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BAB 1 

ANALISIS PEMETAAN PEMANGKU 
KEPENTINGAN 

 

Perkembangan status digitalisasi di Indonesia mengalami peningkatan sangat signifikaan dalam 
kurun waktu 10 tahun terakhir. Sejak pemerintah Indonesia memfokuskan pembangunan 
infrastruktur secara merata di seluruh wilayah, termasuk di wilayah yang masuk ke dalam kategori 
3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), akses terhadap internet bagi masyarakat Indonesia 
mengalami peningkatan yang cukup pesat. Beberapa proyek infrastruktur digital, salah satunya 
seperti Palapa Ring, telah memperluas akses bagi masyarakat sekaligus membuka potensi ekonomi 
digital di seluruh penjuru wilayah Indonesia. Berdasarkan fenomena perkembangan teknologi 
digital yang sudah mulai tampak di hampir setiap wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, 
dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote, studi ini berusaha untuk memberikan ulasan dan informasi 
yang komprehensif terkait dengan bagaimana strategi untuk mengembangkan ekonomi digital 
yang dilihat dari berbagai aspek, mulai dari aspek sosial hingga ekonomi. 

Bagian ini akan secara khusus meninjau lebih mendalam terkait pemetaan ekonomi digital, baik 
dari perspektif pemangku kepentingan yang memiliki peranan masing-masing dalam ekosistem 
serta dari perspektif sektoral. Pembahasan dalam bagian ini akan dimulai dari tinjauan literatur 
yang mendalami konsep ekonomi jaringan (network economics), kerangka pemetaan digital, dan 
dinamika perkembangan ekonomi digital di Indonesia.  

A. TINJAUAN LITERATUR  

Kesadaran masyarakat akan pentingnya membangun jaringan atau berjejaring serta memiliki 
keahlian atau literasi digital dalam memanfaatkan teknologi mulai tumbuh seiring dengan semakin 
masifnya pembangunan infrastruktur serta semakin terjangkaunya harga telepon pintar 
(smartphone) sebagai media dalam menghubungkan pemilik (user) dengan dunia luar yang 
cenderung tanpa batas. Pemanfaatan yang kurang efisien dan efektif akan mengurangi bahkan 
meniadakan potensi ekonomi yang sewajarnya didapatkan dari peningkatan akses digital serta 
literasi digital masyarakat secara umum. Maka dari itu, studi ini akan meninjau beberapa konsep 
yang sangat krusial untuk diketahui dan dipahami, mulai dari konsep ekonomi jaringan (network 
economics) dan beberapa topik turunannya hingga bagaimana memetakan pemangku kepentingan 
dan sektor yang berada dalam ekosistem ekonomi digital di Indonesia. 
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Ekonomi Jaringan (Network Economics) 
Konsep ekonomi jaringan (network economics) diperkenalkan oleh Economides (1996) yang pada 
saat itu yang bersangkutan menunjukkan adanya “network effect” atau efek jaringan di beberapa 
industri yang terhubung secara vertikal. Konsep ini menarik perhatian banyak pihak dalam 
beberapa tahun belakangan terakhir. Secara praktis, Emmert-Streib dan rekan-rekannya (2018) 
menunjukkan bahwa digitalisasi yang terjadi dalam masyarakat memungkinkan dilakukannya 
estimasi secara empiris dan pembentukan berbagai tipe jaringan ekonomi. Jika dilihat dari sudut 
pandang realita yang ada, kondisi ekonomi yang tidak dapat dianalisis dengan hanya berfokus pada 
salah satu sektor secara individu menjadi sebuah dasar untuk mempelajari ekonomi jaringan ini.  

Beberapa industri dikatakan berada dalam suatu jaringan ketika nilai dari suatu barang atau jasa 
meningkat dan ketika terdapat kenaikan dari permintaan barang dan jasa industri terkait. Kondisi 
ini sangat relevan di dunia saat ini, di mana suatu bisnis seringkali memiliki suatu input produksi 
barang atau bahkan jasa yang berasal dari luar bisnis itu sendiri (outsourcing). Kemudian, jenis 
lain dari efek jaringan ini adalah ketika terkumpulnya berbagai jenis penyedia atau penjual barang 
dan jasa yang sama di dalam suatu platform yang serupa dan juga konsumen barang dan jasa 
tersebut. 

Berkumpulnya berbagai jenis penjual atau penyedia barang dan jasa di platform e-commerce, 
seperti Amazon, Ebay dan sejenisnya, yang pada akhirnya menciptakan peningkatan jumlah 
konsumen potensial bagi masing-masing penyedia barang dan jasa, merupakan contoh yang dapat 
menjelaskan kondisi yang disebut ekonomi jaringan (network economics). Dengan kata lain, 
keberadaan dari suatu jaringan atau “network” akan menciptakan eksternalitas positif bagi mereka 
yang berada di dalam jaringan tersebut. Agar dapat memahami konsep ekonomi jaringan secara 
lebih utuh, topik turunan konsep tersebut, yang meliputi fasilitasi pasar dua-sisi (two-sided 
market), pengembangan industri 4.0, serta analisis data (data analytics), akan dibahas lebih lanjut.  

1. Fasilitasi Pasar Dua-Sisi 

Sebelum adanya akses internet yang saat ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan 
dari kehidupan sehari-hari, agen penghubung atau biasa disebut makelar, adalah pihak yang 
berperan dalam menjembatani konsumen dan produsen. Reputasi dalam pekerjaan seperti 
itu sangat penting, di mana baik konsumen dan produsen tidak akan tertarik pada jasa yang 
ditawarkan apabila salah satu pihak tidak ada ketertarikan dalam menggunakan jasanya. 
Inilah apa yang disebut oleh Rysman (2009) sebagai pasar dua-sisi (two-sided market), 
yaitu suatu pasar yang pada dasarnya memiliki dua agen yang berinteraksi melalui suatu 
perantara dan keputusan dari setiap agen akan mempengaruhi keputusan dari agen lain. 
Pasar dua-sisi ini terus berevolusi seiring sifat multi-sisi (multi-sided) yang timbul dari 
semakin berkembangnya internet dan teknologi yang teraugmentasi dalam pasar digital, 
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sistem pembayaran, serta media sosial sehingga membuatnya menjadi jauh lebih penting 
di masa kini. 

Sebagian besar platform e-commerce di Indonesia merupakan sebuah contoh pasar dua-
sisi, namun tidak semua dari banyak platform ini memiliki strategi yang sama. Amazon, 
sebagai salah satu platform terbesar di dunia, berjualan dengan strategi satu-sisi (one-sided) 
dan dua-sisi secara bersamaan di mana Amazon juga melakukan pembelian yang bersifat 
grosir pada produsen lalu menjualnya pada harga eceran (ritel) yang merupakan model 
satu-sisi. Keberadaan pasar dua-sisi di Indonesia tidak hanya ditemukan pada platform e-
commerce, akan tetapi juga media sosial yang memberikan kesempatan bagi UMKM di 
Indonesia untuk dapat menemukan segmen pasarnya masing-masing.  

UMKM di Indonesia menggunakan media sosial, seperti Facebook dan Instagram, sebagai 
kegiatan operasional mereka (iDEA, 2017). Interaksi ini juga didukung oleh masing-
masing platform dengan munculnya fitur-fitur yang spesifik diperkenalkan untuk 
mendorong interaksi dua-sisi. Setiap aplikasi yang dikembangkan secara domestik untuk 
kepentingan yang tertentu di Asia, Rich-Interactive-Applications (RIA) telah menjadi 
faktor yang berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang produktif (CSIS dan AIC, 
2018). 

2. Pengembangan Industri 4.0 

Ekonomi jaringan adalah sebuah fenomena mega-trend yang di dalamnya terdapat inovasi 
digital yang mampu membuat kolaborasi manusia, bisnis, dan perangkat dapat terhubung 
satu dengan yang lain pada waktu yang bersamaan. Produk dari ekonomi jaringan ini 
adalah apa yang kita kenal sebagai salah satunya, shared economy (ekonomi berbagi). 
Dalam konteks mega-trend ini, Internet of Things (IoT) adalah tulang punggung yang 
mengizinkan setiap bagian dari ekonomi jaringan terhubung melalui fasilitas internet.  

Secara lebih spesifik, ketika ekonomi jaringan diterapkan pada industri pengolahan 
(manufaktur), konsep pengembangan industri 4.0 secara otomatis akan berjalan. Konsep 
tersebut lebih dari sekedar teknologi yang digunakan dalam proses pengolahan, melainkan 
juga menjadi tolak ukur efisiensi, arahan operasional, dan desain organisasi terbaik dalam 
memanfaatkan perkembangan teknologi untuk berkompetisi di era industri yang baru ini. 

Produksi pada masa era industri 4.0 diorientasikan agar dapat mentransmisi ekonomi linear 
menjadi ekonomi sirkuler (circular economy). Studi ERIA (2018) menyebutkan bahwa 
ekonomi sirkuler merepresentasikan alternatif yang fundamental dari model ekonomi 
linear yang saat ini mendominasi sistem produksi industri. Pelaku industri pengolahan 
(manufaktur) sebagai aktor utama dalam skenario ini dianggap paling mampu 
memanfaatkan kemampuan dari ekonomi jaringan dan mengikuti pola dari ekonomi 



 

 

5 

sirkuler. Hal ini disebabkan karena adanya interkoneksi yang mampu mendorong industri 
manufaktur untuk dapat menyesuaikan tingkat produksinya secara optimal dari setiap 
pabrik yang mereka miliki, memproduksi dengan sifat on-demand, dan memproduksi 
dengan waktu yang relatif lebih cepat. 

3. Analisis Data 

Adanya ekonomi jaringan (network economics) dan Internet-of-Things (IoT) telah 
menghasilkan output dan outcome berupa data dengan jumlah yang sangat besar. DOMO 
(2018) mengestimasi bahwa 1,7 MB data akan terbentuk setiap detiknya per setiap orang 
di seluruh dunia. Namun, data yang besar ini (big data) tidak dapat dimanfaatkan secara 
langsung untuk pengambilan keputusan dalam bisnis. Realitanya, (Serima, 2015) 
menyebutkan bahwa perusahan-perusahaan saat ini menghadapi situasi di mana banyak 
tumpukan data yang orang-orang tidak gunakan, akan tetapi juga tidak ingin dibuang sebab 
memiliki kemungkinan dapat berguna di masa yang akan datang dan data-data tersebut 
dinamakan sebagai “dark data.”  

Permasalahan lainnya dari melimpahnya data-data seperti yang telah digambarkan 
sebelumnya di atas adalah bahwa mayoritas dari data tersebut merupakan data yang tidak 
terstruktur dan alirannya terus terjadi dari konsumen, produsen, dan rekan bisnis. Oleh 
sebab itu peran analisis data (data analytics) menjadi jauh lebih penting saat ini daripada 
sebelumnya. Kemampuan untuk menganalisis big data akan menghasilkan suatu informasi 
yang memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan, baik di jangka pendek maupun 
jangka panjang. 

Walaupun jumlah dataset yang besar dan teknik statistik dapat membuka peluang baru bagi 
perusahaan dan industri, akan tetapi masih terdapat berbagai tantangan yang akan muncul 
pada saat potensi ini mulai dibuka. Perusahaan memberikan nilai tinggi untuk setiap data 
yang telah mereka dapatkan dengan cara yang berbeda dan tujuan yang berbeda, bahkan 
untuk data yang belum mereka pahami kegunaannya, perusahaan akan sangat mungkin 
untuk menolak memberikan akses data pada orang luar perusahaan. Selain itu, dengan 
besarnya jumlah data yang masih tidak terstruktur, usaha dan waktu akan dibutuhkan lebih 
banyak untuk melakukan pembersihan (cleaning).  

B. KERANGKA PEMETAAN EKONOMI DIGITAL 

Pada bagian selanjutnya, studi ini akan mengidentifikasi dan menganalisis pemangku kepentingan 
utama yang berkontribusi dalam perkembangan ekonomi digital di Indonesia, serta sektor-sektor 
mana saja yang telah mengadopsi digitalisasi secara cepat, atau berpotensi untuk mengadopsi 
digitalisasi di masa depan, serta terdampak dari perkembangan tersebut. 
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Pemetaan Pemangku Kepentingan  
Jika dilihat dari perspektif pemangku kepentingannya, studi ini membagi pemangku kepentingan 
dalam ekosistem ekonomi digital menjadi delapan (8) kelompok berbeda berdasarkan peranannya 
masing-masing, yang cakupannya meliputi mulai dari penciptaan, inovasi, hingga dukungan dalam 
terbentuknya ekosistem ekonomi digital. Gambar 1.1 di bawah menunjukkan secara ringkas 
terkait pemetaan pemangku kepentingan dalam ekosistem ekonomi digital di Indonesia. 

 

Gambar 1.1 Pemetaan Pemangku Kepentingan dalam Ekosistem Ekonomi Digital 

 

 

Sumber: CSIS (diadaptasi dari berbagai sumber) 
 

1. Pemerintah 

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas, terdapat pemerintah yang merupakan pemangku 
kepentingan publik yang berperan dalam mempengaruhi dan mengoperasikan ekonomi 
digital melalui regulasi, kebijakan, dan belanja negara. Koordinasi antar Kementerian dan 
Lembaga Negara (K/L) menjadi hal penting dalam meningkatkan pelayanan terhadap 
pengembangan ekonomi digital di Indonesia. Kementerian Perindustrian (Kemenperin), 
misalnya, merekomendasikan sentra-sentra pelatihan di seluruh Indonesia yang belum 
memiliki jaringan internet kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika 
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(Kemkominfo). Kemenperin juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) agar beberapa program dilakukan secara koordinatif.  

Masih terkait dengan koordinasi di bidang ekonomi, Kemenko Perekonomian juga 
membantu memetakan ekosistem ekonomi digital di Indonesia. Kementerian Perdagangan 
(Kemendag) akan membantu usaha-usaha di bidang digital untuk menjual produknya. 
Sementara itu Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) juga membantu 
dalam melembagakan koperasi. Kementerian Desa (Kemendes) dilibatkan juga agar Badan 
Usaha Milik Desa (Bumdes) di dareah juga dapat berkembang melalui permodalan dan 
kolaborasi dengan CSR atau BUMN. Bank Indonesia juga berkoordinasi dalam program 
Transaksi Tanpa Tatap Muka. Kolaborasi antar pemerintah ini menjadi penting agar pelaku 
usaha dan pihak lainnya merasakan dampaknya.1 

Dari hasil FGD yang dilakukan di tiga (3) kota, yaitu Bali, Yogyakarta, dan Bandung, 
tampaknya ada pesan yang sama agar terjadi koordinasi yang apik antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah. Pelaku usaha di Bali misalnya, menilai bahwa Pemerintah Pusat 
sudah memiliki beberapa inisiatif namun sustainability-nya masih membingungkan. 
Sebagai contoh program 1.000 Startup dari Kemkominfo yang dimulai tahun 2018 yang 
bahkan pemerintah sendiri belum tahu kelanjutannya. Sedangkan, dari Pemerintah Daerah 
pernah mengadakan kegiatan WMD (Wirausaha Muda Denpasar) yang merupakan 
kompetisi dan bukan inkubasi. Ada pula coworking space besar yang dibangun namun 
belum terlihat adanya sistem management community. 

Lain halnya di Yogyakarta, yang menilai perbaikan layanan pemerintah dapat dimulai dari 
regulasi untuk mendaftarkan usaha yang lebih sederhana. Sulitnya mendaftarkan usaha 
menyebabkan masih banyak startup yang tidak mempunyai badan usaha yang legal, 
terdaftar, dan jelas. Banyak pihak menilai bahwa OSS (online single submission) atau 
Perizinan Terintegrasi Elektronik Satu Pintu milik Pemerintah belum diimplementasikan 
dengan baik serta pengetahuan para pelaku usaha terkait OSS juga masih belum maksimal. 
Banyak startup yang untuk pengajuan usaha atau urusan hukum masih membutuhkan third 
party yang biayanya bisa habis sampai dengan Rp 5.000.000. Padahal, sebenarnya dana itu 
bisa dipakai untuk mengembangkan hal lain. 

Sementara itu di Bandung, berdasarkan hasil FGD, para peserta FGD menginginkan 
intervensi aktif pemerintah dalam hal persaingan usaha. Perusahaan start-up mengusulkan 
pemerintah dapat mendorong transfer teknologi perusahaan asing ke perusahaan domestik 

 

1 Salah satu contoh koordinasi yang cukup masif ialah Gerakan Nasional Bangga Indonesia yang didukung oleh 18 
Kementerian dan Lembaga, termasuk BUMN, Himbara, hingga swasta. 
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dengan mewajibkan perusahaan asing untuk bermitra dengan perusahaan domestik atau 
localizing. Regulasi sejenis ini menurut mereka lazim diberlakukan bagi perusahaan 
multinasional. Selain itu, intervensi pemerintah juga dapat berubah penerapan harga 
minimum. Hal ini terkait dengan fenomena price war antar start-up di mana pemenangnya 
adalah perusahaan yang memiliki lebih banyak modal untuk “burn money” yang biasanya 
adalah perusahaan asing. 

2. Sektor Swasta 

Kemudian, ada sektor swasta yang mencakup perusahaan, start-up, dan e-commerce yang 
menjadi sektor terpenting dalam membentuk ekosistem ekonomi digital karena merupakan 
inisiator dan eksekutor dalam sistem ekonomi digital. Dunia usaha menganggap bahwa, di 
era digital, isu utama khususnya di sektor manufaktur yang berkaitan dengan pemerintah 
meliputi TKDN, e-catalog, logistik, dan persaingan usaha. Start-up yang ada kaitannya 
dengan manufaktur cenderung menyambut baik regulasi TKDN karena dianggap berpihak 
pada produk-produk dalam negeri dan dapat membantu perusahaan kecil domestik untuk 
scale up. Sayangnya, masih ada kebijakan pemerintah yang menghambat mereka, misalnya 
katalog elektronik oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kurang masifnya 
sosialisasi menyebabkan minimnya pemahaman start-up mengenai jenis dan cara 
mengurus sertifikasi menghambat mereka dalam pengurusan katalog elektronik. 
Klasifikasi usaha juga menjadi persoalan yang dihadapi start-up. Misalnya, untuk 
membangun sebuah ekosistem 3D printing, perusahaan kebingungan saat memproses 
registrasi perusahaan mereka termasuk dalam bidang apa. 

Dari hasil FGD yang dilakukan di tiga kota menemukan bahwa selain layanan pemerintah 
yang belum optimal, sektor swasta juga mengeluhkan kesinambungan pembiayaan atau 
keuangan dan juga terkait dengan sumber daya manusia (SDM). Terkait dengan isu 
pembiayaan, di Bali misalnya, mereka masih sedikit yang mendapatkan permodalan atau 
investasi karena kurangnya akses untuk mendapatkan pendanaan dari Venture Capital 
bahkan angel investor. Kondisi ini berbeda dengan Jakarta yang lebih memiliki akses 
kepada investor. Sementara dari hasil FGD di Bandung, mereka sangat concern terkait 
pendanaan dari venture capital masih cenderung mengacu bukan pada perusahaannya, 
melainnya “talent”-nya. Dari sisi sektoral, pendanaan cenderung mengikuti tren start-up 
secara umum. Misalnya, selama pandemi, modal banyak mengalir ke start-up e-commerce, 
kesehatan, dan pendidikan. Beberapa indikator yang biasanya diperhatikan oleh venture 
capital dalam memberikan permodalan adalah kecanggihan teknologi yang digunakan, 
sumber daya manusia (pendiri dan manajemen) perusahaan, dan sektor yang sesuai dengan 
portofolio venture capital. Dari sisi start-up, meskipun semakin banyak start-up yang 
memiliki teknologi canggih, jalur mereka menuju profitabilitas masih belum jelas. Salah 
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satu penyebabnya adalah literasi finansial misalnya bagaimana menyusun rencana 
keuangan. 

Jika dilihat dari perspektif SDM, secara umum start-up mengakui mereka mengalami 
kesulitan dalam hal tenaga kerja, baik dari sisi keterampilan maupun kompensasi. Pekerja 
yang memiliki keterampilan digital seringkali memilih untuk bergabung dengan start-up 
yang sudah ada terlebih dahulu untuk kemudian mengakumulasikan pengetahuan mereka 
sebelum akhirnya memutuskan untuk mendirikan start-up sendiri. Start-up masih sulit 
untuk memperoleh tenaga kerja yang keterampilannya sesuai dengan yang mereka 
butuhkan. Jika pun ada, start-up yang belum meningkatkan scale-nya cenderung tidak 
kompetitif dalam hal upah/gaji. 

3. Merchant  

Selanjutnya ada merchant yang merupakan turunan dari sektor swasta. Merchant adalah 
pemangku kepentingan yang bertindak sebagai penjual barang atau jasa yang memiliki 
usaha, baik toko fisik maupun daring, yang bekerja sama dengan bank atau penyelenggara 
jasa sistem pembayaran (PJSP) lainnya dalam melakukan transaksi pembayaran.  

Di era perkembangan digital atau disrupsi teknologi ini ditambah dengan semakin 
maraknya kegiatan ekonomi tanpa kontak akibat pandemi COVID-19 membuat banyak 
merchant menggunakan layanan finansial berbasis teknologi. Alasan utamanya adalah agar 
dapat memperluas ekosistem ekonomi digital serta memberikan solusi dan manfaat bagi 
para pengguna terkait kebutuhan transaksi keuangan mereka. 

4. Asosiasi Bisnis 

Asosiasi bisnis merupakan pemangku kepentingan yang memiliki keberpihakan terhadap 
industri ekonomi digital dan dapat mendukung berjalannya bisnis dengan menjadi hub atau 
konektor dari konsumen, perusahaan, dan mitra usaha secara berkesinambungan. Asosiasi 
bisnis sangat berperan untuk memperkuat ekosistem ekonomi digital, khususnya di negara-
negara yang ingin naik kelas ke tingkatan pendapatan yang lebih baik.  

Dalam hal ini asosiasi bisnis juga memiliki peran untuk memastikan bahwa ekosistem 
ekonomi digital ini dapat terbentuk secara efisien dan efektif. Setidaknya ada 3 hal yang 
dapat dilakukan asosiasi bisnis, di antaranya (1) mendorong pemerintah untuk terus 
meningkatkan infrastruktur digital atau dengan kata lain penetrasi jaringan broadband 
internet, (2) memacu kesiapan SDM dalam hal literasi digital, serta (3) memastikan aturan 
dan regulasi yang diformulasikan pemerintah tidak kontraproduktif, minimal dapat terjadi 
keseimbangan antara aturan dan inovasi yang dikembangkan. 

5. Organisasi Non Pemerintah (NGO) 
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Selain empat pemangku pemangku kepentingan di atas, ada juga peranan dari NGO atau 
organisasi non pemerintah, baik lokal maupun internasional, yang berperan dalam 
ekosistem ekonomi digital. Mereka biasanya mendorong pemberdayaan komunitas lokal 
dalam bentuk advokasi kebijakan dan penguatan kapasitas masyarakat lokal.  

Sangat luasnya peran dari masing-masing pemangku kepentingan, khususnya pemerintah, 
menjadi ruang tersendiri bagi NGO untuk berkontribusi dalam perwujudan ekosistem 
ekonomi digital. Semakin tingginya penetrasi internet di wilayah pedesaan harus dibarengi 
dengan kesiapan SDM dalam menggunakan fasilitas internet yang ada. Maka dari itu, peran 
NGO memang sangat membantu pemerintah dalam meningkatkan kesiapan SDM, 
khususnya dalam memberdayakan masyarakat lokal serta memperkuat kapasitas mereka 
dalam hal perkembangan ekonomi digital yang semakin cepat dan masif. 

6. Investor 

Selanjutnya, yang tak kalah penting adalah investor yang merupakan pihak yang 
menanamkan modal kepada perusahaan dan start-up. Dalam hal ini, investasi dapat datang 
dalam berbagai bentuk, seperti private equity, modal ventura, atau angel investor. Suntikan 
dana dari investor memang sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah 
lama berkecimpung di industri ekonomi digital, maupun perusahaan yang baru saja terjun 
ke dalam industri tersebut. 

Investasi di sektor ekonomi digital, khususnya fintech memang mengalami peningkatan 
yang luar biasa akibat proyeksi beberapa laporan yang menyebutkan perkembangan 
industri di ekonomi digital, khususnya di Asia Tenggara akan meningkat pesat. Google, 
Temasek, Bain & Company (2020) pernah menyampaikan bahwa jumlah investasi fintech 
di Asia Tenggara mencapai USD 1,7 miliar, atau meningkat sebesar 40% dari tahun 2018. 
Perkembangan investasi di sektor ini tampaknya akan terus berlanjut di mana masih belum 
ada kepastian kapan pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini segera berakhir. 
Dorongan kegiatan ekonomi tanpa kontak (less-contact economy) tampaknya masih akan 
terus berlanjut, khususnya ketika banyak negara sudah mengumumkan bahwa negara 
mereka harus siap untuk hidup berdampingan dengan COVID-19.  

7. Akselerator dan Inkunbator 

Akselerator dan inkubator adalah pemangku kepentingan yang biasanya berperan dalam 
mengembangkan start-up. Akselerator bertujuan untuk mengakselerasi start-up yang 
sudah didirikan dan terjun ke pasar melalui konsultasi, pendampingan, dan investasi. 
Sementara itu, inkubator lebih berfokus pada pengembangan start-up pada tahapan awal 
(early stage), mulai dari pembentukan konsep model bisnis, produk, hingga target pasar.  
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Peran pemangku kepentingan ini tidak kalah strategis dalam mendorong tingkat 
keberhasilan perusahaan rintisan di tahap awal. Pelatihan dan pembinaan untuk pendiri 
perusahaan yang disampaikan oleh para praktisi dan pakar industri, diharapkan dapat 
memperkuat fondasi bisnis perusahaan di masa-masa awal pendiriannya. Ada beberapa 
program akselerator yang diinisiasi oleh perusahaan-perusahaan besar, seperti Bank 
Central Asia (BCA) bekerja sama dengan Digitaraya dengan program akselerasi 
terbukanya yang bernama SYNERGY Accelerator, dan juga ada inisiatif perguruan tinggi, 
seperti Universitas Indonesia (UI) yang bekerja sama dengan Gojek dengan programnya 
bernama UI Works.2 

8. Pengguna 

Dan pada akhirnya adalah pengguna atau konsumen yang merupakan pihak yang 
memanfaatkan produk ekonomi digital, baik dalam bentuk barang atau jasa. Ekonomi 
digital Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang masif, di mana pada tahun 2019 
pertumbuhannya mencapai USD 40 miliar dan pada tahun 2020 tumbuh sebesar 11% 
menjadi USD 44 miliar. Angka ini diperhitungkan akan melesat lebih tinggi lagi pada tahun 
2025, di mana nilai dari ekonomi digital dapat mencapai USD 124 miliar atau tumbuh 23% 
dari tahun 2020 (Google, Temasek, Bain & Company, 2020). Potensi positif ini tidak lepas 
dari peran pengguna yang memang telah memiliki akses terhadap infrastruktur digital dan 
juga memiliki pemahaman (literasi) yang baik. 

Meskipun begitu, pada prinsipnya, ekonomi digital didukung oleh dua unsur utama, yakni 
infrastruktur dan literasi digital. Dalam hal ini, seluruh pemangku kepentingan harus 
berperan pada porsinya masing dan khusus untuk pengguna adalah dalam kaitannya 
memanfaatkan atau mengonsumsi barang dan jasa yang ditawarkan oleh penyedia barang 
dan jasa tersebut. Infrastruktur digital yang merupakan sebuah pondasi untuk mendukung 
sistem komputasi, di mana pondasi tersebut meliputi jaringan, data dan protokol, 
perangkat, layanan dan penyimpanan, harus terus ditingkatkan, begitu juga dengan literasi 
digital pengguna. 

 

Pemetaan Sektoral  
Berdasarkan perspektif sektoral, pemangku kepentingan dalam ekosistem ekonomi digital 
bergerak di sektor yang sangat beragam. Survei yang dilakukan Google, Temasek dan Bain & 

 

2 https://teknologi.bisnis.com/read/20190825/266/1140694/mengenal-peran-akselerator-inkubator-dalam-ekosistem-
startup-indonesia 
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Company (2020) disebutkan terdapat lima (5) sektor unggulan ekonomi digital di Asia Tenggara, 
yaitu perdagangan elektronik (e-commerce), transportasi dan makanan, perjalanan online, media 
online, dan jasa keuangan. Kemudian, sebagai dampak dari pandemi COVID-19, terdapat dua (2) 
sektor tambahan lainya yang mulai pesat perkembangannya, yaitu teknologi kesehatan dan 
pendidikan. Fokus utama pada studi ini adalah e-commerce yang merupakan pemain utama dalam 
ekonomi digital Indonesia. Pada tahun 2020, pertumbuhan sektor e-commerce sebesar 54% (yoy), 
dari USD 21 miliar menjadi USD 32 miliar, jauh lebih tinggi dibandingkan sektor unggulan 
lainnya, seperti jasa travel, yang mengalami kontraksi sebesar 68% (yoy) selama periode pandemik 
di 2020. 

Berdasarkan studi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) (2019) bertajuk 
“Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia” menyebutkan terdapat empat sektor potensial 
dalam ekonomi digital, yaitu keuangan, kebudayaan pariwisata dan ekonomi kreatif, pertanian, 
dan logistik. Dilatarbelakangi oleh kedua studi di atas dan data-data pendukung lainnya, studi ini 
memetakan sektor dalam ekonomi digital menjadi tujuh (7) sektor utama, yang merupakan sektor 
dengan perkembangan paling cepat dalam mengadopsi digitalisasi dan memiliki andil besar dalam 
mentransformasi aspek kehidupan masyarakat. 

1. Keuangan 

Beberapa tahun belakangan ini, banyak perusahaan rintisan di bidang teknologi keuangan (fintech) 
yang menawarkan berbagai bentuk jasa keuangan, yang meliputi transfer, crowdfunding, P2P 
lending, asuransi, wealth management dan lain sebagainya. Berkembangnya proses digitalisasi di 
sektor keuangan juga ditunjukkan oleh tren pertumbuhan positif dalam penggunaan uang 
elektronik dan transaksi pembayaran melalui jasa non-bank atau fintech, seperti yang ditunjukkan 
pada Gambar 1.2 dan 1.3 di bawah ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1.2 Jumlah Pengguna Uang Elektronik      Gambar 1.3. Transaksi Fintech Payments 
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Sumber: Bank Indonesia 
 

Dari sudut pandang investasi, fintech merupakan salah satu sektor yang menerima peningkatan 
investasi cukup signifikan pada tahun 2019. Berdasarkan studi Google, Temasek, Bain & 
Company (2020), jumlah investasi fintech di Asia Tenggara telah mencapai titik tertingginya 
sepanjang perkembangan industri ini, yakni sebesar USD 1,7 miliar, atau meningkat sebesar 40% 
dari tahun 2018. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia tahun 2020 kemarin tidak menutup 
kesempatan bagi fintech untuk menerima investasi yang lebih besar di tengah dorongan kegiatan 
ekonomi tanpa kontak (less-contact economy).  

2. Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Sektor pariwisata di Indonesia merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi di 
Indonesia. Sebelum masa pandemi, yaitu pada tahun 2016, pendapatan dari sektor pariwisata 
mencapai angka USD 72,4 miliar atau sebesar 6,2% terhadap PDB. Hal ini didukung oleh 
peningkatan arus wisatawan yang masuk ke Indonesia, yakni mencapai angka 14 juta pada tahun 
20163. Namun ketika virus COVID-19 menyebar ke seluruh dunia, industri pariwisata Indonesia 
mengalami penurunan yang sangat signifikan dan ini tidak hanya terjadi pada Indonesia melainkan 
negara-negara tujuan pariwisata lainnya di dunia. Industri pariwisata Indonesia diperkirakan 
mengalami kerugian sebesar Rp 213 triliun akibat penurunan wisatawan asing4. Sektor pariwisata 

 

3 https://www.futuredirections.org.au/publication/indonesian-tourism-industry-bright-future-opportunities-australia/ 

4 https://www.baliplus.com/2020/10/19/breaking-news-the-covid-19-pandemic-has-crushed-indonesia-tourism-
sectors 
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pun harus menyesuaikan diri agar pendapatannya tetap konsisten atau minimal dapat bertahan di 
berbagai situasi yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. 

Masifnya perkembangan digitalisasi merupakan salah satu potensi yang dapat memajukan industri 
pariwisata. Berdasarkan hasil riset Allied Market Research, potensi sektor pariwisata digital global 
diproyeksi mampu mencapai angka USD 1.091 triliun pada tahun 2022. Di Indonesia, digitalisasi 
tersebut juga merupakan salah satu rencana strategis Kemenparekraf yang bertujuan untuk 
meningkatkan jumlah wisatawan. Berbagai perusahaan jasa pariwisata yang berbasiskan digital, 
seperti Traveloka dan tiket.com, juga hadir untuk mendorong pertumbuhan industri pariwisata di 
Indonesia. Dalam kurun waktu 2012-2019, jumlah kunjungan wisatawan asing pun meningkat 
hampir tiga kali lipat karena terfasilitasinya wisatawan dalam memenuhi kebutuhan perjalanannya 
melalui aplikasi digital.5  

3. Pertanian 

Sebagai negara yang sangat populer dengan sebutan negara agraris, Indonesia kaya akan berbagai 
jenis tanaman pangan maupun non pangan. Akan tetapi, kondisi tersebut sayangnya tidak 
berbanding lurus dengan perkembangan industri pertanian. Berbagai data statistik menunjukkan 
bahwa industri pertanian di Indonesia tidak sejalan dengan jargon ‘negara agraris’ yang seringkali 
digaungkan oleh pemerintah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dalam kurun waktu 
2003-2013 saja Indonesia kehilangan 5 juta petani akibat terjadinya pergeseran struktur ekonomi. 
Pendapatan petani per tahunnya pun sangat minim, yakni hanya Rp 20 juta per tahunnya. Oleh 
karena itu, pendekatan lain tampaknya harus dilakukan untuk mengembangkan industri pertanian 
Indonesia. 

Digitalisasi dapat diterapkan di sektor pertanian Indonesia agar dapat berkembang lebih jauh lagi. 
Sebagai contoh apa yang terjadi di Yogyakarta. Daerah ini memiliki lahan pertanian yang besar, 
namun, saat ini hanya sebagian kecil saja yang sudah disentuh oleh teknologi digital. Menurut 
pengamatan salah satu startup, yaitu PT. Mitra Sejahtera Membangun Bangsa (MSMB), banyak 
petani yang tidak gagap teknologi; sebagai contoh, mereka tidak asing dengan adanya android. 
Namun, sejatinya masih banyak pula petani desa di Indonesia, yang mayoritas orangtua, yang 
kurang memiliki akses terhadap teknologi. Hal ini dikarenakan untuk memperkenalkan teknologi 
ke petani itu sendiri masih terdapat banyak masalah yang muncul kepada mereka secara eksternal 
(terkait distribusi, SDM, dan sebagainya), dan juga internal (penolakan dari mereka terhadap 
teknologi itu sendiri).  

 

 

5 https://tradingeconomics.com/indonesia/tourist-arrivals 
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4. Transportasi 

Transportasi merupakan sektor yang terintegrasi erat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari di 
berbagai aspek, mulai dari logistik hingga kebutuhan tersier, seperti pariwisata. Semakin 
terintegrasinya sektor transportasi berimbas pada pertumbuhan industri ini yang mengalami 
peningkatan sebanyak dua digit dalam lebih dari 10 tahun terakhir6. Peran digitalisasi yang mampu 
menjangkau seluruh masyarakat tidak dapat terbantahkan merupakan faktor utama yang 
membantu pertumbuhan industri ini.  

Sementara itu di sektor logistik, pertumbuhan sektor tersebut dipicu oleh tingkat konsumsi 
individu yang cukup tinggi. Hal tersebut memicu semakin maraknya berbagai perusahaan logistik 
(ataupun start up) baru, di mana hal tersebut juga mempengaruhi tarif logistik sehingga harganya 
semakin bersaing atau kompetitif7. Pertumbuhan di sektor transportasi dan logistik juga ditandai 
oleh derasnya dana investor asing yang masuk untuk mendanai perusahaan transportasi berbasis 
teknologi di Indonesia. Gojek merupakan salah satu perusahaan yang didanai oleh berbagai pihak, 
seperti PayPal, Softbank, hingga Facebook8. Perusahaan lainnya, seperti Traveloka, juga 
menerima berbagai pendanaan dari investor asing. Tren ini kemungkinan akan terus positif ke 
depannya di mana kegiatan ekonomi minim kontak atau berbasis inovasi tampaknya masih akan 
menjadi pilihan konsumen. 

5. Perdagangan 

Dalam sepuluh tahun terakhir, sektor perdagangan Indonesia mengalami perubahan yang sangat 
pesat. Penetrasi internet dan meningkatnya penggunaan ponsel pintar merupakan beberapa faktor 
terjadinya perubahan di sektor ini. Saat ini, masyarakat memiliki akses yang lebih luas dan juga 
memiliki fleksibilitas tinggi untuk melakukan transaksi jual beli di mana pun dan kapan pun. 
Kondisi tersebut mempengaruhi pertumbuhan e-commerce di Indonesia yang pada tahun 2015, e-
commerce di Indonesia baru memiliki porsi sebesar 0,2% terhadap PDB. Dua tahun kemudian, 
pada tahun 2017, angka tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 0,5%9. Tren positif 
itu terus berlangsung sampai dengan saat ini, terutama sebagai dampak pandemi COVID-19. 

 

6 https://www.cekindo.com/sectors/transportation-logistic-indonesia 

7 
http://www.gbgindonesia.com/en/services/article/2016/indonesia_s_logistics_sector_making_connections_11383.ph
p 

8 https://www.cnbc.com/2020/06/03/facebook-invests-in-indonesia-gojek.html 

9 https://www.statista.com/statistics/970750/indonesia-e-commerce-share-of-gdp/ 
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Disrupsi teknologi dan digitalisasi lagi-lagi berperan signifikan dalam pertumbuhan sektor 
perdagangan melalui platform digital. Berdasarkan kondisi tersebut, UMKM di Indonesia 
didorong untuk go online karena dapat meminimalisir biaya operasional mereka. Selain itu, 
digitalisasi juga memungkinkan UMKM untuk melakukan scaling up dalam waktu yang relatif 
singkat. Di bulan September 2020, sudah terdapat 9 juta UMKM yang sudah bermitra dengan salah 
satu e-commerce di Indonesia10. Hadirnya digitalisasi memungkinkan masyarakat untuk 
memperoleh penghasilan tambahan, bahkan di tengah pandemi sekalipun. Bank Indonesia juga 
mencatat bahwa jumlah transaksi e-commerce meningkat hampir dua kali lipat di masa pandemi. 
Jumlahnya melonjak dari 80 juta transaksi pada 2019 menjadi 140 juta transaksi hingga Agustus 
202011. 

6. Kesehatan 

Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia tergolong stabil dan positif sampai dengan tahun 2019, 
hal tersebut tidak sebanding dengan pertumbuhan di sektor kesehatan. Sektor kesehatan di 
Indonesia memang mengalami berbagai macam tantangan, seperti aksesibilitas yang belum 
merata, terbatasnya jumlah tenaga kesehatan yang kompeten, ataupun tingkat kematian dari 
penyakit-penyakit tertentu. Tingkat kematian dari penyakit-penyakit tertentu diestimasi dapat 
merugikan kinerja ekonomi Indonesia sebesar 30% dari PDB.  

Tantangan lain yang biasanya dihadapi di sektor kesehatan adalah minimnya kepercayaan pasien 
terhadap infrastruktur kesehatan, mulai dari minimnya infrastruktur kesehatan itu sendiri, hingga 
kesenjangan kesehatan antar geografi dan demografi. Untuk merespons hal tersebut, digitalisasi 
dapat menjadi jawaban untuk membantu Indonesia dalam menghadapi tantangan tersebut. 
Digitalisasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap fasilitas itu sendiri. 
Selain itu, biaya perawatan pun menjadi lebih efisien karena metode diagnostik yang digunakan 
lebih efektif, terutama untuk mengobati penyakit yang kompleks12. 

7. Pendidikan 

Dan akhirnya sektor pendidikan yang merupakan sektor yang mengalami transformasi digital 
secara pesat di tengah pandemi, akibat perubahan proses belajar mengajar yang tidak 
memungkinkan untuk dilaksanakan di kelas sehingga membutuhkan pemanfaatan teknologi untuk 

 

10 https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/09/09/2020/sudah-9-juta-umkm-gabung-dengan-tokopedia/ 

11 https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201021193353-92-561232/transaksi-e-commerce-naik-nyaris-dua-
kali-lipat-saat-pandemi 

12 https://www.oliverwyman.com/content/dam/oliver-wyman/v2/publications/2018/october/the-future-of-the-
indonesian-healthcare-ecosystem.pdf 
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pelaksanaannya secara daring. Menurut Google, Temasek dan Bain & Company (2020) terjadi 
penambahan konsumen digital di sektor pendidikan sebesar 55% di kawasan Asia Tenggara.  

Di Indonesia sendiri, platform pendidikan, seperti Zenius Education dan Ruangguru, telah 
memberikan akses gratis untuk mendapatkan materi pengajaran agar para pelajar dapat belajar 
untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Sementara itu, situasi pandemi juga 
menciptakan alternatif lain untuk menggantikan kegiatan tatap muka. Pemerintah Indonesia 
sendiri telah memperkenalkan program TV “Belajar dari Rumah” sebagai suplemen dari kelas 
online. Selain itu, juga terdapat platform belajar gratis untuk perguruan tinggi atau universitas yang 
belum mampu untuk memiliki sistem tersebut. Untuk meningkatkan kapasitas sumber daya 
manusia (SDM), pemerintah juga menyiapkan program kartu Prakerja yang bermitra dengan 
delapan platform digital untuk memberikan pelatihan bagi pencari kerja di Indonesia. 

C. DINAMIKA PERKEMBANGAN EKONOMI DIGITAL 

Setelah membahas terkait pemetaan ekonomi digital, baik dari konteks pemangku kepentingan dan 
sektoral, pada bagian ini akan ditelaah lebih lanjut terkait dinamika perkembangan ekonomi digital 
yang seringkali menjadi isu utama dalam upaya mengoptimalkan potensi sektor ekonomi tersebut. 
Infrastruktur digital, literasi digital, dan isu kompetisi adalah beberapa isu utama yang selalu 
muncul ke permukaan dalam konteks ekonomi digital di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, 
kolaborasi antar pemangku kepentingan dan sektoral tampaknya sangat dibutuhkan, sehingga 
sektor ekonomi digital ini bukan hanya dapat berjalan, akan tetapi dapat dioptimalkan sebagai 
salah satu sumber utama pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Infrastruktur Digital  
Ekonomi digital terus mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun belakangan ini. 
Tren pertumbuhan positif tersebut menjadikan ekonomi digital sebagai sumber penting dari 
pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Pada tahun 2014, studi yang dilakukan 
oleh World Economic Forum, menunjukkan bahwa terdapat beberapa pemangku kepentingan 
yang telah berkontribusi, khususnya pihak yang menanamkan modalnya untuk membangun 
infrastruktur digital yang dapat mengoptimalkan peran dari ekonomi digital. Para pemangku 
kepentingan tersebut meliputi pihak yang berperan sebagai penyedia jasa komunikasi, layanan 
digital dan penyedia konten, produsen perangkat keras dan lunak, hingga perangkat lunak dan 
komponennya. 
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Gambar 1.4 Peran Pemangku Kepentingan dalam Infrastruktur Digital 

 

 

Sumber: World Economic Forum 

 

Sementara itu, negara atau pemerintah juga memiliki peran yang sangat strategis dalam 
memformulasikan kebijakan dan regulasi. Kemudian, beberapa pihak lainnya, seperti organisasi 
non-pemerintah, asosiasi, serta pengguna, memiliki peran strategis lainnya dalam ekosistem 
ekonomi digital, seperti yang telah dijelaskan pada Gambar 1.1 di bagian sebelumnya. Gambar 
1.4 di atas pada dasarnya ingin menekankan bahwa perkembangan pelayanan digital sangat 
bergantung pada infrastruktur digital, dan begitu pula sebaliknya. 

Dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi digital di tanah air, pemerintah sebenarnya 
telah memiliki rencana besar untuk mengakselerasi pengembangan infrastruktur digital dengan 
memfokuskan alokasi APBN ke sektor telekomunikasi, informasi dan komunikasi (TIK) hingga 
akhir tahun 2021. Pembangunan base transceiver station (BTS), perluasan jaringan internet 4G, 
pembangunan pusat data pemerintah, pembangunan Pusat Data Nasional di wilayah Jabodetabek 
dan Batam, serta pengoperasian Satelit Indonesia Raya (Satria), merupakan beberapa fokus utama 
pembangunan infrastruktur digital yang telah dan/atau sedang dikerjakan oleh pemerintah dalam 
rangka mewujudkan ekosistem ekonomi digital yang berdampak positif bagi pertumbuhan 
ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia.   
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Literasi Digital  
Revolusi digital dalam satu dekade terakhir telah mengubah perilaku pelaku ekonomi dari yang 
sebelumnya mengandalkan kontak fisik menjadi serba online (non fisik). Tren digitalisasi yang 
terjadi akibat disrupsi teknologi telah menyebar ke segala aspek perekonomian. Penggunaannya 
juga semakin meningkat dalam beberapa tahun belakangan, khususnya di tengah pandemi. 
Semakin terbukanya akses infrastruktur digital yang semakin mudah dan murah serta 
meningkatnya literasi digital masyarakat Indonesia turut mengakselerasi gelombang digitalisasi di 
Indonesia.  

Meskipun demam digitalisasi semakin terasa di hampir seluruh penjuru Indonesia, namun literasi 
digital masyarakat Indonesia sebenarnya masih belum sampai ke tingkatan dalam skala “baik”. 
Indeks literasi digital Indonesia berada sedikit di atas angka 3,47 dari skala 1 sampai dengan 5 
(Katadata 2020). Dari empat sub-indeks yang diperhitungkan untuk membentuk indeks literasi 
digital, yaitu informasi dan literasi data, komunikasi dan kolaborasi, keamanan, dan kemampuan 
teknologi, ditemukan bahwa sub-indeks pertama (informasi dan literasi data) di luar dugaan justru 
memiliki skor yang paling rendah. Dengan kata lain, masyarakat Indonesia masih memiliki 
kemampuan yang terbatas dalam mencari, menyaring, menyimpan dan mengarahkan pencarian 
data.  

Meskipun literasi digital tampaknya masih akan menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh pemangku 
kepentingan yang berada dalam ekosistem ekonomi digital, setidaknya masih ada kabar baik di 
tengah terbatasnya pergerakan manusia selama pandemi. Kondisi pandemi telah berhasil 
mendorong masyarakat yang sebelumnya belum pernah menggunakan jasa digital menjadi terbiasa 
menggunakan sarana TIK dalam kehidupannya. Mayoritas individu semakin banyak 
menghabiskan waktunya secara online di masa pandemi. Peningkatan konsumen jasa digital baru, 
penetrasi yang meluas hingga ke luar perkotaan, serta waktu online yang semakin panjang, 
tampaknya akan menjadi langkah awal yang baik dalam upaya peningkatan penetrasi dan literasi 
digital di masa yang akan datang.  

Isu Kompetisi 
Persaingan dalam ekonomi digital bersifat sangat dinamis karena banyaknya inovasi, dan akan 
terus mengubah struktur pasar apabila tidak dibatasi. Menurut Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
(KPPU) dalam working paper Kompetisi dan Pemulihan Ekonomi 2020, setidaknya terdapat 
empat (4) tantangan utama dalam persaingan ekonomi digital di Indonesia. Tantangan tersebut 
mulai dari model pasar baru hingga peran dari pemangku kepentingan yang berada dalam 
ekosistem ekonomi digital.  

Tantangan pertama, perusahaan rintisan terus berlomba untuk berinovasi dalam menciptakan 
efisiensi dalam transaksi jual beli, sehingga akhirnya menciptakan model pasar baru. Saat ini, 
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model bisnis juga mengalami pergeseran menjadi data sentris, di mana perusahaan mengatur data 
penggunanya. Pergeseran model bisnis ini berisiko membuat perusahaan menetapkan strategi 
predatory pricing, yaitu penetapan harga yang sangat rendah dari suatu produk atau layanan, 
sehingga pasar akan menjadi lebih rentan terhadap monopoli. Strategi ini akan menyudutkan 
perusahaan konvensional yang tidak memiliki kapabilitas yang memadai dalam mengutilisasi data 
pengguna. Selanjutnya, tantangan kedua, e-commerce raksasa akan menutup kesempatan bagi e-
commerce dengan skala lebih kecil untuk masuk ke pasar, atau mengakuisisi e-commerce skala 
lebih kecil untuk mengeliminasi kompetitor atau pesaing di pasar.  

Tantangan ketiga adalah saat suatu platform melakukan lock-in kepada penggunanya, yang 
merupakan situasi di mana platform menghambat pelanggan agar tidak pergi meskipun mereka 
ingin berhenti menggunakan produknya. Salah satu bentuk hambatan yang diberlakukan berupa 
biaya perpindahan, yang akan dikenakan saat pengguna ingin berpindah ke platform lain. Dan 
tantangan keempat, perusahaan dapat berperan ganda, yakni sebagai penyedia dan pengguna 
platform. Dengan kata lain, akan terjadi integrasi vertikal, yang berpotensi memunculkan kolusi 
diam-diam (tacit collusion), di mana perusahaan membuat perjanjian informal atau berkolusi tanpa 
mengkomunikasikannya ke pesaing mereka. 

 

 



BAB 2  

ULASAN TERKAIT REGULASI EKONOMI 
DIGITAL DI INDONESIA 

 

A. Pendahuluan 

Ekonomi digital merupakan bidang ekonomi baru yang sedang berkembang pesat bukan hanya di 
Inonesia tetapi di seluruh dunia. McKinsey (2016), misalnya, memperkirakan bahwa pemanfaatan 
teknologi digital di Indonesia akan menyumbang sekitar USD150 miliar pada pertumbuhan 
ekonomi nasional pada tahun 2025.13 Dampak penggunaan tekonologi digital terhadap 
perekonomian tercipta melalui beragam cara misalnya, melalui model-model usaha baru berbasis 
platform digital, seperti perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) dan angkutan 
berbasis dalam jaringan (daring); penggunaan algoritma untuk tujuan tertentu seperti untuk jual 
beli valuta asing (algo trading); penggunaan robot berbasis kecerdasan buatan (artificial 
intellligence, AI) untuk melaksanakan berbagai tugas atau pekerjaan tertentu; dan peran data dalam 
memacu pertumbuhan ekonomi. 

Bidang-bidang tertentu seperti ritel, finansial, transportasi, komunikasi dan hiburan sedang 
mengalami proses digitalisasi yang pesat. Demikian pula, pemanfaatan teknologi digital dalam 
perdagangan telah merubah makna konsep pasar serta mengaburkan batas-batas pasar domestik 
maupun internasional.  

Karena ekonomi digital merupakan bidang baru yang manfaatnya diperkirakan akan besar bagi 
perkembangan sosial dan ekonomi, peran pemerintah dan regulator untuk mendorong 
perkembangannya menjadi penting. Ini antara lain bisa dilakukan melalui pemberian insentif bagi 
mereka yang berupaya mengeng mbangkan teknologi digital yang bermanfaat bagi masyarakat. 
Pemerintah, misalnya, dapat mendorong pendirian inkubator di mana perusahaan startups 
mencoba mengembangkan usaha mereka atau dengan merangsang tumbuhnya perusahaan modal 
ventura (venture capital} yang keberadaannya sangat penting bagi pertumbuhan kewirausahaan 
yang inovatif.  

Namun pemerintah juga perlu berhati-hati jangan sampai kebijakannya bukannya dorong 
perkembangan  ekonomi digital melainkan malah menghambatnya. Kemungkinan ini tidak bisa 

 

13MckKinsey. 2016. Unlocking Indonesia’s Digital Opportunity. McKinsey Indonesia Office   
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disepelekan mengingat pemanfaatan teknologi digital di berbagai sektor masih terus berkembang 
dan oleh karena itu dampak ekonomi dan sosialnya mungkin belum terlalu jelas. Dalam keadaan 
seperti ini, tidak tertutup kemungkinan bahwa dampak jangka panjang dari kebijakan yang diambil 
oleh instansi yang berwewenang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam hal ini kebijakan 
yang paling tepat adalah menunggu sampai semuanya sudah menjadi lebih jelas.   

Sampai saat ini belum ada batasan baku mengenai bidang-bidang apa saja yang masuk dalam 
kategori ekonomi digital. Wujud teknologi digital muncul dalam berbagai bentuk: kecerdasan 
buatan (misalnya robot), komunikasi, data dan informasi, dan sebagainya. Penggunaan teknologi 
digital masih terus merambah ke berbagai sektor ekonomi seiring dengan munculnya inovasi-
inovasi baru. Sebagai akibatnya cakupan ekonomi digital juga masih terus berubah. Belum jelas, 
misalnya, apakah sebuah pabrik ‘pintar’ yang dioperasikan sepenuhnya oleh komputer dan robot 
bisa dianggap sebagai bagian dari industri digital.  

Akibat dari perkembangan tersebut di atas mungkin mendorong berbagai instansi pemerintah 
merasa perlu ikut terlibat dalam pengembangan ekonomi digital yang pada gilirannya bisa 
mengakibatkan munculnya berbagai peraturan yang mungkin saling tumpang tindih atau bahkan 
saling bertentangan satu dengan yang lain. 

Menata suatu bidang ekonomi baru yang sedang tumbuh dengan pesat merupakan tantangan 
tersendiri bagi regulator yang sudah terbiasa meregulasi bidang-bidang ekonomi yang sudah 
mapan. Lagi pula bidang-bidang baru ini melibatkan tingkat keahlian khusus yang tinggi yang 
mungkin melampaui wawasan para regulator. Oleh karena itu para regulator perlu melibatkan para 
pakar teknologi digital serta wakil-wakil industri digital dalam penyusunan kebijakan ekonomi 
digital. 

Fokus utama dari ulasan ini adalah regulasi yang sifatnya lintas sektoral yang mencakup 
perpajakan, perlindungan konsumen dan inovasi digital. Tetapi sebelum itu tulisan ini membahas 
tentang tantangan yang dihadapi pengambil kebijakan dalam upaya mereka untuk meregulasi 
ekonomi digital. Fokus utama dari uraian ini adalah regulasi yang sifatnya lintas sektoral yang 
mencakup perpajakan, perlindungan konsumen dan inovasi digital. Tetapi sebelum itu tulisan ini 
membahas tentang tantangan yang dihadapi pengambil kebijakan dalam upaya mereka untuk 
meregulasi ekonomi digital. 

B. Tantangan perkembangan teknologi digital bagi pengambil kebijakan 

Dalam ilmu ekonomi tidak ada batasan baku tentang regulasi. Dalam tulisan ini regulasi diartikan 
sebagai pemberlakuan aturan-aturan tertentu disertai dengan pemberian insentif dan/atau ancaman 
sanksi oleh pemerintah untuk mempengaruhi perilaku para pelaku ekonomi baik individu atau 
perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan perkataan lain regulasi adalah pemberlakukan 
perangkat hukum untuk mencapai tujuan ekonomi dan/atau sosial tertentu.  
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Seperti telah disinggung di atas, ekonomi digital di Indonesia merupakan bidang ekonomi baru 
yang sedang berkembang yang cakupannya masih terus mengalami perubahan. Di samping itu 
ekonomi digital memiliki aspek-aspek tertentu yang berbeda dari bidang-bidang ekonomi yang 
sudah mapan. Kenyataan ini menciptakan  tantangan tersendiri bagi para pengambil kebijakan.  

OECD (2019)14 menyebutkan empat tantangan utama bagi pengambil kebijakan yang muncul 
karena masih banyak ketidakpastian mengenai evolusi teknologi digital itu sendiri, termasuk 
kemungkinan dampaknya kepada masyarakat pada umumnya.  

Pertama, kecepatan perubahan. Teknologi digital sedang berkembang dengan sangat pesat dan 
cenderung melebihi kemampuan para pengambil kebijakan untuk mengikuti perkembangan 
tersebut dan menyesuaikan kebijakan mereka mengenai penggunaan teknologi tersebut.  

Kedua, merancang peraturan yang sesuai dengan maksud dan tujuan peraturan tersebut. Seperti 
telah disebutkan secara sepintas di atas, perkembangan teknologi digital telah mengaburkan batas-
batas pasar serta batas-batas antar sektor dalam perekonomian. Perkembangan teknologi juga telah 
memunculkan kelompok individu yang merupakan konsumen produk tertentu tetapi pada saat 
yang sama juga adalah produsennya. Kenyataan ini pada gilirannya mengaburkan cakupan tugas 
dan kegiatan para pengambil kebijakan atau regulator. Lagi pula perilaku usaha sektor digital 
berbeda dengan perilaku usaha sektor tradisional seperti yang tercermin misalnya pada cara 
penentuan harga. Ini berarti merancang kebijakan atau peraturan mengenai ekonomi digital 
membutuhkan pendekatan yang berbeda dengan pendekatan yang lazim dipakai untuk ekonomi 
tradisional. 

Ketiga, tantangan dalam penerapan/penegakan peraturan. Karena sifat dari teknologi digital itu 
sendiri, terkadang sulit untuk menentukan hak dan kewajiban pelaku usaha berbasis teknologi 
digital. Sulit misalnya untuk memastikan siapa yang bertanggung jawab atas kerugian yang 
menimpa pengguna (end users) teknologi tersebut.  Atau salah satu contoh yang sering dijumpai 
adalah kesulitan untuk menegakkan peraturan tentang hak cipta dan hak milik dari apa yang 
diperoleh melalui internet.  

Keempat, menentukan instansi yang berwewenang. Seperti telah disebutkan di atas, ekonomi 
digital telah mengaburkan batas-batas pasar dan batas-batas antar sektor. Ini antara lain karena 
jangkauan teknologi digital yang melampaui batas-batas tersebut. Sebuah perusahaan kecil di 
suatu daerah bisa saja memiliki pelanggan di berbagai daerah bahkan di manca negara. Oleh karena 
itu berbagai instansi akan berusaha untuk ikut terlibat dalam meregulasi ekonomi digital. Ada 

 

14 OECD. 2019. “Regulatory effectiveness in the era of digitalization”, tersedia di: 
https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/Regulatory-effectiveness-in-the-era-of-digitalisation.pdf, diakses 16 
November 2020.   
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kemungkinan bahwa satu sektor tertentu akan diatur oleh lebih dari satu instansi. Untuk 
menghindari munculnya peraturan-peraturan yang saling tumpang tindih atau saling bertentangan 
satu sama lain, selain diperlukan ada pembagian tugas (division of labor) yang jelas, diperlukan 
pula adanya koordinasi antara instansi-instansi tersebut. 

C. Regulasi ekonomi digital di Indonesia 

Ekonomi digital adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ekonomi nasional. Oleh karena itu 
semua peraturan pemerintah mengenai ekonomi nasional seperti perpajakan, perlindungan 
terhadap konsumen dan sebagainya berlaku juga bagi ekonomi digital. Namun oleh karena 
ekonomi digital masih relatif baru dan memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan bidang-bidang 
ekonomi yang sudah mapan, ada kegiatan ekonomi digital yang belum sepenuhnya  
memberlakukan peraturan-peraturan tersebut. Dengan perkataan lain kegiatan bersangkutan 
membutuhkan peraturan khusus.  

Pajak atas kegiatan ekonomi digital 
Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah mulai mencoba memungut pajak dari kegiatan ekonomi 
digital. Upaya pertama adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan no 210 tahun 2018 yang 
menyangkut perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (e-
commerce). Namun peraturan ini mendapat penolakan dari para pelaku usaha. Peraturan ini antara 
lain mewajibkan para pedagang and penyedia jasa untuk memiliki nomor pokok wajib pajak 
(NPWP). Ketentuan ini yang ditolak karena dikhawatirkan akan membuat perusahaan mikro, kecil 
dan menengah urung memanfaatkan fasilitas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). 
Peraturan ini akhirnya dicabut sebelum sempat dilaksanakan melalui Peraturan Menteri Keuangan 
no 31/2019.  

Sampai saat tulisan ini dibuat belum ada ketentuan baru mengenai pengenaan pajak atas pelaku 
usaha domestik yang memanfaatkan fasilitas PMSE. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang (PERPPU) no 1/2020 juga mengatur tentang perpajakan dalam kegiatan PMSE tetapi 
dengan lingkup yang lebih terbatas. Pertama, pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) 
pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean 
di dalam daerah pabean melalui PMSE. Kedua, pengenaan pajak penghasilan atau pajak transaksi 
elektronik atas kegiatan melalui PMSE yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri (pasal 6 ayat 
1 butir a dan b). Salah satu sasaran dari ketentuan ini adalah penyedia wadah  video-on-demand 
(VoD) seperti Netflix.  
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Kedua ketentuan di atas dijabarkan lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Keuangan no 48/2020. 
Peraturan ini menyangkut tata cara penunjukan pemungut, pemungutan, penyetoran serta 
pelaporan kedua jenis pajak tersebut di atas. 

Perlu ditambahkan bahwa sampai saat penulisan urian ini belum ada peraturan mengenai pajak 
atas kegiatan ekonomi digital lain seperti teknologi finansial. Ada yang meperkirakan bahwa 
kegiatan teknologi finansial bisa menjadi sumber pajak yang cukup besar.15 

Perlindungan konsumen 
Perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam UU no 8 tahun 1999 tentang perlindungan 
konsumen. Yang menjadi permasalahan adalah penegakannya yang dianggap lemah.16 Di samping 
itu, karena sifatnya, ada kemungkinan risiko terjadinya pelanggaran terhadap hak konsumen akan 
meningkat dengan kehadiran ekonomi digital seperti PMSE dan fintech. Ini antara lain 
menyangkut kemungkinan penyalahgunaan data pribadi dan/atau pemberian informasi tentang 
barang atau jasa yang dianggap menyesatkan. Kedua hal ini telah disinggung secara singkat dalam 
UU no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, sebagaimana telah diubah dengan 
UU no 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU no 11 tahun 2008. 

Mengenai data pribadi, UU no19/2016 menetapkan sebagai berikut: 

Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui 
media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang 
yang bersangkutan (pasal 26, ayat 1). 

Penjelasan mengenai ayat ini menyebutkan bahwa perlindungan data pribadi merupakan salah satu 
bagian dari hak pribadi (privacy rights), yang mencakup hak untuk menikmati kehidupan pribadi 
dan bebas dari segala macam gangguan; hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa 
tindakan memata-matai; dan, hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan 
data seseorang.  

 

 

15 DDTC News. 2019. “Menggali potensi pajak dalam transaksi peer-to-peer lending”, tersedia di 

https://news.ddtc.co.id/menggali-potensi-pajak-dalam-transaksi-peer-to-peer-lending-17023?page_y=0, diakses 
pada 17 Novmber 2020.  

16 Lihat BPKN. 2020. “Perlindungan konsumen di era digital masih mengkhawatirkan”, tersedia di 
https://bpkn.go.id/posts/show/id/1488, diakses 20 N0vember 2020.  
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Selain undang-undang tersebut di atas, ada pula peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 
tentang perlindungan data pribadi yakni Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika no 
20/2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Menurut peraturan ini 
perlindungan data pribadi mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, 
penganalisaan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan 
pemusnahan data pribadi. Ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya mengatur secara rinci 
tentang hak dari pemilik data pribadi serta kewajiban pengguna data pribadi dan penyelenggara 
sistem elektronik. 

Dari uraian di atas tampak dengan jelas mengapa undang-undang perlindungan konsumen perlu 
diperkuat dengan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi. 
Sampai saat tulisan ini dibuat rancangan undang-undang (RUU) tentang perlindungan data pribadi 
masih dibahas di DPR.  

Akan tetapi walaupun kelak undang-undang perlindungan konsumen sudah diperkuat dengan 
undang-undang perlindungan data pribadi, masih ada tantangan yang akan dihadapi agar manfaat 
dari semua peraturan tersebut benar-benar bisa dinikmati masyarakat pada umumnya. Pertama, 
ketegasan penegakan semua peraturan menyangkut perlindungan konsumen. Ini membutuhkan 
tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi akan hak-haknya serta mengetahui cara untuk 
melindunginya. Hanya dengan demikian akan ada tekanan pada pemerintah untuk benar-benar 
menegakkan segala peraturan yang ada. Dalam hal ini tampaknya tingkat kesadaran masyarakat 
Indonesia pada umumnya masih rendah, seperti tercermin dari masih rendahnya penegakan hukum 
perlindungan konsumen seperti yang telah disinggung di atas. 

Kedua, kemampuan pengguna data pribadi dan/atau penyelenggara sistem elektronik untuk 
menjaga dan melindungi semua data pribadi yang ada dalam pengawasan mereka. Ini berkaitan 
dengan kemampuan mereka untuk terus meningkatkan keamanan perangkat digital di mana 
mereka menyimpatan semua data pribadi dari ancaman dan gangguan pihak luar. Ini berkaitan 
pula dengan undang-undang keamanan siber yang sampai saat tulisan ini dibuat masih belum ada.    

Boks 2.1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No 5 Tahun 2020  tentang 
Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat 

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi yang dikeluarkan pada tanggal 24 November 2020 
ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2021. Secara garis besar Permen ini mengatur beberapa hal:  

Kewajiban penyelenggara sistem elektonik (PSE) lingkup privat untuk mendaftarkan diri (Bab II) 

Tata kelola dan moderasi informasi elektronik dan/atau dokumen eletronik (Bab III) 
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Permohonan pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elekronik yang dilarang 
(Bab IV) 

Kewajiban PSE untuk memberikan akses terhadap sistem eletronik dan/atau data elektronik untuk 
kepentingan pengawasan dan penegakan hukum (Bab V) 

Peraturan ini oleh berbagai kalangan dianggap sebagai peraturan yang bermasalah. Pertama, 
cakupan peraturan ini sangat luas. PSE adalah berusahaan atau badan yang menyediakan layan 
digital atau online seperti Gojek, Grab, Bukalapak, Tokopedia, perusahaan-prusahaan Fintech  dan 
lain-lain (Pasal 2). Lagi pula peraturan ini berlaku pula bagi PSE yang didirikan menurut hukum 
negara lain atau berdomisili tetap di negara lain tetapi punya kegiatan di Indonesia seperti Google, 
Facebook, YouTube, Twitter dan TikTok (Pasal 4). Oleh karena cakupannya yang begitu luas ada 
yang berpendapat bahwa hal-hal yang diatur oleh peraturan ini sebaiknya diatur pada tingkat 
undang-undang.17 

Kedua, peraturan ini juga mengundang banyak kritikan karena beberapa pasal di dalamnya 
dianggap berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu dan/atau melanggar HAM. PSE 
misalnya diwajibkan untuk memastikan bahwa sistem elektronik tidak memuat dan/atau 
memfasilitasi penyebarluasan inormasi dan/atau data elektronik yang dilarang, dimana informasi 
atau data elektronik yang dilarang termasuk yang meresahkan masyarakat (Pasal 9 ayat 3 dan 4). 
Namun peraturan ini tidak mendefinikan dengan jelas apa yang dimaksud dengan informasi atau 
data yang ‘meresahkan masyarakat’ sehingga membuka peluang bagi  bermacam penafsiran yang 
bisa disalahgunakan oleh pihak-phak tertentu. 

Lagi pula ada ketentuan yang mewajibkan PSE melakukan pemutusan akses (take down) terhadap 
informasi dan/atau data elektronik yang dilarang. Permohonan untuk pemutusan tersebut bisa 
datang antara lain dari masyarakat karena konten dari informasi dan/atau data elektronik yang 
dimaksud dianggap meresahkan masyarakat (Pasal 14 ayat 1 dan 3).  

Ketiga, ada ketentuan yang mewajibkan PSE untuk memberikan akses terhadap sistem elektronik 
dan/atau data elektronik kepada kementerian atau lembaga serta kepada aparat penegak hukum 
(Pasal 21 ayat 1 dan 2). Informasi atau data elektronik yang wajb diserahkan termasuk data lalu 
lintas, pengguna sistem, konten komunikasi dan data pribadi spesifik yang diminta oleh aparat 
penegak hukum (Pasal 36 ayat 1, 3 dan 5). Mungkin ketentuan yang paling bermasalah di sini 

 

17 Lihat Kompas.com “Safenet ungkap pasal-pasal bermasalah di Permenominfo 5/2020,” 29 Mei 2021, tersedia di 
https://tekno.kompas.com/read/2021/04/29/19320027/safenet-ungkap-pasal-pasal-bermasalah-di-
permenkominfo-5-2020?page=all,  diakses 28 Juni 2021 
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adalah yang menyangkut akses terhadap data pribadi spesifik. Data pribadi spesifik mencakup data 
dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan/orientasi seksual, pandangan 
politik, data anak, data keuangan pribadi, dan/atau data lainnya (Pasal 1 ayat 21). Tanpa undang-
undang perlindungan data pribadi yang memadai ketentuan ini berpotensi untuk disalahgunakan. 

Secara umum bisa dikatakan bahwa ada berbagai ketentuan dalam peraturan menteri ini yang 
berpotensi melanggar  hak mengakses dan berbagi informasi dan data digital, hak mengemukakan 
pendapat dan hak merasa aman pengguna sistem elektronik, atau dengan perkataan lain melanggar 
HAM. 

Merangsang inovasi melalui regulatory sandbox 
 
Regulatory sandbox (RS) adalah suatu ruang uji coba terbatas yang aman untuk menguji 
penyelenggaraan usaha berbasis teknologi digital beserta produk, layanan, teknologi dan/atau 
model bisnisnya. RS ini biasanya diperuntukkan bagi pelaku usaha yang kegiatannya berisiko 
tinggi dan oleh karena itu diregulasi, diawasi dan disupervisi. Dengan perkataan lain, ruang uji 
coba ini adalah lingkungan di mana pelaku usaha bisa melakukan berbagai macam inovasi dan 
menguji hasilnya, termasuk mengukur tingkat risiko yang mungkin muncul dari inovasi tersebut.  

Pada saat ini yang sering dijumpai di berbagai negara adalah RS untuk perusahaan teknologi 
finansial (tekfin). Oleh karena itu penelitian yang ada tentang efektivitas ruang uji coba ini juga 
menyangkut tekfin. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Cornelli et al., (2020) yang 
mempergunakan data dari Inggris.18 Mereka ingin mengetahui dampak keikutsertaan perusahaan 
tekfin dalam RS terhadap kemampuan mereka menjaring modal. Hasil penelitian mereka 
menunjukkan bahwa keikutsertaan sebuah perusahaan dalam RS meningkatkan kemampuan 
mereka mengumpulkan modal paska RS lebih tinggi sekitar 15% daripada perusahaan yang tidak 
ikut serta dalam RS.    

Sampai saat ini yang ada di Indonesia baru RS untuk tekfin. Ada dua instansi pemerintah yakni 
Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masing-masing menawarkan ruang uji 
terbatas bagi perusahaan-perusahaan tekfin. Fasilitas RS yang disediakan BI merupakan bagian 
dari penyelenggaraan teknologi finansial seperti yang tertuang dalam peraturan Bank Indonesia 
tahun 2017 dengan no 19/12/PBI/2017. Menurut peraturan tersebut tujuan adari RS adalah 
memberi ruang basi penyelenggara tekfin untuk memastikan bahwa produk, layanan, teknologi 

 

18 Conelli, Guilio, Sebastian Doerr, Leonardo Gambacorta dan Ouarda Merrouche. 2020. “Inside the Regulatory 
Sandbox: Effects on Fintech Funding,” BIS Working Paer no 901, November 2020.     
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dan/atau model bisnisnya telah memenuhi kriteria tertentu seperti bersifat inovatif, berdampak 
pada bisnis yang telah ada, bermanfaat bagi masyarakat dan dapat digunakan secara luas. 

Sementara itu RS yang ditawarkan oleh OJK tertuang dalam peraturan OJK tahun 2018 no 
13/POJK.02/2018 tentang novasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. Tujuan dari RS adalah 
untuk memastikan bahwa inovasi keuangan digital yang mencakup kegiatan pembaruan proses 
bisnis, model bisnis dan instrument keuangan memenuhi kriteria yang ditentukan oleh OJK. 
Kriteria tersebut antara lain adlah bersifat inovatif dan berorientasi ke depan; sarana utama 
pemberian layanan kepada kosumen menggunakan teknologi informasi dan komunikasi; 
mendukung inklusif dan literasi keuangan; dapat diintegrasikan pada layanan keuangan yang telah 
ada.  

Mungkin karena BI maupun OJK mengawasi kegiatan keuangan yang berbeda maka keduanya 
menawarkan RS. Akan tetapi kemungkinan bahwa ada perusahaan yang luas cakupan (scope) 
layanannya sehingga pengawasan kegiatannya ada jatuh di bawah BI dan ada yang jatuh di bawah 
OJK tidak bisa dinapikan. Jika perusahaan tersebut ingin menguji produk-produk barunya yang 
kebetulan berada di bawah pengawasan kedua instansi tersebut berarti dia harus ikut dalam dia RS 
yang berbeda. Sehingga  muncul pertanyaan: Mengapa BI dan OJK secara bersama-sama 
menyelenggarakan satu RS?           

Pada saat ini regulatory sandbox masih terbatas pada teknologi finansial. Tetapi ini tidak berarti 
bahwa kegiatan ekonomi digital lain tidak bisa menfaatkan metode yang sama untuk mendorong 
inovasi. Di Singapura,  misalnya, kementerian kesehatan negara itu mempergunakan RS  untuk 
mengujicoba pemberian layanan kesehatan jarak jauh (telemedicine).19 Di beberapa negara 
khusubya negara maju telah memperkenalkan RS untuk kegiatan ekonomi digital di bidang 
asuransi dan crypto currency atau blockchain. RS untuk blockchain juga dikenal sebagai crypto 
regulatory sandbox.      

 

Tabel 2.1 Daftar Regulasi Terkait Ekonomi Digital di Indonesia 

Regulasi Institusi 
Penyelenggara 

Masa 
Berlaku 

Cakupan 
Sektor 

Poin Utama Regulasi 

Peraturan 
Otoritas Jasa 
Keuangan 
Indonesia  

Otoritas Jasa 
Keuangan 

Desember 
2016 

Layanan 
Pinjam 
Meminjam 
Uang 

1. Layanan peminjaman berbasis 
teknologi informasi didefinisikan 
sebagai penyelenggaran layanan 
jasa keuangan untuk 

 

19 Opengovasia. 2018. “First healthcare regulatory sandbox launched in Singapore for telemedicine services,” tersedia 
di: https://opengovasia.com/first-healthcare-regulatory-sandbox-launched-in-singapore-for-telemedicine-
services/, diakses 21 November 2020. 
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77/POJK.01/2
016 

Berbasis 
Teknologi 
Informasi  
(Fintech) 

mempertemukan perjanjian 
meminjam dalam mata uang 
rupiah secara langsung melalui 
sistem elektronik dengan 
menggunakan jaring internet 
 
2. Penyelenggara dapat 
berbentuk PT atau koperasi, 
penyelanggara wajib memiliki 
modal disetor minimal Rp 1 Milliar 
pada saat pendaftaran dan Rp 2,5 
Milliar pada saat permohonan 
izin. 
 
3. Batas maksimum total 
pemberian pinjam dana adalah 
Rp 2 Milliar. 
 
4. Penyelanggara wajib 
menyediakan escrow account dan 
virtual account di perbankan. Para 
pemberi pinjaman akan 
mengirimakan dana pinjaman ke 
Virtual account. Escrow 
digunakan sebagai rekening 
bersama dimana peminjam harus 
mengirimkan kembali dana ke 
rekening Escrow untuk disalurkan 
kepada pemberi pinjaman. 

Peraturan 
Otoritas Jasa 
Keuangan 
Indonesia  
 
13/POJK.02/2
018 

Otoritas Jasa 
Keuangan 

September 
2018 

Inovasi 
Keuangan 
Digital 

1. Pelaku Inovasi Keuangan 
Digital (IKD)  
harus tunduk kepada pereraturan 
sandboxing OJK 
 
2. Dalam proses pencatatan 
sebagai 
pelaku IKD, OJK akan 
menyelenggarakan 
Regulatory Sandbox untuk 
memastikan  
bahwa IKD telah sesuai dengan 
kritera. 
 
3. Regulatroy Sandbox adalah 
mekanisme  
pengujian yang dilakukan OKJ 
untuk  
menilai keandalan bisnis, 
instrument  
keuangan, dan tata kelola Pelaku 
IKD.  
Setelah melaksanakan regulatory  
sandbox, perusahaan akan 
mendapatkan  
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status direkomendasikan, tidak  
direkomendasikan, dan diperbaiki, 

Peraturan 
Pemerintah 
 
PP80/2019 

Pemerintah November 
2019 

Perdagangan 
Elektronik 
(E-commerce) 

1. Penyelenggara PMSE 
(PPMSE) adalah pelaku usaha 
penyedia sarana komunikasi 
elektronik yang digunakan untuk 
transaksi perdangangan 
 
2. Pelaku usaha (termasuk 
pedagang) yang melakukan 
PSME wajib memenuhi syarat 
umum antara lain izin usaha, izin 
teknis, Tanda dafar perusahaan, 
nomor wajib pajak dan lain lain. 
 
3. PPMSE dilarang menerima 
pedagang yang tidak memenuhi 
syarat yang diatur dalam 
peraturan di Indonesia. 
 
4. PPMSE wajib melindungi hak-
hak konsumen. 
 
5. Pelaku Usaha wajib menyiman 
data pribadi sesuai dengan 
standar General Data Protection 
Regulation (GDPR) dan/atau 
Privary Framework. 

Undang-
Undang RI 
tentang 
perdangan 
 
07/UU/2014 
Pasal 65 

Pemerintah Maret 2014 Perdagangan 
Elektronik 

1. Pelaku Usaha yang barang dan 
jasa yang menggunakan sistem 
elektoronik harus menyediakan 
data dan/atau informasi secara 
lengkap dan benar. 
 
2. Pelaku usaha yang tidak 
menyediakan data dan informasi 
yang tepat akan dikenakan sanksi 
berupa pencabutan izin. 
 
3. Data/Informasi yang dimaksud : 
a. Identitas 
b. Persyaratan teknis barang 
yang ditawarkan 
c. Persyaratan teknis atau 
kualifikasi jasa yang ditawarkan 
d. Harga dan cara pembayaran 
e. Cara penyerahan 

Peraturan 
Pemerintah 
tentang 
Penyelenggar
an sistem dan 
transaksi 
elektronik 

Pemerintah Oktober 
2019 

Sistem 
Elektronik 

1. Penyelenggara Sistem 
Elektronik terbagi menjadi dua: 
   a. Publik, yakni instansi negara 
atau institusi yang ditunjuk oleh 
instansi negara 
   b. Privat, Diselenggarakan oleh 
Orang, Badan Usaha, dan 
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PP71/2019 

Masyarakat. 
 
2. Pengumpulan dan pemrosesan 
data pribadi harus melalui 
persetujuan yang sah dari pemilik 
data pribadi. 
 
3. Penyelenggara sistem 
elektronik publk wajib melakukan 
pengelolaan, pemrosesan, dan 
penyimpanan sistem elektronik 
dan data elektronik di wilayah. 
Indonesia kecuali jika teknologi 
penyimpanan tidak tersedia di 
dalam negri 
 
4. Penyelenggara sistem 
elektronik privat dapat melakukan 
pengelolaan, pemrosesan, dan 
penyimapan  sistem elektronik 
dan data elektronik baik di dalam 
maupun luar negri. 

Peraturan 
bank 
Indonesia 
tentang 
Perlindungan 
Konsumen 
 
Nomor 
22/20/PBI/202
0 

Bank Indonesia Desember 
2020 

Perlindungan 
Konsumen 

1.Menekenkan Perlindungan 
konsumen yang memenggunakan 
produka atau jasa penyelenggara 
yang diatur dan diawasi oleh 
Bank Indonesia. Penyelenggara 
yang dimaksud mencangkup; 
penerbit uang elektronik, 
penyelenggaraan dompet 
elektronik, penyelenggaran 
transfer dana, dsb. 
 
2. Penyelenggara harus menaati 
Prinsip Perlindugan Konsumen 
yang ditetapkan Bank Indonesia: 
a. kesetaraan dan perlakuan yang 
adil; 
b. keterbukaan dan transparansi; 
c. edukasi dan literasi; 
d. perilaku bisnis yang 
bertanggung jawab; 
e. perlindungan aset Konsumen 
terhadap 
penyalahgunaan; 
f. perlindungan data dan/atau 
informasi Konsumen; 
dan 
g. penanganan dan penyelesaian 
pengaduan yang 
efektif. 
 
3. Penyelenggara wajib memiliki 
sumber daya manusia yang 
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kompeten untuk menerapkan 
prinsip perlindungan konsumen 
dan juga menerapkan manajemen 
resiko terkait perlindungan 
konsumen 

Peraturan 
Bank 
Indonesia 
tentang Sistem 
Pembayaran 
 
NOMOR 
22/23/PBI/202
0 

Bank Indonesia Desember 
2020 

Sistem 
Pembayaran 

1. Menetapkan Visi 
penyelenggaraan sistem 
pembayaram diantara lain: 
a. Mendukung integrasi ekonomi 
dan keuangan digital 
b. Mendukung digitalisasi 
perbankan 
c. Menjamin Interlink antara 
teknologi finansial dengan 
perbankan 
d. Menjamin kepentingan nasional 
dalam ekonomi keungan digital 
antarnegara 
 
2. Menetapkan kewenangan BI 
dalam sistem pembayaran salah 
satunya ialah perumusan, 
penetapan, dan komunikasi 
kebijakan di sistem pambayaran 
yang meliiputi kebijakan terhadap 
PJP dan PIP, data, dan 
perhentian akses ke 
penyelenggaraan sistem 
pembayaran. 
 
3. Penyedia Jasa Pembayaran 
(PJP) dan Penyelenggara 
Infrastruktur Sistem Pembayaran 
(PIP) harus mendapatkan izin dan 
penetapan dari Bank Indonesia. 
Setelah mendapatkan perizinan, 
PJP dan PIP harus mengitkuti 
peraturan yang ditetapkan oleh 
Bank Indonesia 
 
4.Bank Indonesia menyediakan 
ruang uji coba untuk 
pengembangan inovcasi teknologi 
sistem  pembayaran untuk 
mendukng pengembangan 
ekonomi dan keungan digital. 
 
5. Bank Indonesia melakukan 
pengawasan terhadap 
penyelenggaraan sistem 
pembayaran dengan 
menggunakan pendeketan 
berbasis risiko dan/atau 
kepatuhan 
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Peraturan 
MENKOMINF
O 
tentang 
penyelenggara 
sistem 
elektronik 
lingkup privat 
 
Nomor 5 
Tahun 2020 

Kementerian 
Komunikasi dan 
Informasi 
(Kominfo) 

November 
2020 

Sistem 
Elektronik 

1. Penyelenggara Sistem 
Elektornik lingkup privat baik 
didirakan dibawah badan hukum 
Indonesia dan juga yang 
berdomosili dan dibawah badan 
hukum di luar Indonesia tetapi 
beroperasi di Indonesia harus 
melakukan pendaftaran sebelum 
memberikan pelayanan. 
 
2. Penyelenggara Sistem 
Elektronik wajib memastikan 
bahwa sistem elektronik tidak 
memuat informasi dan/atau 
dokumen elektronik yang dilarang 
dan tidak memfasilitasi 
penyebarluasan informasi 
elektronik dan/atau dokumen 
elektronik yang dilarang 
 
3. Penyelenggara Sistem 
Elektronik wajib melakukan Take 
Down Pada informasi dan/atau 
dokumen elektronik yang 
dilarang. Masyarakat, kementrian 
atau lembaga, aparat penegak 
hukum, dan lembaga peradilan 
dapat melakukan pemohonan 
pemutusan akses. 
 
4. Jika Penyelenggara Sistem 
Elektronik tidak melakukan Take 
Down, Menteri berwewenang 
untun melakukan pemutusan 
akses terhadap sistem 
elektroniknya. 

PERPU 
Nomor 1 tahun 
2020 Bagian 
Ketiga: 
Kebijakan di 
bidan 
perpajakan 

  Maret 2020 Perpajakan 1. Pemberlakuan pajak dalam 
kegiatan Perdagangan Melalui 
Sistem Elektronik (PMSE) oleh 
subjek pajak dalam dan luar 
negeri 
 
2. Pengenaan Pajak berupa: 
a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)  
b. Pajak Penghasilan atau Pajak 
Transaksi  

Keputusan 
Presiden 
tentang satuan 
tugas 
percepatan 
dan perluasan 
digitalisasi 
daerah 

    Digitilasisasi 1. Pembentukan satuan tugas 
percepatan dan perluasan daerah 
(Satgas P2DD) untuk mendorong 
implementasi Elektronifikasi 
Transaksi Pemerintah Daerah 
(ETPD), mendukung 
pengempangan transaksi 
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KEPPRES 3 
Tahun 2021 

pembayaran digital, dan 
meningkatkan ingegrasi ekonomi 

Peraturan 
Presiden 
tentang Peta 
Jalan Sistem 
Perdagangan 
Berbasis 
elektronik 
(Road Map E-
Commerce) 
 
Peraturan 
Presiden No 
74/2017 

  2017-2019 
(Telah 
dicabut) 

E-Commerce 1. Roadmap E-commerce 
ditujukan untung mempercepat 
pertumbuhan dan pelaksaan e-
commerce. Roadmap ini juga 
digunakan sebagai acuan bagi 
pemerintah pusat dan daerah 
untuk menetapkan kebijakan 
dalam rangka percepetan 
pelaksaan E-commerce serta 
sebagai acuan Stakeholders 
dalam menjalakan e-commerce 
 
2. Pembentukan komite pengarah 
roadmap e-commerce dengan 
tugas melakukan kordinasi dan 
sinkronisasi, melakukan 
pengarahan dan pengaturan 
kebijakan, melakukan evaluasi. 
dan menetapkan perubahan 
roadmap e-commerce 2017-2019. 

Peraturan 
Menteri 
keuangan 
Republik 
Indonesia 
Nomor 31 
tahun 2019 

Kementerian 
Keuangan 

Maret 2019 Perpajakan Mencabut Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 2010 tahun 
2018 tentang perpajakan 
transaksi perdagangan melalui 
sistem elektronik. 

UU no 19 
tahun 2016 
Pasal 26 
tentang 
perubahan 
atas UU 
Nomor 11 
tahun 2008 
tentang 
Informasi dan 
transaksi 
elektronik 

  Novermber 
2016 

Perlindungan 
Konsumen 

1. Penggunaan informasi melalui 
media elektronik yang 
menyangkut data pribadi 
seseorang harus dilakukan atas 
persetujuan orang yang 
bersangkutan 
 
2. Konsumen yang haknya 
dilanggar dapat mengajukan 
gugatan atas kerugiannya. 
 
3. Penyelenggara Sistem 
Elektronik wajib menghapus 
informasi dan/atau dokumen 
elektronik yang tidak relevan atas 
permintaan orang yang 
bersangkutan 
 
4. Penyelenggara Sistem 
Elektronik wajib menyediakan 
mekanisme penghapusan 
informasi dan/atau dokumen 
elektronik yang sudah tidak 
relevan. 
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Peraturan 
Bank 
Indonesia 
tentang 
penyelenggara
n teknlogi 
finansial 
 
PBI Nomor 19 
tahun 2017 

Bank Indonesia November 
2017 

Teknologi 
Finansial 

1. BI mengatur penyelenggaraan 
teknologi funansial untuk 
mendorong inovasi di bidang 
keuangan. 
 
2. Penyelenggara teknologi 
finansial yang memenuhi kriteria 
wajib melakukan pendaftaran 
kepada Bank Indonesia. 
Penyelenggara teknologi finansial 
yag sudah terdaftar wajib 
memenuhi kewajiban yang 
ditetapkan BI. 
 
3. Penyelenggeraan Regulatory 
Sandbox bagi penyelanggara 
teknologi finansial untuk 
memastikan produk, layanan, 
teknologi, dan/atau model 
bisnisnya seusai dengan kriteria 
yang ditetapkan BI. Uji coba 
dalam Regulatory Sandbox akan 
mendapatkan status berhasil, 
tidak berhasil, atau status lain 
yang ditetapkan oleh Bank 
Indonesia 
 
4. Bank Indonesia melakukan 
pemantauan terhadap 
penyelenggara teknlogi finansial, 
dan penyelanggara wajib 
menyampaikan data dan/atau 
informasi yang dibutuhkan Bank 
Indonesia. 

Peraturan 
Menteri 
Perdagangan 
Republik 
Indonesia 
Tentang 
Ketentuan 
perizinan 
usaha, 
pengiklanan, 
pembinaan, 
dan 
pengawasan 
pelaku usaha 
dalam 
perdagangan 
melalui sistem 
elektronik 
 
PERMENDAG 

Kementrian 
Perdagangan 

Mei 2020 Perizinan 1. Pelaku Usaha wajiib memiliki 
izin usaha dalam melakukan 
kegiatan PMSE 
 
2. Pelaku usaha penyedia sarana 
elektronik (PPMSE) wajib memiliki 
Surat Izin Usaha Perdagangan 
Melalui Sistem Elektronik 
(SIUPME) yang dapt diperoleh 
dengan mengajukan permohonan 
melalui Lembaga OSS 
 
3. PPMSE luar negeri yang telah 
memenuhi kriteria yang 
ditetapkan wajib menunjuk 
perwakilkan yang berkedudukan 
di wilayah hukum NKRI.  
 
3. Pelaku usaha dapat melakukan 
pengiriman iklan elektronik 
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no 50 tahun 
2020 

dengan materi penayangan yang 
sesuai dengan ketentuan yang 
telah ditetapkan. 
 
4. Dalam melakukan PMSE, 
pelaku usaha wajib membantu 
program pemerintah untuk 
mengutamakankan perdagangan 
Barang dan/atau jasa hasil 
produksi dalam negeri, 
meningkatkan daya saing barang 
dan/atau jasa hasil produksi 
dalam negeri, dan menyediakan 
fasilitas ruang promosi bagi 
darang dan/atau jasa hasil 
produksi dalam negeri. 

Sumber: dirangkum dari berbagai sumber



 

BAB 3  

POTENSI DAN KONTRIBUSI SEKTOR DIGITAL 
TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA 

 

A. Pendahuluan 

Pesatnya perkembangan teknologi melahirkan berbagai inovasi yang dapat mempermudah 
kehidupan manusia di era modern ini. Revolusi digital kini mulai dapat dilihat di banyak sektor 
ekonomi. Teknologi digital secara fundamental mengubah cara manusia dan dunia usaha untuk 
berproduksi, berdagang, dan maupun untuk konsumsi.  

Istilah "ekonomi digital" pertama kali digunakan oleh Departemen Perdagangan AS dalam laporan 
tahunan 1998 untuk menggambarkan ekonomi yang tumbuh jauh lebih cepat daripada masyarakat 
sebelumnya, disebabkan oleh inovasi teknologi. Pada saat ini, sebagian besar dunia bisnis telah 
menjadikan Internet sebagai saluran komunikasi dan penjualan yang penting. Dalam sektor 
pariwisata, transportasi, dan akomodasi, semakin banyak pihak hotel maupun moda transportasi 
yang menggunakan marketplace aggregator seperti TripAdvisor, Traveloka, ataupun 
Booking.com. Selain membantu dunia bisnis untuk mengiklankan jasanya dan untuk menjangkau 
lebih banyak konsumen, marketplace juga membantu untuk membandingkan layanan yang 
ditawarkan dari sisi harga dan unsur lainnya. Sistem rating yang dirancang juga memaksa pelaku 
usaha untuk lebih kompetitif dan terus berupaya memberikan layanan terbaiknya.  

Sementara untuk pencarian informasi, sistem layanan seperti Google dan Facebook telah banyak 
membantu dan mempermudah masyarakat, membuat sulitnya masyarakat untuk keluar dari 
ekosistem tersebut. Ini merupakan salah satu faktor yang terkandung dalam digital ekonomi, yaitu 
network effect. Network effect memberikan nilai tambah yang lebih ketika jumlah pengguna yang 
ada dalam platform semakin besar. Karakteristik lainnya dalam digital ekonomi, yaitu multi-sided 
market, juga membantu peran network effect yang semakin besar lagi.  

Manifestasi perkembangan teknologi bisa kita lihat dari berbagai macam temuan yang dapat 
mempermudah aktivitas perekonomian manusia seperti misalnya platform pembayaran digital, e-
commerce, perbankan digital, dan inovasi lainnya. Selain mempermudah aktivitas ekonomi, 
inovasi ini juga mengubah perilaku manusia seperti cara berinteraksi dan melakukan kegiatan 
ekonomi. Sebagai contoh, perkembangan teknologi membuka peluang bagi sektor UMKM untuk 
memasarkan dan menjual produk mereka dalam lingkup geografis yang lebih luas dengan bantuan 
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platform marketplace. Bahkan, UMKM juga memiliki peluang untuk memasarkan barangnya ke 
luar negeri. 

Masa pandemi COVID-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 juga menjadi momentum percepatan 
transformasi digital. Dunia kerja dipaksa untuk beradaptasi untuk melakukan urusan bisnisnya 
secara digital. Di sektor pendidikan, kegiatan belajar mengajar dipaksa untuk dilakukan tanpa tatap 
muka untuk menghadiri kelas dari jarak jauh. Program bantuan sosial Government-to-Person 
(G2P) juga mulai memanfaatkan platform digital untuk menghindari kontak fisik sekaligus 
meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran. Salah satunya adalah program pelatihan kerja 
(Kartu Prakerja) yang digunakan untuk mempersiapkan dan meningkatkan skill dari SDM 
Indonesia di masa pandemi ataupun pasca pandemi. Pelatihan yang dilakukan secara digital akan 
memaksa masyarakat untuk untuk menguasai skill dasar penggunaan digital, membuat adopsi 
teknologi semakin cepat pula. 

Pesatnya inovasi teknologi digital akibat dari perkembangan internet telah memberikan banyak 
perubahan dalam aktivitas ekonomi. Besarnya manfaat dan potensi yang dihadirkan oleh digital 
teknologi perlu diraup secara penuh oleh Indonesia sebagai salah satu upaya meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi Indonesia. Laporan ini dibuat sebagai bagian dari seri working paper terkait 
dengan Strategi Pengembangan Ekonomi Digital di Indonesia. Dengan memperlihatkan kontribusi 
yang dihadirkan, diharapkan laporan ini dapat menjadi salah satu dasar dari setiap kebijakan atau 
regulasi yang dibuat atau diinisiasikan untuk mendukung perkembangan teknologi digital di 
Indonesia.  

B. Potensi dan Dampak Ekonomi Digital untuk Indonesia 

Digitalisasi telah berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia. Sektor ICT, sebagai 
salah satu proksi yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan digitalisasi tercatat telah 
berkontribusi sebesar Rp 626 triliun atau sekitar 3,95% dari keseluruhan besaran ekonomi 
Indonesia di tahun 2019. Besaran kontribusi tersebut hanya mengalami sedikit peningkatan apabila 
kita bandingkan dengan data di tahun 2015 di mana sektor ICT berkontribusi pada 3,52% terhadap 
perekonomian Indonesia. Sementara pada tahun 2020, kontribusi sektor ICT terhadap 
perekonomian tercatat 4,5% atau mengalami peningkatan yang cukup siginifikan bila 
dibandingkan dengan kontribusi di tahun 2019. Tentu peningkatan yang terjadi di tahun 2020 
sedikit menjadi anomali sekaligus momentum tersendiri untuk digital ekonomi meningkatkan 
peran dan kontribusinya terhadap perekonomian secara umum.  
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Gambar 3.1 Kontribusi Sektor ICT terhadap PDB (%) 

 

Sumber: CEIC 

Melihat perbandingannya dengan negara lain, Indonesia sebenernya tidak terlalu tertinggal jauh 
dalam konteks kontribusi sektor ICT terhadap PDB. Malaysia dan Singapura memiliki share sektor 
ICT terhadap GDP yang sedikit lebih tinggi dibandingkan Indonesia, yang masing-masing adalah 
5,67% dan 4,37%. Kontribusi sektor ICT di Indonesia lebih besar daripada negara tetangga 
lainnya, seperti Thailand, Vietnam, dan bahkan China. 

Ekonomi digital memang berkembang sangat pesat tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Asia 
Tenggara. Google dan Temasek (2019) memperkirakan kontribusi ekonomi digital di Asia 
Tenggara akan mencapai USD 300 miliar di tahun 2025.Angka tersebut menghitung aplikasi 
seperti e-commerce, agen perjalanan online, dan media digital. Memiliki pasar yang cukup besar, 
diperkirakan oleh laporan yang sama, Indonesia akan mendominasi 52% dari pangsa pasar Asia 
Tenggara tersebut. Sebagai salah satu negara dengan pengguna internet terbesar, sekitar 150 juta 
pengguna, kontribusi ekonomi digital Indonesia di tahun 2018 diperkirakan mencapai US$ 27 
miliar dengan pertumbuhan 49% selama sejak tahun 2014. Nilai tersebut juga diperkirakan akan 
menyentuh USD 100 miliar dalam beberapa tahun mendatang.  

Penelitian yang dilakukan oleh CSIS dan Asia Internet Coalition juga memperlihatkan bahwa 10% 
peningkatan cakupan sinyal berasosiasi positif dengan 0,92% penambahan Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB). Ini menggambarkan pentingnya jaringan internet sebagai salah satu 
infrastruktur dasar untuk pengembangan digital ekonomi, yang kemudian sangat dapat 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi pula. Ariansyah (2018) juga menemukan efek kausalitas 
positif antara peningkatan akses internet terhadap pendapatan rumah tangga di Indonesia. 
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Sementara studi lintas negara yang dilakukan oleh Rohman & Bohlin (2013), juga memperlihatkan 
adanya efek positif antara kecepatan internet terhadap pendapatan rumah tangga. Ditemukan pula 
efek yang beragam, seperti misalnya dampak positif tersebut sudah dapat terlihat pada level 
kecepatan internet yang lebih rendah bagi negara berkembang.  

Tidak hanya secara makro, beberapa penelitian juga telah memperlihatkan kontribusi ekonomi 
digital terhadap pasar tenaga kerja. Studi yang dilakukan oleh McKinsey Global Institute juga 
menyatakan bahwa adanya potensi digitalisasi di Indonesia yang akan meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi dan produktivitas tenaga kerja sebesar USD 150 miliar dan menciptakan tambahan 
pekerjaan sebesar 3,7 juta lapangan pekerjaan hingga tahun 2025. Lederman & Zouaidi (2020) 
juga menemukan korelasi positif digitalisasi dengan pasar tenaga kerja. Dalam penelitiannya 
ditemukan korelasi negatif yang signifikan antara tingkat pengangguran dengan proporsi 
masyarakat yang menggunakan internet untuk melakukan pembayaran (teknologi finansial atau 
fintech).  

Kontribusi ekonomi digital juga sering dibahas dalam konteks sektoral dalam beberapa literatur. 
Penelitian yang dilakukan oleh Alphabeta (2018) memperlihatkan kontribusi perdagangan digital 
di Indonesia yang mencapai Rp 125 triliun. Angka tersebut diperkirakan naik hingga Rp 2305 
triliun di tahun 2030, terutama di sektor pertanian dan makanan, ritel, dan konsumsi. Bank 
Indonesia juga mencatatkan peningkatan transaksi e-commerce di Indonesia dari tahun ke tahun. 
Di tahun 2019, nilai transaksi e-commerce di Indonesia tercatat sebesar Rp 265 triliun. Pencapaian 
di tahun 2020 juga diprediksikan meningkat hingga Rp 429 triliun. Patut diingat bahwa nilai 
transaksi perdagangan online yang ada di Bank Indonesia hanya melihat pada transaksi dalam 
platform e-commerce terdaftar. Tentu saja nilai ini undervalued terutama apabila kita 
memperhitungkan besarnya transaksi perdagangan online yang terjadi di media sosial Indonesia. 
Semakin meningkatnya akses terhadap internet di Indonesia serta banyaknya populasi penduduk 
Indonesia (termasuk besarnya proporsi penduduk muda) menjadi faktor pendorong besarnya 
peningkatan kontribusi digital ekonomi di Indonesia.  
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Gambar 3.2 Data Nilai Transaksi E-Commerce Indonesia (2014-2020) dalam Rp 
triliun  

 

Sumber: Bank Indonesia 

 

Transformasi digital juga terjadi pada sektor transportasi dan pengiriman. Gojek dan Grab 
Indonesia mencoba melihat peluang adanya inefisiensi pasar dengan memberikan kemudahan bagi 
para konsumen dengan pemanfaatan teknologi. Jasa untuk mengantar orang, barang, ataupun 
makanan jauh lebih mudah dan efisien dilakukan dalam ponsel, dengan harga yang kompetitif 
berdasarkan kondisi permintaan dan penawaran. Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga 
Demografi FEB UI (2019) dan juga CSIS-Tenggara (2019) memperlihatkan kontribusi positif dari 
Gojek dan Grab sebesar Rp 93 triliun terhadap perekonomian Indonesia. Dengan mengurangi 
ketidakefisienan ini dan mempermudah akses untuk membeli dan menjual barang, penerapan 
teknologi digital dari Gojek dan Grab telah mendorong pertumbuhan pesat tidak hanya di sektor 
transportasi, tetapi juga UMKM yang berjualan makanan minuman. Penjualan serta market dari 
UMKM tersebut meningkat pesat dengan kemungkinan pemesanan yang datang dari berbagai 
wilayah. 

Sementara pada sektor pertanian, transformasi digital dapat mendorong meningkatkan 
produktivitas dari petani dan pekebun. Dalam FGD yang diselenggarakan di Jogja, kami 
menemukan bahwa penggunaan teknologi dalam sektor pertanian dan perkebunan berupa sensor 
yang memanfaatkan big data seperti cuaca, keadaan tanah, potensi hama, dan lainnya berkontribusi 
positif terhadap produktivitas petani dan pekebun. Teknologi yang dibangun tersebut bahkan juga 
dimanfaatkan oleh perusahaan perkebunan, membantu perusahaan untuk melakukan analisis 
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berbasis big data sehingga kemudian diharapkan dapat meningkatkan output perusahaan. Selain 
dari sisi teknologi sensor dan big data, sektor pertanian dan perkebunan juga terbantu oleh 
teknologi seperti marketplace, yang membuat petani dan pekebun dapat secara langsung menjual 
produknya kepada konsumen akhir. Pemutusan rantai atau middlemen ini memberikan efek positif 
terhadap konsumen akhir yaitu harga produk yang lebih murah. 

Pada sektor jasa dan pariwisata, pemanfaatan teknologi internet seringkali terlihat dalam bentuk 
apa yang dinamakan digital nomad dan juga co-working space. Hal seperti ini yang cukup lazim 
ditemukan ketika FGD yang berfokus pada sektor pariwisata dilakukan di Bali. Meskipun pada 
saat pandemi COVID-19 inovasi seperti ini terkena dampak yang sangat besar, namun tetap tidak 
dapat dipungkiri bahwa kegiatan tersebut memiliki manfaat yang cukup baik. Pertama dari sisi 
ekonomi, dengan semakin banyaknya masyarakat lokal ataupun turis asing melakukan digital 
nomad, akan semakin besar pula konsumsi yang ada di daerah tersebut, sehingga dapat 
menghidupkan dan memberikan manfaat bagi ekonomi lokal. Selain itu, dengan kegiatan seperti 
digital nomad dan co-working space, di mana orang-orang dari berbagai sektor dan latar belakang 
yang berbeda bertemu, potensi inovasi yang terjadi juga semakin besar pula. Sehingga, diharapkan 
kegiatan-kegiatan tersebut dapat meningkatkan inovasi yang ada di Indonesia untuk kemudian 
manfaatnya dapat dirasakan oleh perekonomian Indonesia. 

C. Kebutuhan Internet Masyarakat Indonesia 

Salah satu indikator menarik yang perlu diobservasi ketika melihat kontribusi digital ekonomi 
adalah kebutuhan masyarakat terhadap dunia digital. Semakin tinggi kebutuhan tersebut, maka 
akan semakin tinggi pula kontribusi digital ekonomi terhadap perekonomian Indonesia. Salah satu 
variabel yang dapat dilihat disini adalah penggunaan internet masyarakat. Berdasarkan data 
Susenas di tahun 2019, 47.95% dari seluruh masyarakat Indonesia menggunakan layanan internet, 
mengalami peningkatan dari pencapaian di tahun 2015 yang hanya di angka 21.98%. Sementara 
itu, proporsi masyarakat yang menggunakan internet untuk keperluan perdagangan (e-commerce), 
baik untuk mencari, membeli, dan/atau menjual barang/jasa hanya di kisaran 9.86%. Artinya, 
masih sangat besar potensi yang dimiliki oleh Indonesia untuk meningkatkan ekonomi melalui 
aktivitas perdagangan secara daring. 

Indikator lain yang juga cukup menarik untuk dilihat adalah terkait dengan pengeluaran rumah 
tangga untuk internet. Semakin tinggi pengeluaran rumah tangga seseorang untuk internet, 
menggambarkan semakin pentingnya peran internet untuk kebutuhan sehari-hari, baik untuk 
kegiatan sosial maupun hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Namun, hipotesis tersebut tidak bisa 
semata-mata diterapkan pada data Indonesia. Kondisi geografis wilayah Indonesia yang 
dipisahkan oleh laut, serta infrastruktur yang belum merata menjadi salah satu faktor yang 
menentukan besaran nilai pengeluaran.  
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Pada Tabel 3.1. di bawah memperlihatkan data rata-rata pengeluaran rumah tangga per bulan untuk 
internet. Bisa dilihat bahwa nilai pengeluaran internet tertinggi berada di area Indonesia bagian 
Timur Indonesia. Artinya, hipotesis yang dibuat sebelumnya tidak valid bagi Indonesia. Data 
tersebut lebih memperlihatkan adanya gap infrastruktur antar Indonesia bagian barat dan timur. 
Terbatasnya infrastruktur menjadi faktor yang membuat harga untuk mendapatkan akses internet 
menjadi lebih mahal. Dengan fakta tersebut, besarnya rata-rata pengeluaran rumah tangga untuk 
internet sulit dijadikan tolak ukur perkembangan dari adopsi dan penggunaan teknologi internet di 
Indonesia.  

Tabel. 3.1. 10 Kabupaten / Kota di Indonesia dengan Pengeluaran Rumah Tangga terbesar 
untuk Internet 

no Kabupaten/Kota 
Pengeluaran 
per bulan 

1 Sarmi 329095.2 

2 Intan Jaya 267391.3 

3 Jayapura 242804.5 

4 Mimika 225045.8 

5 
Tangerang 
Selatan 221899.2 

6 Asmat 211076.8 

7 Fakfak 208002.8 

8 
Pegunungan 
Arfak 205996.2 

9 Sorong 201401.5 

10 
Manokwari 
Selatan 200550.7 

Sumber: diolah oleh penulis dari Susenas (2019) 

Indikator lain terkait biaya internet yang dapat dijadikan rujukan adalah survei literasi yang 
dilakukan oleh Kominfo (2020). Dalam survei tersebut ditemukan bahwa mayoritas dari responden 
(62%) secara individu mengeluarkan biaya bulanan untuk internet sebesar Rp 50.001 – 100.000. 
Sementara, 16.4% responden menyatakan membutuhkan biaya Rp 100.001 – 300.000 per bulan 
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untuk kebutuhan internet pribadi. Tentu saja angka ini terbilang sangat tinggi terutama apabila kita 
bandingkan dengan data Susenas sebelumnya. Dengan asumsi terdapat empat anggota rumah 
tangga (ART) dalam satu keluarga, maka 10 besar Kabupaten Kota pada tabel di atas akan masuk 
pada bracket 50.001 – 100.000. Untuk melihat secara baik kontribusi digital ekonomi dari sisi 
pengeluaran, akan diperlukan tambahan expert judgement untuk pertimbangan mengeluarkan 
beberapa wilayah dengan biaya internet yang tidak selaras. 

Gambar 3.3 Rata-rata Biaya Internet per bulan (individu) 

 

Sumber: Kominfo (2020) 

Melalui variabel-variabel tersebut juga diperlihatkan bagaimana ruang untuk penambahan manfaat 
yang diberikan oleh sektor digital bagi perekonomian Indonesia masih sangat tinggi. Dengan akses 
internet yang lebih menyeluruh, maka lebih banyak lagi masyarakat Indonesia yang dapat 
terkoneksi dalam dunia digital. Hal yang dapat memberikan kontribusi yang lebih besar lagi untuk 
ekonomi Indonesia. Dengan peningkatan akses tersebut, pemanfaatan internet untuk aktivitas 
ekonomi seperti pada sektor perdagangan (e-commerce) maupun finansial juga menjadi lebih 
meningkat. Dengan pemanfaatan pada aktivitas tersebut, teknologi digital memberikan kontribusi 
pada pengembangan sumber daya manusia (empowerment). Sehingga, masyarakat dapat 
mendapatkan nilai tambah, baik itu berupa pendapatan tambahan maupun akses modal yang 
sebelumnya sulit didapatkan, yang berpotensi memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan 
memberikan manfaat yang lebih bagi ekonomi.  
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D. Analisis Kuantitatif Kontribusi Ekonomi Digital 

Selain memperlihatkan kontribusi ekonomi digital dari berbagai literatur, paper ini juga berupaya 
untuk memperlihatkan bagaimana ekonomi digital berkontribusi terhadap perekonomian 
Indonesia melalui metode analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan metode regresi 
linear untuk melihat korelasi antara satu variabel dengan variabel lain. Data yang digunakan adalah 
data sekunder yang dikumpulkan dan diolah oleh penulis dari beberapa sumber data, seperti 
Susenas, Sakernas, serta Podes. Variabel yang menjadi bahan utama untuk analisis ini adalah 
variabel penggunaan internet, yaitu proporsi pengguna internet dari total penduduk di Kabupaten 
/ Kota di tahun 2019. Variabel penggunaan internet ini pun memiliki beberapa kategori 
penggunaannya yang akan dijadikan bahan analisa tambahan, seperti menggunakan internet untuk 
kegiatan perdagangan online (e-commerce), aktivitas media sosial, mencari informasi, dan lain-
lain. Sementara variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB untuk 
melihat besaran nilai ekonomi di Kabupaten / Kota. 

Persamaan 1: 𝐺𝐷𝑅𝑃! = 𝛼 + 𝛽1𝐷𝑖𝑔! + 𝛽2𝐵𝑇𝑆! + 𝛽3𝑠𝑖𝑛𝑦𝑎𝑙! + 𝑧! 

GDRP = Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten / Kota tahun 2019 

Dig = Indikator digital terdiri dari penetrasi internet, proporsi pengguna e-commerce, dan 
proporsi pengguna teknologi finansial di Kabupaten Kota tahun 2019 

BTS  = Proporsi jumlah base transceiver station di Kabupaten Kota tahun 2019 

Sinyal = Rata-rata kualitas sinyal internet di Kabupaten Kota tahun 2019 

Z = variabel kontrol lainnya seperti tingkat pendidikan, proporsi tenaga kerja formal, 
klasifikasi wilayah, dan transfer daerah 

Berdasarkan tinjauan literatur yang dilakukan, memang sudah banyak studi lain yang mencoba 
untuk melihat efek dari digitalisasi terhadap perekonomian secara umum. Mossberger, et al. (2006) 
dalam studinya menemukan bagaimana individu yang menggunakan internet untuk melakukan 
pekerjaannya memiliki korelasi terhadap 17% pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan individu 
yang tidak menggunakan internet. Ariansyah (2018) juga mencoba melihat hubungan kausal antara 
penetrasi internet terhadap perekonomian yang diproksikan oleh pendapatan rumah tangga. 
Menggunakan level density dari menara BTS sebagai variabel instrumen, ditemukan pengaruh 
yang positif dari penggunaan internet terhadap level dari pendapatan rumah tangga. Studi ini 
mencoba melihat sesuatu yang hampir sama dengan data terbaru (Susenas di tahun 2018 dan Podes 
tahun 2017). Namun, studi ini hanya sebatas melihat korelasi antara penetrasi internet dan 
perekonomian. Penulis beranggapan bahwa variabel menara BTS tidak cukup random untuk 
dijadikan sebagai variabel instrumen. Artinya, terdapat faktor-faktor lain yang menentukan 



 

 

47 

keberadaan menara BTS di suatu daerah, seperti ekonomi daerah tersebut di tahun sebelumnya 
dan juga faktor kepala daerah. 

Untuk membuat hasil analisis lebih robust, beberapa variabel confounders yang dapat diobservasi 
perlu dimasukkan menjadi kontrol variabel dalam model. Variabel confounders tersebut dapat 
dibagi ke dalam dua bagian, yaitu proksi dari infrastruktur serta kondisi sosial masyarakat. 
Keberadaan menara BTS di desa menjadi proksi untuk variabel infrastruktur internet. Banyaknya 
menara BTS di suatu daerah dapat menjadi penanda semakin banyak pula desa yang mendapatkan 
jaringan internet. Variabel infrastruktur seperti menara BTS juga menjadi insentif untuk 
berputarnya roda perekonomian di suatu daerah. Studi dari CSIS (2018) menggunakan data Podes 
di tahun 2014 memperlihatkan peningkatan 10% jaringan (proksi menara BTS) terasosiasi dengan 
peningkatan 0.92% pertumbuhan PDRB.   

Sementara salah satu variabel confounders yang berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat 
adalah tingkat Pendidikan. Tingkat Pendidikan diukur melalui Survei Ekonomi Nasional 
(SUSENAS) untuk melihat tingkat pendidikan terakhir masyarakat. Berdasarkan literatur, tingkat 
pendidikan seseorang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap literasi digital seseorang. Di 
sisi lain, tingkat pendidikan juga merupakan faktor penentu dari pertumbuhan ekonomi. 
Pendidikan merupakan salah satu proksi yang biasa digunakan untuk mengukur kapital dari 
sumber daya manusia (human capital). Dengan tingkat sumber daya manusia yang lebih tinggi, 
akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pula.  

E. Hasil Regresi dan Diskusi 

Tabel 3.2. di bawah memperlihatkan hasil dari model regresi linear. Terlihat bahwa secara umum 
digitalisasi memiki korelasi yang positif terhadap perekonomian. Hasil ini mengkonfirmasi 
beberapa penelitian sebelumnya yang juga menemukan hasil yang sama (CSIS, 2018; Ariansyah, 
2018). Pada kolom 1 dari Tabel kita bisa melihat korelasi positif yang signifikan antara internet 
penetration terhadap PDRB. Signifikansi dari korelasi juga tetap ditemukan pada kolom 4, dimana 
saat model telah dikontrol oleh variabel confounders dan juga beberapa kontrol variabel lainnya. 
Peningkatan 1 percentage poin dari penetrasi internet terasosiasi pada 13,8% PDRB yang lebih 
besar. 

Tabel 3.2. Hasil Regresi OLS 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 lgdrp19 lgdrp19 lgdrp19 lgdrp19 lgdrp19 lgdrp19 

int_prop 0.269***   0.130***   

 (0.0139)   (0.0220)   
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ecomm_pr
op 

 0.646***   0.127*  

  (0.0561)   (0.0499)  

       

finance_
prop 

  1.646***   0.456*** 

   (0.115)   (0.132) 

       

educ    -0.201 -0.179 -0.220 

    (0.115) (0.124) (0.122) 

       

bts    0.123* 0.142** 0.102 

    (0.0543) (0.0520) (0.0567) 

       

sinyal_i
nt 

   0.262** 0.471*** 0.516*** 

    (0.0895) (0.0771) (0.0756) 

       

formal_w
ork 

   2.511*** 3.291*** 3.264*** 

    (0.430) (0.436) (0.438) 

       

urban_pr
op 

   -0.00975*** -0.0101*** -0.0103*** 

    (0.00240) (0.00267) (0.00252) 

       

fiscaltr
f 

   0.00000142
*** 

0.00000149
*** 

0.00000151
*** 

    (0.0000001
19) 

(0.0000001
23) 

(0.0000001
24) 
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_cons 6.763*** 8.049*** 8.367*** 5.850*** 5.915*** 5.968*** 

 (0.125) (0.0969) (0.0735) (0.279) (0.290) (0.292) 

N 511 511 511 502 502 502 

R2 0.475 0.338 0.291 0.634 0.615 0.619 

adj. R2 0.474 0.337 0.290 0.629 0.610 0.613 

Standard errors in parentheses 

* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

 

Hasil positif indikator digital tidak hanya sebatas pada internet penetrasi, tetapi juga proporsi 
masyarakat yang menggunakan internet untuk kegiatan perdagangan (e-commerce). Setelah 
dikontrol dengan beberapa variabel lainnya (kolom 5), dapat kita lihat bahwa 1 percentage point 
peningkatan proporsi masyarakat yang menggunakan e-commerce terasosiasi dengan 13,5% 
PDRB yang lebih tinggi secara rata-rata. Model tersebut signifikan secara statistik pada alpha 0,05. 
Ini menjadi dasar bahwa sektor e-commerce memiliki kontribusi yang signifikan pada 
pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Kontribusi tersebut diberikan dalam beberapa bentuk, sepert 
efisiensi waktu untuk melakukan clearance dalam pembelian barang / jasa, efisiensi waktu untuk 
pencarian produk yang lebih murah dan berkualitas, serta market akses yang lebih luas bagi para 
penjualnya.  

Pada model ketiga diperlihatkan korelasi antara proporsi masyarakat yang menggunakan fasilitas 
finansial melalui internet (seperti fintech dan e-banking) dengan PDRB di Kabupaten / Kota. 
Peningkatan 1 percentage poin dari proporsi masyarakat pengguna fasilitas finansial berbasis 
internet diasosiasikan pada 57% PDRB yang lebih tinggi secara rata-rata. Tentu angka ini tidak 
dapat diterjemahkan begitu saja. Pertama, berdasarkan data Susenas (2019) masih sangat sedikit 
proporsi masyarakat yang menggunakan fasilitas finansial berbasis internet. Hanya 5.9% 
masyarakat pengguna internet di Indonesia yang memanfaatkan fasilitas tersebut. Hal ini bisa 
menjadi salah satu sumber bias yang besar mengingat besarnya orang yang sudah mengakses 
fasilitas finansial tersebut berada dan atau terbatas di kota besar saja, wilayah yang memang sudah 
memiliki PDRB yang lebih tinggi secara umum. 

Meskipun demikian, peranan teknologi finansial terhadap perekonomian tidak juga bisa dilihat 
sebelah mata. Teknologi finansial memudahkan serta meningkatkan efisiensi untuk melakukan 
transaksi keuangan. Masyarakat cukup menggunakan smartphone untuk melakukan transaksi 
apapun, tidak lagi perlu mencari ATM atau kantor cabang perbankan terdekat. Selain itu, 
penggunaan teknologi finansial yang semakin besar diartikan semakin besar pula masyarakat yang 
bisa mendapatkan bantuan modal maupun kredit konsumsi. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan 
dan pengembangan UMKM yang memang merupakan penopang perekonomian Indonesia.  
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F. Tantangan Pengembangan Digital Ekonomi di Indonesia 

Sebagai negara dengan jumlah populasi terbesar keempat di dunia, tentu Indonesia memiliki 
peluang yang sangat besar dalam ekonomi digital. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih 
banyak pekerjaan rumah yang perlu dibenahi untuk bisa memaksimalkan potensi digital ekonomi 
di Indonesia.  

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia adalah masih kurang dan tidak meratanya 
infrastruktur. Infrastruktur merupakan tulang punggung utama untuk pengembangan digital 
ekonomi. Tanpa infrastruktur jaringan internet, masyarakat tidak dapat mengakses internet. 
Melihat data dalam Podes tahun 2018, dari total 83.931 desa di Indonesia, masih terdapat 13.720 
(16%) desa yang belum memiliki sinyal internet. Tentu angka ini sangat mengkhawatirkan apabila 
Indonesia memang ingin mencoba meningkatkan potensi digital ekonomi. Bahkan di Jawa Barat, 
provinsi yang berada di Pulau Jawa, masih terdapat kurang lebih 700 dari total 5000 Desa / 
Kelurahan dalam kategori blindspot. Artinya, pembangunan yang tidak merata ini perlu segera 
dibenahi oleh Pemerintah apabila ingin kontribusi dari digital ekonomi lebih besar lagi.  

Tantangan infrastruktur tidak hanya terbatas pada akses terhadap internet, melainkan juga kualitas 
dan stabilitas koneksi internet. Stabilitas internet yang akan memegang peranan penting untuk 
memajukan kegiatan usaha berbasis internet. Berdasarkan survei literasi digital yang dilakukan 
oleh Kominfo (2020), mayoritas responden (76,9%) menyatakan kendala utama yang sering 
dihadapi ketika mengakses internet adalah jaringan yang tidak stabil yang membuat frekuensi 
terputusnya koneksi cukup sering. Tanpa adanya stabilitas internet, setiap aktivitas seperti 
melakukan transaksi atau verifikasi melalui internet dapat terganggu, hal yang dapat 
mempengaruhi persepsi masyarakat dalam menggunakan internet untuk lebih banyak aktivitas.  
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Gambar 3.4. Kualitas Sinyal Internet di Sebagian Besar Wilayah Desa / Kelurahan 

 

Sumber: diolah oleh penulis dari data Podes (2018) 

Literasi adalah tantangan berikutnya. Akses yang sudah meluas akan percuma tanpa adanya literasi 
digital atau ketidakmampuan masyarakat untuk menggunakan serta mengoptimalkan internet. 
Survei Kominfo (2020) mengenai literasi digital memperlihatkan bahwa indeks literasi digital 
Indonesia berada di angka 3.47 / 5, atau dalam kategori menengah. Hal yang menarik adalah sub-
indeks literasi terrendah ada pada kategori informasi dan literasi digital (3.17 / 5).  Persoalan utama 
dari rendahnya sub-indeks ini adalah kebiasaan untuk berpikir kritis dalam mencari dan mengelola 
informasi. Masih banyak masyarakat yang tidak membudayakan untuk mencari tahu terkait rekam 
jejak, informasi, dan membandingkan dengan informasi-informasi lain. 

ITU (2018) dalam toolkit-nya menyatakan pentingnya peran institusi pendidikan untuk 
meningkatkan literasi digital. Institusi pendidikan perlu didorong sehingga seluruh masyarakat 
dapat paling tidak menguasai apa yang disebut dengan skill dasar digital, yaitu seperti kemampuan 
menggunakan komputer, ataupun aplikasi dalam smartphone. Literasi tentu saja tidak hanya 
sebatas pada kemampuan penggunaan, tetapi juga mengetahui risiko dari penggunaannya. Risiko 
yang dimaksud termasuk ancaman siber dan data pribadi. Dengan kemampuan dasar serta 
pengetahuan tersebut, literasi digital di indonesia akan secara otomatis akan meningkat.  
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Gambar 3.5 Indeks Literasi Digital di Indonesia 

 

Sumber: Kominfo (2020) 

Tentunya, reformasi terhadap institusi pendidikan hanya akan berpengaruh pada masyarakat yang 
sedang dan akan mendapat layanan pendidikan. Perlu upaya lebih yang dilakukan pemerintah 
untuk meningkatkan literasi pada masyarakat secara umum. Upaya tersebut dapat dilakukan 
melalui pelatihan yang dilakukan oleh Dinas-Dinas Kabupaten/Kota, maupun kerjasama pelatihan 
/ workshop dengan perusahaan penyelenggara berbasis digital (platforms). Upaya lain yang dapat 
dilakukan adalah mengintegrasikan program-program pemerintah dalam suatu sistem digital. 
Contoh menarik yang sudah dilakukan saat ini adalah Kartu Prakerja. Sistem pelatihan berbasis 
digital ini akan memaksa masyarakat untuk memiliki skill dasar penggunaan digital, meskipun 
pelatihan yang diambil tidak berkaitan secara langsung pada kebutuhan skill digital. Sementara 
program G2P dari Pemerintah lainnya juga dapat memanfaatkan teknologi digital untuk 
penyalurannya. Selain untuk meningkatkan efisiensi, ketepatan penyaluran, dan transparansi, 
penyaluran G2P melalui digital dapat membiasakan masyarakat untuk menggunakan dompet 
digital sehingga literasi digital dapat ditingkatkan dan masyarakat dapat terintegrasi dalam sistem 
keuangan digital. 

Tantangan berikutnya yang dihadapi oleh Indonesia adalah penetapan regulasi atau kebijakan yang 
sesuai. Inovasi dari teknologi digital sangatlah cepat berubah. Penetapan kebijakan yang terlalu 
ketat malah ditakutkan akan secara cepat tidak relevan dengan perkembangan zaman, dan malah 
lebih banyak mengekang perkembangan regulasi. Perlu dicari suatu titik keseimbangan yang 
sesuai antara inovasi dan kepentingan nasional dalam setiap pembuatan regulasi. Isu tantangan 
regulasi digital ekonomi dibahas lebih jauh dalam paper lain yang masih berkaitan dalam seri paper 
ini.  
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Tantangan lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan dunia usaha yang 
menggunakan teknologi digital. Start-up digital sangat menjamur di Indonesia dan sudah banyak 
sekali program yang digalakan, baik oleh Pemerintah maupun pihak Swasta (seperti Gerakan 1000 
start-up),  untuk semakin meningkatkan inovasi yang ada melalui start-up. Namun, sangat 
disayangkan bahwa start-up yang baru didirikan ini seringkali tidak dapat bertahan lama. Salah 
satu isu terpenting yang menjadi faktor sulitnya start-up digital untuk bertahan adalah bantuan 
permodalan. Seringkali ditemukan start-up yang masih mengandalkan uang pribadinya atau uang 
hasil dari lomba untuk kebutuhan modal dan operasional, sehingga sulit untuk berkembang atau 
bahkan untuk bertahan. Peran Pemerintah untuk mencoba mempertemukan dengan para calon 
investor menjadi sangat krusial disini. Selain itu, pelatihan untuk pemasaran dan pencatatan 
keuangan juga perlu didorong. Berdasarkan catatan yang diterima dari komunitas dan inkubator, 
tidak adanya pencatatan keuangan yang baik dari perusahaan start-up menjadi dasar sulitnya para 
investor untuk ingin berinvestasi disana. 

Gambar 3.6. Ilustrasi Kurva Penawaran (Supply) untuk Digital Skills di Indonesia 

  

Isu berikutnya yang sering ditemui start-up adalah sumber daya manusia atau skill. Seperti yang 
diketahui bahwa supply dari digital skills di Indonesia masih sangat terbatas terlihat dari indikator 
dasar seperti pendidikan, dan nilai pada subjek STEM. Kelangkaan dan keterbatasan supply dari 
digital skills di Indonesia juga menjadi problem bagi perusahaan start-up untuk mengembangkan 
inovasi produknya. Gambar 3.6. diatas memberikan ilustrasi untuk menjelaskan kondisi supply 
untuk digital skills dan kompetisi untuk SDM. P* adalah harga yang sanggup ditawarkan oleh 
perusahaan start-up. Dengan harga tersebut, hanya sedikit jumlah tenaga kerja dengan skill digital 
yang mau bekerja disana (L*). Sementara mayoritas tenaga kerja dengan skill digital (L’) akan 
memilih penawaran gaji yang lebih tinggi (P’), yang ditawarkan oleh perusahaan besar, baik 
perusahaan digital yang sudah masuk kategori unicorn maupun perusahaan besar pada sektor lain. 
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Dengan keterbatasan ini, akan semakin sulit bagi perusahaan start-up untuk bisa berkembang dan 
berinovasi lebih jauh lagi.  

Isu sumber daya manusia atau digital skills sendiri memang merupakan isu yang lebih umum untuk 
Indonesia. Transformasi digital akan membuat beberapa lini pekerjaan diotomasi. Meskipun 
demikian, akan muncul pula lini pekerjaan baru yang membutuhkan skill digital. Peran institusi 
pendidikan serta Pemerintah akan sangat krusial untuk mempersiapkan SDM Indonesia dalam 
menghadapi tantangan digital dan tuntutan akan kebutuhan terhadap skill digital tersebut. Tanpa 
persiapan dan SDM yang baik, peluang pasar kerja yang baru tersebut malah tidak berhasil 
dimanfaatkan, yang bisa malah mengakibatkan efek negatif terhadap ekonomi.  
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