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Meningkatnya keterlibatan UKM secara digital dapat
mengangkat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 2%
Jakarta, 20 Agustus 2015 - Laporan penelitian terbaru Deloitte Access Economics yang ditugaskan oleh
Google, mengungkapkan bahwa meningkatkan keterlibatan usaha kecil dan menengah (‘UKM') secara
digital dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi tahunan Indonesia sebesar 2%.
Kenaikan semacam inilah yang membuat Indonesia tetap berada pada jalur yang benar untuk menuju
negara berpenghasilan menengah pada tahun 2025.
Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Rudiantara, meluncurkan sebuah laporan “SMEs Powering
Indonesia’s success: The Connected Archipelago’s Growth Engine “ pada sebuah acara mengenai UKM
di Jakarta.
Temuan utama dari laporan ini adalah bahwa semakin banyak pemanfaatan dari teknologi digital seperti
media sosial, pita lebar (broadband) dan e-commerce dapat memberikan keuntungan yang signifikan bagi
UKM, termasuk:
 Kenaikan pendapatan hingga 80%;
 Satu setengah kali kemungkinan lebih besar untuk meningkatkan kesempatan kerja;
 17 kali kemungkinan untuk menjadi lebih inovatif;
Menurut Deloitte Access Economics, jika hasil penelitian ini diaplikasikan pada usaha kecil berdasarkan
data untuk laporan ini (dengan rata-rata pendapatan IDR 1,4 miliar per tahun), bisnis yang masih berada
di luar jaringan /luring (offline) dapat mengalami kenaikan pendapatan sebesar IDR 140 juta setahun
seandainya bisnis tersebut memiliki kemampuan bisnis dalam jaringan / daring (online) lanjutan.
Terlepas dari keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan teknologi digital, hampir tiga perempat dari
UKM di Indonesia kehilangan kesempatan untuk menikmati keuntungan dari teknologi digital:
 lebih dari sepertiga UKM di Indonesia (36%) masih offline,
 sepertiga lainnya (37%) hanya memiliki kemampuan online yang sangat mendasar seperti komputer
atau akses broadband.
 Hanya sebagian kecil (18%) yang memiliki kemampuan online menengah (menggunakan jejaring web
atau media sosial), dan kurang dari sepersepuluh (9%) adalah bisnis online lanjutan dengan
kemampuan e-commerce.
Penelitian ini didasarkan pada tinjauan literatur yang ada, analisis ekonomi, sebuah survei baru terhadap
lebih dari 400 pemilik bisnis dan manajer di seluruh Indonesia, konsultasi dengan para pemimpin bisnis
dan pejabat pemerintah, dan analisis data yang tersedia secara publik dari seluruh kawasan ASEAN.
Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa UKM yang lebih banyak memanfaatkan teknologi digital
menjadi lebih kompetitif secara internasional – suatu pertimbangan penting dalam menghadapi

Masyarakat Ekonomi ASEAN. UKM dengan kemampuan online dasar memiliki pendapatan 6% lebih
besar yang berasal dari pelanggan internasional, dibandingkan dengan UKM offline.
"Studi kasus dalam laporan ini seperti bisnis e-commerce fashion Islami HijUp dan Holycow Steak
menunjukkan bahwa Indonesia dapat menghasilkan bisnis inovatif yang sukses – bisnis-bisnis semacam
ini adalah masa depan ekonomi Indonesia," menurut Claudia Lauw, Managing Director, PT Deloitte
Konsultan Indonesia..
Laporan ini juga menguraikan arahan bagi kebijakan pemerintah untuk mendukung UKM digital di
Indonesia, yaitu:
 Meningkatkan akses (broadband). Akses internet yang ada di Indonesia sekarang masih relatif
mahal dan lambat. Peningkatan akses broadband dan kualitas layanan akan mendorong adopsi
teknologi digital oleh UKM dan akan meningkatkan kinerja dari teknologi yang sudah ada.
 Membantu semua UKM untuk menjadi bisnis digital. Banyak instansi pemerintah telah
menyediakan dukungan berupa program bagi UKM, termasuk program yang bertujuan untuk
meningkatkan keterlibatan UKM secara digital. Program-program ini sering kali tumpang tindih dan
terbatas jangkauannya.
 Memperluas pembayaran elektronik (e-payments). Meningkatkan kepercayaan dalam platform
pembayaran e-commerce, meningkatkan kredibilitas finansial konsumen dan bisnis di Indonesia, dan
memperluas sistem pembayaran alternatif, akan meningkatkan volume transaksi digital di Indonesia.
 Memperluas akses terhadap investasi. UKM digital membutuhkan gabungan antara sumber
investasi baik dari domestik maupun internasional, dan hambatan akses investasi tersebut akan
mengurangi potensi UKM untuk berkembang.
 Memperluas layanan pemerintah secara elektronik (e-government). Layanan pemerintah melalui
online platform jauh lebih efektif dan efisien. Dengan adanya lebih banyak layanan pemerintah secara
online dapat membangun kepercayaan konsumen dalam hal kegiatan dan layanan online kedepannya.
Berbicara pada saat peluncuran, salah satu penggagas penelitian dan Partner di Deloitte Access
Economics, John O'Mahony mengatakan: "Mempercepat adopsi digital oleh bisnis di Indonesia tidak
hanya akan mendorong pertumbuhan dan profitabilitas.”
“Hal ini akan membantu mencapai tujuan nasional untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja,
meningkatkan standar hidup dan daya saing internasional – itulah sebabnya kebutuhan digital ini
merupakan agenda penting bagi pemerintah Indonesia ".
Untuk membaca laporan lengkapnya silakan kunjungi: google.co.id/bisnisgoonline
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