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Ekonomi Digital Indonesia (1)

Ekonomi Digital?

Aktivitas yang dibentuk
oleh para pelaku usaha
yang menggunakan
informasi digital dan 
internet untuk
meningkatkan efisiensi, 
produktivitas, jangkauan
pasar, dan mengurangi
biaya operasional.

… di Indonesia

• Nilai transaksi tertinggi di negara ASEAN 
dengan proporsi 41% (Davis et al., 2019)

• Pertumbuhan nilai transaksi sebesar 40% 
per tahun sejak 2015, akan mencapai
US$ 130 miliar pada 2025 (Davis et al., 
2019)

• Pandemi Covid-19 mempopulerkan tren
ini melalui peningkatan transaksi 42% 
(BPS, 2020)



Ekonomi Digital Indonesia (2)

Empat Fokus Area Penelitian

• Perlindungan Konsumen
• Data Privacy
• Keamanan Siber
• Pembayaran Elektronik atau

E-payment

Isu Utama Ekonomi Digital

Bagaimana menciptakan enabling 
environment ekonomi digital yang 
memungkinkan inovasi tapi tetap
menjaga kemanan?



Tiga Pendekatan dalam Me-regulasi Ekonomi Digital (1)

Pengaturan oleh Negara

• Top-down model
• Kebijakan disusun melalui

mekanisme yang kaku dan satu
arah

• Asumsi negara memiliki
pengetahuan yang up-to-date
tentang ekonomi digital

Pengaturan Mandiri (Self-Regulation)

• Peraturan yang dikembangkan dan 
dilaksanakan oleh pelaku industri

• Asumsi semua suara bisnis/ pelaku usaha
terwakili dan memiliki kapasitas yang sama
dalam menjaga keamanan user. 



Tiga Pendekatan dalam Me-regulasi Ekonomi Digital (2)

Pengaturan Bersama (Co-regulation)
• Pengaturan bersama bergantung pada kolaborasi dalam hal pembuatan, 

adaptasi, implementasi, pelaksanaan, dan evolusi kebijakan dan peraturan
• Berkelanjutan, sehingga membuatnya menjadi proses yang eksperimental, 

saling menguntungkan, dan adaptif
• Melalui dua cara: Public Private Dialogue (PPD) dan Regulatory Sandbox



Kerangka Regulasi dan Tantangan Ekonomi Digital

• Per Desember 2020, ekonomi digital Indonesia diatur oleh setidaknya 14 

kementerian, badan, dan/atau lembaga pemerintah

• Terdapat 60 UU dan peraturan yang mengatur empat area utama kebijakan

ekonomi digital Indonesia, dan ditambah lagi dengan lebih banyak peraturan

kementerian

• Kondisi institusi dan regulasi yang terpisah-pisah tersebut telah memberikan

tantangan di setiap empat area kebijakan utama yang mengatur ekonomi digital. 



Kerangka Regulasi dan Tantangan Ekonomi Digital

Kenapa Ko-regulasi dibutuhkan?
• Perlindungan Konsumen = 

• Masih ada yang belum termasuk dalam kerangka regulasi, misalnya model bisnis
dropshipping dan penyelesaian keluhan untuk transaksi antar negara

• Penegasan izin berjualan online beserta sanksi-nya. Sebaiknya dikaji kembali dengan
para pengusaha mikro dan kecil, yang baru-baru ini shifting ke platform digital.

• Data Privacy = 
• PP 82/2012, Permenkominfo 20/2016 mensyaratkan lokalisasi data, PP71/2019 ada

pengecualian jika teknologi tidak tersedia di domestic berdasarkan penilaian komite
ahli

• Menunggu disahkannya RUU Perlindungan Data Pribadi. Draf dipublikasian, diskusi
melibatkan pemangku kepentingan beragam, harus dipertahankan dan ditingkatkan



Kerangka Regulasi dan Tantangan Ekonomi Digital

• Keamanan Siber =
• Sejak Januari hingga April 2020, BSSN (2020a) menemukan ada 88.414.296 serangan

siber
• UU ITE, PP 82/2012, dan Permenkominfo 20/2016 (dan beberapa peraturan sectoral 

lainnya) sudah mengatur kemanan siber, namun belum komprehensif terutama
terkait keamanan critical infrastructure

• RUU KKS drafnya tidak dipublikasikan, dan belum menerapkan PPD yang mumpuni
dilihat dari adanya petisi online dan konten draftnya.

• E-Payment = 
• Tantangan di e-payment merupakan tantangan yang ada pada perlindungan data 

pribadi dan keamanan siber.
• Tren positif dari segi kerangka regulasinya karena membuka ruang diskusi dengan

para pelaku usaha, adanya regulatory sandbox sebagai ruang ujicoba dan 
penyesuaian peraturan.



Usulan Rekomendasi
• Memperbaiki PPD 

• Menjelaskan cara dialog efektif yang bisa digunakan, kanal yang bisa digunakan untuk
memberikan masukan, atau apa yang terjadi jika pemerintah gagal untuk memberikan alat
tersebut untuk memfasilitasi umpan balik. 

• Dapat mulai melihat prinsip berdasarkan Herzber & Wright (2013) yang Menyusun 
handbookmengenai PPD yang efektif

• Inklusivitas = pelaku usaha besar, menengah, dan juga kecil, mikro

• Meningkatkan Penggunaan Regulatory Sandbox
• Wadah uji coba untuk mengakomodasi inovasi
• Sebuah regulatory sandbox membantu menentukan cakupan tanggung jawab dan tingkat

fleksibilitas. , contoh = Singapore di Fintech dan PDP, OJK

• Meningkatkan Evaluasi
•

•




