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Mewujudkan potensi
ekonomi digital
Indonesia
Dengan adanya prediksi bahwa ekonomi
digital Indonesia siap bertumbuh sebesar
133 juta dolar Amerika Serikat dalam
lima tahun mendatang11 industri ini
memiliki potensi penuh menjadi prioritas
pemerintah dan bisnis beberapa bulan
terakhir, khususnya di tengah pandemi
COVID-19 yang terus mendorong
digitalisasi di semua sektor.
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Dengan adanya konsumen yang pemanfaat teknologi
digital, pasar e-commerce yang semakin cepat bertumbuh,
dan perkembangan perusahaan rintisan yang begitu
dinamis, ekonomi digital Indonesia tampaknya siap untuk
lepas landas. Namun, untuk mewujudkannya, Indonesia
harus melakukan upaya bersama untuk mendukung
usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam upaya
transformasi digital.
Meskipun UMKM adalah tulang punggung perekonomian
Indonesia, mereka terus menghadapi tantangan dalam
memindahkan operasional secara daring, termasuk
namun tidak terbatas pada isu konektivitas dan
infrastruktur, privasi data dan keamanan siber, serta
kurangnya talenta digital yang memadai.
Pada artikel ini, kami akan melihat sekilas tentang pasar
e-commerce Indonesia; mendiskusikan bagaimana
transformasi digital dapat membantu bisnis, serta
UMKM khususnya, agar menjadi lebih tangguh; dan pada
akhirnya, menyarankan sejumlah prioritas yang harus
dipertimbangkan bisnis dan pemerintah dalam upaya
mewujudkan potensi utuh ekonomi digital Indonesia.
Gambar 1: Penggunaan internet sehari-hari di
Indonesia
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Siap untuk lepas landas
Sebagai rumah bagi 268 juta penduduk, Indonesia
memiliki sekitar 185 juta pengguna internet, yang
merupakan terbesar keempat di dunia12. Konsumen
milenial dan generasi Z – kelompok muda sebagai
digital natives yang tumbuh dewasa di era teknologi
masa kini – menyumbang sebagian besar populasi
pengguna internet Indonesia tersebut, dan semakin
menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi digital
Indonesia. Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional
(SUSENAS), kaum milenial dan generasi Z diperkirakan
masing-masing berjumlah sekitar 34 persen dan 29
persen dari total populasi Indonesia13.
Pada saat yang sama, konsumen Indonesia juga memang
tampak sangat gemar menggunakan internet. Sebuah
studi, misalnya, menyingkap bahwa sekitar 58 persen
pengguna menghabiskan sekitar dua hingga delapan
jam di internet, dan nyaris seperlima atau 20 persen dari
mereka menghabiskan delapan jam atau lebih di internet
setiap hari (lihat Gambar 1)14.

Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), 2020.
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Mempercepat laju pasar e-commerce
Dengan ukuran pasar yang sangat besar dan konsumen
yang paham digital, barangkali tidaklah mengherankan
bahwa pasar e-commerce Indonesia telah menjelma
menjadi yang terbesar di Asia Tenggara, mencakup
hampir 50 persen dari keseluruhan ukuran pasar di
kawasan ini15.

Pergeseran ke arah e-commerce ini semakin terlihat
selama pandemi COVID-19, ketika Indonesia turut
menjadi salah satu pengadopsi e-commerce dan
e-commerce seluler tertinggi di kawasan: pada bulan
Oktober, sekitar 78 persen pengguna internet Indonesia
membeli barang secara online dengan menggunakan
perangkat seluler; ketika cakupan ini diperluas ke
perangkat apapun, angkanya naik menjadi 87 persen16 17
(lihat Gambar 2 dan 3).

Gambar 2: Adopsi e-commerce seluler di negara-negara Asia Tenggara terpilih pada Juli
dan Oktober 2020
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Sumber: We Are Social, 2020.

Gambar 3: Adopsi e-commerce di negara-negara Asia Tenggara terpilih pada Juli
dan Oktober 2020
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Ekonomi digital yang tangguh
Pada 2019, ekonomi digital Indonesia menyumbangkan
sekitar 2,9 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Angka ini lebih tinggi dari kebanyakan negara Asia
Tenggara, terkecuali Singapura (3,2 persen) dan Vietnam
(4 persen)18.

menarik perhatian raksasa teknologi global dan pemodal
ventura19. Salah satu operator e-commerce terbesar,
Tokopedia, sebagai contoh, memiliki perkiraan valuasi
perusahaan sekitar 7,5 miliar dolar Amerika Serikat,
dengan Google dan Temasek sebagai pemegang
sahamnya20.

Sektor perusahaan rintisan Indonesia yang dinamis
dan inovatif juga semakin menjadi destinasi investasi
seiring decacorn dan unicorn Indonesia yang terus

Bahkan di tengah pandemi, aliran investasi terus
berdatangan. Sebagai contoh, perusahaan rintisan
pertanian TaniHub Group, yang mengoperasikan
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e-marketplace yang memungkinkan konsumen membeli
produk segar langsung dari petani, berhasil memperoleh
investasi sekitar 17 juta dolar Amerika Serikat pada
awal April 2020 untuk memperluas layanannya hingga
mencakup 100.000 petani pada 202121 .
Memang, bagi banyak bisnis, partisipasi dalam ekonomi
digital adalah kunci untuk menjadi lebih berketahanan:
ketika 42 persen UMKM yang beroperasi secara luring
terpaksa berhenti beroperasi pada suatu waktu selama
pandemi, hanya 24 persen dari UMKM daring yang harus
mengalami hal yang sama22 .
Uniknya, banyak bisnis yang juga membagikan
pengalaman bahwa mereka memindahkan operasi
ke ranah daring bahkan sebelum pandemi sehingga
memungkinkan mereka tetap bertahan selama krisis.
Misalnya, sebuah bisnis sosial di bidang pertanian yang
berbasis di Yogyakarta mampu mempertahankan omzet
penjualannya melalui kampanye media sosial, sang
pendiri melakukan strategi dengan melibatkan emosi
pelanggan potensialnya melalui kisah dan pandangannya
di media sosial melalui beragam topik seperti
pemberdayaan petani dan bahan organik alami23.

Mendukung tulang punggung ekonomi Indonesia
UMKM telah menjadi subjek pembahasan yang
berkembang dalam ekonomi digital Indonesia.
Mengingat bahwa mereka menyumbang 60 persen dari
PDB Indonesia24, UMKM harus menjadi partisipan aktif
dalam ekonomi digital, dan melakukan transformasi
digital untuk mengikuti perkembangan zaman.
Sebelum pandemi, hanya sekitar 8 juta atau 13
persen dari keseluruhan 64 juta UMKM nasional yang
melibatkan teknologi digial dalam operasinya25, dan
tanpa teknologi digital tersebut di antaranya membuat
UMKM mengalami kesulitan di masa-masa seperti ini:
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
memperkirakan UMKM Indonesia mengalami
penurunan permintaan sebesar 23,4 persen sebagai
akibat dari COVID-1926.
Meskipun diskusi di atas merupakan pertanda yang
cukup menjanjikan bahwa UMKM semakin beralih
ke ranah digital – perkiraan menyebutkan sekitar 15
hingga 20 persen UMKM bermigrasi daring selama
pandemi27– terdapat sejumlah rintangan yang terus
menghambat kemajuan mereka. Bisnis di daerah
perdesaan, sebagai contoh ternyata kekurangan akses
ke teknologi produksi yang tidak hanya terjangkau,
namun juga sederhana untuk dipahami dan digunakan.
Menyikapi hal tersebut, pemerintah baru-baru ini
meluncurkan serangkaian inisiatif untuk mendukung
UMKM dalam membangun kehadiran digital. Inisiatif
tersebut di antaranya:
• Pasar Digital (PaDi): Didirikan oleh Kementerian
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PaDi bertujuan
untuk mendorong empat BUMN – PT Telkom
Indonesia (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), PT
Waskita Karya (Persero) Tbk, and PT Wijaya Karya
(Persero) Tbk – untuk memanfaatkan anggaran
belanja mereka untuk 540.000 UMKM di Indonesia28.
• Belanja Pengadaan (BELA): Diluncurkan oleh
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah (LKPP), program ini bertujuan melibatkan
UMKM dalam proses pengadaan pemerintah29.
• Laman UMKM: Diperkenalkan oleh Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, inisiatif ini
terdiri dari portal katalog elektronik yang dirancang
untuk mendukung UMKM yang mengoperasikan
bisnis digital30.
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Mewujudkan potensi
Supaya Indonesia dapat mewujudkan potensi digital
ekonominya secara penuh, kami meyakini bahwa
terdapat beberapa prioritas yang harus dipertimbangkan
oleh dunia bisnis dan pemerintah. Pertama, menangani
persoalan konektivitas harus menjadi yang teratas dalam
daftar prioritas Indonesia. Walaupun memiliki tingkat
penetrasi internet yang meningkat cepat, Indonesia
hanya menempati urutan ke – 57 dari 100 negara pada
Indeks Internet Economist Intelligence Unit berdasarkan
skor gabungan yang mencakup indikator ketersediaan,
keterjangkauan, relevansi, dan kesiapan infrastruktur
internet 31.
Masalah tersebut di atas dialami cukup parah di banyak
kelompok masyarakat di daerah terluar gugus nusantara,
dengan sekitar 12.500 desa masih kekurangan akses
internet yang memadai32. Diperkirakan hanya 43 persen
bisnis di daerah perdesaan yang mampu memasarkan
produk mereka secara daring, dibandingkan dengan
57 persen bisnis di perkotaan33, karena jaringan
telekomunikasi yang kurang dapat diandalkan, termasuk
kekuatan sinyal telepon seluler dan koneksi internet,
yang tetap menjadi kendala utama bagi UMKM untuk
memanfaatkan sepenuhnya platform daring yang tengah
berkembang ini beserta pasar yang lebih luas yang
ditawarkan.
Namun, perlu dicatat, bahwa saat ini pemerintah telah
memiliki rencana untuk menyelesaikan beberapa
masalah konektivitas ini dengan membangun stasiun
transmisi pangkalan di 5.000 desa, sekaligus memperluas
jaringan 4G, dan meningkatkan kecepatan internet
secara nasional.
Kedua, terdapat kebutuhan untuk menyelesaikan isu
logistik dan biaya pengiriman yang tinggi di Indonesia.
Sebagai negara kepulauan dengan daratan yang
luas, Indonesia memiliki jaringan logistik yang sangat
kompleks, dan negara ini juga menghadapi tantangan
biaya pengiriman tertinggi di beberapa kawasan34.
Menurut indeks performa logistik Bank Dunia, sebagai
contoh, Indonesia menempati peringkat ke – 46 dari 163
negara, dengan total nilai 3,15 yang secara relatif jauh di
belakang pasar Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia
(3,22), Vietnam (3,27), Thailand (3,41), dan Singapura
(4,0)35.
Dengan memungkinkan para pemain digital secara efektif
menjangkau pasar konsumen secara langsung atau
penyuplai, akan memerlukan dukungan infrastruktur

Ketiga, isu privasi data dan keamanan siber seringkali
menjadi hambatan. Seiring peningkatan integrasi UMKM
ke dalam ekonomi digital, hal tersebut juga meningkatkan
kemungkinan risiko-risiko tersebut, pedagang dan
konsumen sama-sama harus mendapatkan informasi
dan perlindungan yang lebih baik.
Saat ini isu phishing merupakan keluhan terkait
e-commerce yang paling umum diterima oleh Badan
Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)37.
Rancangan undang-undang (RUU) tentang perlindungan
data pribadi yang telah lama dinanti juga diharapkan
mensyaratkan adanya kewajiban untuk adanya petugas
perlindungan data di perusahan selain persyaratan
lainnya38. Di masa depan, langkah-langkah ini diarahkan
untuk memperkuat tata kelola data yang dimiliki
oleh pelaku ekonomi digital, dan untuk membangun
kepercayaan konsumen di sektor ini.
Pada akhirnya, kita tidak boleh mengabaikan isu sumber
daya manusia yang begitu penting. Menurut Menteri
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Teten Masduki,
kesenjangan teknologi menjadi salah satu penyebab
utama kegagalan UMKM dalam ekonomi digital.
Bagaimanapun juga, agar UMKM dapat mempergunakan
potensi digital, mereka harus terlebih dahulu memiliki
wawasan tentang penggunaan platform digital,
mampu menganalisis kebutuhan pasar, dan memiliki
pengetahuan tentang cara menjalankan bisnis daring.
Faktanya, statistik menunjukkan hanya 15 persen UMKM
daring yang berhasil menjalankan operasinya39.
Untuk mempercepat laju ekonomi digital, Indonesia
membutuhkan sekitar 9 juta individu untuk mengambil
peran sebagai “talenta digital”40. Meskipun talenta digital
terdiri dari banyak peran khusus, Indonesia sedang
berfokus mengembangkan talenta yang ahli di bidang
sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM), dengan
target untuk menghasilkan sekitar 3,7 persen lulusan
STEM global pada 203041.
Tim Editorial
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logistik yang lebih efisien, termasuk jaringan transportasi
yang andal dan terjangkau. Untuk itu, pemerintah juga
menargetkan pengurangan beban logistik keseluruhan
dari yang sebelumnya 24 persen PDB pada 2016 menjadi
hanya 19 persen dari PDB pada 202436.
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Publikasi Deloitte
Indonesia
Apakah Anda tertarik dengan
Publikasi Deloitte Indonesia kami?
Kami memiliki tiga publikasi mengenai perkembangan dalam dunia bisnis dan
industri di Indonesia seperti berikut ini. Anda dapat mengakses publikasi lain
pada situs web kami.
Apabila Anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi kami melalui
iddttl@deloitte.com
Undang-Undang No. 3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah
disahkan pada 10 Juni 2020 untuk mengamandemen Undang Undang No. 4/2009.
Undang-undang ini membuka jalan bagi sejumlah perubahan, antara lain terkait
dengan penetapan wilayah pertambangan, sentralisasi kewenangan, serta perizinan
usaha pertambangan. Dengan adanya perubahan serta dampak potensial yang
mengikutinya, perusahaan pertambangan perlu segera meninjau kembali perizinan,
struktur bisnis, dan praktik operasional mereka untuk memastikan bahwa mereka
telah sepenuhnya mematuhi hukum yang berlaku. Silakan hubungi kami bila Anda
tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai publikasi dalam bahasa Inggris ini.
https://www2.deloitte.com/id/en/pages/tax/articles/id-mining-law-2020.html
Industri makanan dan minuman di Indonesia telah memperlihatkan sumbangsihnya
terhadap pertumbuhan ekonomi selama masa pandemi. Sektor ini juga menghadapi
berbagai tantangan termasuk persoalan keamanan pangan. Dalam artikel ini,
beberapa dampak utama pandemi COVID-19 pada sektor makanan dan minuman
di Indonesia, dan peran penting aspek kepercayaan dalam bisnis yang dapat
bertahan di masa mendatang akan dibahas dengan tujuan mendorong mereka dapat
berkembang dalam kondisi normal baru. Silakan hubungi kami bila Anda tertarik
untuk mengetahui lebih jauh mengenai publikasi dalam bahasa Inggris ini.
https://www2.deloitte.com/id/en/pages/consumer-business/articles/id-consumercovid19-2020.html
Pandemi COVID-19 mendorong konsumen Indonesia untuk melirik pemanfaatan
pembayaran digital. Hal ini membuka banyak kesempatan baru bagi usaha mikro,
kecil, dan menengah (UMKM) untuk mengadopsi sistem pembayaran nontunai
melalui Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) yang diluncurkan Bank
Indonesia sejak tahun 2019. Artikel ini membahas bagaimana QRIS dapat menjadi
sistem pembayaran digital yang universal di Indonesia dengan memungkinkan
interoperabilitas di antara berbagai penyedia layanan sistem pembayaran digital,
selain itu juga membahas berbagai contoh penggunaan potensial lainnya. Silakan
hubungi kami bila Anda tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai publikasi
dalam bahasa Inggris ini.
https://www2.deloitte.com/id/en/pages/technology-media-and-telecommunications/
articles/accelerating-digital-payments-landscape-in-indonesia.html
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