahannya sebesar 2,5% dari harga jual dasar. Cuman 

itu semuakan kebijakan yah, itu bisa berubah setiap tahunnya, tidak menjadi 

suatu nilai yang pasti gitu. 

9. Apakah perbedaan penghitungan PPN antara pembelian di segmen retail, 

kontrak dan lelang? 

Kalau retail kan penjualan bebas, sementara kontrak yaitu penjualan yang 

diikat dengan perjanjian jual beli dan ada uang jaminannya sebesar 10% dari 

nilai kontraknya. Uang tendon lah kalau dikita namanya. Untuk PPN nya sama 

aja kok sebesar 10%, namun kalau di kontrak itu ada tambahan harga karena 

pasti akan mendapatkan kepastian ketersediaan bahan baku jadi kita naikkan 

sebesar 2,5% dari harga sesungguhnya. Harga kayu di segmen kontrak beda 

2,5% dari harga kayu di segmen retail. 
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Kemudian untuk lelang sendiri kita masih konvensional, kita bekerja sama 

dengan KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang) untuk 

menyelenggarakan lelangnya. 

Untuk PPN di lelang tetap kena 10%, dan ditambah dengan dikenakannya 

biaya lain-lain totalnya sekitar 5% dari harga sesungguhnya. Jadi harganya 

memang lebih mahal dari retail. 

10. Kapankah Perum Perhutani dikatakan memiliki PPN terutang atas 

transaksi yang dilakukan melalui e-commerce Perum Perhutani? 

PPN terutang? saat kita selesai meng entry data pembelian dari kasir yah, 

sehingga kita bisa menerbitkan faktur pajak atas transaksi melalui e-

commerce, bisa dikatakan saat itu jugalah terjadinya PPN terutang. 

11. Kapankah dikeluarkannya faktur pajak atas pembelian secara online 

ini?  

Saat diminta pihak ke-3. Sama seperti PPN terutang tadi, jadi abis di entry 

bisa langsung di cetak. Kan nanti kita dapat data pembayaran dari kasir. Nah 

abis itu bisa di entry nanti bisa langsung di approve jadi faktur pajaknya bisa 

langsung keluar saat itu juga  juga. Sebenarnya bisa langsung setelah 

transaksi pembayaran selesai, karena udah online juga yah. Namun pedagang-

pedagang itu biasanya minta nya akhir bulan gitu. Itu khusus untuk yang e-

commerce. Kalau lelang itu kan bukan atas nama perusahaan, jadi mereka 

sering nggak minta faktur, karena yang banyak hadir di lelang itu kebanyakan 

broker. Jadi mereka kebanyakan nggak butuh faktur. Namun kalau dari kita 

bisa langsung disediakan saat sudah selesai transaksi. Keluarnya faktur itu 

bisa langsung, namun di lapangan biasanya pihak ketiga mintanya besoknya 

atau seminggu kemudian. 
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Hasil Wawancara 

Pewawancara : Hany Puji Lestari  

Informan 6 : Marisca Ajengningtyas (Bagian Perpajakan, Asisten Manager 

Keuangan dan Pelaporan,Perum Perhutani, Kantor Kesatuan Bisnis Mandiri 

Penjualan Komersial Kayu Jawa Timur) 

Rabu, 4 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00,  

di Perum Perhutani Kantor Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) Komersial Kayu 

Jawa Timur, Jalan Genteng Kali Nomor 49, Surabaya. 

1. Adakah perbedaan di bagian perpajakan atas transaksi penjualan kayu 

secara konvensional sampai dengan melalui e-commerce? 

Sebenarnya kalau pajak kan cuma satu acuan yah, kalau pajak kan paten yah 

udah ngga bisa fleksibel. Kita ngikutin KPP aja missal KPP mengeluarkan 

kebijakan kita ngikutin aja nanti diperlakukannya sama rata yah untuk 

penjualan secara e-commerce dan konvensional. Perbedaannya ada disegmen 

penjualannya itu secara retail, kontrak dan lelang itu, tapi untuk 

perpajakannya sama. Untuk retail, kontrak dan lelang itu sama dikenakannnya 

sebesar 10%.  

2. Siapakah subjek PPN atas transaksi penjualan melalui e-commerce? 

Perum Perhutani yah kita sebagai pengusaha kena pajak, karena untuk PPN 

semua terpusat di direksi Jakarta. Kemudian untuk NPWP PPN itu juga di 

Jakarta aja yang punya. Oleh karena itu untuk PPN semuanya terpusat di 

Jakarta yaitu di Direksi. Untuk daerah Jawa Timur dikumpulin di sini di KBM 

Surabaya Jawa timur, nanti saya himpun di laporan dari setiap Manajer 

kemudian dikirim ke Divre setelah itu di kirim lagi ke direksi di Jakarta.  

3. Apakah objek PPN atas transaksi penjualan melalui e-commerce? 

Yang dikenakan PPN semua barang yang dijual oleh Perum Perhutani yah, 

yaitu penjualan kayu dan termasuk non kayu juga dikenakan PPN.  

4. Kapankah terjadi saat terutang PPN atas transaksi penjualan kayu 

secara online melalui e-commerce Perhutani? 

Kalau online kan emang bisa sampai ke daerah yah. Jadi dia online kan begitu 

kita terima, misalnya bagian penjualan menerima penjualan dari POTP, terus 
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sejak di adakannya transaksi disitu juga pajak nya ditarik, begitu pembeli 

selesai melakukan pembayaran kemudian di bagian pajak setiap daerah itu 

bisa langsung di entry fakturnya.  

5. Kapankah faktur pajak atas transaksi penjualan kayu melalui e-

commerce dibuat? 

Fakturnya itu bisa keluar setiap hari atau bisa keluar saat pembeli selesai 

melakukan pembayaran namun kan itu tergantung di lapangan yah. Jadi kan 

setiap harinya ada ratusan transaksi, jadi biasanya diselesaikan dulu rekapnya 

dan koreksinya, terus baru di entry semuanya, kemudian bisa dicetak. Untuk 

faktur pajak bisa dikirimkan melalui e-mail atau dikasih langsung, kalau misal 

kita udah kenal sama pembelinya bisa langsung dikasih aja langsung diantar 

kerumah misalnya, tapi kalau yang minta hard copynya biasanya ke kantor. 

Kalau misal perusahaan yang besar-besar biasanya minta di e-mail aja, kan 

ribet juga kalau misal dia harus datang ke kantor yah. 

6. Bagaimanakah Dasar Pengenaan Pajak atas transaksi penjualan kayu 

secara online melalui e-commerce Perhutani? 

DPP untuk retail dan kontrak itu Harga Jual Dasar dikalikan dengan 10%. 

DPP untuk lelang HJD di kurangin biaya lain-lain atau biaya operasional, 

baru dikalikan dengan PPN sebesar 10%. Jadi kalau berhubungan dengan 

pembelian mau harganya berapa itu tetap tergantung bagian penjualan 

menetapkan Harga Jual Dasar (HJD) nya berapa, per jenisnya kayunya 

dikalikan dengan per kubiknya berapa. Yang menentukan harga per kubiknya 

itu bagian penjualan yah. Tapi memang kalau masalah seperti itu ngikutin 

bagian penjualan, yaitu setelah dikurangin biaya-biaya produksi dan segala 

macam jadi nanti kan bisa ketemu HJDnya. 

7. Adakah perbedaan untuk faktur pajak atas penjualan kayu secara e-

commerce melalui segmen retail, kontrak dan lelang? 

Ga ada bedanya sih untuk faktur pajaknya retail, kontrak dan lelang. Yang 

berbeda terletak di keterangannya aja. Kan kalau faktur form nya dari KPP 

yah, yang berbeda di keterangan barangnya aja misalnya gondorukem, untuk 

DPP nya juga sama. 
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8. Bagaimanakah mekansime penyetoran PPN atas transaksi penjualan 

melalui e-commerce? 

Kan untuk PPN dilakukan secara terpusat di Direksi Jakarta. Jadi kalau 

secara kasat mata aku aja nih ya, misal kita disini sudah menghimpun laporan 

yang masuk dari setiap manajer-manajer, nanti hasilnya kita setor kan itu 

sudah ada dengan PPNnya. Langsung uangnya masuk ke Bank In. Bank In itu 

adalah dana yang langsung masuk ke direksi tidak bisa di ambil lagi. Jadi nanti 

di direksi yang baru keliatan berapa yang harus disetor. Nanti direksi yang 

melakukan penyetorannya. 

9. Apa kekurangan dan kelebihan yang dirasakan Perhutani dari 

dikeluarkannya e-commerce ini? 

Begitu kalau kekurangannya aku jadi banyak banget ya ngentrynya, kalau 

kelebihannya ada e-commerce semua jadi serba mudah, pembeli tinggal buka 

web dan lain lain. Pembelinya mudah, penjualnya juga jadi mudah. Pembeli 

dari daerah jauh-jauh itu bisa terjangkau ya. Kalau dari pajaknyanya sih ngga 

ada efeknya yah.  

10. Berapakah omset per tahun sebelum dan sesudah adanya penjualan 

melalui e-commerce? 

Nah kalau tahun ini masih beum keliatan laba atau ruginya, kalau tahun lalu 

itu setiap tahun rencana pendapatan naik terus nah pendapatannya terus niak 

terus, nah masalahnya itu adalah rencana pendapatannya tercapai atau 

nggak. Kalau pendapatan setiap tahun pasti naik terus karena rencana 

pendapatannya naik terus. Untuk tahun 2016 kita ada laba sebesar 1 milyar. 
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Hasil Wawancara 

Pewawancara : Hany Puji Lestari  

Informan 7 : Aris Hariyanto. (Bagian Operator E-commerce, Asisten Manager 

Perencanaan,  System, IT dan CRM, Perum Perhutani, Kantor Kesatuan Bisnis 

Mandiri Penjualan Komersial Kayu Jawa Timur) 

Senin, 2 Oktober 2017 sekitar pukul 09.15, 

di Perum Perhutani Kantor Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) Komersial Kayu 

Jawa Timur, Jalan Genteng Kali Nomor 49, Surabaya. 

1. Apakah tujuan dibuatnya e-commerce Perhutani itu? 

Awalnya perhutani bikin e-commerce karena itu awalnya dari Litbang KPK 

ada saran untuk di e-commerce kan, terus yang kedua kan sekarang sudah ke 

e-commerce semua, untuk memotong jalur yang tidak resmi juga, jadi semua 

terbuka silakah dibeli jadi kita tidak menghalangi-halangi gitu. Untuk 

mempermudah pembelian kayu yah ini, kalau sebelum ada e-commerce kan itu 

birokrasinya rumit yah harus ke manager dulu harus ke TPK dulu, kalau 

sekarang kan sudah online cukup punya email aja bisa login dan bisa 

melakukan transaksi. Jadi lebih praktis. 

2. Apakah ada kendala atau negative dari dikeluarkannya e-commerce ini?  

Kita bicara alokasi dulu ya. Harusnya misalnya kontrak khusus terus harusnya 

ke retail, nah itu pembetulannya webnya harus menunggu 4 hari yah baru 

masuk persediaan. Kemudian kalau misal lagi pembenahan webnya, jadinya 

kan kita berhenti tidak menerima pendapatan. Karena kan kita sekarang 

tergantung dari sistem internet, kalau internet lagi down itu alokasi kavling dr 

TPK di informasikan di sini untuk alokasi, nah ini tugas kaur, nah kadang-

kadang internet nya ngga nyambung. Jadi nanti di toko nya ngga bisa tampil. 

Masalah pembayaran biasanya juga ada trouble misalnya tidak keluar invoice, 

customer kesulitan waktu bayar, ada juga yang di invoice ada tapi di tampilan 

pembayaran itu 0, dari sistem vnet nya belum ke upgrade gitu. Karena baru 

juga yah ini di e-commerce kan jadi wajar kalau ada kendala-kendala seperti 

itu, tapi sekarang sudah lebih baik kok. Untuk mengatasi kendala-kendala 
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seperti itu, kita langsung complain ke direksi yah, langsung lapor ke admin sini 

jadi langsung lapor ke direksi jadi langsung dibenerin sm teknisinya. 

3. Bagaimanakah proses pembelian kayu secara online melalui e-commerce 

Perhutani? 

Jadi gini sistemnya kan kerja sama dengan Telkom, Telkom itu untuk 

penanyangannya tapi utnuk pembayarannya lewat anak buah Telkom vnet 

namanya, keuangan. Pertama langsung masuk ke rekening vnet. Selesai ke 

rekening vnet. Baru di transfer ke perhutaninya. Jadi udah dikurangi jasa vnet 

atau telkomnya mungkin ya tapi.  Abis transfer dari perhutani nanti udah jadi 

pendapatannya perhutani. Nanti selesai bayar, kan kalau waktu pesan nanti 

dapet invoice nomer pemasanan nomer pembayaran, nanti dibayar lewat ATM 

atau transfer. Seteah permbayaran selesai, pembeli dapat e-mail kwitansi, di 

pelayanan ini juga dapat e-mail, dan TPK juga dapat e-mail. Nah nanti waktu 

mengangkt biasanya pembeli menyertakan kwitansi sesuai KTP sesuai 

pemesanan sama bukti transfer. Setelah itu bisa mulai pengangkutan. 

4. Apa kekurangan dan kelebihan yang dirasakan Perhutani dari 

dikeluarkannya e-commerce ini?  

Dengan adanya ecommerce ini ada plus dan minusnya pasti yah. Untuk 

positivenya kita bisa menwarkan ke siapa aja , yg awalnya konsumen ngga tau 

sekarang jadi tau, dalam pemasarannya juga bisa luas. Untuk negativenya 

adalah waktu pemasaran tidak bisa pembayaran langsung, dialokasi hari ini 

prosesnya baru besok, misal di TPK kavling udah jadi, alokasi, baru proses 

pembelian, jadi ada jeda untuk mendapatkan pendapatannya itu. Tapi lebih 

banyak positivenya lah dari adanya ecommerce ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


