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Tentang Hak Cipta

1.	 Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran 
hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 
huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana 
denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

2.	 Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin 
Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran 
hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk 
Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda 
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

3.	 Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin 
Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran 
hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk 
Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda 
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

4.	 Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 
dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 
(empat miliar rupiah).
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KATA PENGANTAR

Dengan diiringi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bidang Penelitian 
dan Pengembangan Anggota Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum 
Brawijaya periode 2021-2022 dapat menunaikan program kerja unggulan kami yaitu 
Buku “Bunga Rampai: Pembaharuan Hukum dalam Strata Hukum Di Indonesia”. 
Selaras dengan keadaan kontemporer bahwa beberapa koridor hukum di Indonesia 
masih perlu dilakukan pengembangan, baik secara formiil maupun materiil. Kader 
HMI Hukum Brawijaya yang juga mengamini keabsahan Tri Dharma Perguruan 
Tinggi, turut hadir menuangkan gagasan keilmuannya demi strata hukum Indonesia 
yang berkemajuan.

Dalam penulisan buku ini setidaknya ada 2 pedoman primer yang menjadi 
landasan berpikir gagasan tertuang. Pertama, asas universal (al-asas al-kully) dan 
Kedua, asas operasional (al-asas al-juz’i). Asas universal adalah landasan dasar 
yang bersifat menyeluruh untuk membentuk pandangan hakiki. Sedangkan, asas 
operasional adalah landasan praktis dalam membentuk komitmen pelaksanaan 
kebenaran-kebenaran yang diyakini. Kedua asas ini akan menjembatani kebenaran 
yang termaktub dalam realitas (asas universal) dan panduan agar dapat diwujudkan 
menjadi kenyataan (asas operasional).

Uraian tersebut tentu akan menjadi lebih terang dan komprehensif kala 
pembaca memahami tanggungjawab kader HMI Hukum Brawijaya yang senantiasa 
membangun iklim akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan 
bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah 
SWT. Buku ini akan memperluas cakrawala pembaca terkait problematika realis 
dan solusi ideal yang disuguhkan.Semoga karya demikian dapat lestari dan menjadi 
bestari bahwa iklim akademis masih terus dipropagandakan demi terwujudnya 
tujuan yang semampai.

22 Agustus 2022

Darojat Hidayat
Ketua Umum HMI Komisariat Hukum Brawijaya

Periode 2021 - 2022
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““Penyelenggaraan perekonomian 
nasional diselenggarakan berdasarkan 
demokrasi ekonomi dengan menjunjung 
tinggi prinsip kebersamaan, efisiensi 
berkeadilan, berwawasan lingkungan yang 
berkelanjutan, swasembada, serta menjaga 
keseimbangan kemajuan dan kesatuan 
bangsa.”
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POKOK-POKOK HALUAN NEGARA 
SEBAGAI PAYUNG HUKUM PELAKSANAAN 

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MENGHADAPI 
SOCIETY 5.0.

Trian Marfiansyah1

PENDAHULUAN

Hampir setiap negara memiliki konstitusi yang mengatur 
kesejahteraannya dan melindungi hak asasi manusia karena berdirinya 
suatu negara tidak terlepas dari keberadaan peraturan perundang-

undangan yang mendasarinya. Ia berfungsi sebagai aturan dasar sekaligus membatasi 
kekuasaan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah. Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) yang menjadi dasar 
penyelenggaraan negara telah mengalami 4 kali perubahan dalam waktu yang relatif 
singkat yakni 1999 hingga 2002. Namun dengan berlakunya amandemen tersebut, 
tercatat beberapa perubahan dalam pengelolaan pembangunan, seperti (1) penguatan 
kedudukan legislatif dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN), (2) penghapusan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman 
pelaksanaan rencana pembangunan Nasional.2 

GBHN yang dibentuk oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia (MPR 
RI) menjadi dasar perencanaan pembangunan nasional seperti yang telah dilaksanakan 
sebelumnya dalam praktek ketatanegaraan. Ketetapan MPR RI ini menjadi landasan 
hukum bagi Presiden untuk memberikan penjabaran rencana berupa Rencana 
Pembangunan Lima Tahun serta memperhatikan secara sungguh-sungguh usulan 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan pemerintah dalam 
hal penyusunan APBN. Konstitusi Indonesia yang telah diamandemen menetapkan 
bahwa rakyat secara langsung memilih Presiden. Selain itu, tidak ada GBHN sebagai 
pedoman bagi Presiden untuk merumuskan rencana. Oleh karena itu diperlukan 
regulasi lanjutan untuk proses perencanaan pembangunan Nasional.3

Amandemen ini memunculkan kembali pemikiran berbagai tokoh nasional 

1 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2 Al Nasution, “Dampak Perubahan Nomenklatur Kementerian Negara Terhadap Kemajuan 
Pembangunan Nasional”, Tinjauan Hukum Veteran (2021).4(2): hal. 97
3 Lutfil Ansori, “Haluan Negara Sebagai Pedoman Kebijakan Dasar Negara Dalam Sistem 
Ketatanegaraan Indonesia: Sebuah Tinjauan Filsafat Kenegaraan” Justicia Islamica 16.1 
(2019): hal. 82
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tentang pengaturan atau bentuk hukum yang diperlukan untuk proses perencanaan 
pembangunan. Sesuai dengan berlakunya UU Pemerintahan Daerah, pelaksanaan 
otonomi dilakukan dengan memberikan kewenangan yang mutlak dan dapat 
dipertanggungjawabkan kepada daerah. Namun, hal ini membutuhkan koordinasi 
dan pengaturan untuk lebih menyelaraskan pembangunan nasional, regional, dan 
antar daerah.4

Sementara itu, perdebatan panjang dilakukan setelah penghapusan GBHN dari 
sistem ketatanegaraan Indonesia. Berdasarkan beberapa pandangan lain, disepakati 
bahwa ketika rakyat memilih Presiden secara langsung, MPR dilucuti dari tanggung 
jawab penyusunan GBHN. Secara praktik, MPR tidak lagi berwenang memantau 
kinerja Presiden dalam mewujudkan janji-janji (penawaran program) yang dibuat 
selama kampanye. Akibatnya, pengawasan langsung dilakukan oleh rakyat. Belum 
lama ini, setelah GBHN dihapuskan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 hadir 
yang pada substansinya membahas terkait Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional (SPPN), disusul dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
(RPJPN). Merujuk pada penjelasan Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 
sampai dengan 2025 yang menjadi dasar hukum pembentukan RPJP yang mana 
bentuk mandat dari persiapan RPJP Nasional yang menggambarkan paradigma 
perencanaan jangka panjang.5

Kebijakan pembangunan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 
2005 sampai dengan 2025, (yang selanjutnya disebut UU RPJP Nasional). Selain 
dirancang sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, juga 
merupakan perwujudan dari tujuan pembentukan pemerintahan sebagaimana 
tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945. RPJP Nasional hanya memuat arahan 
garis besar dan digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN).6 Selanjutnya penjabaran lebih lanjut juga 
meliputi strategi pembangunan nasional, peraturan umum, program dari dan lintas 
kementerian atau lembaga, serta daerah dan lintas daerah. Hal ini juga merupakan 
kerangka makroekonomi yang merupakan gambaran menyeluruh dari perekonomian 
yang melibatkan arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja berupa regulasi dan 

4 Ibid.
5 Fahmi, S. dan A. Faridhi, “Limited Amendment of 1945 Basic Constitution and The Return of  
  Main State Guidelines” MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan, (2020): hal. 85
6 K. Sarna, “The Existence of Subak in The Legal Politics of Development Program in Bali”, 
  Jurnal Kertha Patrika (2021): hal. 3
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skema pendanaan indikatif yang perlu dijalankan. Oleh karena itu, terbukti bahwa 
kebijakan pembangunan di bidang ekonomi didasarkan pada Pasal 33 UUD NRI 
1945 telah dilaksanakan dalam RPJP Nasional (RPJPN) yang diatur dalam bentuk 
undang-undang.

Uraian singkat SPPN dan RPJPN menggambarkan bahwa semangat penetapan 
RPJP Nasional sejalan dengan pembentukan GBHN sama-sama ingin negara 
memiliki arahan pembangunan nasional yang jelas dalam sistem pemerintahannya. 
Namun demikian, banyak pihak yang cenderung melihat beberapa kelemahan dalam 
konsep RPJP atau RPJPN dan meyakini perlunya menghidupkan kembali GBHN 
sebagai pedoman dasar negara yang ditetapkan oleh MPR. Kelemahan RPJPN 
antara lain: Pertama, para aktor pembentuk tidak dianggap sebagai wakil. Salah 
satu arah pembangunan nasional adalah bahwa Presiden merumuskan RPJPN, yang 
selanjutnya dibahas dan disetujui oleh DPR sebagai undang-undang. Setelah RPJPN 
mengesahkan, Presiden bertanggung jawab penuh atas pelaksanaannya. Masalah 
selanjutnya yang terkait dengan kehendak rakyat diwakili oleh RPJPN, yang menjadi 
perwujudan kedaulatan yang ideal karena hanya dirumuskan oleh Presiden. Meski 
pada prinsipnya Presiden saat ini dipilih oleh rakyat, bukan berarti semua janji yang 
diucapkan selama kampanye diharapkan bermanfaat bagi mereka di masa depan. 
Bahkan setelah diundangkan, pembahasan RPJPN diadakan dan disahkan bersama 
dengan DPR. Selain itu, keduanya bersifat politis representasi yang mengarah pada 
transaksi yang mampu mempengaruhi orang selama musyawarah. Kedua, beberapa 
aktor tidak tertarik untuk melaksanakan kedaulatan rakyat sesuai dengan amanah 
dari Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Kajian ini awalnya menyatakan bahwa 
“kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR” 
dan menurut konstitusi, yang mengatur bahwa saat ini semua lembaga negara 
terutama yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945 merupakan pelaksana 
kedaulatan rakyat. Pada praktiknya, semua lembaga negara bertanggung jawab untuk 
melaksanakan kehendak rakyat sebagai arah dasar pembangunan nasional, dengan 
asumsi rakyat konsisten dan semua lembaga negara bertindak sebagai pelaksana, 
oleh karena itu sangat penting untuk menciptakan interkonektivitas yang memadai 
di antara mereka. Ketiga, belum efektifnya mekanisme kontrol masyarakat atas 
pelaksanaan RPJPN atau RPJMN. Saat ini, fungsi Presiden hanya dilakukan melalui 
pemilihan umum. Selain itu, rakyat diberi hak untuk menilai efektivitas kinerja 
Presiden dengan melaksanakan RPJPN atau RPJMN melalui pemilihan ulang. 
Sebaliknya, masyarakat juga berhak untuk tidak memilih kembali Presiden yang 
sedang menjabat, seandainya kinerja yang dijalankan tidak efektif.
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Oleh karena itu, RPJMN ini bukanlah model atau indikator pengawasan 
yang ideal yang digunakan untuk mengukur penyelenggaraan negara. Sementara 
itu, perkembangan dan globalisasi saat ini telah merambah hampir semua bidang 
kehidupan masyarakat termasuk hukum, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, 
teknologi, budaya, dan pendidikan.7 Hal ini juga diperkuat dengan penelitian Giddens 
yang menyatakan bahwa globalisasi tidak hanya nyata melainkan merupakan proses 
revolusioner yang melibatkan berbagai dimensi kehidupan.8 Selanjutnya ditandai 
dengan implementasi Revolusi Industri 4.0, yang dimulai dengan konsep industri 
era teknologi informasi dan komunikasi di Jerman dengan 6 pilar utama, yaitu 
masyarakat digital, energi berkelanjutan, mobilitas cerdas, hidup sehat, keamanan 
sipil, dan teknologi di tempat kerja.9 Sementara itu, Revolusi Industri 5.0 (Masyarakat 
5.0) dirumuskan oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada Maret 2017 di 
pameran CeBIT, Hannover, Jerman, untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di 
Jepang secara berkala. Diresmikan pada 21 Januari 2019 ketika Jepang mengalami 
tantangan pengurangan populasi yang menyebabkan penurunan usia produktif. Itu 
mencoba memperbaiki kondisi mereka dengan menerapkan Society 5.0.10 Tujuannya 
adalah untuk menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan pemecahan masalah 
sosial yang terintegrasi. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi perkembangan 
Industri 4.0 dengan banyaknya kecerdasan buatan yang diciptakan.11

Society 5.0 merupakan “solusi” dari Revolusi Industri 4.0, dimana banyak 
orang beranggapan menggunakan mesin berteknologi tinggi yang mengurangi 
jumlah pekerjaan berdasar tenaga manusia. Hal ini diharapkan dapat menciptakan 
nilai baru melalui teknologi canggih yang mengurangi kesenjangan antara manusia 
dan masalah ekonomi di masa depan.12 Hal ini senada dengan penelitian Mayumi 
Fukuyama, yang menyatakan bahwa “Tujuan Society 5.0 adalah menciptakan 
masyarakat yang berpusat pada manusia di mana pembangunan ekonomi dan 

7 D. Dor, “From Englishization to imposed multilingualism: Globalization, the Internet, and the 
political economy of the linguistic code”, Public culture, (2004): hal. 102.
8 A. Giddens, “Affluence, poverty and the idea of a post‐scarcity society”, Development and 
  change (1996): hal. 367
9 H. Doost Mohammadian dan F. Rezaie, “Blue-Green Smart Mobility Technologies as 
  Readiness for Facing Tomorrow’s Urban Shock toward the World as a Better Place for Living 
  (Case Studies: Songdo and Copenhagen)”, Technologies (2020): hal. 39.
10 Zinovyeva, et al. “Study of The Teacher’s Readiness Condition to Implement the Idea of 
   Managing the Personal Trajectory of Professional Development Within the Framework of 
   Digitalization of Education”, EDP Sciences (2017): hal. 5
11 Javaid, et al., “Industry 4.0 technologies and their applications in fighting COVID-19 
   pandemic” Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews, (2020): hal. 420.
12 Ernst, E., R. Merola, dan D. Samaan, “Economics of artificial intelligence: Implications for 
   the future of work” IZA Journal of Labor Policy, (2019): hal. 5
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penyelesaian tantangan tercapai, dan masyarakat dapat menikmati kehidupan yang 
nyaman dan berkualitas.13

Revolusi industri 4.0 yang dinilai berpotensi menurunkan peran manusia, 
melahirkan sebuah konsep yang disebut Society 5.0. Menariknya, diharapkan 
pembukaan kecerdasan buatan cenderung mengubah data masif yang dikumpulkan 
melalui internet menjadi peluang baru bagi manusia. Selanjutnya, diperkirakan 
bahwa Society 5.0 membentuk realitas digital ini dengan “mengusulkan untuk 
memajukan potensi hubungan individu-teknologi.” Hal ini diperkuat oleh penelitian 
Maria José Sá yang menyatakan bahwa “Masyarakat 5.0 adalah salah satu gagasan 
yang berusaha untuk membina dan menjelaskan masyarakat berbentuk digital 
ini meskipun sampai batas tertentu lebih meningkatkan kualitas hidup melalui 
masyarakat yang super pintar”.14 Selain itu, hasil ilmiah telah memperkuat ini, 
menyatakan bahwa “masalah sehari-hari diselesaikan dengan berbagai teknologi, 
seperti buatan intelejen. Saat ini, robot dan sensor digunakan untuk melakukan 
tugas-tugas tertentu yang hanya dapat dilakukan melalui proses yang digerakkan 
oleh teknologi digital berdasarkan data besar yang canggih dan Internet”.15 Oleh 
karena itu, era digitalisasi telah melibatkan semua bidang kehidupan dalam 
masyarakat global. Untuk mengantisipasi atau mempersiapkan tantangan di era 
Society 5.0, perlu diterapkan hukum ekonomi yang menjadi landasan hukum dan 
payung yang kokoh sehingga memungkinkan lembaga eksekutif sebagai aktor 
yang bertanggung jawab menjalankan pemerintahan atau indikator kebijakan 
utama negara menjadi konsisten dan sistematis dengan rencana pembangunan 
nasional jangka panjang. Beberapa variabel lain seperti migrasi keluar ilegal 
adalah salah satunya menekankan bahwa bagaimana migrasi keluar ilegal terampil 
dapat mempengaruhi kebijakan negara terhadap urgensi yang lazim di masyarakat.

Revolusi industri 5.0 dirancang sesuai dengan perkembangan dan globalisasi 
saat ini, yang mempengaruhi pola kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain 
itu, GBHN, juga dikenal sebagai ius constituendum atau hukum yang diangankan 
dari otoritas terkait yang diperlukan untuk terus membangun bangsa menghadapi 
tantangan dalam era Society 5.0. Menariknya, kajian ini membahas relevansi 
keberadaan kebijakan utama negara sebagai haluan dasar dalam menginspirasi 

13 Fukuyama, “Society 5.0: Aiming for a new human-centered society” Japan Spotlight (2018) 
   (Society 5.0): hal. 49
14 Yamada, “Japanese Higher Education: The Need for STEAM in Society 5.0, an Era of 
   Societal and Technological Fusion” Journal of Comparative and International Higher 
   Education (2021): hal. 47
15 Ibid., hal. 48
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peraturan perundang-undangan lainnya yang berimplikasi terhadap pembangunan 
berkelanjutan di era Society 5.0. Adapun kajian ini merupakan penelitian normatif 
yang analisisnya menggunakan metode eksploratif-analitis yang didasari oleh data 
sekunder seperti dokumen, buku, karya tulis ilmiah, makalah, jurnal, dan sebagainya. 
Sehingga kajian ini dianalisis lebih lanjut secara kualitatif untuk menentukan solusi 
dari permasalahan tersebut.

PEMBAHASAN
Hukum sebagai alat pembaharuan dan memelihara ketertiban dalam 

masyarakat16 sehingga penting dalam mendukung pembangunan nasional maka dapat 
dikategorikan berfungsi secara efektif. Dalam rangka melaksanakan pembangunan 
hukum, perlu dipahami kepentingannya dan merumuskan suatu kesatuan sistem 
yang terdiri dari unsur kelembagaan, bahan legitimasi, dan unsur budaya. Kesatuan 
sistem yang terdiri dari unsur kelembagaan, bahan legitimasi, dan unsur budaya.17 
Hal ini juga tidak terlepas dari pepatah Ubi societas ibi ius, yang berarti bahwa ada 
hukum di mana ada masyarakat. Ini juga merupakan gejala masyarakat majemuk 
dengan banyak aspek, dimensi, dan segi. Apalagi hukum itu berakar dan terbentuk 
dari berbagai proses interaktif, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-
lain. Ia diundangkan serta berkontribusi dalam memulihkan ketertiban sosial yang 
ditentukan oleh rakyat, meskipun pada saat yang sama meningkatkan karakter. 
pembentukan. Oleh karena itu, dinamika hukum dikondisikan oleh warga negara.

Hukum Nasional adalah suatu badan hukum yang dibuat untuk mencapai tujuan 
negara yang bersumber dari falsafah dan konstitusinya, yang keduanya tertuang 
dalam landasan dan cita-cita kebijakan tersebut. Semua wacana perlu mengacu pada 
keduanya, oleh karena itu upaya amandemen undang-undang sangat bergantung 
pada reformasi konstitusi. Sedangkan anggapan bahwa otoritarianisme memberikan 
peluang lahirnya otoritarianisme, maka hukum nasional yang demokratis tidak 
seharusnya diundangkan.

Salah satu tujuan nasional tersebut tertuang dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 
1945, “……untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat….”. Selain itu, untuk 
mencapai ini, Pemerintah sebagai aparatur negara berkewajiban menyelenggarakan 
pembangunan nasional dan menjamin terselenggaranya pembangunan secara aktif 
di berbagai bidang. Kegiatan positif ini berlangsung secara konsisten, dan ditujukan 

16 Soomro, “Dismantling Mid-Century Urban Renewal: A Community-Based Approach for the 
Future of New York City” Brooklyn Law Review (2019): hal. 6.
17 Allaire dan M.E. Firsirotu, Theories of organizational culture, Organization studies, (1984): 
hlm. 193



7

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik material maupun spiritual. 
Lebih lanjut, konstitusi menyatakan bahwa warga negara perlu berpartisipasi dalam 
pembangunan Indonesia. Hal ini tercantum dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

“
“Penyelenggaraan perekonomian nasional diselenggarakan 
berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menjunjung tinggi prinsip 
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berwawasan lingkungan 
yang berkelanjutan, swasembada, serta menjaga keseimbangan 
kemajuan dan kesatuan bangsa.”

Pada hakekatnya pembangunan nasional dilaksanakan di segala bidang dan 
diharapkan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan. Berdasarkan alasan ini18  
menyatakan bahwa pembangunan harus berdasarkan ekonomi berkelanjutan “...
pembangunan bukanlah perubahan yang sepotong-potong. Meskipun, misalnya, 
industrialisasi dipandang sebagai esensi perubahan, pada akhirnya bukan hanya 
peningkatan jumlah industri secara kuantitatif. Keterkaitannya dengan struktur 
kehidupan masyarakat juga mengundang undangan perubahan kualitatif.”

Visi dan arah Pembangunan Jangka Panjang mengarah pada lahirnya manusia 
yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang lebih 
sejahtera secara berkelanjutan yang digerakkan oleh perekonomian yang lebih 
maju, mandiri, dan berkeadilan di seluruh wilayah dan didukung oleh penyediaan 
infrastruktur yang memadai. Selain itu, meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa 
yang dijiwai karakter kuat dan dilakukan secara demokratis. Juga berlandaskan 
pada nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara yang menjunjung tinggi supremasi hukum.

Pembangunan nasional perlu mampu menyelaraskan dan mempersiapkan bangsa 
untuk mengadopsi Society 5.0 yang saat ini dilaksanakan tanpa meninggalkan ciri 
khas Indonesia yang berideologi Pancasila. Menurut Tjandrawinata, perkembangan 
teknologi informasi yang pesat menyebabkan adanya otomatisasi di segala bidang, 
termasuk teknologi dan pendekatan baru yang menggabungkan pendekatan 
nyata, digital, dan fundamental.19 Tentu saja, teknologi memiliki implikasi positif 
bergantung bagaimana individu meminimalkan risiko dan peluang yang muncul 
akibat transformasi revolusi industri 4.0 ke Society 5.0 yang berpusat pada manusia. 

18 Barbier, “The Concept of Sustainable Economic Development. Environmental Conservation” 
(1987): hal. 109
19 Jorgenson, “Information technology and the US economy” American Economic Review 
(2001): hal. 7
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Era global ini berdampak pada semua aspek, termasuk pembangunan ekonomi.

Indonesia mendapat manfaat paling besar dari Society 5.0 melalui ekonomi 
digital di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan data Google dan Temasek dalam 
laporan ekonomi SEA 2020, ekonomi digital negara itu terbesar di seluruh kawasan 
Asia Tenggara. Pada 2020, valuasinya mencapai US$44 miliar, sedangkan Thailand, 
Vietnam, Malaysia, Singapura, dan Filipina masing-masing sekitar US$18 miliar, 
US$14 miliar, US$11,4 miliar, US$9 miliar, dan US$7,5 miliar.20

Berdasarkan hal tersebut, munculnya ekonomi digital di era masyarakat 5.0 
memerlukan upaya rencana pembangunan nasional jangka panjang yang diperkuat 
oleh perangkat hukum melalui “Pokok Haluan Negara” yang secara konstitusional 
setara dengan istilah masa lalu (historis), dan Garis Besar Haluan Negara (GBHN). 
Keberlanjutan dalam pembangunan ekonomi adalah penting, dan kecukupan 
modal perlu melibatkan masyarakat melalui partisipasi investor untuk menciptakan 
masyarakat ekonomi yang mandiri. Oleh karena itu, Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional yang kemudian melahirkan Rencana Program Pembangunan Tahunan 
(RPJPN) yang harus dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah, dimana RPJMN 
dan Program Presiden memerlukan menyelaraskan dengan RPJPN yang telah 
dirumuskan berdasarkan UU No. 17 tahun 2007. Sedangkan Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2007 merupakan produk Pemerintah yang ditetapkan oleh Presiden, DPR, 
dan kewenangan yang sesuai berdasarkan Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan 
(2) UUD NRI 1945. Tidak tertutup kemungkinan Presiden terpilih akan melakukan 
perubahan terhadap rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan 
sebelumnya. Beda halnya, seandainya rencana pembangunan nasional jangka panjang 
ditetapkan oleh MPR, seperti GBHN berdasarkan konstitusi sebelum amandemen, 
Presiden tidak dapat melakukan perubahan Pokok-Pokok Haluan Negara, meskipun 
wajib menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA). Bentuknya pada 
waktu itu mirip dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang 
diubah setiap 5 tahun sekali dan ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan Peraturan 
Presiden.

Oleh karena itu, dalam rangka menyelaraskan dan mempersiapkan bangsa dan 
negara untuk melindungi kesejahteraan rakyat Indonesia dan semua pembangunan 
di Society 5.0 tanpa menghindari karakteristik ideologi Pancasila, sehingga 
diperlukan strategi terhadap pembangunan. Selain itu, perlu juga memperhatikan 

20 Ibid.
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konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan, yang dilakukan tidak hanya dengan 
‘membongkar’ pasal-pasal yang halal atau membuat yang baru, melainkan 
memberdayakan daya dukung aspek lainnya. Diantaranya adalah berikut: 1) 
pendidikan hukum, 2) reformasi substansi hukum, 3) mekanisme penyelesaian 
sengketa yang berwibawa dan efisien, 4) pemberdayaan etika bisnis, 5) menumbuhkan 
jiwa nasionalis pada anggota DPR, 6) komitmen Presiden dan wakil presiden, yang 
kegiatannya terkait, dan terus membutuhkan dukungan satu sama lain.21

Model surveilance (pengawasan) terkait dengan pelaksanaan RPJPN atau 
RPJMN tidak dilaksanakan secara efektif. Sudah sepantasnya dibuat mekanisme 
kontrol untuk memastikan kedua kebijakan tersebut tetap berjalan efektif. Hal ini 
yang belum dirumuskan, kecuali melalui mekanisme pengawasan DPR, namun 
model ini merupakan keniscayaan. Oleh karena itu, pembangunan hukum ekonomi 
lebih terukur dan terencana secara sistematis dan berkelanjutan. Sebagaimana telah 
dikemukakan sebelumnya, perlu adanya peraturan-peraturan yang cakupannya lebih 
luas dan didukung oleh Presiden dan Wakil Presiden, yang kegiatannya saling terkait 
dan terus menerus membutuhkan dukungan satu sama lain dan lembaga-lembaga 
lain seperti MPR.

Kelemahan model pemantauan kinerja dalam pelaksanaan RPJPN atau 
RPJMN menyebabkan kewenangan MPR untuk membentuk Pokok-Pokok Haluan 
Negara. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan nasional di era reformasi ini 
dirumuskan dalam bentuk Ketetapan MPR. Hal ini tentunya tidak terlepas dari 
kebutuhan untuk melakukan amandemen terhadap konstitusi. Pasca penghapusan 
MPR dalam penetapan GBHN, Presiden menyusun visi dan misi, termasuk 
program pembangunan, selama era reformasi. Sebaliknya, sebagian pakar hukum 
beranggapan bahwa gagasan pemberlakuan kembali GBHN cenderung berimplikasi 
serius dan luas terhadap penyelenggaraan negara. Hal ini menimbulkan 3 persoalan 
konstitusional yang seandainya diundangkan kembali dalam konstitusi, yaitu (1) 
sistem pemerintahan, (2) hubungan antar lembaga negara, dan (3) perubahan tugas 
dan fungsinya yang signifikan.22 Beberapa ahli mendukung pembentukan Politik 
Negara seperti yang terjadi ketika Orde Baru berkuasa di Indonesia. Beberapa ada 
yang menginginkan istilah (terminologi) GBHN diubah menjadi Kebijakan Negara 
lainnya, baik berupa TAP MPR RI atau produk yang saat ini terdapat dalam hierarki 
sumber hukum yang perlu dipertahankan. Kaelan menjelaskan beberapa pendapat 

21 Sundar, “Unpacking the ‘joint’in joint forest management”, Development and change, (2000): 
hal. 265
22 Ginsberg dan E. Abrahamson, “Champions of change and strategic shifts: The role of internal 
and external change advocates” Journal of Management Studies, (1991): hal. 180
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tentang perlunya menghidupkan kembali GBHN sebagai berikut:23

“
“RPJP Nasional ditujukan untuk berjalan selama 20 tahun, misalnya 
dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 yang terbagi dalam 
tahapan-tahapan perencanaan pembangunan nasional, yang 
diatur dalam setiap periode RPJMN, yang diatur dengan Peraturan 
Presiden Republik Indonesia. Misalnya, Presiden melaksanakan 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010, 
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-
2014.”

RPJPN dan RPJM Nasional sebagai acuan umum pembangunan nasional 
diatur dengan Undang-Undang dan Peraturan Presiden yang pelaksananya adalah 
Presiden. Peraturan Ini terdiri dari kelemahan sistem perencanaan dan pelaksanaan 
pembangunan menurut Undang-Undang Dasar Indonesia pasca reformasi. 
Sedangkan seandainya reformasi kekuasaan pemerintahan negara terutama untuk 
menciptakan checks and balances, maka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 
nasional tidak mewujudkan mekanismenya. Selanjutnya seandainya RPJP ditetapkan 
dengan undang-undang, pada kenyataannya disusun dan ditetapkan secara aktif oleh 
Presiden dan disetujui oleh DPR. Apalagi pelaksanaan pembangunan nasional yang 
konkrit dalam RPJM disusun dan direncanakan oleh Presiden dan ditetapkan dengan 
Peraturan Presiden. Akibatnya, dapat diasumsikan bahwa jika tidak menunjukkan 
progress yang signifikan sehingga tidak ada kewenangan atau sanksi yang tegas 
dapat diberikan karena kewenangan demikian hanya akan ditentukan oleh Presiden.

Selain Kaelan, beberapa studi PENDAHULUAN tentang Hukum Tata Negara 
juga menyatakan pentingnya GBHN untuk dihidupkan kembali24, misalnya disebutkan 
bahwa ada 3 alasan perlunya ditetapkan sebagai pedoman pembangunan nasional 
sebagai berikut: Pertama, “Pancasila, Konstitusi, dan Haluan Negara diduga masing-
masing mengandung prinsip filosofis, normatif, dan direktif. Selain itu, nilai-nilai 
filosofis Pancasila bersifat abstrak, dan pasal-pasal konstitusi sebagian besar memuat 
norma-norma besar yang tidak memberikan arahan tentang cara-cara pelembagaan.” 
Berdasarkan alasan tersebut, maka diperlukan suatu pedoman yang berisi arahan 
tentang cara-cara untuk memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam beberapa lembaga 
publik diperlukan untuk membantu penyelenggara negara dalam merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan pembangunan secara terencana dan terpadu. Sebagai asas 
direktif, GBHN juga menjadi pedoman dalam pembuatan peraturan perundang-

23 Yusdiyanto, “Reviving the Broad Guidelines of State Policy (GBHN) as the Product of 
People’s Consultative Assembly (MPR) in the Presidential Government System in Indonesia” 
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum (2018): hal. 310
24 Ibid., hal. 315
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undangan.” Kedua, Keberadaan GBHN merupakan paket terpadu konsep negara 
kekeluargaan yang diinginkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Indonesia. 
Sesuai dengan konsep yang menekankan pada konsensus, kebijakan dasar politik 
tidak diserahkan kepada Presiden sebagai ungkapan mayoritas kekuasaan justru 
perlu dirumuskan dengan majelis yang paling komprehensif yang mewakili seluruh 
elemen kekuasaan rakyat. Ketiga, menghidupkan kembali Kebijakan Negara tidak 
berarti format dan isinya harus sesuai dengan GBHN versi sebelumnya. Yang 
terpenting, perlu memuat prinsip-prinsip panduan, yang mencakup prinsip-prinsip 
arahan ideologis dan strategis. Dalam rangka pemulihan GBHN, warisan positif 
berbagai rezim pemerintahan digabungkan, Orde Lama, Baru, dan Reformasi.”

Paradigma yang dibangun Yudi Latif menegaskan bahwa dalam negara 
kekeluargaan yang disebut juga negara integralistik dengan demokrasi konsensus 
yang khas di Indonesia, kebijakan (rencana) dasar pembangunan tidak diserahkan 
kepada Presiden sebagai ekspresi kekuasaan mayoritas. Perlu dirumuskan melalui 
mekanisme konsensus yang mewakili kekuatan politik rakyat dalam suatu 
lembaga, seperti MPR. Dengan kata lain, Presiden tidak berwenang merumuskan 
kebijakan-kebijakan tertentu sendirian, melainkan perlu menjalankan prinsip-
prinsip arahan yang ditetapkan oleh MPR dalam GBHN.25 GBHN ini merupakan 
konsep pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk menambah nilai tambah 
(pendapatan) dan meningkatkan nilai kemanusiaan (perbaikan diri, kemanusiaan/
diuwongke). Hal ini juga dilakukan oleh pemerintah melalui fungsinya sebagai 
pembina, dengan mengembangkan jiwa jauh di depan raga sebagaimana diriwayatkan 
dalam himne nasional, Indonesia Raya. Dengan kata lain, diperlukan penguasaan 
keterampilan yang terkait dengan jiwa kebangsaan-kenegaraan, “Memerintah berarti 
meramalkan”..” Lebih lanjut Ravik Karsidi menyatakan bahwa tujuan GBHN adalah 
untuk mengatur kesejahteraan rakyat. Ravik Karsidi menyatakan ada 4 alasan 
kebijakan ini dianggap penting dalam rangka pemetaan arah pembangunan nasional. 
Ini termasuk faktor sejarah, yuridis, politik, dan sosial-ekonomi.26

Faktor sejarah adalah “upaya penyusunan GBHN telah dilakukan sejak awal 
kemerdekaan sebagai bagian dari model perencanaan ekonomi diamanatkan oleh 
Pasal 33 UUD NRI 1945. Namun, hal ini sengaja dihilangkan pada masa reformasi 
karena dianggap sebagai presiden langsung yang merupakan amanat pemilu untuk 
menetapkan arahan pembangunan sesuai dengan visi dan misi kepemimpinannya. 
Pada hari-hari awal GBHN formasi, Presiden Soekarno melaksanakan Nasional 

25 Ibid.
26 Ibid., hal. 317
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Indonesia Tengah Panitia (KNIP), yang berdasarkan Deklarasi Nomor X, 16 
Oktober 1945, untuk membantu penyusunannya. Dalam keadaan darurat akibat 
revolusi, GBHN pelaksanaannya tidak berjalan efektif karena persiapan dan realisasi 
perencanaan ekonomi yang sistematis memerlukan kerjasama seluruh elemen bangsa. 
Hal demikian merupakan upaya persiapan selanjutnya yang dilanjutkan oleh Kabinet 
Natsir (September 1950 sampai Maret 1951) dalam Rencana Urgensi Ekonomi atau 
Industri 1951 hingga 1953 yang dirancang oleh Soemitro Djojohadikusumo. Seiring 
dengan ranah kekuasaan, GBHN adalah rinci dan tertata pada era Orde Baru. Selain 
melanjutkan era Orde Lama, hal itu merupakan perwujudan dari model perencanaan 
ekonomi kerakyatan Pancasila dan sesuai dengan Pasal 33 UUD NRI 1945 yang 
tidak pernah berubah”.

Faktor Kedua yakni alasan yuridis, “Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional” dibuat untuk menggantikan GBHN tampaknya berjalan tidak efektif. 
Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 cenderung menghasilkan rencana 
pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur 
negara dan rakyat di tingkat pusat dan daerah. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang tidak mengakomodir 
prinsip pedoman dan mempersulit program pemerintah untuk berjalan secara 
berkelanjutan. Padahal, Arahan pembangunan nasional mengacu pada visi dan misi 
Presiden, yang selanjutnya disusun secara rinci menjadi Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah. Lalu, hal ini kemudian diterjemahkan ke dalam RPJM dan RPJP 
yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui DPR. Di sisi lain, Undang-Undang 
Nomor 6 dan 23 Tahun 2014 tentang Desa dan Pemerintahan Daerah mewajibkan 
adanya konsistensi perencanaan serta pelaksanaan pembangunan jangka panjang 
dari pusat hingga daerah. Sehingga sudah seharusnya GBHN dari tingkat pusat 
hingga ke daerah dalam hal peraturan perundang-undangan didasari sinkronisasi dan 
harmonisasi peraturan yang baik serta komprehensif perihal substansinya sehingga 
pelaksanaan pembangunan akan lebih efektif dan masif”.

Faktor Ketiga yakni alasan politik, “solusi untuk semua masalah yang dialami 
Indonesia tidak dicari dari luar. Bangsa hanya mampu maju setelah mampu 
mengenali dirinya sendiri. Sesuai dengan GBHN, pengawasan terhadap proses 
pembangunan juga perlu lebih kuat karena masyarakat kini sudah sadar akan 
tujuan negara. Terdapat adanya anggapan bahwa menghidupkan kembali GBHN 
merupakan kemunduran dalam demokrasi. Namun, mengambil kebaikan dari masa 
lalu, sejauh tidak mempengaruhi kemajuan bangsa, dan negara, adalah langkah yang 
jauh lebih baik.”
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Faktor Keempat yakni alasan sosio-ekonomi, “setiap pembangunan perlu 
berkelanjutan, terutama yang menyangkut infrastruktur skala nasional. Hal ini 
diwujudkan tidak searah seperti yang dilakukan pada era reformasi. Kurangnya 
pencapaian dan tujuan pembangunan serta inkonstitusional terhadap konstitusi 
ekonomi diwujudkan dalam bentuk liberalisasi undang-undang, kebijakan fiskal, dan 
fungsi moneter yang terlepas dari amanat konstitusi. Sejak era reformasi, beberapa 
undang-undang terkait dengan sektor ekonomi dilaksanakan, meskipun setelah 
ditinjau oleh Mahkamah Konstitusi terbukti ternyata inkonstitusional”.

Sementara itu, dalam perspektif ketertiban sosial, Sudjito menyatakan bahwa 
secara umum, persyaratan untuk mendirikan negara demokrasi didasarkan pada 
kenyataan bahwa rakyat dapat dengan bebas menyampaikan aspirasinya dalam 
kebijakan politik dan sosial. Untungnya, melalui kedaulatan dan demokrasi, mereka 
memiliki kesempatan untuk mengekspresikan keinginan mereka baik secara 
sistematis maupun sporadis. Hal ini merupakan implementasi dari hubungan filosofis 
sistemik antara kedaulatan, demokrasi, dan dasar sosial. Artinya, masa depan 
rakyat, baik sebagai individu maupun bangsa, direncanakan, dirancang, dan dicapai 
melalui aspirasi dan dinamika sosialnya. Selanjutnya GBHN merupakan sarana 
memanusiakan (nguwongke) rakyat dalam rangka tanggung jawab sosial sebagai 
penyelenggara negara. Dengan demikian, kedaulatan, demokrasi, dan GBHN harus 
diwujudkan melalui analisis sosial agar aspirasi dan dinamika sosial tertampung 
dengan baik.

Selain itu, Sudjito juga menyatakan bahwa GBHN perlu lahir secara substantif 
dari ide-ide rakyat dalam bentuk moral dan pernyataan akademik, bukan hanya 
karya politisi. Apalagi jika dianalisis dengan teori hukum, pernyataan Sudjito 
sejalan dengan pernyataan Von Savignyvolksgeist yang menjelaskan bahwa Hukum 
dan aspek sosial lainnya merupakan satu kesatuan dan tampak mencerminkan 
jiwa masyarakat atau bangsa (volksgeist) yang berupa kesadaran masyarakat, 
Pancasila, dan kearifan lokal Indonesia. Oleh karena itu, idealnya GBHN disusun 
berdasarkan landasan ideologi Pancasila untuk mencapai tujuan negara, antara lain 
“... membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia 
dan bumi yang diperjuangkan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.….”. Hal Ini adalah 
dimensi teleologis dan ada keterkaitan antara ideologi dan hukum positif, sedangkan 
hubungan keduanya adalah timbal balik. Hukum adalah ideologi yang didukung, 
diartikulasikan, dan diperkuat oleh kekuatan sosial yang dilembagakan. Dengan 
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kata lain, menentukan produk hukum yang memperkuat ideologi yang berlaku27. 
Oleh karena itu, GBHN yang merupakan perwujudan ius constituendum perlu 
mencerminkan sistem ketatanegaraan, memuat pokok-pokok lembaga permanen, 
dan norma hukum operasional sebagai penjabaran asas-asas berdasarkan ideologi 
Pancasila. Secara empiris, visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden belum mampu 
membawa Indonesia lebih dekat dengan harapannya karena masyarakat hanya 
diposisikan sebagai penonton, objek, dan tidak pernah menjadi subjek dalam negara.

Berbagai pendapat tersebut memperkuat pandangan bahwa GBHN perlu 
dihidupkan kembali sebagai pedoman kehidupan bernegara di masa depan. Tidak 
ada tujuan atau upaya lain untuk mengembalikan kebijakan ini dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia selain meluruskan isu-isu yang relevan. Perubahan 
GBHN dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi penting karena beberapa 
alasan. Pertama, konsep RPJPN memiliki banyak kelemahan. Kedua, merupakan 
prinsip pedoman yang berisi arahan tentang cara-cara untuk memasukkan nilai-
nilai Pancasila dan Konstitusi ke dalam lembaga-lembaga publik. Ketiga, hal ini 
adalah paket integral dari konsep negara keluarga. Perlu dicatat bahwa kebangkitan 
istilah GBHN ini tentu bukan pengingat trauma yang dialami bangsa Indonesia pada 
masa Orde Baru dengan praktik KKN dan kekuasaan yang cukup besar. Pokok-
Pokok Haluan Negara sesuai dengan istilah-istilah lain yang penyelenggaraan dan 
kekuasaannya dimiliki oleh MPR RI, yang dibentuk dengan ketetapan. Oleh karena 
itu, pembentukannya memerlukan 2 rekonstruksi, yaitu lembaga negara dan sistem 
hierarkis atau produk sumber hukum tata negara. Sehingga, 2 (dua) atribut berikut 
tentu akan diperlukan di masa mendatang yang mana diuraikan sebagai berikut:

27 R.G. Pearce, “The professionalism paradigm shift: Why discarding professional ideology will 
improve the conduct and reputation of the bar”, NYUL Review (1995): hal. 1229.

1.    Rekonstruksi Lembaga MPR

Modifikasi ataupun pembaharuan terhadap kewenangan MPR 
RI dapat dilakukan dengan mengubah ketentuan dalam UUD 
NRI 1945 atau undang-undang yang mengatur tentang MPR. 
Berdasarkan peristiwa yang akan datang, MPR sebagai lembaga 
utama negara berwenang untuk mengubah konstitusi, menetapkan 
kebijakan negara, dan menerima laporan kinerja lembaga negara 
sebagai bentuk akuntabilitas publik. Meskipun dalam amandemen 
konstitusi, MPR tidak diberikan kedudukan sebagai lembaga 
tertinggi negara, melainkan sebagai otoritas utama. Lalu, MPR 
perlu diberikan kekuasaan-kekuasaan tertentu selain yang 
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diberikan oleh MPR Konstitusi Indonesia. Termasuk kewenangan 
untuk melaksanakan kebijakan karena merupakan lembaga yang 
anggotanya paling representatif dibandingkan dengan yang lain. 
Keanggotaan MPR terdiri dari wakil rakyat dan wakil daerah. 
Kebijakan negara sangat penting untuk mewujudkan kesatuan 
dan keterpaduan sistem perencanaan pembangunan nasional 
dan daerah yang berkelanjutan. Apalagi tidak ada yang sia-sia 
atau terhenti dalam pembangunan. Selanjutnya, Kewenangan 
MPR dalam melaksanakan kebijakan dituangkan dalam produk 
hukumnya, biasa disebut Ketetapan MPR. Istilah ini menimbulkan 
konotasi bahwa kandungan materinya adalah ketetapan 
(beschikking) sehingga penggunaan Peraturan Negara dianggap 
telah menggantikan keberadaan Ketetapan MPR untuk seterusnya. 
Oleh karena itu, TAP MPR sudah seharusnya dipahami sebagai 
produk hukum yang berkekuatan tetap dan mengatur perihal 
substansinya namun dengan batasan-batasan kewenangan yang 
diperlukan agar tidak mencederai Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 
mengenai kedaulatan rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara.

2.    Rekonstruksi Pokok-Pokok Haluan Negara dalam Hirarki Hukum  
Indonesia

Gagasan untuk menyertakan GBHN dalam konstitusi dapat 
dilaksanakan baik yang diatur dalam bab khusus tentang peraturan 
pembangunan nasional atau yang kemudian disertakan sebagai 
lampiran dalam UUD NRI 1945. Adapun perubahan-perubahan 
berikutnya (Ius Constituendum) juga tertuang dalam Ketetapan 
MPR sebagai produk hukum positif diperlukan untuk mencapai 
tujuan perencanaan pembangunan yang mana hal ini terbagi 
menjadi 3 (tiga), yaitu tahap pembangunan jangka pendek, 
menengah, dan jangka panjang sebagaimana tertuang dalam 
RAPELITA TAP MPR RI pada masa Orde Baru. Oleh karenanya, 
dengan produk hukum seperti itu, tidaklah mudah untuk mengubah 
UUD NRI 1945. Selanjutnya Produk Pokok Politik Negara 
perlu memperhatikan sektor-sektor terkait yang menjadi agenda 
utama dalam sistem pembangunan nasional. Apalagi perlu 
dibuktikan dengan peningkatan berbagai sektor, seperti iptek, 
industri, informasi, transportasi, budaya, agama dan kepercayaan, 
pertahanan dan keamanan, pertanian, koperasi, kesehatan, 
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pariwisata, pengembangan energi, penerangan, kehutanan, massa 
media, dll. Rumusan ruang lingkup yang direkomendasikan oleh 
tim penyusun diklasifikasikan berdasarkan tujuan bernegara 
sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia, yaitu 1. Melindungi segenap bangsa 
Indonesia, 2. Meningkatkan Kesejahteraan Umum, 3. Mendidik 
masyarakat, 4. Berpartisipasi dalam Tata Dunia.

KESIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa urgensi pokok-

pokok kebijakan negara sebagai payung hukum bagi pelaksanaan pembangunan 
berkelanjutan dalam rangka menghadapi Revolusi Industri 5.0 harus ditunda. Hal ini 
mengingat perkembangan sosial dan pengaruh globalisasi saat ini, Indonesia masih 
perlu merangkul revolusi industri 5.0 dan versi selanjutnya dengan penuh analisa 
yang mendalam dan komprehensif agar tercapainya produk hukum yang manusiawi 
dan futuristik. Oleh karena itu, semua bidang perlu dikembangkan, terutama dalam 
hal pengembangan hukum ekonomi yang berkelanjutan. Strategi pembangunan 
yang diperlukan adalah dengan menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara sebagai 
perangkat hukum yang dituangkan dalam bentuk Ketetapan MPR (TAP MPR), 
seperti pelaksanaan GBHN di masa lalu, yang dianggap sebagai upaya negara untuk 
melindungi kesejahteraan rakyat. Hal ini tentu bergantung dari instrumen RPJPN 
yang ada saat ini, terlepas dari fakta bahwa itu bukan mekanisme indikator untuk 
memantau komitmen pemerintah dalam menjalankan visi dan misinya terhadap 
perkembangan nasional.
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““Indonesia sebagai negara hukum memang 
telah memberikan suatu kepastian hukum 
dalam hal berkaitan dengan lingkungan 
hidup itu sendiri, terlihat dalam beberapa 
pasal, seperti Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 
33 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945”
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REFORMULASI PENGATURAN GREEN 
CONSTITUTION DALAM KONSTITUSI DI 
INDONESIA MENUJU ARAB PEMBARUAN

Alif Rahman28

PENDAHULUAN

Lingkungan adalah suatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan sang pencipta 
dan yang maha esa, guna mahluk hidup mendapatkan kualitas peningkatan 
hidup serta sebagai tempat daripada keberlangsungan hidup dari mahluk 

hidup itu sendiri.29 Eksistensi suatu alam dan seluruh benda-benda yang terkandung 
di dalamnya itu sendiri adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.30

Saat ini saja permasalahan yang tengah dihadapi dunia semakin bervariasi 
dan merupakan permasalahan yang rumit untuk diselesaikan dengan satu sudut 
pandang saja. Penduduk bumi saat ini dihadapkan pada permasalahan, semisalnya 
saja pemanasan global, meluasnya gurun, gangguan pada lapisan ozon, hutan hujan 
tropis, krisis keragaman hayati, serta udara dan air yang dicemari oleh polusi. 
Semua masalah tersebut dapat mengakibatkan seluruh elemen dari mahluk hidup 
sulit bertahan hidup secara baik dalam lingkup lokal atau pun global.31 Hal tersbeut 
sejalan dengan pendapat dari William R. Cline, yang mengutarakan pendapat nya 
terkait dengan efek rumah kaca. Menurutnya, sejak menghimpunya karbon dioksida 
pada atmosfer, pada dasarnya tidak dapat diubah selama berabad-abad, dan dalam 
menyelenggarakan suatu analisis kebijakan pemanasan global, harus dengan 
pertimbangan periode 250 hingga 300 tahun.32

Di Indonesia sendiri yang merupakan negara hukum sudah barang tentu memiliki 
suatu produk hukum dalam mengatasi permasalahan lingkungan tersebut dan juga 
sebagai payung hukum atau kepastian hukum yang berkaitan dengan lingkungan. 

28  Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
29 So Woong Kim, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan 
Hidup, Tesis, 2009, Him 1.
30 Hasri, Lingkungan Dalam Persfektif  Hadis, Kelola: Journal Of Islamic Education 
Management, Vol.2, No.l, 2017, Him 16.
31 Abd. Syakur, Education For Sustainable Development (Esd) Sebagai Respon Dari Isu Tantangan 
Global Melalui Pendidikan Berkarakter Dan Berwawasan Lingkungan Yang Diterapkan Pada 
Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Dan Kejuruan Di Kota Malang, Edu Science, Vol 1, No 1, 
2017, Him 38.
32 William R. Cline, The Economics Of Global Warming, Energy Studies Review, Vol. 4, No.3, 
1992, Him 307.
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33  Muhammad Insa Ansari, Implikasi Pengaturan Lingkungan Hidup Terhadap Peraturan 
Perundangundangan Dalam Kegiatan Bisnis (Perspektif Konstitusi), Jurnal Konstitusi, Vol
11, No 2, 2014, Him 279.
34 Ibid, 281.
35 Maret Priyanta, Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) Di Indonesia Sebagai 
Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jurnal 
Konstitusi, Volume 7, Nomor 4, 2010, 117.

Pemahaman atau persoalan terkait dengan lingkungan terdapat pada dalam alinea 
keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang pada dasarnya terdapat 
kewajiban dari bangsa Indonesia ini dalam melindungi seluruh insan Indonesia 
dalam lingkungan hidup Indonesia untuk kebahagiaan segenap umat manusia 
atau seluruh rakyat Indonesia.33 Selanjutnya pengaturan yang berkenaan dengan 
lingkungan terdapat pada beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah disebutkan dalam 2 pasal yang berbeda, 
yang dimana terdiri atas 3 ayat, yakni Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) dan 
(4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.34

Karena Pasal 28 H ayat (1) serta Pasal 33 ayat (3) dan (4) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi, sudah pastinya 
hal tersebut memberikan suatu gambaran atas keseluruhan sistem daripada negara, 
seperti yang dikatakan K.C. Wheare. Lainnya, berdasarkan C.F. Strong, konstitusi 
adalah sautu himpunan dari asas dan prinsip dari kekuasaan pemerintahan. herman 
heller berpendapat bahwassannya konstitusi itu sendiri mengalami proses tahapan 
perkembangan yang terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu:

1. Konstitusi dapat dicermati sebagai kontemplasi dari kehidupan poiltik 
suatu masyarakat dan kenyataan sosiologis dan politis serta belum 
merupakan pengertian hukum;

2. Suatu kaidah yang kaidah yang ada pada kehidupan masyarakat yang 
merupakan satu kesatuan dan belum menjadi hukum yang tertulis;

3. Konstitusi merupakan dasar hukum tertulis dari suatu negara apabila 
apabila terdapat penulisan kedalam naskah tertulis, dan merupakan hukum 
tertinggi.35

Konstitusionalisasi terhadap lingkungan hidup yang dimuat dalam konstitusi 
dari suatu negara merupakan bagian yang terpenting dalam menjamin hak asasi. 
Konstitusi dianggap menjadi hal yang penting karena merupakan hukum tertinggi, 
sebagai supreme law of the land yang menjadi tujuan, alat ukur serta menjadi 
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pedoman atas segala kehidupan bernegara serta berbangsa. Dan berkaitan dengan 
lingkungan itu sendiri telah termuat kedalam konstitusi Indonesia pada saat dilakukan 
amandemen UUD 1945.36 Permasalahannya adalah masih terdapat kritikan atau 
catatan atas konstitusi yang berkaitan dengan lingkungan tersebut.

PEMBAHASAN
Dalam konstitusi di Indonesia itu sendiri telah termuat yang berkaitan dengan hak 

asasi manusia tentang hak atas lingkungan hidup tepatnya pada pasal 28H Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada saat Amandemen Kedua 
Tahun 2000 yang menyatakan menyatakan bahwa “setiap orang berhak mendapatkan 
lingkungan hidup yang sehat”, akan tetapi terdapat catatan, bahwa pengaturan pada 
pasal 28 H ayat (1) tersebut masih dirsakan belum rigid, dan masih dinilai abstrak 
terhadap pelaksanaan nya. Jika melihat konstitusi lainnya sebagai perbandingan atas 
pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
yang merupakan sama-sama konstitusi atas lingkungan, yaitu pasal 1 Chapter Right 
of Nature dari konstitusi Ekuador, maka merupakan hal yang berbeda. Sedangkan 
Indonesia itu sendiri bukannya tidak mengatur, akan tetapi terkait dengan pengaturan 
dalam konstitusi tersebut masih dinilai kurang penjabaran.37

Apabila dicermati kembali, terdapat sesuatu yang menarik dari apa yang 
termuat dalam konstitusi Ekuador, yakni berhubungan dengan subyek hukum 
lingkungan. Bahwa dalam konstitusi Ekuador itu sendiri mengakui lingkungan atau 
alam sebagai subyek hukum. Sedangkan di Indonesia dalam konstitusi Indonesia 
sendiri pengaturannya tidak memuat sama seperti halnya konstitusi Ekuador yang 
menjadikan lingkungan sebagai subyek hukum. Akan tetapi, konsep lingkungan yang 
dijadikan subyek hukum justru berkembang pada tataran praktis yaitu dalam tataran 
yurisprudensi. Sebagai subyek hukum, lingkungan diartikan memilki kewajiban 
serta hak, seperti melakukan tuntutan atau gugatan dalam konsep legal standing.38

Melihat serta mendalami dari sejarah terciptanya pasal 28H ayat (1) 
tidak ditemukan yang berkaitan pada pendekatan lingkungan. Perdebatan dan 
pertimbangan terkait lahirnya pasal ini berorientasi dengan pendekatan tata negara 
saja, pendekatan ekonomi, kebebasan pers, penyelesaian kasus pelanggaran HAM, 

36 I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Green Constitution Sebagai Penguatan Norma Hukum 
Lingkungan Dan Pedoman Legal Drafting Peraturan Daerah Dalam Rangka Praktik-Praktik Tata 
Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Daerah, Yustisia, Vol.l, No.l, 2012, Him 141.
37 Maret Priyanta, Loc. Cit, 126.
38 Ibid, Him 127.
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dan sebagainya. Bahwa dimauatnya terkait dengan kata lingkungan hidup dalam 
pasal tersebut memang dimaksudkan semata-mata sebagai kesejahteraan manusia 
saja. Pendekatan yang digunakan dalam melihat lingkungan sangat berorientasi 
ekonomis. Sebagaimana disampaikan Ichsan Tanjung sebagai perwakilan Ikatan 
Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dalam rapat dengar pendapat umum (RPDU):

““Kita mendengar bagaimana hasil-hasil hutan kita juga akan 
terkena hal semacam itu. Jadi, akan ada eco labelling di negara-
negara Eropa semacam itu. Dan jangan kaget kalau produksi kita 
akan dipertanyakan berdasarkan input-input yang disampaikan 
oleh LSM di sini ke luar negeri bahwa itu diproduksi secara 
melanggar HAM entah upahnya, entah fasilitas ini itu, kesehatan, 
wanita hamiI masih dipekerjakan. Saya kira contoh-contohnya 
akan semakin banyak. Jadi, yang kami mau garis bawahi di 
sini bahwa Bapak Ibu sekalian ekonomi pun tidak bisa lepas 
dari HAM dan demokrasi. Itu juga satu alasan mengapa kita 
memandang ada hat yang tidak benar, kalau itu dipercayakan 
pada penyelenggara yang sangat berkuasa dan bisa memainkan 
banyak hat. Jadi, serahkan kepada swasta tetapi dengan asumsi 
dasar hukum harus beriaku, dan dalam rangka memberlakukan 
hukum ini kita jangan keder dengan LSM, banyak fungsinya 
mereka itu.”

Begitulah gambaran daripada hubungan antara hak asasi manusia dengan 
lingkungan hidup yang termuat didalam pasal 28H ayat (1) tersebut. melihat 
daripada sisi inten original nya pasal 28H ayat (1) tersebut, pasal tersebut sebenarnya 
memang tidak diperkhususkan diberikan pada perlindungan hukum bagi lingkungan 
hidup. Jadi lingkungan hidup yang termuat dalam pasal 28H ayat (1) hanya 
melakukan jaminan dalam dimensi hak asasi manusia atas relasi sebagai instrument 
kesejahteraan. Persoalan daripada lingkungan hidup bukan lagi menjadi topik utama 
lagi dari bagian isu dari hak asasi manusia. Seharusnya negara yang berlandaskan 
pada hukum dapat memberikan akomodasi dalam kepentingan yang bersifat holistis 
yang berjangka Panjang dalam sebuah tingkat konstitusi. Sampai isu daripada 
lingkungan hidup itu sendiri menjadi suatu persoalan yang sangat diperlukan untuk 
dibahas khsusus serta tersendiri diluar selain dari persoalan hak asasi manusia itu 
sendiri.

Dengan begitu terdapat hal yang kontras apabila melihat dengan apa yang 
dilakukan di Ekuador. Ekuador merupakan salah satu negara yang sangat terlihat 
begitu serius berkaitan dengan lingkungan hidup, buktinya dapat terlihat atas 
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terbentuk nya Konstitusi Ekuador 2008.

Konstitusi Ekuador 2008 merupakan salah satu pembaruan atau pergeseran 
paradigma terhadap hak atas lingkungan hidup menjadi hak lingkungan hidup. 
Konstitusi Ekuador 2008 memberikan hak konstitusional terhadap lingkungan hidup 
itu sendiri sebagai salah satu subyek hukum, jadi bukan hanya manusia atau badan 
hukum saja yang sebagaimana kita umum tahu sebagai subjek hukum. Dengan 
masuk nya lingkungan hidup sebagai subyek hukum, maka lingkungan hidup dalam 
konteks dapat mengikuti pergaulan hukum di Ekuador. Selain itu juga Konstitusi 
Ekuador 2008 tersebut mengakui lingkungan hidup sebagai suatu eksistensi, selain 
daripada hak asasi manusia.39

Disisi lain, dalam green constitution di Indonesia mengadopsi juga terkait 
dengan asas kehati-hatian dengan menerapkan risk assessment, selain Perancis. 
Dan hal tersebut tidak menjadi persoalan yang terlalu penting diadakan. menurut 
Prof. Andri. G. Wibisana, S.H., LL.M., P.hD yang merupakan salah satu guru besar 
fakultas hukum Universitas Indonesia mengatakan bahwa asas kehati-hatian yang 
selama ini diterapkan oleh Indonesia dengan risk assessment, bukanlah hal yang perlu 
diadakan. bahwa asas kehati-hatian tidaklah memilki kewajiban untuk melakukan 
risk assessment dalam implementasinya. Menurut Prof. Andri G. Wibisana, S.H., 
LL.M., P.hD., risk assessment tidak memberikan saran atas hal tersebut ada dalam 
asas kehati-hatian. Akan tetapi, asas kehati-hatian harusnya dipandang sebagai 
sebuah usaha guna memperbaiki proses dalam pengambilan keputusan yang 
telah dilakukan selama ini, seperti berpura-pura sebagai proses yang ilmiah, tidak 
terciptanya demokratis serta proses nya yang tertutup.40

Selain itu juga yang berkaitan dengan asas kehati-hatian, negara mesti 
memberikan dorongan kepada setiap badan hukum dan orang guna melindungi 
alam dan harus memperkenalkan sikap penghormatan terhadap seluruh elemen 
dalam satu kesatuan ekosistem tidak diatur secara rigid dalam konstitusi dalam 
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan negara melindungi 
segenap tumpah darah Indonesia dan diatur pula dalam berbagai Undang-Undang di 
bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam hal negara harus menyelenggarakan 
asas kehati-hatian dan mengadakan pembatasan dalam semua aktivitas yang dapat 

39 Abdurrahman Supardi Usman, Lingkungan Hidup Sebagai Subjek Hukum: Redefinisi Relasi 
Hak Asasi Manusia Dan Hak Asasi Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Negara Hukum, 
Legality, Vol. 26, No. l, 2018, 12.
40 Andri G. Wibisana, Konstitusi Hijau Perancis: Komentar Atas Asas Kehati-Hatian Dalam 
Piagam Lingkungan Perancis 2004, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 3, 2011, Him 238.
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mengarah kepada perusakan ekosistem, pemusnahan spesies atau mengakibatkan 
perubahan secara permanen terhadap sirkuk alam di atur dalam Undang- Undang 
dan Peraturan-peraturan pemerintah yang lebih teknis seperti ketentuan mengenai 
kewajiban bagi kegiatan usaha untuk melakukan analisis mengenai dampak 
Lingkungan (AMDAL).

PENUTUP
KESIMPULAN
Indonesia sebagai negara hukum memang telah memberikan suatu kepastian 

hukum dalam hal berkaitan dengan lingkungan hidup itu sendiri, terlihat dalam 
beberapa pasal, seperti Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) dan (4) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi semua itu 
masih terdapat beberapa catatan serta kritikan untuk dijadikan pembaharuan dalam 
konstitusi.

Dibandingkan dengan Konstitusi hijau lainnya seperti Ekuador, Konstitusi 
hiaju di Indonesia ini masih terdapat beberapa catatan, kritikan serta masukan. 
Dalam konstitusi hijau di Indonesia itu sendiri bahkan ada yang menganggap kurang 
serius. Apabila melihat dari sisi inten original serta sejarah dari terciptanya nya 
pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Sebagai negara hukum, Indonesia tidak ada salah nya menjadikan lingkungan hidup 
sebagai subyek hukum sama seperti apa yang dilakukan dalam Konstitusi Ekuador 
2008. Disisi lain, asas kehati-hatian yang telah diterapkan di Indonesia perlu nya 
mengalami perubahan serta pembaruan, karena terdapat hal yang kurang sesuai 
dalam pelaksanaan tersebut, sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Andri G. 
Wibisana, S.H., LL.M., P.hD.
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““Pada aspek pajak pertambahan nilai 
(PPN) kedudukan perusahaan penyedia 
jasa layanan telekomunikasi dan penyiaran 
konten audio visual asing juga masih 
belum jelas”
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MENYOAL LAYANAN OVER THE TOP (OTT) PADA 
REGULASI PERPAJAKAN DIGITAL

DI INDONESIA

Fajar Nur Ramadhan Winandi, S.H.41

Tahun 2001 adalah tahun penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia, ada 
beberapa faktor yang mendasari hal tersebut, yang pertama adalah Demokrasi, baru 3 
tahun Indonesia mengalami perubahan di segala aspek terlebih sejak ekonomi perlahan 
mulai membaik, yang kedua adalah pola hidup, tahun tersebut adalah penanda awal 
dari dimulainya abad baru dalam sejarah perdaban manusia yaitu Abad ke-21, yang 
ketiga adalah transformasi sosial, tahun tersebut adalah masa dimana masyarakat 
sedang memetik dari peninggalan prog ram-prog ram orde baru seperti pemerataan 
pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis dan kebijakan publik yang terbuka 
bagi investasi asing, program-program yang dijalankan pemerintah pada tahun 70-an 
hingga 90-an tersebut mulai dinikmati oleh masyarakat indonesia yang melek huruf 
dengan pendidikan setara SMU yang aktif dalam kegiatan ekonomi bercorak industri 
pada 2001, padatnya mobilitas penduduk dan banyaknya masyarakat desa pindah 
ke kota - kota besar serta daerah khusus kawasan industri seperti batam dan lainya, 
membuat kebutuhan komunikasi beralih kelas dari kebutuhan sekunder atau bahkan 
tersier perlahan menuju kebutuhan primer, sektor komunikasi memegang peranan 
penting bagi masyarakat utmanya yang berkerja di sektor industri, pabrik, bahkan 
pertanian dan perikanan.

Masyarakat mulai mengenal produk digitalisasi yaitu telepon genggam, sebuah 
alat yang mobile dan modern dapat digunakan untuk mengirim pesan teks, dan 
pesan suara dan hanya dapat dibeli pada kisaran harga 1-5 juta rupiah pada saat 
itu (rata-rata gaji buruh adalah 300.000-1200.000 per bulan) perangkat semahal 
itu yang bahkan bisa berharga 5 kali dari upah pegawai ternyata laris di Indonesia, 
sebenarnya sejak 90-an beberapa masyarakat kelas menengah keatas sudah akrab 
dengan komputer yang harganya lebih mahal namun perangkat tersebut tidak mobile 
dan butuh sistem yang rumit untuk di operasikan sebagai alat komunikasi, namun 
telepon genggam memberikan hal yang lain, meskipun harga telepon genggam sudah 
mahal namun ternyata agara kartu teleponnya juga mahal dibungkus dengan wadah 
logam dilengkapi berbagai buku panduan seperti barang mewah. Pada zaman itu 
mungkin hanya kelas pekerja kalangan atas yang memakai telepon genggam namun 

41 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya



29

sejak saat itu sebenarnya sudah bisa di prediksi bahwa sektor komunikasi adalah 
sektor strategis dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekaligus pertanda bahwa 
kelak komunikasi akan menjadi salah satu dari beberapa lini bisnis besar di Indonesia 
dan ternyata anggapan itu BENAR.

Perlahan menuju 2010 hingga 2020 Indonesia terus mengalami suatu fenomena 
yang kelak akan disebut sebagai bonus demografi, angka kelahiran yang tinggi, di 
susul dengan dibukanya banyak fasilitas perekonomian, industrialisasi terjadi di 
setiap tempat, membuat gaya dan pola hidup masyarakat berubah dari pola hidup 
tradisional ke modern sehingga menciptakan suatu fenomena sosial bahwa memiliki 
perangkat teknologi adalah sutau hal yang penting dan bisa dianggap menaikan 
status sosial, tentu perangkat-perangkat teknologi seperti telepon genggam ini 
tidak dapat bekerja sendirian, di dalamnya terdapat sistem perangkat lunak yang 
tersu di perbaharui hingga memunculkan perusahaan-perusahaan multinasional 
yang berfokus pada pengembangan perangkat lunak dengan menciptakan aplikasi-
aplikasi yang bahkan harus digunakan dalam telepon genggam karena tanpa aplikasi 
tersebut pengguna tidak akan mendapatkan fungsi dari telepon genggam tersebut. 
Dengan eskpansi teknologi sedemikian rupa maka pola hidup masyarakat indonesia 
berubah, namun sayangnya pemeritan belum sadar akan hal tersebut, padahal 
sektor teknologi dan digital merupakan sumber pajak baru, pada 2008 pemerintah 
melakukan pembaharuan Undang-Undang Pajak Penghasilan melalui UU No 36 
Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dan didalamnya termaktub bahwa subjek 
pajak penghasilan juga meliputi perangkat komputer yang masuk dalam kategorisasi 
BUT (Bentuk Usaha Tetap) yaitu badan usaha yang ada di dalam negeri namun 
dimiliki orang asing, permasalahanya peraturan yang demikian hanya mensyaratkan 
adanya place of business yang berarti kehadiran fisik. Hal tersebut baru terlihat 
sebagai problematika ketika tahun 2012 kemunculan smartphone murah yang di 
pelopori oleh Samsung, membuat masyarakat menggunakan berbagai layanan 
over the top seperti aplikasi-aplikasi yang meyediakan layanan konten audio visual 
mulai dari mesin pencarian google hingga layanan turunanya dan berbagai produk 
game online, maraknya penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut menjadi pertanyaan 
mengingat owner atau pemilik perusahaan over the top seringkali diekspos dalam 
berbagai media bahwa mereka memiliki kekayaan yang banyak, lantas bagaimana 
dengan pajaknya? Utamanya pajak kepada pemerintah Indonesia sebagai negara 
dengan jumlah pengguna internet aktif yaitu 202,6 juta dari 267 juta penduduk.

Untuk menjawab persoalan diatas maka kita harus melakukan penelitian undang-
undang terlebih dahulu, apakah ada undang-undang yang sudah siap menyasar 
sektor over the top?. Hingga tahun 2022 Peraturan perundang-undangan di Indonesia 
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belum ada yang secara spesifik mengatur khusus tentang pajak perusahaan penyedia 
jasa layananan telekomunikasi dan penyiaran konten audio visual dan belum ada 
peraturan perundang-undangan yang mengatur pajak perusahaan asing secara umum 
yang telah beradaptasi dengan upaya upaya penghindaran pajak. Oleh karena itu 
hingga saat ini peraturan terkait pengenaan pajak bagi perusahaan penyedia jasa 
layananan telekomunikasi dan penyiaran konten audio visual asing masih parsial dan 
tidak komperhensif. Perusahaan penyedia jasa telekomunikasi dan penyiaran konten 
audio visual asing di Indonesia dikategorikan sebagai Penanaman Modal Asing 
karena untuk melakukan kegiatan usaha di Indonesia mereka adalah badan usaha 
melakukan penanaman modal berupa infrastruktur jaringan.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang 
penanaman modal berbunyi:

“
“Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas 
berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam 
wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh 
undang- undang.”42

Sehingga sudah seharusnya Perusahaan penyedia jasa telekomunikasi dan 
penyiaran konten audio visual asing di Indonesia mendirikan bentuk usaha di 
Indonesia agar dapat dikenai pajak. Namun hanya 4 dari semua jasa telekomunikasi 
dan penyiaran konten audio visual asing di Indonesia yang memiliki status sebagai 
“Perseroan Terbatas/PT” di Indonesia yaitu:

A. Google
B. Facebook
C. Twitter
D. Yahoo

Sedangkan pada upaya pemungutan pajak Berdasarkan Undang-undang nomor 
36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, subjek pajak penghasilan diatur pada pasal 
2 ayat (1) yang berbunyi:

“Yang menjadi subjek pajak adalah:

A. 1. Orang Pribadi;

42 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 67
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43 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, 
diaskes pada3 agustus 2021 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIATAHUN 2008 
NOMOR 133

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang berhak;

B. Badan;

C. Bentuk Usaha Tetap.”

Adapun pengertian dari bentuk usaha tetap terdapat pada pasal 2 ayat (5) yang 
berbunyi:

“

“

“Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh 
orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang 
pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus 
delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, 
dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di 
Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di 
Indonesia”.

“Suatu bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu 
tempat usaha (place of business) yaitu fasilitas yang dapat berupa 
tanah dan gedung termasuk juga mesin-mesin, peralatan, gudang 
dan komputer atau agen elektronik atau peralatan otomatis 
(automated equipment) yang dimiliki, disewa, atau digunakan 
oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan 
aktivitas usaha melalui internet. Tempat usaha tersebut bersifat 
permanen dan digunakan untuk menjalankan usaha atau 
melakukan kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat 
tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat 
kedudukan di Indonesia”.

Ketentuan tersebut diperjelas bahwa BUT yang berlaku bagi Perusahaan 
penyedia jasa telekomunikasi dan konten audio visual terdapat pada pasal 2 ayat 
(5) huruf “p” undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang 
pajak penghasilan43 yaitu “komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis 
yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik 
untukmenjalankan kegiatan usaha melaiui internet.”

Adapun kriteria suatu Perusahaan asing dapat dikategorikan memiliki BUT, 
sebagaimana penjelasan pasal 5 Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 adalah:
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Dengan peraturan yang demikian Pemerintah Indonesia hanya dapat menarik 
pajak kepada penyedia layanan telekomunikasi dan konten audio visual asing tersebut 
di Indonesia yang memiliki “Place of Business’ di Indonesia, namun tidak dapat 
melakukan penarikan pajak perusahaan asing penyedia layanan telekomunikasi dan 
konten audio visual yang tidak memiliki “Place of Business’ seperti kantor/gedung 
di Indonesia serta pajak dari keseluruhan kegiatan perusahaan termasuk transaksi 
elektronik, biaya penyediaan jaringan internet oleh perusahaan BUMN seperti 
telkomsel dan banyak aspek lain yang dipakai perusahaan asing penyedia layanan 
telekomunikasi dan konten audio visual di Indonesia, mengingat operator penyedia 
jaringan internet menyediakan Bandwith atau batasan maksimal transfer data melalui 
jaringan internet yang sebagian besar dari penggunaan bandwith tersebut di gunakan 
untuk mengakses layanan telekomunikasi dan konten audio visual atau OTT (Over 
The Top).44 Namun pada tahun 2021 pemerintah indonesia menerbitkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 46 tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran 
atau disebut sebagai PP POLTESIAR.45 Peraturan tersebut pada pasal 15 ayat (1) 
dinyatakan bahwa pelaku usaha baik nasional maupun asing yang menjaiankan 
usaha melalui internet harus menyelenggarakan usaha secara adil, wajar dan “non 
diskriminatif”, penjelasan mengenai pasal 15 ayat (1) mencantumkan bahwa 
ketentuan tersebut berlaku untuk perusahaan penyedia layanan telekomunikasi dan 
penyiaran konten audio visual asing atau perusahaan OTT (Over The Top) dan biaya 
penyelenggaraan kegiatan usaha termasuk pamasangan instalasi internet masuk 
dalam kategori penerimaan negara bukan pajak apabila merujuk pada pendapat 
pakar kemenkominfo pasal tersebut mengharuskan perusahaan penyedia layanan 
telekomunikasi dan penyiaran konten audio visual menjalin kerjasama dengan 
perusahaan jaringan telekomunikasi dalam negeri agar beban penggunaan bandwith 
yang disediakan oleh perusahaan jaringan teleokomunikasi dalam negeri dapat 
berkurang.46 Namun meski demikian tetap bahwa perusahaan penyedia layanan 
telekomunikasi dan penyiaran konten audio visual asing tidak membayar pajak atas 
kegiatan usaha melalui internet. Sehingga pengaturan dengan model tersebut tidak 
memberikan asas keadilan atau level playing field yang sama dengan perusahaan 
penyedia jasa telekomunikasi dan penyiaran konten audio visual asing lokal.

44

45 Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2021 tentang Pos, 
Telekomunikasi dan Penyiaran
46 Daniela, “Pakar: PP Postelsiar Kurangi Beban Bandwidth Gede Netflix dkk” diakses dari 
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210225204126-213-611085/pakar-pp-postelsiar-
kurangi-beban-bandwidth-gede-netflix-dkk. Pada 10 agustus 2021
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47 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor. SE04/PJ/2017

Pada aspek pajak pertambahan nilai (PPN) kedudukan perusahaan penyedia 
jasa layanan telekomunikasi dan penyiaran konten audio visual asing juga masih 
belum jelas, hanya ada beberapa layanan penyiaran konten audio visual asing yang 
dikenakan PPN yaitu layanan streaming Netflix, sedangkan status perusahaan 
penyedia jasa layanan telekomunikasi dan penyiaran konten audio visual asing 
sebagai pengusaha kena pajak (PKP) juga tidak ada.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (5) UU Nomor 36 tahun 
2008 maka dapat dipastikan bahwa perusahaan penyedia jasa layanan telekomunikasi 
dan penyiaran konten audio visual asing sebagai subjek pajak luar negeri, hal 
tersebut diperjelas oleh Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE04/PJ/2017 tgl 
6 Februari 2017 tentang penentuan Badan Usaha Tetap (BUT) bagi Subjek Pajak 
Luar Negeri (SPLN) yang menyediakan layanan aplikasi dan/atau layanan konten 
internet47, SE tersebut di terbitkan dengan tujuan memberikan kesetaraan antara 
Perusahaan penyedia jasa layanan telekomunikasi dan penyiaran konten audio 
visual asing dengan lokal, dan merupakan turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) 
No. 44 tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha 
Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal yang pada 
bagian lampiran terdapat prioritas terhadap bidang usaha penyelengaraan jaringan 
telekomunikasi masuk kedalam KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) 
membagi perusahaan penyedia jasa layanan telekkomunikasi dan penyiaran konten 
audio visual menjadi 5 bidang usaha yaitu:

A. Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Layanan
B. Jasa Akses Internet (Internet service provider)
C. Jasa Sistem Komunikasi Data
D. Jasa Internet Telepon Untuk Keperluan Publik
E. Jasa Interkoneksi Internet (NAP), Jasa Multimedia Lainnya

Pengaturan tersebut tentu memperkuat Pasal 2 ayat (5) huruf p Undang- 
undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan  yang menyatakan bahwa 
komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau 
digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan 
usaha melalui internet adalah BUT (Bentuk Usaha Tetap) sehingga menjadi dasar 
bahwa perusahaan penyedia jasa layanan telekomunikasi dan konten audio visual 
asing di Indonesia, namun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor se-04/
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pj/2017 TENTANG penentuan Bentuk Usaha Tetap Bagi Subjek Pajak Luar Negeri 
Yang Menyediakan Layanan Aplikasi dan/atau Layanan Konten Melalui Internet 
menjelaskan klasifikasi Bentuk Usaha Tetap (BUT) bagi perusahaan penyedia jasa 
layanan telekomunikasi dan penyiaran konten audio visual asing, sebagaimana 
disebutkan pada huruf “D” yaitu keberadaan BUT harus tetap dan permanen, harus 
BUT berupa tempat, instalasi, fasilitas bangunan. Kententuan pada huruf “E”,  
disebutkan bahwa server dapat diakui sebagai BUT sepanjang SPLN (Subjek Pajak 
Luar Negeri) menggunakan server tersebut sebagai kegiatan utama dalam berusaha, 
namun terdapat permasalahan yaitu, untuk mengetahui besaran pajak yang akan 
di bebankan dari penghasilan yang diterima perusahaan, laporan keuangan lalu 
lintas (traffic) di internet perusahaan penyedia jasa layanan telekomunikasi dan 
penyiaran konten audio visual harus menempatkan sebagian atau penuh server-nya 
ke dalam data center (pusat pengelolaan data) di Indonesia, sehingga meski server 
diakui sebagai BUT tetap harus ada intalasi (Places of Business) dalam rangka 
menempatkan server kedalam data center yang berbentuk fisik di Indonesia. Oleh 
karena itu perusahaan penyedia jasa layanan telekomunikasi dan penyiaran konten 
audio visual asing yang tidak ada BUT nya di indonesia dan memiliki intalasi fisik di 
Indonesia tetap tidak dapat di kenakan pajak.

Apabila dilakukan penelitian lebih dalam tentang pajak perusahaan penyedia 
jasa layanan telkomunikasi dan konten audio visual asing di Indonesia, maka terdapat 
banyak peraturan perundang-undangan yang diberlakukan dan memiliki implikasi 
hukum yang sama, padahal target pemerintah pada dikemukakan bahwa pemerintah 
akan mengupayakan pemungutan pajak pada peruasahaan penyedia jasa layanan 
telkomunikasi dan konten audio visual asing di indonesia namun hingga kini peraturan 
perundang-undangan yang dibentuk tidak mendukung target tersebut karena pada 
faktanya hanya perusahaan perusahaan penyedia jasa layanan telekomunikasi dan 
konten audio visual asing yang memiliki BUT di Indonesia saja yang dapat dikenakan 
pajak. Apabila dilihat dari model pengaturan pajak bagi perusahaan asing dan 
banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pajak perusahaan 
penyedia jasa layanan telekomunikasi dan konten audio visual asing di indonesia, 
maka dapat diketahui bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur pajak 
perusahaan penyedia jasa layanan telekomunikasi dan konten audio visual asing di 
indonesia tidak tepat sasaran, terlalu banyak dan tidak menenuhi prinsip efisiensi 
hukum, sejak 2007 hingga 2022 telah pemerintah menerbitkan 12 ketentuan tentang 
pajak perusahaan internet asing yang terdiri dari 3 Undang- Undang, 2 PP,1 Perpres, 1 
Permen dan 2 SE namun semua ketentuan tersebut tidak dapat mencapai sasaran, dan 
hingga saat ini pajak perusahaan penyedia jasa telekomunikasi dan penyiaran konten 
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audio visual asing/Over The Top (OTT) belum dapat dipungut karena banyaknya 
tumpang tindih peraturan seperti ketentuan UU PPH dan UU KKSK tentang BUT, 
kepentingan sektoral yang terjadi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian 
Perdagangan berakibat munculnya Permendag No. 50 tahun 2020 yang menyatakan 
setiap perusahaan asing harus terdaftar. Padahal pemeritah menyetakan berkomitmen 
untuk menarik pajak perusahaan penyedia jasa telekomunikasi dan penyiaran konten 
audio visual asing apalagi Indonesia juga masuk dalam Organisation for Economic 
Co-operation and Development (OECD) yang saat ini berfokus membahas pajak 
penghasilan dalam rangka mengenakan pajak tersebut terhadap pelaku usaha pajak 
perusahaan penyedia jasa telekomunikasi dan penyiaran konten audio visual asing 
atau Over the Top (OTT)
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Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak 
penghasilan, diakses pada 3 Agustus 2021 LEMBARAN NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 133
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““Hasil konsultasi publik dapat menjadi 
pertimbangan untuk mengambil 
keputusan. Pembentuk peraturan dapat 
menjelaskan kepada masyarakat hasil 
keputusan yang diambil berdasarkan 
pertimbangan-pertimbangan yang ada.”
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QUO VADIS OMNIBUS LAW DALAM 
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PASCA 
PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 
13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 
2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN 

PERUNDANG-UNDANGAN

Lisa Nur Azizah50

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan konsep negara 
hukum, pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan instrumen yang 
diperlukan dalam mendukung tercapainya arah dan tujuan pembangunan hukum 
nasional yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dengan 
memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Disharmonisasi dan tumpang tindih peraturan perundang-undangan menjadi hal 
yang tidak bisa dihindarkan dalam sistem pembentukan hukum di Indonesia. Sejak 
Oktorber 2014 hingga 2018 tercatat ada sekitar jumlah 7.621 peraturan menteri 
sedangkan peraturan presiden yang dihasilkan selama 4 tahun terakhir hanya 765 dan 
peraturan pemerintahan sebesar 452.51 Hyper Regulations disebutkan oleh Richard 
Susskind sebagai persoalan “bawaan” negara hukum.52 Hal ini tentunya memberikan 
sebuah ketidakefektifan bakan tidak adanya implementasi yang sesuai dengan 
semangat penyusunan undang-undang yang berkaitan. Untuk itu pada tahun 2019, 
cabinet Jokowi dalam rencana strategisnya yakni peningkatan investasi, membuat 
suatu terobosan dengan melakukan simplifikasi peraturan dalam penyusunan 
perundang-undang menggunakan metode Omnibus Law.

Konsep Omnibus Law bukan merupakan hal yang benar-benar baru dalam 
dunia pembentukan peraturan perundang-undangan. Konsep ini telah banyak 

50  Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
51 Ricca Anggraeni and Cipta Indra Lestari Rachman, “Omnibus law in Indonesia: Is That the 
Right Strategy?,” 2020.
52 Eka NAM Sihombing and Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, “Implementasi Penggunaan 
Kecerdasan Buatan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah,” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 
(2020): 421



39

53 Agnes Fitryantica, “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep 
Omnibus law,” Gema Keadilan (2019): 303

mengilhami para pembentuk undang-undang di negara-negara yang bermatra anglo 
saxon (Common Law Sistym). Bahkan beberapa negara yang menganut sistem 
hukum Eropa Kontinental (Civil Law Sistym) juga telah menggunakan metode ini, 
negara – negara tersebut diantaranya : Amerika Serikat (The Omnibus Actof June 
1868, The Omnibus Actof February 22,1889), Kanada (Criminal Law Amandment 
Act, 1968- 69), Philipine (Tobacco Regulation Act of 2003), Argentina, Australia, 
Austria, Belgium, Canada, Chile, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, 
France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Latvia, 
Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta ,The Netherlands, New Zealand, 
Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovak Republic, Slovenia, Spain, 
Sweden, Switzerland, Taiwan, dan Thailand.53

Output dari usaha pemerintah untuk melakukan simplifikasi pengaturan ini 
adalah lahirnya Omnibus Law Cipta Kerja pada tahun 2020. Salah satu dampak 
yang terjadi pasca penetapan Undang-Undang Cipta Kerja adalah penyesuaian 
kewenangan serta regulasi yang ada di tingkat pemerintah daerah. Yang pada saat itu 
belum Indonesia belum memiliki dasar hukum secara yuridis pelaksanaan metode 
Omnibus Law dalam penyusunan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 memberikan legitimasi terhadap metode Omnibus Law dalam 
pembentukan peraturan perundang-undangan (salah satunya adalah UU Cipta Kerja). 

Upaya dalam mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan 
yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dibutuhkan penataan dan perbaikan 
mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sejak tahap perencanaan, 
penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan hingga pengundangan. 
Penataan dan perbaikan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan, selain merupakan tindak lanjut dari Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020, juga sebagai penyempurnaan 
terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Salah satu substansi yang perlu diatur 
dalam Undang-Undang tersebut adalah menambahkan metode Omnibus Law. 

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 ini nantinya memberikan 
legitimasi bagi seluruh hierarki perundang-undangan untuk dapat menggunakan 
metode Omnibus dalam penyusunannya. Berbunyi dalam pasal Pasal 64 UU 
13/2022, Metode omnibus, dapat digunakan untuk menambahkan materi baru, 
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mengubah materi yang ada, dan/atau mencabut ppuu yang jenis dan hierarkinya sama 
dengan menggabungkan ke dalam satu peraturan perundang-undangan untuk tujuan 
tertentu. Rancangan Peraturan Daerah yang menggunakan medode omnibus harus 
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.54 Dalam ketentuan pasal 64 UU 13/2022 
nantinya, maka Pemerintah Daerah dan DPRD akan dapat melakukan penyusunan 
Peraturan Daerah mengunakan metode Omnibus Law.

Peraturan Daerah sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan maka 
pembentukannya harus mengikuti tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan. Mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan 
pengundangan. Setelah Peraturan Daerah berlaku, dalam pelaksanaannya Peraturan 
Daerah juga dilakukan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan.

Semangat lahirnya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 ini adalah 
memasukkan konsep Omnibus Law sebagai metode dalam penyusunan perundang-
undangan. Hal ini sebagai obat bagi obesitas peraturan yang ada di Indonesia. 
Tentunya perubahan tersebut menimbulkan banyak sekali aspek aspek perubahan 
dalam Pemerintahan Daerah secara formil. Pendapat penulis, akan memungkinkan 
bahwa Peraturan Daerah dapat disusun menggunakan Metode Omnibus Law. 
Sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah efektif apabila nantinya Peraturan 
Daerah menggunakan metode Omnibus? Ketentuan pada pasal Pasal 97B ayat 1 UU 
13/2022 berbunyi:

“
“Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan 
secara elektronik.”

Dimana dalam ketentuan tersebut memberikan dampak dalam pembentukan 
peraturan perundang-undangan (termasuk perda) dapat dilakukan secara elektronik 
dan juga menggunakan tanda tangan elektronik. Penyelenggaraan tanda tangan 
elektronik harus tersertifikasi oleh lembaga yang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk secara 
elektronik mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan peraturan perundang-
undangan yang dibentuk secara manual. Hal ini merupakan bagian dari semangat 
adanya partisipasi masyarakat dalam penyusunan perundang-undangan. 

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan 
(termasuk perda) dapat dilakukan secara lisan dan/atau tertulis, daring dan/atau 

54 Pasal 42A UU 13/2022



41

luring, dengan menginformasikan NA dan rancangan peraturannya. Pembentuk 
peraturan perundang-undangan dapat melakukan konsultasi publik. Hasil konsultasi 
publik dapat menjadi pertimbangan untuk mengambil keputusan. Pembentuk 
peraturan dapat menjelaskan kepada masyarakat hasil keputusan yang diambil 
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada.55

Tantangan yang akan di hadapi daerah nantinya, diantaranya: dinamika 
perubahan peraturan di tingkat nasional yang cepat tidak segera di respon oleh 
Pemerintahan Daerah; Penyiapan regulasi di daerah yg kurang responsive; 
Keterbatasan SDM di Pemerintahan Daerah; Keterbatasan anggaran di APBD; 
dan Setiap penyusunan regulasi daerah (Peraturan Daerah) harus terdaftar di SIPD. 
Sehingga hal ini menyebabkan kurang fleksibel penyusunan Peraturan Daerah. Oleh 
karena itu, pengawalan pelaksanaan Undang-Undang No 13 tahun 2022 perlu secara 
komprehensif di awasi bersama. Agar nantinya, semangat pengesahan Undang-
Undang ini nantinya, tidak akan membawa dampak yang merugikan masyarakat.

55 Pasal 96 UU 13/2022.
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““Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 
salah satu jenis fintech yang menjadi 
primadona adalah equity crowdfunding 
atau layanan urun dana”
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FORMULASI MEKANISME ASISTENSI LANJUTAN 
REGULATORY SANDBOX PADA EQUITY 

CROWDFUNDING SEBAGAI UPAYA
AKSELERASI USAHA

MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Muhammad Daffa Alfandy56

PENDAHULUAN

Salah satu bukti konkret adanya transformasi digital di bidang layanan 
keuangan adalah munculnya financial technology (fintech). Financial 
Stability Board’s (FBS) mendefinisikan fintech sebagai sebuah inovasi 

layanan keuangan yang didukung oleh akselerasi perkembangan teknologi yang 
dapat menghasilkan pembaharuan model serta proses bisnis, aplikasi, ataupun 
suatu produk yang berkaitan dengan layanan jasa keuangan.57 Hadirnya fintech 
pada perkembangannya tidak hanya memberikan manfaat kepada konsumen saja, 
namun turut memberikan manfaat kepada para pelaku usaha bahkan pemerintah. 
Pemanfaatan fintech dapat menghadirkan penyederhanaan proses transaksi jual beli 
hingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui inklusi keuangan nasional. 
Menurut laporan dari State of Finance App Marketing di tahun 2021, Indonesia 
menduduki peringkat ketiga sebagai negara dengan instalansi aplikasi keuangan 
terbanyak di bawah India dan Brazil. Selain itu, menurut data yang diperoleh United 
Overseas Bank (UoB), akumulasi perusahaan fintech di Indonesia terus mengalami 
peningkatan di setiap tahunnya. Pada 2019, jumlah perusahaan fintech di Indonesia 
sebanyak 691 perusahaan, kemudian naik menjadi 758 perusahaan di tahun 2020, 
dan mengalami peningkatan kembali di tahun 2021 menjadi 785 perusahaan atau 
mengalami peningkatan sebesar 3,56%.58

56  Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
57 Financial Stability Board. (2019). “FSB Report Assesses FinTech Developments and Potential 
Financial Stability Implications. https://www.fsb.org/2019/02/fsb-report-assesses-fmtech- 
developments-and-potential-financial-stabilitv-implications/. Diakses pada 19 Juni 2022.
58 Kamadi. A. (2021). “Jumlah Fintech di Indonesia Terus Meningkat hingga 2021”, https://
dataindonesia.id/digitaFdetaiFimnlah-fintech-di-indonesia-terus-meningkat-hingga-2021. 
Diakses pada 19 Juni 2022.
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Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), salah satu jenis fintech yang menjadi 
primadona adalah equity crowdfunding atau layanan urun dana. Dalam Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 5 7/POJK. 04/2020 tentang Penawaran 
Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi, layanan urun 
dana adalah penyelenggaraan layanan penawaran efek yang dilakukan oleh 
penerbit untuk menjual efek secara langsung kepada pemodal melalui jaringan 
sistem elektronik yang bersifat terbuka. Sejalan dengan norma tersebut, equity 
crowdfunfing merupakan suatu alternatif permodalan yang dalam penghimpunan 
dananya melibatkan masyarakat luas atau dalam artian lain ‘penggalangan dana 
sosial’. Kehadiran jenis fintech ini dirasa mampu menjadi jawaban atas permasalahan 
permodalan yang sering dialami oleh usaha mikro, kecil, dan mengengah (UMKM) 
karena menawarkan proses pendanaan dengan cara mudah dan efisien.

Sebelum menjalankan kegiatan usahanya, seluruh perusahaan fintech termasuk 
perusahaan yang terjun dibidang layanan equity crowdfunding, wajib untuk 
mengikuti mekanisme regulatory sandbox (ruang uji coba terbatas) sebagai bentuk 
perlindungan kepada konsumen yang diberikan oleh pemerintah. Menurut Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK. 02/2018, regulatory sandbox 
adalah mekanisme pengujian yang dilakukan untuk menilai keandalan proses 
bisnis, model bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola penyelenggara. Namun, 
mekanisme regulatory sandbox mengalami kelemahan dimana di dalamnya tidak 
terdapat suatu mekanisme asistensi lanjutan bagi perusahaan fintech yang telah 
dinyatakan tidak direkomendasikan oleh OJK sebagai upaya mitigasi risiko untuk 
mengantisipasi perusahaan yang tidak direkomendasikan tersebut tetap menjalankan 
kegiatan usahanya. Adanya mekanisme asistensi lanjutan ini merupakan suatu 
urgensi fundamental untuk mendorong peran UMKM sebagai salah satu sektor yang 
memanfaatkan equity crowdfunding sebagai alternatif permodalannya mengingat 
eksistensi UMKM yang begitu penting dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi di 
Indonesia. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mengkonstruksikan karya 
tubs ilmiah yang berjudul “Formulasi Mekanisme Asistensi Lanjutan Regulatory 
Sandbox pada Equity Crowdfunding sebagai Upaya Akselerasi Usaha Mikro Kecil 
dan Menengah.”
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Pelaksanaan Mekanisme Regulatory Sandbox sebagai 
Upaya Perlindungan terhadap Konsumen dari 
Perusahaan Fintech Ilegal

Sebagai upaya untuk mencegah banyaknya perusahaan fintech ilegal yang 
beroperasi di Indonesia, Bank Indonesia (BI) melalui Peraturan Bank Indonesia 
(PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial serta 
dipertegas dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia (PADG) 
Nomor 19/14/PADG/2017 menggagas suatu mekanisme Ruang Uji Coba Terbatas 
atau Regulatory Sandbox. Setahun kemudian, OJK pun menerbitkan Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK. 02/2018 tentang Inovasi Keuangan 
Digital di Sektor Jasa Keuangan yang turut mengakomodir norma terkait Regulatory 
Sandbox59. Inisiasi OJK turut mengatur terkait regulatory sandbox dilatarbelakangi 
oleh perbedaan jenis fintech yang diawasi oleh BI dan OJK. Jenis fintech yang 
berada dalam pengawasan BI adalah fintech yang dalam bidang usahanya berkenaan 
dengan sistem pembayaran, seperti fintech digital payment. Sedangkan jenis fintech 
yang berada dalam pengawasan OJK adalah fintech yang dalam bidang usahanya 
berkenaan dengan penyelenggaraan layanan jasa keuangan, seperti fintech equity 
crowdfunding dan fintech peer to peer lending (P2P Lending).

Definisi yuridis regulatory sandbox menurut Pasal 1 angka (4) POJK Nomor 13/
POJK.02/2018 adalah mekanisme pengujian yang dilakukan untuk menilai keandalan 
proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola penyelenggara. 
Sedangkan dalam Pasal 1 angka (4) PBI Nomor 19/12/PBI/2017, regulatory sandbox 
adalah suatu ruang uji coba terbatas yang aman untuk menguji penyelenggaraan 
teknologi finansial beserta produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya. 
Singkatnya, bagi perusahaan fintech yang ingin beroperasi di Indonesia, harus 
menjalani atau melalui mekanisme regulatory sandbox terlebih dahulu.

59 Saptono, H. (2019). Analisis Mekanisme Regulatory Sandbox dalam Penyelenggaraan 
Teknologi Finansial di Indonesia. Dipenogoro Law Journal, 08(01), him. 635.

Gambar 1. Alur Mekanisme Regulatory Sandbox pada OJK
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60 Wiwoho. J. (2021). Isu-Isu Hukum di Sektor Fintech. Malang Setara Press.

Mengingat jenis fintech yang menjadi objek kajian penulis ialah equity 
crowdfunfing, maka penulis hanya memaparkan mekanisme regulatory sandbox 
versi OJK karena equity crowfunding merupakan jenis fintech yang bergerak di 
sektor pembiayaan yang notabene merupakan kewenangan pengawasan OJK. 
Tahapan regulatory sandbox ini mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan 
(SEOJK) Nomor 21/SEOJK.02/2019 tentang Regulatory Sandbox sebagai aturan 
teknisnya. Sebelum menjalani prosesi regulatory sandbox, perusahaan fintech harus 
terlebih dahulu mendafatarkan diri ke regulator. Namun, tidak semua fintech dapat 
mendaftarkan diri mengingat ada beberapa pernyaratan minimum bagi perusahaan 
fintech untuk melakukan regulatory sandbox, antara lain: Pertama, perusahaan fintech 
harus terlebih dahulu tercatat sebagai Inovasi Keuangan Digital (IKD) di OJK atau 
berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh satuan kerja pengawas di OJK. 
Kedua, model bisnis yang diorientasikan oleh perusahaan fintech terkait merupakan 
model bisnis yang baru. Ketiga, perusahaan fintech terkait harus memiliki cakupan 
usaha yang luas. Keempat, perusahaan fintech terkait harus terdaftar di asosiasi 
penyelenggara, dalam hal ini ialah Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH).60 Apabila 
memenuhi persyaratan tersebut, maka perusahaan fintech tersebut ditetapkan sebagai 
prototype, yaitu penyelenggara yang model bisnis beserta proses bisnisnya dijadikan 
sampel untuk diuji dalam regulatory sandbox, sehingga menjadi acuan untuk model 
serta proses bisnis sejenis.

Pada tahap pendalaman, perusahaan fintech diwajibkan untuk presentasi 
di hadapan OJK terkait aspek kebaruan dalam model bisnis, gambaran inovasi 
teknologi, proses bisnis, strategi manajemen risiko yang digunakan, serta rencana 
bisnis dan aspek kesiapan dalam ranah operasional. Jika sudah memaparkan serta 
merespon segala pertanyaan yang diajukan oleh OJK, kemudian lanjut ke tahap 
pengujian skenario. Pada tahap pengujian skenario, perusahaan fintech harus 
memaprakan usulannya mengenai skenario uji coba produk, layanan, teknologi, dan/
atau model bisnisnya kepada OJK dalam rentang waktu maksimal 20 (dua puluh) 
hari kerja setelah tanggal ditetapkannya perusahaan sebagai prototype. Pengujian 
skenario dapat dilakukan secara manual ataupun melaui media elektronik. Setelah 
tahap ini selesai, pihak OJK akan mengirimkan hasil evaluasi uji coba skenario 
melalui surat elektronik.

Tahap selanjutnya adalah pengujian dan percobaan. Pada tahap ini, ada beberapa 
aspek yang diuji, seperti teknologi informasi, rencana bisnis, legal, tata kelola bisnis, 
model bisnis, proses bisnis, perlindungan konsumen, manajemen risiko, serta aspek 
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lainnya yang urgen untuk dilakukan pengujian. Tahap pengujian dan percobaan ini 
dilaksanakan dalam rentang waktu maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 
selama 6 (enam) bulan. Bagi perusahaan yang sudah menjalankan kegiatan usahanya 
tetapi sedang dalam proses regulatory sandbox tetap diperbolehkan menjalankan 
kegiatannya selama tidak terdapat potensi yang akan merugikan konsumen, tidak 
melanggar ketentuan yang telah dibuat OJK, serta sudah memiliki mekanims 
manajemen risiko yang mumpuni.

Setelah menjalani tahap pengujian dan percobaan berusaha, perusahaan fintech 
akan menjalani tahap perbaikan. Pada tahap ini, OJK akan meminta perusahaan 
untuk melakukan perbaikan atas aspek pengujian yang dirasa belum maksimal dan 
perusahaan wajib untuk menyampaikan kembali laporan atas perbaikan tersebut. 
Perbaikan yang dilakukan oleh perusahaan fintech tidak melebihi jangka waktu 
pelaksanaan regulatory sandbox, akan tetapi perusahaan diperbolehkan untuk 
mengajukan permohonan perpanjangan waktu perbaikan maksimal 1 (satu) bulan 
sebelum berakhirnya jangka waktu regulatory sandbox.

Setelah menjalani proses perbaikan, perusahaan fintech akan mendapatkan 
penilaian oleh OJK dimana hasil penilaian tersebut terbagi atas tiga, yakni 
direkomendasikan, perbaikan, dan tidak direkomendasikan. Dalam hal 
direkomendasikan, OJK akan memberikan perizinan berusaha kepada perusahaan. 
Lalu apabila hasil penilaian berupa perbaikan, OJK memberikan waktu maksimal 
6 (enam) bulan untuk melakukan perbaikan selama masih dalam rentang waktu 
pelaksanaan regulatory sandbox. Namun, apabila hasil penilaiannya berupa tidak 
direkomendasikan, maka perusahaan tidak menadapatkan perizinan berusaha dari 
OJK.

Formulasi Mekanisme Asistensi Lanjutan Regulatory 
Sandbox pada Equity Crowdfunding dan Konsep 
Pengaturannya dalam Hukum Nasional

Bertitik tolak atas pentingnya mitigasi risiko dalam mekanisme 
penyelenggaraan regulatory sandbox di Indonesia, penulis menggagas suatu 
formulasi berkenaan dengan mekanisme asistensi lanjutan yang perlu diikutsertakan 
dalam penyelenggaraan regulatory sandbox. Penggagasan ini dilatarbelakangi 
oleh maraknya perusahaan fintech yang beroperasi di Indonesia yang tentunya 
membahayakan perlindungan masyarakat yang menjadi konsumen fintech, khususnya 
para pelaku UMKM yang sangat membutuhkan bantuan permodalan melalui sarana 
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equity crowdfunding. Menurut hemat penulis, penyelenggaraan regulatory sandbox 
ibarat pedang bermata dua, di satu sisi penyelenggaraan regulatory sandbox sangat 
dibutuhkan untuk menyaring perusahaan fintech yang ingin melaksanakan kegiatan 
usahanya, namun di sisi lain memunculkan suatu commercial issue dimana banyak 
perusahaan fintech dinyatakan tidak direkomendasikan atau tidak lolos, namun tetap 
bersikukuh menjalankan kegiatan usahanya. Commercial issue tersebut muncul 
akibat tidak adanya mekanisme asistensi lanjutan dalam regulatory sandbox sebagai 
upaya mitigasi risiko bermunculannya perusahaan-perusahaanfintech ilegal di 
Indonesia. Hal tersebut berbahaya bagi perkembangan fintech di Indonesia karena 
akan mengakibatkan stagnansi kualitas fintech itu sendiri.

Seperti yang telah penulis singgung di atas, OJK memberikan 3 (tiga) jenis 
penilaian bagi perusahaan fintech yang telah melalui berbagai tahapan, antara lain 
direkomendasikan, perbaikan, dan tidak direkomendasikan. Setelah mendapatkan 
hasil penilaian tersebut, tidak ada tindak lanjut dari OJK untuk dalam hal pengawasan 
perusahaan fintech yang tidak direkomendasikan.61 Pasal 17 POJK Nomor 13/
POJK. 02/2018 hanya mengatur pemantauan OJK terhadap perusahaa fintech 
yang telah direkomendasikan berdasarkan hasil penilaian regulatory sandbox. 
Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum terkait perusahaan fintech yang 
tidak direkomendasikan dimana perusahaan tersebut tidak diperbolehkan kembali 
mengajukan IKD yang sama. Maka dari itu, untuk mengoptimalkan upaya mitigasi 
risiko dalam regulatory sandbox oleh OJK, penulis memformulasikan mekanisme 
asistensi lanjutan sebagai berikut.

61 Lihat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 l/SEOJK.02/2019 
tentang Regulatory Sandbox.

Gambar 2. Formulasi Mekanisme Asistensi Lanjutan
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Penulis memformulasikan mekanisme asistensi lanjutan ke dalam 3 (tiga) 
tahapan, antara lain:

1. Tahap Penjajakan Kembali (Re-Negotiate)’,
2. Tahap Pendampingan Kembali (Re-Assistance): dan
3. Tahap Pengupayaan Kembali (Re-Effort).
Pada tahap penjajakan kembali, OJK melakukan negosiasi dengan pihak 

perusahaan fintech untuk merubah bidang jasa fintech pada perusahaannya. 
Misalnya, perusahaan A merupakan merusahaan yang bergerak di bidang P2P 
Lending, akan tetapi hasil penilaiannya menunjukkan status tidak direkomendasikan. 
Lalu, setelah mendapatkan asistensi dari OJK melalui tahap penjajakan 
kembali, perusahaan A bersedia untuk beralih bidang jasa fintech menjadi equity 
crowdfunding. Perubahan bidang jasa ini tentunya menyesuaikan dengan Pasal 11 
ayat (4) POJK Nomor 13/POJK.02/2018 yang berbunyi, “Dalam hal hasil uji coba 
berstatus tidak direkomendasikan, Penyelenggara tidak dapat mengajukan kembali 
IKD yang sama.” Setelah melalui tahap penjajakan kembali, OJK melakukan tahap 
pendampingan kembali kepada perusahaan fintech tersebut. Pada tahap ini, OJK 
akan mengadakan audiensi dengan pihak perusahaan untuk memberikan arahan 
bagaimana rumusan model dan proses bisnis yang masuk kriteria penilaian OJK, 
bagaimana strategi manajemen risiko yang tepat, bagaimana inovasi teknologi yang 
linear dengan bidang jasanya, bagaimana proses bisnis serta aspek kesiapan dalam 
ranah operasional yang sesuai dengan kondisi ekonomi serta peraturan perundang-
undangan di Indonesia. Lalu, tahap yang terakhir ialah tahap pengupayaan kembali. 
Pada tahap ini, setelah perusahaan fintech mendapatkan arahan serta pantikan dari 
OJK, perusahaan fintech didorong kembali untuk menjalani mekanisme regulatory 
sandbox demi mendapatkan perizinan berusaha di Indonesia. Penulis menginisiasikan 
agar nantinya mekanisme asistensi lanjutan diakomodir dalam POJK Nomor 13/
POJK.02/2018 serta diakomodir pula dalam ketentuan teknisnya yaitu SEOJK 
Nomor 21 /SEOJK.02/2019 tentang Regulatory Sandbox.

Eksistensi mekanisme asistensi lanjutan ini sangat penting bagi perlindungan 
konsumen yang menjadi klien dari perusahaan fintech, terutama para pelaku UMKM 
dalam memanfaatkan layanan equity crowdfunding sebagai alternatif permodalan 
mereka. Apabila para pelaku UMKM mandapatkan perlindungan dari perusahaan-
perusahaan equity crowdfunding ilegal, tentunya akan berimplikasi langsung pada 
progresifitas kegiatan usaha UMKM tersebut. Keprogresifan kegiatan usaha UMKM 
tidak lain menjadi bagian penting dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi 
di Indonesia, terutama di era golden moment 2022 yang berfokus pada akselerasi 
pertumbuhan ekonomi.
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PENUTUP

Dalam praktiknya, regulatory sandbox pada pelaksanaan equity crowndfunding 
menjadi suatu diskursus baik dalam aspek konseptual maupun implementasinya. 
Persoalan yang muncul beriringan dengan perkembangan equity crowdfunding 
adalah disharmoni antara materi muatan dalam ketentuan a quo, ketidadaan 
mekanisme asistensi lanjutan bagi perusahaan fintech yang telah dinyatakan tidak 
direkomendasikan oleh lembaga penguji yaitu OJK, hingga maraknya perusahaan 
fintech ilegal yang muncul beriringan dengan pesatnya perkembangan teknologi 
informasi. Oleh karenanya, perlu seyogyanya mengadopsi mitigasi risiko dalam 
penyelenggaraan equity crowdfunding guna akselerasi pertumbuhan UMKM di 
Indonesia. Sebagai upaya mengoptimalisasi equity crowdfunding maka mekanisme 
asistensi lanjutan pada regulatory sandbox menjadi pembaharuan yang digagas 
oleh penulis. Formulasi mekanisme asistensi lanjutan regulatory sandbox 
diejawantahkan dalam tahap penjajakan kembali, tahap pendampingan kembali, 
dan tahap pengupayaan kembali. Selain itu, konsep mekanisme lanjutan juga perlu 
diakomodasi dalam POJKNomor 13/POJK. 02/2018 beserta ketentuan teknisnya 
yaitu SEOJK Nomor 21/SEOJK.02/2019. Dengan demikian, konstruksi yuridis dan 
konseptual yang dibangun akan menjadi suatu formulasi yang efektif dan efisien 
bagi penyelenggaraan equity crowndfunding sekaligus meningkatkan pertumbuhan 
UMKM di Indonesia menuju golden moment 2022.
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