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Policy brief ini disusun dengan mendapatkan masukan dari Seri Webinar Ekosistem Ekonomi Digital I dengan 
beberapa pemangku kepentingan di sektor e-commerce di Indonesia yang diselenggarakan oleh CSIS Indonesia, 
disamping berbagai kajian yang telah dilakukan sebelumnya. Diskusi publik tersebut dihadiri oleh perwakilan 
dari pemerintah, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perdagangan. Selain itu, 
diskusi juga dihadiri oleh perwakilan dari industri e-commerce dan platform digital, yaitu Indonesian E-commerce 
Association (idEA) dan Facebook Indonesia. Policy brief ini bertujuan untuk memberikan ulasan terkait diskusi 
serta memberikan rekomendasi kebijakan terkait dengan regulasi e-commerce sehingga regulasi yang dibuat 
berkesesuaian dengan inovasi teknologi untuk mendorong pertumbuhan industri e-commerce di Indonesia. 
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Di era teknologi digital ini, atau yang juga dikenal dengan 
revolusi industri 4.0., telah mentransformasi kegiatan ekonomi 
dari mulai kegiatan sehari-hari hingga menciptakan bisnis 
model baru demi meningkatkan efisiensi dalam rantai 
perdagangan. Potensi dari Inovasi dan teknologi digital dapat 
secara signifikan meningkatkan produktivitas multi-sektor 
serta mengekspansi partisipasi masyarakat ke dalam kegiatan 
ekonomi yang lebih inklusif. Bain & Company menyatakan 
bahwa kontribusi dari industri digital di Indonesia mencapai 
USD 44 milyar di tahun 2020. Bahkan kontribusi ini 
diperkirakan terus meningkat hingga mencapai USD 124 
milyar di tahun 2025.1 E-commerce, menjadi salah satu 

penyumbang utama dari industri digital di Indonesia. Terus meningkatnya populasi pengguna 
internet serta semakin banyaknya pengusaha yang mulai memanfaatkan e-commerce menjadikan 
Indonesia sebagai salah satu negara dengan potensi pertumbuhan e-commerce yang besar. Dengan 
besarnya potensi serta kontribusi dari industri e-commerce terhadap perekonomian Indonesia, 
penting bagi pemerintah untuk menyusun strategi kerangka kebijakan yang baik agar tidak menjadi 
disrupsi dari kemajuan teknologi. Policy brief ini disusun bertujuan untuk mengulas perkembangan 
e-commerce di Indonesia beserta kerangka kebijakan yang telah disiapkan oleh pemerintah serta 
memberikan rekomendasi kebijakan terkait industri e-commerce sehingga kebijakan yang dibuat bisa 
berkesesuaian dengan kemajuan inovasi.  

Perkembangan E-commerce di Indonesia 

Industri e-commerce telah berkembang cukup pesat di Indonesia dengan semakin majunya inovasi 
teknologi dan maraknya pengguna internet di Indonesia. Melihat data dari Bank Indonesia, nilai 
transaksi e-commerce telah mencapai Rp 265 triliun di tahun 2019, meningkat sangat pesat dari 
capaian transaksi di tahun 2018 (Rp 146 triliun) dan di tahun 2017 (Rp 80 Triliun). Peningkatan 
nilai transaksi e-commerce ini didorong oleh semakin luasnya akses jaringan internet di Indonesia 
serta peningkatan jumlah konsumen dalam perdagangan elektronik ini. Bain & Company mencatat 
jumlah konsumen Indonesia di platform daring sebesar 137 juta orang2, sementara We Are Social 
pada tahun yang sama menyebutkan 96% pengguna internet di Indonesia pernah menggunakan e-
commerce untuk mencari produk/layanan.3  

Nilai transaksi e-commerce serta jumlah konsumen di Indonesia ini dipastikan lebih rendah dari yang 
seharusnya dikarenakan belum memasukkan unsur perdagangan di media sosial. Tren 
perkembangan perdagangan elektronik juga tumbuh di media sosial. Banyaknya pengguna serta 
waktu yang digunakan orang Indonesia di sosial media menjadi suatu pasar yang menarik tersendiri 
untuk penjual memasarkan barangnya. Data Susenas (2017) memperlihatkan aktivitas terbesar yang 
dilakukan oleh pengguna internet Indonesia ada di media sosial (79%). Survei yang dilakukan oleh 
ISEAS juga memperlihatkan bahwa 13,5% responden pernah melakukan pembelian melalui sosial 
media di tahun 2017, lebih tinggi dari responden yang pernah melakukan pembelian di platform e-
commerce (7%).4 Tren positif dari pertumbuhan perdagangan elektronik di platform e-commerce dan 
juga sosial media ini harus dimanfaatkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi digital di 
Indonesian.  

 
1 Google, Temasek, Bain & Company, “E-Conomy SEA 2020: At full velocity: Resilient and Racing ahead”, 2020. 
2Facebook and Bain & Company, “Digital Consumers of Tomorrow, Here Today,” Insights, August 06 2020, 
https://www.bain.com/insights/digital-consumers-of-tomorrow-here-today/. 
3Kataadta, “96% Pengguna Internet di Indonesia Pernah Menggunakan E-commerce,” September 2019, 
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/12/03/96-pengguna-internet-di-indonesia-pernah-gunakan-e-commerce. 
4ISEAS – Yusof Ishak Institute, Indonesia National Survey Project (INSP), 2017, dalam Yose Rizal Damuri, "E-commerce in 
Indonesia: The Rise of Online Commerce and its Impact on Firms’ Performance and Consumers," CSIS Working Paper (Jakarta: 
CSIS Indonesia, 2020). 
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Gambar 1. Data Nilai Transaksi E-commerce Indonesia (2014-2020) dalam Rp triliun 

 
Sumber: Bank Indonesia 

Sifat ubiquitous dari internet yang dapat diakses oleh setiap 
golongan masyarakat menjadikan ekonomi digital sebagai 
alternatif yang secara efektif dapat memimpin pertumbuhan 
ekonomi yang inklusif. Terlebih untuk UMKM yang menjadi 
tulang punggung perekonomian Indonesia, penggunaan e-
commerce dapat meningkatkan penjualan dan menurunkan 
biaya promosi. Namun BPS (2019)5 dalam sensus yang 
tersebar di 101 kabupaten/kota Indonesia mencatat hanya 
15,08% usaha yang menggunakan e-commerce sebagai platform 

penjualan mereka dan mayoritas usaha yang tidak bermigrasi pada platform e-commerce beralasan 
kenyamanan mereka melangsungkan usaha yang bersifat luring. Hal ini mengindikasikan bahwa 
tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengembangkan perekonomian digitalnya tidak hanya 
berakar pada infrastruktur digital, logistik, dan dukungan finansial (Damuri, 2020)6, tapi juga 
perilaku penjual yang enggan berubah. 

Secara distribusi, penggunaan e-commerce di Indonesia juga belum merata. Data Susenas (2017) 
memperlihatkan mayoritas pengusaha yang memanfaatkan teknologi digital untuk aktivitas 
bisnisnya berada di Pulau Jawa (68%), memperlihatkan masih sedikitnya penggunaan e-commerce 
oleh pengusaha di luar Pulau Jawa. Disparitas juga terlihat di sisi konsumen. Mayoritas atau 35% 
konsumen perdagangan elektronik berada di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat. Data ini 
memperlihatkan ada persoalan akses serta edukasi akan e-commerce yang perlu segera dibenahi oleh 
pemerintah apabila ingin terus mengembangkan ekonomi digital di Indonesia. 

COVID-19 dan Ekonomi Digital 

Di masa pandemi COVID-19 ini, aktivitas kontak fisik secara langsung mempunyai risiko yang 
tinggi, peran dari ekonomi digital menjadi lebih penting lagi untuk mendorong perekonomian 
Indonesia. Seperti yang juga dialami negara-negara lainnya, perekonomian Indonesia terkontraksi 
di tahun 2020 ini. Data BPS pada triwulan III memperlihatkan perekonomian Indonesia yang 
masih terkontraksi 3,5% y-o-y, sedikit membaik dari kontraksi yang dialami di triwulan II, yaitu 

 
5Badan Pusat Statistik (BPS), Statistik E-commerce 2019. (Jakarta: Badan Pusat Statistik: 2019), 
https://www.bps.go.id/publication/2019/12/18/fd1e96b05342e479a83917c6/statistik-e-commerce-2019.html 
6Yose Rizal Damuri, "E-commerce in Indonesia: The Rise of Online Commerce and its Impact on Firms’ Performance and 
Consumers," CSIS Working Paper (Jakarta: CSIS Indonesia, 2020). 
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5,3% y-o-y. Konsumsi rumah tangga, sebagai penopang utama perekonomian Indonesia juga mulai 
memperlihatkan perbaikan, terutama di kelas masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, tren 
perbaikan konsumsi tersebut tidak diperlihatkan di masyarakat kelas menengah dan kelas atas yang 
cenderung lebih memilih untuk menabung untuk berjaga-jaga di tengah situasi ketidakpastian.7  

Di tengah kondisi resesi ekonomi Indonesia ini, penting bagi pemerintah untuk memiliki strategi 
pemulihan ekonomi nasional. Salah satu strategi tersebut adalah dengan memanfaatkan teknologi 
digital yang memang pengaplikasiannya tidak memerlukan kontak fisik secara langsung. 
Pemerintah telah menggandeng perusahaan perbankan dan fintech untuk penyaluran manfaat dari 
Kartu Prakerja. Bank Indonesia juga menyatakan KUR sebesar Rp. 31,08 miliar telah berhasil 
disalurkan melalui kerja sama perbankan dan e-commerce hingga Bulan September 2020.8 Berbagai 
program kolaborasi, seperti pelatihan kepada UMKM, juga dilakukan dengan harapan UMKM 
dapat melakukan transformasi kepada platform digital secara lebih cepat dan mudah. Platform 
digital ekonomi, termasuk media sosial sebenarnya masih banyak mempunyai potensi untuk 
mendukung program pemulihan ekonomi, seperti misalnya dalam menunjang distribusi bantuan 
sosial, serta dalam usaha meningkatkan permintaan masyarakat. 

Secara umum, pandemi telah mendorong pesat industri 
ekonomi digital di Indonesia.9 Permintaan belanja e-commerce 
yang meningkat untuk bahan makanan, serta pemesanan 
makanan, berhasil mengimbangi dan menutupi pertumbuhan 
negatif dari sektor transportasi dan perjalanan. Pandemi 
COVID-19 telah secara efektif mengubah perilaku transaksi di 
Indonesia dalam waktu yang singkat, di mana kontak langsung 
antara penjual dan pembeli menjadi hal yang dihindari. Hal ini 
membuat transaksi secara daring di platform e-commerce menjadi 
lebih relevan untuk dilakukan. Dengan realisasi di Bulan 
Agustus 2020 yang sudah mencapai Rp 180 triliun, Bank 
Indonesia memperkirakan total transaksi e-commerce Indonesia di 
sepanjang tahun 2020 bisa mencapai Rp 429 triliun.  

Peningkatan nilai transaksi e-commerce ini tentu dikarenakan 
adanya perpindahan pola konsumsi dari offline ke online selama 
pandemi ini. Selain itu, Bain & Company juga memperlihatkan 
bahwa terdapat 37% konsumen digital baru di Indonesia di era 
pandemi ini.10 Lebih lanjut, konsumen baru ini rata-rata berada 
di wilayah non-metropolitan area, sehingga memperbesar dan 
memperluas akses e-commerce di seluruh wilayah Indonesia. 

Penyusunan Kerangka Kebijakan E-commerce 

Melihat tren yang positif dan potensi yang sangat besar, pemerintah perlu memainkan perannya 
tidak hanya sebagai regulator melainkan juga sebagai akselerator demi mendukung pertumbuhan 
e-commerce di Indonesia. Ekonomi digital akan menjadi tulang punggung perkembangan ekonomi 
ke depannya. Bahkan ketika pandemi telah berakhir, transformasi ke ekonomi digital akan tetap 
menjadi bagian penting dalam ekonomi Indonesia dan global. Agar kerangka regulasi terkait e-
commerce dan ekonomi digital dapat memfasilitasi pengembangan ekonomi digital secara baik, ada 

 
7 Estimasi OCE Bank Mandiri dalam Muhamad Chatib Basri, “Resesi dan Pembalikan Ekonomi”, Harian Kompas, 11 November 
2020. 
8 Sugeng, “Peran Fintech dalam Transformasi & Pemulihan Ekonomi Nasional”, disampaikan dalam Diskusi Indonesia Fintech 
Society, Jakarta, 9 November 2020.  
9 Google, Temasek, Bain & Company, “E-Conomy SEA 2020: At full velocity: Resilient and Racing ahead”, 2020. 
10 Ibid 
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beberapa catatan yang penting untuk diperhatikan dan menjadi pertimbangan utama dalam 
penyusunan berbagai regulasi yang dibutuhkan.  

Fleksibilitas dan Keseimbangan Antara Regulasi dan Inovasi 

Hal pertama yang penting untuk selalu diingat adalah akan selalu sulitnya pemerintah untuk bisa 
mengikuti perkembangan inovasi teknologi. Sehingga penting untuk selalu menjaga atau 
mengevaluasi regulasi yang ada atau yang baru akan dibuat untuk memiliki sifat fleksibilitas yang 
tinggi serta memiliki kesesuaian dengan inovasi teknologi.  

Dengan perkembangan teknologi yang pesat, penting bagi industri e-commerce untuk memiliki tipe 
bisnis yang berbeda-beda (B2B dan B2C yang lebih identik dalam praktik platform e-commerce, serta 
C2C yang lebih identik dalam praktik perdagangan di sosial media) untuk mendapat sentuhan 
regulasi yang ringan (light touch regulation). Fleksibilitas merupakan kata kunci untuk mendukung 
penggunaan platform digital oleh pelaku usaha seperti UMKM. Regulasi misalnya perlu 
memberikan perlakuan yang berbeda antara model bisnis yang berbeda. Kegiatan bisnis yang secara 
langsung memiliki interaksi dengan konsumen, dapat dibedakan dengan transaksi online yang tidak 
memiliki fungsi tersebut. Dengan pembagian tersebut, terlihat lebih jelas individu atau perusahaan 
apa yang perlu mematuhi regulasi e-commerce tersebut. Sehingga, tidak semua pelaku usaha perlu 
melakukan kewajiban yang sama.  

Banyak dari pelaku usaha di platform online yang masih dalam tahap coba-coba atau bukan 
menjadikan aktivitas berdagang di e-commerce sebagai kegiatan utama. Sehingga, keluar-masuknya 
pelaku usaha masih akan sangat tinggi dan hanya menjadi hambatan apabila semuanya perlu 
mengurus perizinan. Sifat fleksibilitas juga diperlukan di bidang perpajakan dan kewajiban lainnya. 
Alangkah baiknya untuk pengusaha yang masih kecil untuk dibebaskan dari beban perpajakan ini 
sehingga memberikan ruang bagi mereka untuk tumbuh terlebih dahulu.  

Fleksibilitas ini juga diperlukan bagi pengembangan 
platform digital sendiri. Dengan skala yang masih kecil, 
biaya untuk mengikuti peraturan mungkin akan dirasakan 
terlalu tinggi oleh para start-up. Yang ditakutkan adalah 
hanya perusahaan-perusahaan yang memiliki modal besar 
yang dapat memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut, 
sehingga akan menghambat inovasi. Tujuan dari regulasi 
seharusnya adalah adalah memfasilitasi pertumbuhan 
ekonomi digital bukan meningkatkan hambatan (barrier to 
entry) ataupun meningkatkan beban usaha. 

Keseimbangan Antara Berbagai Kepentingan 

Dalam ilmu ekonomi, aktivitas ekonomi digital dikenal sebagai representasi dari two-sided market, di 
mana pembeli dan penjual barang dan jasa melakukan transaksi melalui perantara, dalam hal ini 
adalah platform digital, dan keputusan dari salah satu pihak akan menentukan yang lainnya, 
termasuk platform digital tersebut11. Dalam transaksi ini, ada berbagai pihak yang terlibat. Untuk 
itu regulasi perlu memperhatikan berbagai kepentingan yang terlibat. 

Dengan keseluruhan proses ekonomi yang terjadi berada 
di ranah elektronik, maka penting bagi regulasi untuk 
memastikan adanya perlindungan konsumen dalam setiap 
transaksinya. Mekanisme yang baik perlu disiapkan 
apabila terdapat perselisihan antara penjual dan pembeli. 
Perlindungan terhadap konsumen menjadi salah satu 
elemen yang penting untuk memberikan rasa aman dalam 

 
11 Marc Rysman, Journal of Economic Perspectives—Volume 23, Number 3—Summer 2009—Pages 125–143 
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beraktivitas di media elektronik. Akan sangat berat bagi Indonesia untuk mendorong pertumbuhan 
industri e-commerce apabila tidak ada rasa percaya dari konsumen. 

Tetapi perlindungan terhadap konsumen hanyalah salah satu aspek perlindungan yang diperlukan. 
Para penjual di platform digital juga perlu mendapatkan perhatian dan dukungan. Jangan sampai 
regulasi yang sulit dipenuhi akan menjadi disinsentif bagi keterlibatan pelaku usaha dalam platform 
tersebut, karena keputusan mereka akan mempengaruhi konsumen dan penyedia platform digital. 
Penyedia platform digital juga perlu mendapatkan dukungan dengan penciptaan ekosistem yang 
menunjang dan tidak memberatkan. 

Harmonisasi Dengan Best Practices dan Ketetapan Internasional 

Sifat e-commerce yang borderless juga memberikan tantangan global yang baru. Saat ini banyak prinsip-
prinsip dasar dari perdagangan digital internasional yang sedang didiskusikan dalam berbagai fora. 
Saat ini tidak kurang dari 85 negara anggota WTO sedang membicarakan berbagai isu terkait 
dengan e-commerce dan perdagangan digital lainnya. Isu yang dibahas termasuk prinsip dan aturan 
lalu lintas data internasional, lalu lintas barang dan jasa yang menggunakan platform digital, serta 
berbagai aturan lainnya. Negara-negara OECD, beserta dengan negara besar lainnya, juga 
mendiskusikan kerangka aturan perpajakan internasional terkait dengan aktivitas digital 
internasional. Bahkan negara-negara ASEAN juga telah menandatangani perjanjian e-commerce sejak 
2018, di mana Indonesia saat ini sedang bersiap untuk melakukan ratifikasi. 

Untuk itu sangat perlu bagi Indonesia untuk 
menyelaraskan regulasi dalam negeri dengan arah 
berbagai kesepakatan internasional tersebut. Akan tidak 
menguntungkan bagi Indonesia untuk melakukan 
berbagai kebijakan yang bersifat diskriminatif dan 
didasari sentimen proteksionisme, yang dapat membuat 
Indonesia tersisihkan dalam pengembangan ekonomi 
digital ke depannya. Regulasi yang tidak sesuai dengan 
kaidah internasional seperti dalam perpajakan, 
pengolahan data, dan persyaratan teknis melahirkan 
kemungkinan Indonesia kehilangan daya saing 
internasional dan potensi ekonomi digital yang besar. 

Selain itu Indonesia juga perlu semakin aktif dalam berbagai perundingan dan diskusi internasional 
tersebut untuk dapat membawa kepentingan nasional dalam kerangka aturan internasional yang 
sedang dibicarakan. Tentu saja, kepentingan nasional yang dibawa harus dapat mengakomodasikan 
kepentingan dari berbagai pihak di Indonesia, bukan hanya kepentingan dari pihak tertentu.  

Catatan Atas Kerangka Kebijakan E-commerce Indonesia Saat Ini 

Tahun lalu pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai koridor pengembangan 
e-commerce di Indonesia. PP ini dibuat dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum 
terhadap pelaku usaha perdagangan di industri e-commerce. Secara definisi, pelaku usaha perdagangan 
elektronik selain dibagi dalam pelaku dalam negeri dan luar negeri. Pemerintah mengharapkan 
kerangka hukum ini akan memberikan perlindungan kepada konsumen untuk semakin percaya diri 
dalam berbelanja secara online. Peraturan ini juga ditujukan untuk memastikan level playing field yang 
sama antara pelaku usaha secara online maupun offline, di samping secara umum juga memberikan 
kepastian hukum terhadap pelaku dan investor. 

Pada tahun 2017, pemerintah telah mengeluarkan Peta Jalan e-commerce untuk memberikan arah 
tujuan strategis bagi industri e-commerce dalam jangka pendek demi mendukung pertumbuhan e-
commerce. Mengingat perkembangan pesat dalam jangka waktu tiga tahun belakangan, ada 
kebutuhan yang besar untuk melakukan pembaruan peta jalan tersebut.  
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Saat ini pemerintah sedang berusaha untuk membuat strategi transformasi ekonomi digital 
nasional, yang nantinya akan menjadi payung hukum yang lebih luas demi strategi pengembangan 
yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Strategi ini dirasa penting mengingat isu yang ada di 
dunia digital terus berkembang pesat, serta hal-hal tersebut belum diakomodasi dalam peta jalan e-
commerce sebelumnya. Isu tersebut meliputi perlindungan data, transaksi cross-border, pengaturan 
barang dan transaksi digital, serta keuangan digital (fintech dan cryptocurrency).  

Pembuatan roadmap serta strategi ekonomi digital sangat diperlukan untuk memberikan arah bagi 
kebijakan dan regulasi e-commerce di Indonesia. Tanpa adanya strategi dan arah yang jelas, regulasi 
yang dikeluarkan akan cenderung ad-hoc dan mungkin tidak menyentuh akar permasalahan yang 
ada. Sayangnya saat ini berbagai regulasi telah dikeluarkan sebelum strategi dan arahan tersebut 
ditetapkan. 

 

Gambar 2 Kerangka Kebijakan E-commerce di Indonesia 

 

 
Sumber: diolah oleh penulis 

 

Peraturan mengenai perizinan dari pelaku usaha di industri e-commerce dituangkan secara lebih jelas 
pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 50 tahun 2020 yang secara efektif berlaku pada Bulan 
November 2020. Tata cara pelaksana dari perizinan pendaftaran usaha dalam peraturan ini 
dipermudah dengan mekanisme yang sudah online. Hal ini sangat baik dan sejalan dengan nafas 
ekonomi digital yang mengusung aktivitas ekonomi tanpa perlu kontak secara langsung. Namun 
ada beberapa hal yang masih dapat disempurnakan dalam kebijakan tersebut 

Hal yang paling mendasar dari permasalahan perizinan dalam regulasi ini adalah 
bagaimana peraturan ini dibuat untuk seluruh jenis usaha yang ada. Padahal, platform serta 
tipe bisnis dari perdagangan secara elektronik berbeda-beda, seperti misalnya pengusaha yang 
sudah memiliki website sendiri, memanfaatkan platform dagang online (Tokopedia, Bukalapak, 
Lazada), serta ada pula yang memanfaatkan sosial media (Facebook, Instagram).  

Kedua platform ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Dari sisi akses, setiap orang yang 
memiliki email atau nomor telepon dapat memiliki akun media sosial, dan menggunakannya untuk 
transaksi ekonomi. Sementara pihak yang ingin memiliki lapak di platform dagang online perlu 

Peta Jalan E-commece

Pendanaan & perpajakan

Perlindungan konsumen

Pendidikan & SDM

Infrastruktur

Logistik

Keamanan siber

PP 80 tahun 2019

Definisi pelaku perdagangan

Persyaratan pelaku usaha

Kewajiban pelaku usaha

Iklan Elektronik

Pembayaran & pengiriman

Data pribadi

Penyelesaian sengketa

StraNas Ekonomi Digital

Perlindungan data

Transaksi cross-border

Pengaturan barang digital

Penguatan UMKM

Keuangan digital



8 
 

untuk mendaftar terlebih dahulu. Implikasinya adalah, platform dagang bisa memiliki kontrol yang 
lebih mudah apabila nantinya terdapat terjadi perselisihan antara pengusaha dan konsumen. 
Pengumpulan data yang menjadi salah satu program pemerintah juga lebih mudah dilakukan.  

Namun, implementasi dari peraturan ini di platform media sosial sangat sulit dilakukan. Kegiatan 
jual beli yang ada di media sosial lebih bersifat C2C, dan setiap individu dapat dengan mudahnya 
untuk menawarkan produknya melalui media sosial ini. Sering kali kegiatan jual beli ini juga hanya 
sebagai pekerjaan tambahan, terutama di masa pandemi ini yang mulai mencari alternatif pekerjaan 
tambahan.  

Penting juga untuk diingat aktivitas perdagangan yang dilakukan di media sosial, biasanya hanya 
terbatas pada iklan dari produk dan jasa yang diperjualbelikan, sementara kegiatan jual beli 
dilakukan di luar platform. Di banyak negara, pelaku usaha seperti ini tidak perlu dibebani berbagai 
kewajiban layaknya pelaku usaha di platform e-commerce, mengingat sulitnya implementasi serta 
beban usaha yang berpotensi memberatkan. Dikhawatirkan, hal ini malah memberikan disinsentif 
untuk melakukan kegiatan perdagangan di platform digital. Pemasaran di media sosial sebenarnya 
dapat menjadi pintu masuk bagi penggunaan platform digital yang lebih luas di masa mendatang, 
terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil.  

Kerangka regulasi yang ada saat ini juga kurang mengakui peran dari agregator online sebagai 
jembatan antara produsen, terutama industri kecil dan menengah, untuk mengakses e-commerce. Bagi 
banyak pelaku usaha kesulitan dalam melakukan perdagangan online tidak hanya masalah akses dan 
kemampuan, tetapi juga trade-off antara berproduksi dan melakukan aktivitas marketing. Agregator 
bisa memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk berfokus pada produknya dan melakukan inovasi, 
sementara untuk kegiatan jual beli secara online dari mulai perizinan dan teknis penggunaan 
platform bisa diserahkan kepada agregator. Sayangnya regulasi yang ada memberlakukan aturan 
yang sama terhadap para aggregator tersebut, meskipun mereka mempunyai bisnis model yang 
berbeda. 

Penutup 

Dengan perkembangan e-commerce Indonesia yang sangat pesat, serta potensi yang tinggi untuk 
mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan di era pasca pandemi, upaya pemerintah dalam 
mendorong perkembangan e-commerce di Indonesia patut didukung. Ini termasuk upaya pembuatan 
kerangka regulasi dalam rangka memastikan kepastian hukum dari sektor yang sedang berkembang 
pesat ini.  

Namun, prinsip kehati-hatian tetap harus dipegang agar regulasi yang dibuat tidak bersifat terlalu 
mengekang yang malah bisa menghambat pertumbuhan e-commerce yang ada di Indonesia. Penting 
bagi pemerintah untuk selalu memiliki pola pikir sebagai akselerator dan sentuhan regulasi yang 
ringan di sektor digital dibandingkan hanya berfokus pada perizinan dan pengaturan semata. Selain 
itu, kolaborasi antara pemerintah-platform-UMKM perlu didorong sehingga lebih banyak 
pengusaha mikro kecil yang bisa mengadopsi platform digital ini demi mempercepat transformasi 
digital di Indonesia, di samping memberikan perlindungan kepada semua pihak pengguna dan 
penyedia platform ekonomi digital. 
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