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SOSIAL	
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Pasar,	tatap	muka	langsung	 Belanja	Online	melalui	internet		
Tanpa	tatap	muka	





Sumber : APJII dan Puskakom UI 2015 





Peluang dan Tantangan Indonesia : 
 
Dengan jumlah Penduduk melebihi 40% 
dari Total Penduduk ASEAN, Indonesia 
memiliki banyak SDM yang berpotensi 
tumbuh menjadi Technopreneur dan 
menghasilkan karya/produk digital yang 
dapat dipasarkan untuk 60% populasi 
ASEAN selain Indonesia. Namun 
Indonesia juga berpotensi menjadi pasar 
konsumtif dari karya/produk digital 
negara ASEAN lainnya. Untuk itu, 
Ekonomi Digital di Indonesia perlu 
diperkuat. 



Ekonomi Digital : 
“Sebuah Tempat Virtual dimana 
Bisnis dijalankan, Nilai dibuat 
dan dipertukarkan, Transaksi 
b e r j a l a n d a n M a t a n g n y a 
hubungan satu-ke-satu dengan 
menggunakan Internet dan TIK 
sebagai media” – Amir Hartman, 
Professor UCLA, Berkeley, 2000 
 
 
Ekonomi Digital Meliputi sektor : 
1.  Kesehatan 
2.  Pariwisata 
3.  Industri 
4.  Pendidikan 
5.  Pertanian 
6.  Perdagangan 
7.  Bank 
8.  Transportasi 
9.  Dsb.. 













KEBIJAKAN 



7 Poin Utama dalam Roadmap E-Commerce Indonesia 

1. LOGISTIK 
Pemanfaatan blueprint Sistem Logistik Nasional (SISLOGNAS) 
untuk meningkatkan kecepatan pengiriman logistik e-Commerce 
dan mengurangi biaya pengiriman. Pemerintah membantu 
pengembangan alih daya fasilitas logistik e-Commerce khususnya 
untuk pengembangan e-Commerce untuk UKM, penguatan 
perusahaan kurir lokal/nasional yang berdaya saing. 

2. PENDANAAN 
Finalisasi RPP e-Commerce, membentuk Badan Layanan Umum (BLU) yang dapat  

menyalurkan hibah pemerintah/Universal Service Obligation/subsidi pemerintah 
kepada digital UMKM dan startup e-Commerce platform, optimalisasi lembaga 

keuangan bank sebagai penyalur KUR, skema penyediaan hibah untuk 
penyelenggaraan inkubator bisnis, skema penyediaan hibah yang sumbernya 
berasal dari Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN, skema penyertaan 

modal melalui modal ventura (venture capital), skema penyediaan seed capital / 
'bapak angkat' pemain Teknologi Informasi dan Komunikasi, pengembangan 
kebijakan urun dana (crowdsourcing) sebagai alternatif pendanaan termasuk 

kerangka manajemen risikonya. 



3. Perlindungan Konsumen 
Membangun kepercayaan konsumen melalui regulasi, perlindungan terhadap 
pelaku industri, penyederhanaan pendaftaran perijinan bisnis untuk pelaku 
eCommerce, mengembangkan nasional Payment Gateway secara bertahap 
yang dapat meningkatkan layanan pembayaran ritel elektronik (termasuk 
eCommerce), penyelenggaraan program inkubasi bagi starup untuk membantu 
perkembangan mereka, terutama pada tahap awal, mempersiapkan kebutuhan 
talenta untuk mempertahankan keberlangsungan ekosistem eCommerce. 

4. Infrastruktur Komunikasi 
Peningkatan infrastruktur komunikasi nasional sebagai tulang punggung pertumbuhan 

industri e-Commerce. 

5. Pajak 
Melakukan penyederhanaan kewajiban perpajakan atau tata cara perpajakan 
bagi pelaku startup eCommerce, pemberian insentif pajak bagi investor 
eCommerce, dan insentif pajak bagi startup eCommerce, dan persamaan 
perlakuan perpajakan berupa kewajiban untuk mendaftarkan diri termasuk 
pelaku usaha asing. 



6. Pendidikan dan Sumber Daya Manusia 
Memberikan edukasi bagi seluruh ekosistem eCommerce, 
penyelenggaraan kampanye kesadaran nasional eCommerce  melalui 
media online dan offline di seluruh Indonesia, pemberian edukasi 
eCommerce bagi para pembuat kebijakan agar mendapatkan pemahaman 
tentang eCommerce sesuai peran pemerintah baik pusat maupun daerah, 
meningkatkan infrastruktur komunikasi nasional sebagai tulang punggung 
pertumbuhan industri eCommerce. 

7. Cyber Security 
Peningkatan kesadaran pedagang online dan publik terhadap kejahatan dunia 

maya dan pelaku tentang pentingnya keamanan transaksi elektronik. 



INFRASTRUKTUR 



INFRASTRUKTUR 



Http://1juta.id 

INFRASTRUKTUR 



Pelatihan dan SDM 

http://1000startupdigital.id 
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