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Materi ini menginformasikan beberapa sumber
rujukan yang dapat membantu Anda menjawab
pertanyaan tentang masalah legal atau aturan
hukum terkait usaha sosial Anda, maupun
tempat Anda memperkaya pengetahuan
mengenai sistem legal di Indonesia yang dapat
berguna bagi operasional usaha sosial Anda
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2. Hukum Online
Hukum online merupakan laman yang menyediakan
database (kumpulan data) hukum di Indonesia termasuk
berbagai macam peraturan dan undang-undang. Selain
itu, hukum online juga menyediakan layanan review
(ulasan) dan ringkasan bulanan tentang dunia legal di
Indonesia untuk pelanggan premiumnya (berbayar).

Kendati tidak bertujuan memberikan nasihat hukum, Anda
dapat belajar mengenai gambaran umum dunia hukum di
Indonesia yang terkait usaha sosial Anda.

Beragam 
Rujukan tentang 
Aturan Hukum
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Website:
http://startuplegal.clinic/

Website:
http://www.hukumonline.com/

1. Startup Legal Clinic
Salah satu komunitas yang bisa Anda hubungi untuk
membantu memecahkan masalah legal Usaha Sosial Anda
adalah Startup Legal Clinic. Startup Legal Clinic
merupakan komunitas anak muda berlatar belakang
hukum yang didirikan pada bulan Juni 2015 lalu oleh
beberapa alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia
dengan harapan bisa berkontribusi terhadap kemajuan
ekonomi dan hukum di Indonesia dengan membangkitkan
kesadaran hukum terutama bagi UMKM, start-up, dan
Usaha Sosial di Indonesia.

Salah satu prioritas SLC adalah memberikan pro-bono
berupa diskusi hukum tidak berbayar terhadap rekan-
rekan Usaha Sosial di Indonesia. SLC dapat membantu
rekan-rekan Usaha Sosial menemukan solusi hukum
terkait bisnis yang kalian jalankan.

http://startuplegal.clinic/
http://www.hukumonline.com/
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3. Online Pajak

Dikutip dari situsnya, Online Pajak merupakan aplikasi
online yang dirancang khusus untuk memudahkan Anda
dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak
usaha sosial Anda hanya dalam satu proses. Online pajak
juga selalu memantau perubahan peraturan Direktorat
Jenderal Pajak, sehingga mempermudah Anda untuk
selalu update dengan peraturan terbaru.

Online pajak menyediakan layanan bantuan perhitungan
pajak 100% gratis bukan sekadar free-trial bagi seluruh
wajib pajak, konsultan pajak hingga Direktorat Jenderal
Pajak untuk mendukung pembangunan Indonesia.

Website:
http://app.online-pajak.com

4. Easybiz

Dikutip dari situsnya, Easybiz dapat membantu Anda
untuk menyelesaikan masalah pendirian badan usaha,
pengurusan izin usaha sosial Anda, terutama bagi Anda
yang beroperasi di Jabodetabek dan Surabaya. Namun, di
luar jasa perizinan pendirian usaha, Easybiz juga
menyediakan materi-materi sehingga Anda dapat belajar
mengenai aspek legal usaha sosial dalam bentuk artikel,
infografis, dan video yang bisa Anda dapatkan di laman
Easybiz.

Website:
http://easybiz.id/
http://www.legal4ukm.com/
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5. E-Condification and Legal Information System

E-Condification and Legal Information System (eclis)
dapat membantu Anda untuk melakukan pencarian isi
peraturan perundang-undangan berdasarkan Kata serta
kompilasi peraturan perundang-undangan dan kondifikasi
berdasarkan Undang-Undang Dasar. Layanan diberikan
secara gratis kepada setiap masyarakat.

Website:
http://eclis.id/

6. BEKRAF’s IPR Info in Mobile App (BIIMA)

Aplikasi yang dibuat oleh Badan Ekonomi Kreatif Republik
Indonesia dapat membantu Anda dalam menemukan
informasi-informasi terkait dengan Hak Kekayaan
Intelektual sesuai dengan katagori dari karya yang anda
buat. Untuk saat ini Anda hanya dapat mengakses
aplikasi ini dari Google Store.
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7. Berbagai Seminar dan Training tentang Dunia
Legal bagi Wirausahawan di Indonesia

Melihat semakin pentingnya pengetahuan akan
permasalahan legal, sekarang ini banyak sekali seminar,
training, dan diskusi mengenai dunia legal yang ditujukan
untuk para pelaku usaha tidak terkecuali Wirausahawan
Sosial seperti Anda. Contohnya adalah diskusi yang
diadakan oleh Startup Legal Clinic yang telah dijelaskan
sebelumnya. Namun, acara seperti ini juga sering
diadakan oleh lembaga-lembaga Pembinaan UMKM.
Misalnya UKM Center FEB UI dalam kegiatan bedah UKM
bulanan bulan Maret 2016 lalu mengangkat tema
“Legalitas Usaha untuk UKM”. Selain mendapatkan
pengetahuan tentang dunia legal, Anda juga bisa
membangun koneksi dengan rekan-rekan baru yang
mungkin bisa menjadi mentor dan teman berbagi
informasi dengan menghadiri acara seperti ini.


