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Pada kesempatan ini saya ingin mengumumkan terbitnya edisi kedua publikasi kami, Deloitte Indonesia Perspectives. 
Edisi ini memfokuskan terutama pada beberapa isu yang sedang dihadapi oleh Indonesia saat ini. 

Tahun 2020 menjadi tahun yang istimewa bagi kita semua. Bukan saja karena kita semua harus menghadapi masalah 
kesehatan dan ekonomi yang serius selama pandemi SARS-COV-2 atau COVID-19, namun teristimewa karena dengan 
semua tantangan yang ada, kita tetap menghadapinya dan membuktikan bahwa kita tetap bertahan! 

Berita baiknya dalam situasi yang sulit ini adalah bahwa kita telah melampaui batas-batas diri kita selama ini: kita 
menjaga jarak satu sama lain, mengenakan masker sepanjang hari, mencuci tangan kita lebih sering dari biasanya 
untuk menjaga kesehatan, dan lebih dari itu: berkat pemanfaatan teknologi, kita tetap bekerja keras agar bisnis tetap 
berjalan!

Tahun 2020 yang lalu juga merupakan tahun yang spesial bagi Deloitte. Bersamaan dengan perayaan 175 tahun 
Deloitte Global, kita juga merayakan 30 tahun peringatan berdirinya Deloitte Indonesia! Hal ini membuktikan hasil dari 
usaha kita, dan juga bagaimana menjaga nilai-nilai kita untuk bisa mengatasi berbagai tantangan sepanjang sejarah kita 
yang panjang! Silakan membaca lebih jauh mengenai perjalanan yang penuh tantangan selama 175 dan 30 tahun di 
artikel wawancara.

Dalam edisi ini, juga terdapat beberapa isu khusus terkait Indonesia. Salah seorang direktur kami menulis artikel 
menarik mengenai risiko dalam manajemen investasi. Pembiayaan syariah semakin menarik bagi banyak orang untuk 
mengetahui sektor jasa keuangan tersebut. Jika Anda tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai instrumen 
pembiayaan syariah, silakan membaca artikel dari pakar keuangan syariah kami mengenai integrasi  instrumen Wakaf 
Tunai dengan platform teknologi keuangan P2P. Kami juga menyajikan artikel mengenai tantangan dan kesempatan 
untuk mengembangkan ekonomi digital di Indonesia. Selain itu, terdapat juga artikel mengenai fakta dan data dalam 
industri tembaga di Indonesia. Tak kalah menarik adalah artikel wawancara tim Deloitte Indonesia Perspectives 
mengenai pandangan saya tentang berbagai upaya yang kami lakukan untuk bisa bertahan dalam situasi pandemi saat 
ini.

Silakan menikmati edisi Deloitte Indonesia Perspectives ini, tetap jaga kesehatan dan keselamatan!

Teriring salam dari Deloitte Indonesia,

Claudia Lauw Lie Hoeng
Deloitte Indonesia Country Leader  

Sepatah Kata 
dari Deloitte 
Indonesia 
Country Leader
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Secangkir kopi 
bersama 
Country Managing Partner 
Deloitte Indonesia, 
Claudia Lauw Lie Hoeng,
“Dengan energi positif, kita dukung 
perekonomian Indonesia untuk bertumbuh 
dalam situasi yang sulit ini.”
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1ALL IN merupakan strategi Deloitte Global yang berfokus untuk mempercepat tingkat keseteraan gender dan inklusivitas. Komitmen strategi ini adalah menciptakan organisasi di mana setiap orang memiliki 
kesempatan yang sama untuk bertumbuh, berkembang, berhasil, dan menjadi diri mereka sendiri.
2 WorldClass adalah komitmen global Deloitte untuk menbuat dampak nyata yang positif kepada 50 juta orang di seluruh kawasan pada tahun 2030, melalui pengembangan keterampilan kerja, peningkatan 
hasil pendidikan, dan peningkatan akses menuju kesempatan yang memungkinkan seseorang untuk meraih sukses.

Setelah kurang lebih tiga belas tahun (2003 – 2016) 
memimpin sektor Financial Advisory Services (FAS) di 
Deloitte Indonesia,  dan didukung oleh latar belakang 
pengalamannya di bidang Keuangan dan Akuntansi 
Perusahaan, Claudia Lauw Lie Hoeng mulai memimpin 
seluruh bisnis di Deloitte Indonesia pada tahun 2016. 
Selama empat tahun terakhir, beliau telah menunjukkan 
kepemimpinannya yang tangguh sebagai perempuan 
pertama yang ditunjuk sebagai Country Managing Partner 
Deloitte Indonesia. Beliau membagikan visinya tentang 
bagaimana Deloitte Indonesia dapat mendukung 
bisnis dan pemerintah Indonesia untuk bertahan 
selama pandemi COVID-19 dan berkolaborasi menuju 
Indonesia yang lebih baik. Antara tahun 2018 dan 
2020 Claudia juga menjabat sebagai Deloitte Southeast 
Asia Diversity & Inclusion Initiative Leader. Selama masa 
kepemimpinannya, Deloitte Southeast Asia telah membuat 
kemajuan yang signifikan dalam mengaktifkan standar 
Deloitte’s Global ALL IN1 dalam seluruh manajemen 
sumber daya manusia dan menyelaraskannya dalam 
pekerjaan sehari-hari untuk mencapai pengalaman 
karier yang konsisten dan inklusif bagi para sumber daya 
manusia di  Deloitte di seluruh wilayah Asia Tenggara.

1. Bagaimana pendapat Anda tentang makna dari 
175 tahun Deloitte bagi Deloitte Indonesia?
Dengan sekitar 321.000 orang staf di lebih dari 
150 negara, kami ingin melanjutkan apa yang 
William Welch Deloitte mulai 175 tahun yang lalu 
dengan memberikan dampak yang berarti. Di 
negara berkembang seperti Indonesia, pernyataan 
ini jelas berpesan bahwa kita akan mendukung 
perekonomian negara kita dengan memperkuat 
bisnis dan industri. Lebih dari itu, dalam tonggak 
bersejarah ini, Deloitte juga ingin menegaskan 
kembali komitmen untuk mewujudkan masyarakat 
yang lebih kuat, terutama di tengah situasi sulit akibat 
pandemi COVID-19 ini. Kami memiliki warisan yang 
kaya dan selama sejarah panjang yang telah kami 
lalui, kami telah melewati konflik, resesi, dan pandemi; 
baik sebelumnya maupun saat ini. Dengan jaringan 
global yang kami miliki, kami selalu membantu klien 
melewati krisis – dengan memberikan dukungan dan 
pengetahuan untuk menjadi lebih kuat setiap saat. 
Sebagai organisasi yang digerakkan oleh nilai, kami 
meyakini bahwa nilai-nilai bersama yang  kami miliki 
sebagai pelopor, melayani dengan integritas, saling 
menjaga satu sama lain, mendorong inklusivitas, dan 
berkolaborasi untuk memberikan dampak-dampak 
yang terukur akan menjadikan kami mampu bertahan 
dan berkembang di masa depan.

Kami juga menaruh perhatian pada jutaan orang 
di dunia yang tersisihkan, pada mereka yang tidak 
mampu memenuhi aspirasi dan mengembangkan 
potensi mereka dalam Revolusi Industri ke-4. 
Untuk mengimplementasikan tujuan kami dalam 
menciptakan dampak yang berarti bagi dunia, 
sebagai bagian dari Deloitte, kami percaya bahwa 
kami memiliki dampak sosial terbesar ketika para 
profesional menggunakan keterampilan dan keahlian 
untuk membantu orang lain mengembangkan 
keterampilan kerja, meningkatkan hasil pendidikan, 
dan mengakses kesempatan untuk sukses di ekonomi 
baru ini. Kami memfokuskan sumber daya kami 
dan upaya untuk menciptakan dampak yang berarti 
melalui tantangan bersama dalam program Deloitte 
global WorldClass yang bertujuan mendukung 50 juta 
orang hingga 20302.

2. Apa pandangan Anda tentang Deloitte Indonesia 
yang telah melayani negeri ini selama 30 tahun? 
Apa pesan Anda untuk seluruh warga Deloitte 
dan juga para klien, serta publik secara umum?
Kami memulai sebagai firma kecil yang didirikan para 
pendiri: Hans Kartikahadi, Theodorus M. Tuanakotta, 
Mustofa, Paul Capelle, Surjadinata Sumantri dan Edy 
Setiawan pada tahun 1990 dan hingga saat ini telah 
menjadi organisasi yang besar dan kuat dengan 
kurang lebih 1.700 staf profesional! Saat ini kami 
merupakan bagian dari jaringan regional Deloitte 
Asia Tenggara. Saya pikir ini merupakan pencapaian 
yang luar biasa! Setelah pengalaman perjalanan 
panjang ini, kami ingin melanjutkan untuk terus 
memperkuat organisasi, terutama di masa yang belum 
pernah terjadi sebelumnya seperti saat ini. Saya 
sangat bangga bahwa tahun lalu kami menerima tiga 
penghargaan. Pertama, kami menerima ‘Indonesia’s 
Transfer Pricing Firm of the Year’ pada Asia Tax Awards 
2020 untuk kelima kalinya selama lima tahun berturut-
turut! Kedua, kami dinobatkan sebagai ‘Indonesia’s 
Best Company to Work in Asia 2020’ oleh HR Asia 
Recruitment 2020, dan ketiga, tim hukum kami, 
Hermawan Juniarto & Partners, diakui sebagai ‘Project, 
Energy and Infrastructure Law Firm of the Year’ oleh 
Asian Legal Business. Sebagai firma jasa profesional 
dengan reputasi yang solid dalam memberikan 
layanan jasa bisnis yang berkualitas dan komprehensif 
bagi para klien, kami harus terus membuktikan bahwa 
Deloitte tetap selalu berkomitmen, pertama-tama 
kepada klien kami, kedua kepada karyawan, dan 
ketiga bagi masyarakat. Sangat jelas bahwa kami ingin 
menciptakan kesempatan bagi anggota masyarakat 
secara luas – terutama bagi anak muda Indonesia 
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– untuk menjadi profesional dalam menyajikan 
pelayanan terbaik bagi klien. Kami ingin mendorong 
klien serta karyawan kami untuk bertumbuh. 
Tujuan kami adalah menjadi bagian dari perubahan 
masyarakat, yang dapat diartikan memberikan 
kesempatan kepada kaum muda Indonesia untuk 
produktif, memperkuat kemampuan teknisnya, 
sehingga pada akhirnya dapat memberikan nilai 
tambah bagi masyarakat Indonesia.

Kami juga ingin membuat dampak nyata pada 
masyarakat kita melalui program Tanggung jawab 
Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility 
- CSR). Tidak seperti acara CSR kami sebelumnya, 
Impact Day yang biasanya kami adakan dengan 
menjalankan satu kegiatan saja, di tahun 2020 kami 
mengadakan serangkaian kegiatan untuk program 
Impact Month yang bertujuan menciptakan dampak 
yang berarti bagi masyarakat. Untuk merayakan 
Hari Kesehatan Mental Sedunia, kami meluncurkan 
episode podcast (siniar). Deloitte juga berkomitmen 
mencapai Net-zero emission pada tahun 2030 dan 
memperluas dampak di luar diri kami sendiri. Kami 
menyelenggarakan program WorldClimate. Dalam 
program ini kami melaksanakan sejumlah kegiatan, 
seperti kelas pengelolaan limbah. 

Selama pandemi, kami juga secara rutin membuat 
berbagai publikasi mengenai informasi terkini terkait 
bisnis dan industri. Kami ingin mengirimkan energi 
positif bagi sektor bisnis dan masyarakat secara 
umum dengan menyoroti, baik peluang yang masih 
nampak terbuka maupun tantangan yang ada selama 
situasi sulit ini, dan kami bekerja bersama mereka 
untuk masa depan yang lebih baik. Keseluruhan 
inisiatif ini merupakan bagian dari upaya kami untuk 
menciptakan dampak yang berarti bagi bisnis dan 
masyarakat secara umum.
 

3.  Apa rencana masa depan Deloitte Indonesia 
untuk menjadi Pemimpin Bisnis yang Terdepan? 
Tujuan kami menjadi Undisputed Leader di masa 
depan mendorong kami memastikan untuk selalu 
memberikan layanan advisory yang terbaik bagi para 
klien dan menjadi yang terbaik di antara perusahaan 
jasa konsultan lainnya. Kami juga mendorong jasa 
konsultan audit kami untuk memberikan kualitas 
layanan terbaik ketika melakukan tugas mereka. Baik 
sebagai perusahaan advisory maupun audit, saya 
berharap kami dapat selalu menekankan pentingnya 
tata kelola yang baik (good corporate governance), 
sehingga kami dapat memainkan peran penting 
dalam menciptakan iklim bisnis yang transparan dan 
terus bertumbuh di Indonesia. Dalam jangka panjang, 
tujuan kami adalah mendukung pertumbuhan 
perekonomian Indonesia. Inilah visi saya untuk 
Deloitte sebagai Undisputed Leader di masa depan.

4. Bagaimana pandemi COVID-19 memengaruhi 
lanskap bisnis Indonesia? Lebih lanjut lagi, 
bagaimana Deloitte sebagai perusahaan jasa 
profesional menyikapi krisis yang belum pernah 
terjadi sebelumnya ini? Apa tantangan utama 
yang tengah dihadapi klien Deloitte Indonesia 
saat ini dan bagaimana, menurut Anda, Deloitte 
dapat mendukung mereka?
Seperti di banyak negara lain, Indonesia memikul 
beban berat sebagai akibat dampak kesehatan 
masyarakat dan ekonomi yang ditimbulkan pandemi 
COVID-19. Tahun 2020 lalu negara kita mengalami 
pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) 
secara negatif. Ini merupakan kontraksi pertama 
perekonomian Indonesia sejak krisis finansial Asia 
pada 1997-1998. Untuk mencapai pemulihan ekonomi, 
kombinasi dari pertumbuhan pada investasi swasta, 
konsumsi, dan ekspor neto yang didorong oleh 
pengeluaran pemerintah tengah dibutuhkan. 
Dalam merespons tantangan selama pandemi, 
kata kunci pertama adalah beradaptasi, dalam 
arti beradaptasi pada perubahan. Kita perlu 
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menyesuaikan cara kita berbisnis dari yang 
sebelumnya. Saya pikir tantangan utama kita selama 
masa penuh rintangan ini adalah beradaptasi pada 
perubahan. Semua sekarang menjadi digital, jadi kita 
juga akan berfokus pada proses digitalisasi. Kami 
akan memfokuskan investasi di teknologi digital untuk 
membantu klien kita bertahan. Kata kunci kedua 
adalah ketahanan. Kita perlu memiliki ketahanan 
untuk menghadapi tantangan-tantangan baru dalam 
bisnis. Pandemi ini merupakan pengalaman buruk 
besar pertama kita di sektor kesehatan masyarakat 
dan ekonomi secara bersamaan. Kami belum pernah 
berada di situasi ini sebelumnya. Dan saya pikir cara 
terbaik untuk menghadapi tantangan ini adalah 
dengan memiliki ketahanan, kita perlu menyesuaikan 
cara kita bekerja dengan klien kita. Dan kata kunci 
ketiga adalah berkembang. Kita harus mendukung 
para klien dan memberikan masukan serta saran yang 
mereka butuhkan untuk membantu mereka mencapai 
target. Saya meyakini ketiga kata kunci ini: beradaptasi, 
berketahanan, dan berkembang akan membantu 
kita untuk mengatasi tantangan era pandemi dan 
membangun masa depan yang lebih cerah bersama-
sama.

5.  Seperti apa kira-kira lanskap bisnis Indonesia 
pasca-pandemi? Selain perubahan disruptif yang 
perlu kita cermati bersama, adakah hal lain yang 
tidak berubah?
Saya rasa lanskap bisnis akan berubah untuk sejumlah 
sektor, misalnya perubahan dari metode konvensional 
atau manual menuju daring. Sektor-sektor tertentu 
seperti travel dan logistik tentunya akan berubah. 
Bisnis-bisnis tertentu akan bertumbuh lebih lambat 
ketimbang biasanya; namun sektor lainnya akan 
bertumbuh dengan cepat.

Dalam hal ini Deloitte harus memainkan peran 
untuk mendukung perubahan tersebut. Budaya 
atau pola pikir kami adalah beradaptasi dengan 
perubahan. Kami berada di sini untuk menjadi mitra 
bagi klien dalam menghadapi perubahan yang tidak 
terhindarkan.

6. Bagaimana pandangan Anda tentang tantangan 
yang dihadapi oleh tenaga kerja saat ini? 
Pandemi COVID-19 ini disebut-sebut menjadi 
katalis bagi para pemimpin untuk memikirkan 
kembali strategi ketenagakerjaan mereka. 
Bagaimana Anda melihat apa yang disebut 
dengan ‘masa depan’ pada bisnis di Indonesia? 
Dengan perubahan yang ada pada bisnis dan dunia, 
kita perlu berpikir ulang tentang ketenagakerjaan. 
Pengembangan kapabilitas talenta, serta sumber 
daya harus berubah merespon kebutuhan pasar. 
Dalam hal ini, kami siap dan telah mengantisipasi 
perubahan-perubahan tersebut. Melalui program 
Southeast Asia Talent, kami mendorong karyawan 
untuk menjadi fasih dan kompeten dengan kondisi 
bisnis yang sangat memanfaatkan teknologi saat 
ini dengan mengakses dan menggunakan sumber 
daya tech savvy. Jadi, perubahan dalam masa depan 
dunia kerja juga telah mengubah pendekatan kita 
untuk pengembangan kapasitas. Hal inilah yang kita, 
klien, dan dunia butuhkan. Untuk itulah kita perlu 
untuk terus belajar dan menyesuaikan diri kita dalam 
menyikapi kebutuhan-kebutuhan masa depan.

Apakah tenaga kerja Indonesia siap untuk beradaptasi 
dengan perubahan ini? Kita harus yakin kita bisa 
melakukannya. Saya tahu bahwa pemerintah 
Indonesia telah menyadari bahwa masa depan dunia 
kerja telah berubah dan pengembangan kapasitas 
yang signifikan menjadi kebutuhan, demikian halnya 
perubahan yang akan dihadapi.

7. Sebagai pemimpin perempuan, apa pesan Anda 
bagi perempuan karier?
Menurut pendapat saya, perempuan pada masa 
kini memiliki kesempatan yang lebih besar untuk 
bertumbuh dan memberikan dukungan atau 
berkomitmen untuk berperan dalam mendukung 
perekonomian Indonesia, terutama dalam iklim bisnis 
yang penuh tantangan seperti sekarang. Perempuan 
merepresentasikan 50% dari populasi. Partisipasi 
perempuan dalam bisnis akan membuat Indonesia 
menjadi negara yang lebih baik. Jangan takut untuk 
tumbuh dan bergerak maju. Saya harap kita dapat 
menjaga keseimbangan gender dalam pekerjaan kita.
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Di Deloitte kami punya beragam program mengenai 
keberagaman dan inklusivitas. Sejalan dengan strategi 
Deloitte Asia Pacific bidang Diversity and Inclusion, kami 
telah memperkuat kepemimpinan perempuan dengan 
membangun sekelompok pemimpin perempuan dan 
mengembangkan program baru Women Marketplace 
Leaders untuk meningkatkan keberagaman. Kami 
memberi para pegawai perempuan di Deloitte 
kesempatan untuk maju dalam karier mereka. 
Kami juga mempromosikan integrasi pekerjaan 
dan kehidupan yang disesuaikan dengan kondisi di 
masing-masing negara untuk memungkinkan praktisi 
kami menyeimbangkan kebutuhan personal dan 
pekerjaan. Kami memahami bahwa peran perempuan 
dalam keluarga dan bahwa mereka membutuhkan 
fleksibilitas. Di era new normal, kita punya kesempatan 
untuk bekerja dari rumah. Hal ini berarti mereka 
dapat mengelola keluarga mereka pada saat yang 
bersamaan. Ini merupakan kesempatan yang baik bagi 
pegawai perempuan di Deloitte. Kami juga mempunyai 
komunitas orang tua bekerja, yang memungkinkan 
staf Deloitte ‘berhasil’ baik di rumah maupun dalam 
karier dengan menyediakan sistem pendukung dan 
pembelajaran komunitas melalui portal khusus Asia 
Tenggara, sesi edukasi virtual, dan bantuan terkait 
pekerjaan.
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Mengelola risiko 
dalam mengejar 
imbal hasil 

Dalam persaingan industri manajemen 
investasi, peran manajemen risiko bagi 
kesinambungan perusahaan tidak bisa 
dipungkiri. Industri ini bertujuan membuat 
produk investasi dan memberi keuntungan 
bagi klien di masa depan – keuntungan 
yang dapat menguap jika manajemen 
risiko gagal melaksanakan tugasnya. Pada 
gilirannya, hal ini dapat berujung pada 
dampak finansial maupun nonfinansial 
yang tidak terduga pada portofolio 
investasi klien, dan sebagai akibatnya juga 
pada pendapatan serta reputasi manajer 
investasi.
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Walaupun tidak ada tingkatan risiko absolut yang 
dianggap ‘dapat diterima’ -  risiko bagi investor 
berpengalaman berbeda dengan investor pemula - 
manajer investasi tetap bertanggung jawab memberikan 
pandangan risiko perusahaan mengenai pergerakan 
pasar dan filosofi investasi ke dalam “selera risiko” (risk 
appetite) dapat diterima oleh para investor dan mudah 
dimengerti.

Pada titik ini, perlu ditekankan bahwa tujuan dari 
manajemen risiko bukanlah untuk menghindari risiko, 
namun sebagai mitigasi risiko. Masa depan selalu identik 
dengan ketidakpastian, dan risiko akan selalu ada, tetapi 
kerangka manajemen risiko investasi yang baik dapat 
membantu menciptakan platform untuk identifikasi, 
pengukuran, pengelolaan, pemantauan, dan pelaporan 
risiko yang konsisten di seluruh portofolio.

Selain itu, kerangka risiko manajemen investasi 
dapat menjadi panduan bagi manajer investasi untuk 
memastikan mereka terus berfokus pada investasi yang 
berkelanjutan dalam jangka panjang, dan melakukannya 
sedemikian rupa sehingga menguntungkan seluruh 
pemangku kepentingan – termasuk para investor, 
manajer investasi, dan regulator.

Tipe risiko
Perusahaan manajemen investasi menghadapi sejumlah 
risiko yang berbeda, namun secara umum dapat 
dikategorikan sebagai risiko investasi dan risiko non 
investasi. Kategorisasi ini tidak bersifat saling eksklusif, 
dan suatu risiko tunggal terkadang bisa saja masuk ke 
dalam kedua kategori di saat yang bersamaan.

Secara umum, risiko investasi – juga dikenal sebagai 
risiko aleatorik – mencakup semua kerugian yang 
muncul dari pergerakan pasar yang tidak diinginkan, 
kesalahan, kelalaian, atau ketidakmampuan manajer aset 
untuk memenuhi ekspektasi klien. Hal-hal ini biasanya 
mencakup risiko keuangan kuantitatif yang melekat 
dalam semua kategori produk investasi: risiko pasar, 
risiko kredit, dan risiko likuiditas. Di sisi lain, risiko non 
investasi cenderung lebih bersifat kualitatif dan berkaitan 
dengan bagian operasional perusahaan investasi.

Pada bagian ini, kita akan melihat gambaran umum dari 
masing-masing risiko, dan indikator pengukuran utama 
masing-masing. Ketika menentukan parameter yang 
perlu dipantau, manajer investasi perlu memastikan 
bahwa ia memperhitungkan semua risiko yang relevan, 
yang terekspos dengan cara paling komprehensif.

• Risiko pasar
Risiko pasar adalah risiko yang diasosiasikan dengan 
pergerakan harga pasar, dan termasuk di dalamnya, 
sebagai contoh, volatilitas harga ekuitas, obligasi, atau 
instrumen lain. Investor dihadapkan pada risiko pasar 
selama produk tersebut dihitung secara marked-to-
market. Indikator pengukuran utama dapat mencakup 
beta, volatilitas, kesalahan pelacakan, rasio Sharpe, dan 
Value at Risk (VaR).

• Risiko kredit
Risiko kredit adalah risiko gagal bayar suatu hutang 
ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya 
untuk melakukan pembayaran pokok maupun bunga. 
Investor dihadapkan pada risiko kredit selama dana 
mereka mengandung instrumen hutang – seperti 
obligasi, Medium Term Notes (MTN), atau deposito – 
terlepas apakah instrumen tersebut marked-to-market 
atau tidak.

Pengukuran risiko kredit dapat menjadi suatu 
tantangan tersendiri, dan credit event terkadang 
dapat muncul mendadak secara fatal. Biasanya, 
manajer investasi mengandalkan perangkat kredit 
yang diterbitkan lembaga pemeringkat eksternal, atau 
mengembangkan rating kredit mereka sendiri dari 
penerbit. Pada tingkat portofolio, indikator pengukuran 
dapat mencakup alokasi pemeringkatan kredit, issuer 
concentration, dan credit rating floor.
 

• Risiko likuiditas
Risiko likuiditas adalah risiko ketika instrumen 
keuangan tertentu tidak dapat dijual kembali dengan 
segera dengan harga yang wajar. Terdapat dua dimensi 
yang perlu dipertimbangkan dari perspektif risiko 
likuiditas: aset dan liabilitas. 

Di sisi aset, manajer investasi perlu mengukur 
seberapa cepat suatu instrumen keuangan dapat dijual 
untuk memperoleh dana tunai. Salah satu pendekatan 
adalah dengan membandingkan kepemilikannya 
dengan volume pasar rata-rata untuk menghitung 
jumlah hari yang diperlukan untuk pencairan dana, 
sedangkan pendekatan lain menggunakan profil jatuh 
tempo untuk mengukur ketersediaan dan linimasa 
kepemilikan kas.

Di sisi liabilitas, manajer investasi perlu memahami 
perilaku redemption investor. Misalnya, apabila 
investor cenderung menggunakan dana sebagai 
sarana perpindahan sementara, dana tersebut harus 
sangat cair; namun apabila investor lebih menyukai 
penggunaan dana untuk sarana investasi jangka 
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panjang, dana tersebut boleh memiliki profil likuiditas 
yang tidak terlalu ketat.

Pada saat yang sama, manajer investasi perlu 
memerhatikan tingkat konsentrasi para investornya. 
Apabila terdapat sejumlah kecil investor yang memiliki 
sebagian besar Asset Under Management (AUM), perlu 
diwaspadai kemungkinan dana keluar yang signifikan 
yang berpotensi merugikan investor lain.
 

• Risiko non investasi
RIsiko noninvestasi mencakup risiko operasional, 
strategis, kepatuhan, dan risiko lainnya. Risiko 
operasional adalah risiko kerugian yang muncul dari 
proses internal, orang, sistem, atau hal lain di luar 
yang tidak memadai atau mengalami kegagalan; risiko 
strategis adalah risiko yang diasosiasikan dengan 
perubahan dalam sebuah strategi atau arah bisnis 
suatu organisasi; dan risiko kepatuhan adalah risiko 
penalti yang diakibatkan kegagalan untuk mematuhi 
persyaratan peraturan dengan benar. Alat pengukuran 
utama dapat mencakup basis data peristiwa 
kesalahan/kerugian, indikator risiko utama, penilaian 
diri terkait kontrol risiko, dan alat penilaian kualitatif 
lainnya.

Beberapa prinsip panduan
Dengan segala kompleksitas kategori risiko yang 
beragam tersebut, bagaimana manajer investasi dapat 
mengelolanya sedemikian rupa dengan memastikan 
objektivitas dan independensi, sementara juga 
mencerminkan sifat saling mendukung? Tentu, tidak 
ada pendekatan tunggal yang universal. Namun 
kami menyarankan tiga prinsip panduan yang perlu 
dipertimbangkan manajer investasi saat meninjau 
pendekatan mereka:

• Kewajiban fidusia
Di atas segalanya, manajer investasi memiliki kewajiban 
fidusia kepada para investornya. Manajer investasi 
dan manajer risiko harus menyadari bahwa mereka 
memiliki peran yang lebih besar ketimbang sekedar 
bertindak objektif, ini berarti memastikan semua 
tindakan dilakukan untuk kepentingan terbaik para 
investor.

• Risiko sebagai dualitas, bukan dualisme
Risiko harus dipandang sebagai dualitas, bukan 
dualisme. Konsep dualitas, diadaptasi dari bidang 
sosiologi, merujuk pada dua elemen berbeda yang 
mempertahankan makna aslinya tanpa konfrontasi, 
namun tetap dianggap saling bersifat komplementer. 
Ini berbeda dengan gagasan dualisme, yang 
menyatakan dua elemen berkonfrontasi satu sama lain 
secara langsung.

Secara sederhana, manajer investasi perlu 
mempertimbangkan risiko dan keuntungan sebagai 
sisi lain dari koin yang sama – bukan sebagai dua 
konsep berbeda. Menerima tingkat pengembalian 
portofolio, berarti juga secara implisit menerima 
tingkat risikonya. Dengan demikian, keputusan harus 
didasarkan pada penilaian risiko dan keuntungan 
yang tepat bagi para investor: manajer investasi 
harus meninjau investasi tertentu dari sudut pandang 
manajer risiko, dan sebaliknya manajer risiko perlu 
juga mempertimbangkan investasi dari sudut pandang 
manajer investasi.
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• Independensi sebagai netralitas aktif
Manajer risiko harus selalu independen, tetapi hal ini 
jangan diartikan sebagai netralitas sederhana dalam 
arti berdiam diri. Sebaliknya, manajer risiko harus 
bertindak secara aktif medorong tercapainya tujuan 
perusahaan tetapi tetap netral. Sebagai contoh, apabila 
risiko sebuah dana dianggap berlebihan, manajer 
risiko tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk 
melaporkannya, tetapi juga memberikan masukan yang 
membangun tentang bagaimana risiko tersebut dapat 
dimitigasi. 
 

Tiga garis pertahanan
Dengan memerhatikan prinsip-prinsip panduan, manajer 
investasi harus bekerja untuk memasukkan tiga garis 
pertahanan pada kerangka risiko investasi mereka, 
dengan tujuan memungkinkan pendekatan pro aktif 
untuk mencegah kerugian yang tidak semestinya atau 
ekstrem dalam portofolio investasi klien, dan dengan 
demikian memastikan performa jangka panjang dan 
retensi klien.

Sebagai garis pertahanan pertama, manajer investasi 
harus mengenali dan menekankan bahwa manajemen 
risiko adalah tanggung jawab setiap karyawan – terlepas 
fungsi pekerjaan mereka.

Garis pertahanan kedua terletak pada fungsi risiko 
yang obyektif dan independen. Untuk memastikan 
ketidakberpihakan, fungsi risiko – idealnya menjadi satu 
departemen risiko tersendiri, namun terkadang dapat 
juga digabungkan dengan fungsi independen lain, seperti 
kepatuhan dan legal – harus diberdayakan dengan 
sumber daya dan otoritas yang diperlukan, dan dijauhkan 
dari potensi konflik kepentingan dengan tim investasi 
maupun fungsi front office lainnya. Selain melakukan 
identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian 

risiko, terdapat juga tanggung jawab untuk menetapkan 
kebijakan, batasan, jumlah risiko yang bisa diterima, dan 
membantu fungsi lain dalam menyelesaikan situasi yang 
berpotensi berisiko.

Terakhir, garis ketiga terletak pada auditor internal 
manajer investasi, yang bertugas memastikan tata kelola 
yang baik dan melaksanakan pemeriksaan yang ketat 
pada seluruh kegiatan perusahaan, termasuk garis 
pertahanan pertama dan kedua.

Risiko itu nyata
Ketika awan ketidakpastian terus membayangi pasar 
keuangan, investorlah yang akan menanggung 
beban konsekuensi dari volatilitas yang menyertai 
kondisi tersebut. Walaupun terkadang susah untuk 
membayangkan potensi konsekuensi dari tindakan 
berisiko, terutama bila terwujud dalam bentuk 
spreadsheet di layar komputer, manajer investasi harus 
ingat bahwa di balik angka-angka tersebut terdapat 
orang-orang – para investor yang memercayakan 
keuangan mereka kepada manajer investasi, dan 
mengandalkan penilaian profesional para manajer 
investasi untuk membuat keputusan yang terbaik bagi 
kepentingan mereka.

Oleh sebab itu, membangun kerangka risiko manajemen 
investasi yang baik bukan hanya suatu ide bagus, namun 
tanggung jawab fidusia. Bukan hanya investor yang akan 
diuntungkan: manajer investasi juga dapat memperoleh 
keuntungan dari kepuasan klien yang meningkat karena 
ekspektasi dikelola dengan lebih baik; serta pengurangan 
penarikan dana yang dipicu oleh pergerakan pasar 
secara ekstrem yang tidak terlindungi atau termitigasi 
secara memadai; dan efisiensi operasional sebagai hasil 
dari kejelasan peran dari tiga garis pertahanan.

Aldrich Anthonio
Aldrich Anthonio adalah Direktur di Deloitte Risk 
Advisory. Ia juga mantan DJ yang saat ini sedang 
menyelesaikan disertasinya untuk gelar doktor di bidang 
Filsafat. 
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Penggunaan wakaf 
uang dengan platform 
crowdfunding 
P2P: pelopor 
perkembangan 
filantropi Islam di 
Indonesia

Dalam filosofi Islam, filantropi – seperti 
banyak aspek kehidupan lainnya, termasuk 
di antaranya pertanian, pendidikan, 
dan kesehatan – berpusat pada nilai-
nilai keutamaan yang memungkinkan 
keuntungan bersama di antara sesama 
manusia, saling berbagi kesejahteraan, 
energi, dan pikiran dalam membantu 
sesama manusia.
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Secara umum, terdapat beberapa bentuk filantropi 
Islam, diantaranya zakat dan wakaf sebagai bentuk 
yang paling umum. Namun, terdapat perbedaan 
penting di antaranya: berbeda dengan zakat yang 
bersifat wajib bagi umat Muslim, wakaf bersifat sunnah 
muakkadah (disarankan, namun tidak diwajibkan). Secara 
khusus, wakaf uang – jenis wakaf bergerak berbasis 
uang – tampak semakin populer di Indonesia karena 
penerapannya dalam pemberdayaan masyarakat, 
pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, 
dan upaya meminimalkan kesenjangan3.

Artikel ini akan mengeksplorasi potensi terkait bagaimana 
mengintegrasikan Wakaf uang (dengan platform 
crowdfunding P2P, terutama dalam konteks melayani 
mustadh’afin (orang yang miskin dan terpinggirkan) yang 
tidak memiliki akses ke bank di Indonesia, dan membahas 
beberapa tantangan yang bisa menjadi penghalang bagi 
proses integrasi ini.

Sekilas tentang wakaf
Terdapat dua dimensi utama dalam filantropi Islam: religi 
dan sosial ekonomi. Dimensi pertama mengacu pada 
kebutuhan memenuhi kewajiban seseorang sebagai wakil 
Allah SWT (Khalifah) dan dalam rangka bertindak sebagai 
Muslim yang baik (hubungan antara manusia dan Tuhan), 
sedangkan yang terakhir mengacu pada aspek ekonomi 
terkait upaya gotong royong sesama manusia (hubungan 
antar manusia). Untuk hidup sejahtera di dunia ini dan 
kelak di akhirat, kedua jenis hubungan tersebut harus 
hadir secara bersamaan.

Sejalan dengan hal tersebut, tujuan kegiatan ekonomi 
dalam filantropi Islam adalah untuk mendukung  
kesejahteraan sosial, dan memastikan terwujudnya 
maslahah (kepentingan bersama). Oleh sebab itu, 
kesejahteraan harus didistribusikan tidak hanya di 
antara kelompok tertentu, melainkan juga kepada yang 
membutuhkan, yatim piatu, dan musafir sesuai ajaran Al 
Quran dalam Surah (QS) 57:7.

Dalam skema wakaf, dana filantropi bukan hanya 
sumbangan amal kepada yang berhak menerima, tetapi 
juga harus dilakukan sesuai amanat wakif (pihak yang 
memberikan wakaf). Secara umum, ada empat jenis 
wakaf uang yang dibedakan berdasarkan motif atau niat 
yang menyertai wakafnya: donasi dengan dasar sebagai 
sumbangan, sebagai pemberian atau penghargaan; 
berbasis ekuitas; dan berbasis pinjaman4.

Terkait erat dengan aktivitas ekonomi 
Walaupun hanya sebagian kecil dari masyarakat yang 
biasanya berpartisipasi dalam skema wakaf mengingat 
3 Uyun Q, "Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf sebagai Konfigurasi Filantropi Islam". Islamuna 2, No. 2 (2015): 218-234.
4 Nur Aqidah Suhaili & Mohd Rizal Palil, "Crowdfunding: A Collaborative Waqf Based Internet Platform". International Journal of Business, Economics and Law 11, No. 5 (2016).
5 Suryani & Yunal Isra, "Wakaf Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam dan Maqasid Al-Shari’ah". Walisongo 24, No. 1 (2016).
6 H. Lubis, "Potensi dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia". IBF: Islamic Business and Finance 1, No. 1 (2020).
7 "BI Sebut Pemahaman Masyarakat Tentang Wakaf Sejauh ini Hanya Seputar Tanah". Merdeka. 8 October 2020.   
8 Muhdam Kamaludin, "Gerakan Wakaf Tunai". Koperasi Khairuummah. 30 January 2017.
9 "Wakaf Produktif dan Teknologi Digital Dorong Perekonomian". Republika. 12 December 2018.

sifatnya yang tidak wajib, jenis wakaf ini memiliki peran 
penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan 
kemakmuran masyarakat. Terdapat banyak contoh 
secara historis, misalnya, penggunaan sistem wakaf 
untuk memberikan pendidikan serta layanan penting 
lainnya di era Kekaisaran Ottoman, serta untuk 
membangun jembatan, perumahan, dan infrastruktur 
lainnya di Iran Selatan5.

Di beberapa negara Islam, wakaf adalah bagian 
tak terpisahkan dari aktivitas ekonomi, dan 
perkembangannya seringkali terkait erat dengan 
kondisi atau kebutuhan sosial ekonomi lain di negara 
tersebut. Di Indonesia, sebagai contoh, wakaf biasanya 
berbentuk tanah, sekolah agama atau pesantren, dan 
pemakaman. Demikian pula, munculnya wakaf uang 
mencerminkan kebutuhan likuiditas saat ini terkait sistem 
keuangan nasional Indonesia dan pembiayaan program 
pembangunan perdesaan (lihat “Gerakan Wakaf Uang 
Indonesia”).

Secara keseluruhan, pasar wakaf di Indonesia memiliki 
potensi signifikan yang belum tergali: pada tahun 2019, 
terdapat 224 wali amanat yang terdaftar (Nazhir), tetapi 
hanya sebagian kecil yaitu 12 platform fintech Syariah 
yang terdaftar per November 2020. Lebih dari itu, 
menurut perkiraan Badan Wakaf Indonesia (BWI), total 
potensi penghimpunan wakaf tahunan mencapai Rp180 
triliun, namun hanya Rp400 miliar saja yang terkumpul 
pada 20196.

Wakaf uang, secara khusus, semakin dipandang memiliki 
peran penting dalam stabilisasi pasar keuangan, 
terutama di tengah goncangan ekonomi akibat pandemi 
COVID-19. Bagi banyak pemain industri di Indonesia, 
skema wakaf uang – menurut BWI, dalam UU no. 41/2014 
dan Regulasi no. 1/2019 sebagai instrumen investasi yang 
keuntungannya dialokasikan untuk manfaat sosial (lihat 
Gambar 1) – pada faktanya dianggap sebagai salah satu 
instrumen keuangan paling tepat untuk memperbaiki 
persoalan likuiditas perekonomian saat ini.

Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia saat ini 
sedang menggalakkan gerakan wakaf uang7 berdasarkan 
fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Syariah Nasional MUI 
(Majelis Ulama Indonesia) No. 2/2002 pada tanggal 11 Mei 
20028, yang menetapkan wakaf uang sebagai instrumen 
yang sesuai dengan konsep Syariah untuk meningkatkan 
kesejahteraan orang lain selama hidup mereka di dunia 
dan seterusnya. Pada tahun 2015, Bank Indonesia – 
bekerja sama dengan beberapa lembaga lain- juga merilis 
Waqf Core Principles (WCP) dan meluncurkan sukuk wakaf 
uang9.
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Gambar 1: Gambaran umum mengenai skema wakaf 
uang

Sumber: IslamicMarket.com

Gerakan Wakaf Uang Indonesia 
Pada 28 Desember 2020, Menteri Agama RI Yaqut 
Cholil Qoumas meluncurkan Gerakan Wakaf Uang 
untuk pegawai negeri sipil (PNS) di Kementerian 
Agama. Melalui program ini, Pegawai Negeri Sipil 
dapat berpartisipasi sebagai pemberi wakaf uang 
(wakif ) dengan cara memotong wakaf uang yang telah 
ditetapkan dari gaji mereka dan dibagikan kepada 
penerima yang berhak melalui wali amanat (nadzir) 
yang terdiri atas lembaga filantropi.

Gerakan Wakaf Uang merupakan bagian dari rencana 
strategis kementerian untuk tahun 2020-2024, dan 
pelaksanaannya berpedoman pada Keputusan 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dikeluarkan pada 
tahun 2002 sebagaimana tertuang dalam UU Wakaf 
no. 41/200410. Di masa mendatang, kementerian 
dan lembaga lain diharapkan mengikuti contoh ini 
dengan menerapkan skema wakaf uang serupa untuk 
kepentingan masyarakat di Indonesia secara lebih luas.

Potensi yang belum tergali dari wakaf uang dengan 
platform crowdfunding P2P
Dengan banyaknya warga yang tidak mempunyai akses 
ke bank (mustadh’afin) di Indonesia yang menghadapi 
kendala dalam mengakses fasilitas keuangan - seperti 
instrumen pembiayaan kepemilikan  rumah, akhirnya 
mereka tidak memiliki riwayat kredit atau pembiayaan,hal 
ini menjadi salah satu pintu masuk  untuk menerapkan 
skema wakaf uang yang memungkinkan mereka memiliki 
hunian sendiri. Melalui perpaduan pendanaan wakaf 
uang, subsidi pemerintah, dan sumber pendanaan 
lain – yang dicapai melalui kolaborasi antara nazhir, 
pemerintah, dan pemangku kepentingan terkait – 
terdapat kemungkinan untuk menciptakan skema 
keuangan baru untuk hunian yang lebih terjangkau bagi 
mustadh’afin.

Secara khusus, bangkitnya aplikasi inovatif fintech, 
seperti platform crowdfunding peer-to-peer (P2P), 
menghadirkan beberapa peluang bagi perkembangan 
program wakaf uang. Saat ini, platform crowdfunding P2P 

telah banyak digunakan di Asia Tenggara, termasuk pasar 
negara Muslim besar, seperti Indonesia dan Malaysia.

Namun, sejauh ini fokus keseluruhan dari skema wakaf 
uang sebagian besar adalah pada penyaluran dana 
untuk kegiatan sosial, dibandingkan pada individu yang 
tidak memiliki akses bank. Sebagai contoh pada platform 
Kitabisa.com yang memungkinkan pemanfaatan untuk 
menyumbang kegiatan sosial, seperti pembangunan 
pesantren, masjid, maupun dukungan dana untuk panti 
asuhan. Pengguna platform dapat menyumbang sesuai 
tujuan yang mereka pilih melalui transfer bank dan 
melacak perkembangan penghimpunan dana dari tujuan 
sosial pilihan mereka melalui platform tersebut.

Kurangnya regulasi yang terintegrasi
Namun, kurangnya regulasi yang terintegrasi tetap 
menjadi tantangan signifikan yang perlu diatasi oleh 
platform crowdfunding P2P yang hendak menawarkan 
skema wakaf uang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 
42/2006 tentang Penegakan UU 41/2004. Lembaga 
Keuangan Syariah, di bawah penunjukan Menteri Agama, 
bertanggung jawab mengawasi skema wakaf uang.

Meskipun lembaga ini bertanggung jawab untuk 
mengelola dan mengembangkan properti wakaf yang 
disumbangkan oleh waqif kepada nazhir melalui investasi 
produk lembaga atau instrumen keuangan Syariah 
lainnya, situasinya menjadi lebih berbeda ketika pemain 
fintech masuk ikut serta.

Secara khusus, kendati struktur wakaf diatur oleh 
Kementerian Agama dan BWI, perusahaan fintech 
berada di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 
Mengingat tujuan mereka yang berbeda, masing-masing 
lembaga ini memiliki perangkat peraturan yang berbeda 
yang perlu dinavigasi sendiri oleh platform crowdfunding 
wakaf uang P2P.

Isu potensial terkait Syariah
Lebih lanjut lagi, dua pertimbangan penting terkait 
Syariah terus menghambat penggunaan platform 
crowdfunding wakaf uang P2P di Indonesia. Pertama, 
adanya masalah kepatuhan akad Syariah yang timbul 
seiring adanya perbedaan akad/akad yang diatur hukum 
Indonesia, yaitu berdasarkan asas sekuler, hukum sipil; 
dan yang diatur oleh syariah berdasarkan pada asas 
transendental agama sesuai Al Quran dan Al-Hadist. 

Berdasarkan akad yang sesuai Syariah, pihak dalam akad 
– misalnya, peminjam – tidak diatur secara ketat. Pihak ini 
bisa meliputi hampir semua orang, termasuk orang yang 
tidak memiliki akses bank. Hal ini berbeda dengan akad 

10 "Gus Yaqut Launches Cash Waqf for Civil Servant". Tempo. 29 December 2020.
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Gambar 2: Proses crowdfunding P2P konvensional

Sumber: Business Insider

biasa dengan yang layak untuk mengakses pembiayaan 
perbankan. Selain itu,  akad/akad konvensional 
mensyaratkan setiap pihak untuk berusia minimal 17 
tahun, akad Syariah tidak menetapkan batasan usia 
minimum, selagi orang yang berakad tersebut adalah 
orang dewasa yang waras dan cukup sehat untuk 
membuat tindakan hukum.

Kedua, masalah default pembayaran (gagal bayar) atau 
pelunasan awal (Ibra’ ). Oleh karena wakaf adalah dana 
sosial amal yang didasarkan pada konsep kemitraan 
bersama, perlakuan gagal bayar atau pelunasan awal 
berbeda dengan perlakuan dalam konteks perbankan 
Syariah karena penerima wakaf biasanya merupakan 
individu (mustadh’afin) yang tidak memiliki akses 
pembiayaan bank dan dari kelompok sosial ekonomi 
bawah. Oleh sebab itu, tidak mudah untuk menyusun 
akad yang sesuai dengan Syariah dengan menggunakan 
konsep pembiayaan wakaf karena sangat berbeda dari 
akad pada umumnya yang biasanya menggunakan akad 
yang didasarkan pada konsep jual-beli (Al-Bai’ ).
 
Isu utama 
Untuk lebih memahami potensi masalah hukum 
dan Syariah, ada gunanya membandingkan proses 
crowdfunding P2P konvensional (lihat Gambar 2) dengan 
proses crowdfunding wakaf uang P2P (lihat Gambar 3). 
Dalam proses crowdfunding wakaf uang P2P, setidaknya 
terdapat empat pihak: wakif (donor), nazhir (wali), 
penyedia platform crowdfunding P2P, dan penerima 
wakaf uang. Untuk menghindari perselisihan, akad harus 
diterapkan yang jelas. Selain itu, perlu ada mekanisme 
penyelesaian sengketa yang jelas jika terjadi pelanggaran 
oleh salah satu pihak.
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Di bawah skema crowdfunding P2P, kita dapat melihat 
bagaimana sebagian besar sengketa dapat dicegah 
atau diselesaikan dengan mudah. Namun, ketika 
diintegrasikan dengan aspek Syariah dari wakaf uang, 
muncul suatu persoalan penting apakah sengketa hukum 
harus diselesaikan berdasarkan hukum konvensional 
(pengadilan sipil) atau hukum Syariah (pengadilan 
agama). Hal ini perlu diperhatikan jika melihat keputusan 
Mahkamah Konstitusi bahwa sengketa bank Syariah 
harus diselesaikan melalui pengadilan agama, yang 
menyiratkan bahwa semua transaksi wakaf uang melalui 
platform crowdfunding P2P juga harus mematuhi aspek 
dari prinsip-prinsip Syariah.

Oleh karena platform crowdfunding P2P 
mempertimbangkan kemungkinan penggunaan skema 
wakaf uang dengan model yang sesuai dengan prinsip 
dan hukum Syariah, berikut sejumlah isu dan pertanyaan 
penting yang dapat dipertimbangkan:

• Apa saja masalah hukum dalam penerapan wakaf uang 
dengan menggunakan platform crowdfunding P2P?

• Apakah seorang non-Muslim diperbolehkan sebagai 
wakif, seiring fakta bahwa wakaf dianggap sebagai 
donasi?

• Seperti apa seharusnya struktur akad yang tepat 
antara pihak yang mengadakan akad, seperti penyedia 
platform dan nazhir atau nazhir dan penerima?

• Adakah solusi sesuai Syariah yang dapat dicapai bila 
terjadi pelanggaran akad antara penyedia platform dan 
nazhir dan/atau penerima?

• Apakah penerima diperbolehkan, berdasarkan hukum 
Syariah, menggunakan dana yang diberikan waqif 
untuk tujuan yang tidak sesuai amanat waqif?

Dengan pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, 
skema wakaf uang berpotensi diterapkan sebagai 
instrumen keuangan yang cepat yang dapat dijadikan 
sebagai jaring keamanan sosial bagi banyak orang yang 
tidak memiliki akses pembiayaan bank di Indonesia 
terutama dalam situasi sulit seperti saat ini. Untuk 
memungkinkan hal ini dapat terwujud, bagaimanapun 
juga perlu ada kolaborasi yang lebih besar antara 
pelaku industri fintech, regulator, cendekiawan Muslim, 
dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk 
memanfaatkan platform crowdfunding P2P sebagai 
mekanisme distribusi skema wakaf uang dalam rangka 
memenuhi kebutuhan sosial Indonesia yang mendesak.

Akhmad Affandi Mahfudz
Akhmad Affandi Mahfudz adalah Sharia Advisory Lead 
di Deloitte Indonesia dan Konsultan Wakaf. Sebelum 
bergabung di Deloitte, ia memimpin tim pengembangan 
Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. 

Silahkan hubungi iddttl@deloitte.com untuk pertanyaan 
lebih lanjut

Gambar 3: Proses crowdfunding wakaf uang P2P

Sumber: International Islamic University Malaysia
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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. 

11 “Jokowi: Ekonomi Digital Indonesia Terbesar di Asia Tenggara”. Kompas.com. 27 Februari 2020.
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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.

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.

Gambar 1: Penggunaan internet sehari-hari di 
Indonesia

Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), 2020.

12 “Internet Usage in Indonesia – Statistics and Facts”. Statista. 15 Juni 2020. 
13 “Generasi Milenial dalam Industri 4.0: Berkah bagi Sumber Daya Manusia Indonesia atau Ancaman?” Deloitte. September 2019.
14 “Laporan Survei Internet APJII 2019-2020 (Q2)”. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. 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

Sumber: We Are Social, 2020.

Gambar 3: Adopsi e-commerce di negara-negara Asia Tenggara terpilih pada Juli 
dan Oktober 2020

Sumber: We Are Social, 2020.

15 “e-Commerce connectivity in ASEAN”. Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA). April 2020.
16 “Digital 2020: October Global Statshot”. We Are Social. October 2020.
17 “More than half of the people on earth now use social media”. We Are Social. July 2020.
18 “Ekonomi Digital Menyumbang 2,9% PDB Indonesia”. Katadata. 4 September 2019. 
19 “Indonesia's unicorns lure US tech giants from Google to Facebook”. Nikkei Asia. 4 December 2020. 
20 “Ada Kode Keras, Tokopedia Siap IPO & Ini Valuasinya”. CNBC. 23 October 2020.

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.

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

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.

Bahkan di tengah pandemi, aliran investasi terus 
berdatangan. Sebagai contoh, perusahaan rintisan 
pertanian TaniHub Group, yang mengoperasikan 
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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.

21 “TaniHub Group raises $17m to expand services to 100,000 farmers by 2021”. The Jakarta Post. 2 April 2020.
22 “Online MSMEs can reduce economic burden: Report”. The Jakarta Post. 10 July 2020. 
23 Interview with Asri Saraswati, Co-Founder of Agradaya, 6 December 2020
24 “Di Tengah Pandemi, Kontribusi UMKM terhadap PDB Diperkirakan Naik”. Media Indonesia. 12 November 2020. 
25 “Jokowi: Potensi Ekonomi Digital Harus Dipercepat di Indonesia”. Antara. 18 November 2020.
26 “Kemenkop UKM Bidik 10 Juta UMKM Go Digital Akhir 2020”. CNN Indonesia. 11 August 2020. 
27 “Accelerating MSMEs’ digital transformation supports RI economy”. The Jakarta Post. 10 October 2020.
28 “UMKM Ingin Ikutan Pengadaan Barng dan Jasa Pemerintah? Simak Ini”. Kompas.com. 12 November 2020.
29 Ibid.
30 Ibid. 

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.
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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 
internet31.

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 

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.

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

31 “The Inclusive Internet Index 2020”. The Economist Intelligence Unit. 
32 “12.538 Desa di Indonesia Belum Tercover Jaringan Internet 4G”. Kompas.com. 9 November 2020. 
33 “Lack of Awareness, Infrastructure Limit Business Digitalization in Rural Areas”. The Jakarta Post. 22 September 2020. 
34 “Indonesia’s e-commerce landscape: Bigger market, bigger challenges”. TechWire Asia. 16 August 2018. 
35 “Logistic Performance Index: Global Rankings 2018”. The World Bank. 2018.
36 “e-Commerce connectivity in ASEAN”. Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA). April 2020.
37 “BPKN: Pengaduan dari Sektor E-Commerce Melonjak di Masa Pandemi”. Kontan. 2 November 2020. 
38 "The significance of Personal Data Protection Law". ELSAM. 2 September 2019. 
39 “Banyak Soal Membelit UMKM sehingga Hanya 15% yang Sukses Masuk Digital”. Katadata. 8 October 2020. 
40 “Jokowi Sebut Percepatan Ekonomi Digital Perlu Dukungan SDM”. Merdeka. 18 November 2020. 
41 “Innovate Indonesia: Unlocking Growth through Technological Transformation”. Asia Development Bank and Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. March 2020.



Deloitte Indonesia Perspectives  | Edisi Kedua, Februari 2021

27

Sekilas data tentang 
industri tembaga 
Indonesia
1. Pada tahun 2017 Indonesia merupakan penghasil 

pertambangan tembaga terbesar ke-11 di dunia 
dengan kapasitas produksi setara 600 ribu ton per 
tahun.

2. Produksi tembaga Indonesia telah menurun secara 
bertahap sejak tahun 2016, dari 695.900 metrik ton 
menjadi 400.200 pada tahun 2019 (menurut World 
Bureau of Metal Statistics).

3. Wilayah mineral Grasberg di Papua, yang dioperasikan 
oleh PT Freeport Indonesia, meliputi tambang terbuka 
dan bawah tanah. Perusahaan ini telah menghasilkan 
528 miliar ons tembaga, termasuk lebih dari 432 miliar 
ons tembaga dari tambang terbuka Grasberg antara 
tahun 1990 dan 2019.

4. Ekstraksi bijih tembaga dari tambang bawah tanah 
Grasberg Block Cave dimulai pada triwulan kedua 
tahun 2019, yang merupakan lokasi bijih yang sama 
yang ditambang dari permukaan tambang terbuka 
Grasberg. Penambangan tahap akhir tambang terbuka 
Grasberg telah selesai pada triwulan keempat 2019, 
dan penambangan dialihkan dari penambangan 
terbuka ke penambangan bawah tanah skala besar. 
Grasberg Block Cave diperkirakan memiliki cadangan 
yang telah terbukti dan terkira sebesar 275,2 miliar 
ons tembaga dan 14,2Moz emas per Desember 2019.

Source:
• Deloitte Indonesia: Hotcakes, Deals for Giant Copper 

Mines” Ac-Cu-mulating Growth, September 2018, 
unpublished. 

• mining technology.com
• Kontan.co.id
• Medcoenergy.com
• World Bureau of Metal Statistics
• Liputan6.com, 14 December 2020

5. Selain Grasberg, cadangan tembaga Indonesia 
adalah tambang Batu Hijau Amman dan cadangan 
tembaga-emas Elang di Sumbawa, serta Tujuh Bukit 
PT Merdeka Copper Gold Tbk yang berlokasi di 
Banyuwangi, Jawa Timur. Sumber daya tembaga-emas 
Elang sedang dalam tahap eksplorasi. Tambang ini 
memiliki perkiraan cadangan tembaga 12.945 miliar 
ons. Potensi produksi tahunan dapat mencapai 300-
430 juta.

6. PT Freeport Indonesia dan Tsingshan Steel telah 
menyepakati secara prinsipil pembangunan smelter 
baru senilai 1,8 miliar dolar Amerika Serikat di Teluk 
Weda, Halmahera. Perjanjian definitif diharapkan 
dapat ditandatangani sebelum Maret 2021.

Tim Editorial berkolaborasi dengan 
Paulus Miki Kurniawan
Paulus Miki Kurniawan adalah Merger and Acquisition, 
Transaction Services,  Energy, Resources and Industrials 
Associate Director di Deloitte Indonesia. 
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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-consumer-
covid19-2020.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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Hubungi kami
Untuk menjaga agar bisnis dan organisasi Anda tetap aman, 
siap dalam segala situasi, dan bertahan dalam segala situasi, 
silahkan menghubungi:

Claudia Lauw Lie Hoeng
Deloitte Indonesia Country Leader
e: clauw@deloitte.com

Rosita Uli Sinaga
Assurance Leader and Financial Services 
Industry Leader
e: rsinaga@deloitte.com

Elisabeth Imelda
Audit Leader 
Imelda & Rekan
e: eimelda@deloitte.com

Iwan Atmawidjaja
Consulting Leader
PT. Deloitte Consulting
e: iatmawidjaja@deloitte.com

Budiyanto
Deloitte Private Desk
e: budiyanto@deloitte.com

Edy Wirawan
Financial Advisory Leader and Government & Public 
Services Industry Leader 
PT. Deloitte Konsultan Indonesia
e: ewirawan@deloitte.com 

Cornel B. Juniarto
Senior Partner of Hermawan Juniarto & Partners
e: cbjuniarto@hjplaw-deloitte.com

Brian Johannes Indradjaja
Risk Advisory Leader and Technology, 
Media & Telecom Industry Leader
PT. Deloitte Konsultan Indonesia
e: bindradjaja@deloitte.com

Melisa Himawan
Tax Leader
Deloitte Touche Solutions 
e: mehimawan@deloitte.com

John Lauwrenz
Tax Deputy Leader
Deloitte Touche Solutions
e: jlauwrenz@deloitte.com

Roy David Kiantiong
Tax Deputy Leader
Deloitte Touche Solutions
e: rkiantiong@deloitte.com

Maria Christi Pratiwi
Consumer Industry Leader
e: mchristi@deloitte.com

Cindy Sukiman
Energy, Resources & Industrials Leader 
e: csukiman@deloitte.com

Steve Aditya
Life Science & Health Care Industry Leader 
e: staditya@deloitte.com

Dennis Yu Ying Li
Chinese Services Desk
e: yuyli@deloitte.com

Tenly Widjaja
Japanese Services Desk
e: twidjaja@deloitte.com

Bang Chi Young
Korean Services Desk
e: bangchiyoung@deloitte.com

Mark Woodley
US & European Services Desk
e: marwoodley@deloitte.com
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