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Pada acara Indonesia E-commerce Summit and 
Expo (IESE) 2017, Menteri Komunikasi dan 
Informatika, Rudiantara juga memberikan arahan 

bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan 
ekonomi digital Indonesia bisa mencapai 11% dari total 
produk domestik bruto (PDB) pada 2020 atau sekitar 
US$130 miliar.

Pemanfaatan ekonomi digital juga sejalan dengan 
target pemerintah dalam hal pemerataan. Ekonomi 
digital memiliki tiga fokus utama mulai dari ekonomi 
sharing (berbagi), pengentasan UMKM (usaha mikro 
kecil dan menengah), serta inklusi keuangan. Dalam hal 
ekonomi sharing, Rudiantara

memberikan contoh kasus Gojek yang berhasil 
mengubah pola transportasi konvensional. Bahkan, 
aplikasi Gojek ini menarik bagi kota lain, seperti kota 
Rio de Jeneiro, Brasil yang memiliki kondisi yang 
hampir sama dengan Jakarta. Untuk fokus pengentasan 
UMKM, Menteri mengambil contoh seperti Tokopedia, 
Bukalapak, dan Elevania yang memfasilitasi para 
pengusaha UMKM di pelosok tanah air untuk bisa 

Dari Kemang Selatan...

Ilham A. Habibie
Ketua LDST THC / Ketua Pelaksana Dewan TIK Nasional
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memasarkan produknya tidak hanya di dalam negeri, 
bahkan luar negeri. Dan dalam inklusi keuangan, 
Menteri mencontohkan salah satu bank yang membuat 
layanan nomor ponsel menjadi nomor rekening, 
dimana ini merupakan salah satu terobosan yang bisa 
dijajaki dunia perbankan.

Rudiantara juga mengingatkan bahwa ke depannya 
ekonomi Indonesia tidak akan lagi berfokus pada 
Sumber Daya Alam (SDA) namun beralih ke basis layanan 
(services). Oleh karena itu, dunia usaha yang masih 
menggunakan cara-  cara konvensional diharapkan mulai 
mengadopsi basis digital agar tidak tergerus dengan 
teknologi yang berkembang sangat pesat.

Tak salah jika sebelumnya pemerintah bercita-- cita 
menjadikan Indonesia sebagai The Digital Energy of 
Asia. Karena pertumbuhan ekonomi digital Indonesia 
terus meningkat terlebih pasar e-commerce.

Berdasarkan data perusahaan riset global McKinsey 
Indonesia merupakan salah satu pasar e-commerce 
yang bertumbuh paling pesat di dunia. Pada 2025, 
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setidaknya Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia 
akan bertambah sekitar Rp2.000 triliun dari sektor 
ekonomi digital.

Seperti diketahui, perusahaan e-commerce besar 
dewasa ini tengah memperhatikan pasar e-commerce 
yang lebih besar seperti China dan India sebagai 
blueprint untuk membuat pasar Indonesia bertumbuh 
lebih cepat. Cara ini dikenal oleh investor dan 
stakeholder sebagai teori time capsule.

Kini, e-commerce mewakili lebih dari 10 persen 
keseluruhan ritel di China. Indonesia sendiri hanya 
dalam beberapa tahun telah menunjukkan situasi pasar 
yang serupa dengan adanya pergeseran paradigma 
yang ditimbulkan oleh tren e-shopping. Bahkan 
sejumlah ahli juga memprediksi online shopping akan 
menyumbangkan sekitar 7%-8% pasar ritel lokal pada 
tahun 2020, naik dari angka sekitar 1%. 

Kendati demikian, bukan berarti e-commerce 
Indonesia selalu mengalami jalan mulus. Masih ada 
beberapa persoalan yang berpotensi menghambat 
pertumbuhannya. Terlebih Indonesia dinilai sebagai 
pasar potensial di Asia Tenggara, sementara Asia 
tenggara digadang-gadang akan menjadi kawasan 
penting untuk e-commerce di masa mendatang. Hal ini 
bisa dilihat dari persentase penjualan online yang baru 
2,5% dibanding keseluruhan penjualan retail. Angka 
ini masih jauh di bawah penjualan online di Tiongkok, 
misalnya yang mencapai 12%.

Kendala e- Commerce
Salah satu yang menjadi persoalan bagi e-commerce di 
Indonesia adalah persoalan pembayaran atau payment. 
Karena selama ini masyarakat Indonesia belum terbiasa 
dengan transaksi keuangan cashless, kecuali transfer 
bank via ATM. Namun hal ini seharusnya bisa diatasi 
dengan menggandeng industri payment gateway. 
Terlebih Bank Indonesia (BI) kini tengah memulai uji 
coba interkonesi uang elektronik sebagai langkah awal 
implementasi gerbang pembayaran nasional atau 
national payment gateway (NPG). Karena payment 
gateway menyediakan aplikasi e-commerce yang 
mengintegrasikan berbagai channel pembayaran dari 
berbagai bank untuk e-business, online-retailer, dan 
lain lain.



Sementara itu, Indonesia juga dianggap belum mampu 
menghasilkan produk buatan lokal yang kompetitif dan 
belum meningkatkan angka jasa logistik. Jika semata 
hanya sebagai pasar, e-commerce Indonesia akan 
sangat mudah dikalahkan oleh pendatang dari luar. 
Maka sudah seharusnyalah competitiveness Indonesia 
dimaknai produk-produk Indonesia menjadi pilihan 
di domestik dan bisa akses pasar di regional bahkan 
global.

Sayangnya saat ini perkembangan bisnis e-commerce 
justru lebih banyak dinikmati pengusaha -   pengusaha 
asing. Ini ditunjukkan dengan banyaknya perusahaan 
e-commerce di Indonesia yang pemiliknya sudah 
berpindahtangan ke pihak pemodal asing. Sebenarnya 
ini dapat dipahami, karena membangun bisnis 
e-commerce membutuhkan modal yang tidak sedikit. 
Oleh sebab itu ada founder e-commerce yang akhirnya 
menjual sebagian besar kepemilikannya pada pemodal 
asing.

Institute for Democracy through Science and 
Technology -   The Habibie Center (IDST-- THC) juga turut
berkepentingan untuk dalam mencari solusi dari 
persoalan bisnis e-commerce Indonesia, sehingga 
diharapkan kedepannya Indonesia segala peluang yang 
dimiliki oleh Indonesia dalam bisnis e-commerce bisa 
dimanfaatkan secara maksimal oleh rakyat Indonesia. 

E-Commerce - Menjaga Pasar Sendiri

Dengan demikian cita-cita menjadi “The Digital Energy 
of Asia” bisa terwujud dan memberI manfaat bagi 
bangsa dan negara.
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tersendiri bagi bidang retail di 
masa yang akan datang. Sehingga 
ketika pelaku ekonomi Indonesia 
melakukan pergeseran ke bidang 
E – Commerce, bidang lainnya 
tidak terganggu terutama bidang – 
bidang yang selama ini menjadi pilar 
utama perekonomian Indonesia.
 

E -COMMERCE 
Menjaga Pasar Sendiri

Perkembangan yang pesat 
ini memunculkan berbagai 
perubahan dan tentunya 

tidak semua pihak dengan 
beragam kepentingan menyukai 
perubahan ini, tetapi kita harus 
melihat peluangnya kedepan untuk 
menggenjot pertumbuhan di bidang 
ekonomi. Bidang retail misalnya, 
tentunya dengan maraknya 
E – Commerce mereka mesti 
beradaptasi dengan perkembangan 
jaman agar tidak kehilangan 
pelanggannya. Perubahan ini 
harus kita sambut sebagai 
bentuk peluang untuk melakukan 
optimalisasi pertumbuhan ekonomi 
di Indonesia.

Sebagai bangsa yang majemuk dan 
masih dalam tahap berkembang, 
Indonesia merupakan potensi pasar 
yang cukup besar di dunia dan di 

kawasan Asia Tenggara. Sehingga 
tidak menutup kemungkinan 
apabila kita melakukan upaya 
transisi ke E – Commerce memiliki 
peluang yang cukup besar dan 
dapat memainkan peranan penting 
bagi pertumbuhan ekonomi 
Indonesia secara keseluruhan.

Bagaimana perkembangan retail 
nantinya apakah memiliki peluang 
juga di masa yang akan datang 
merupakan tantangan yang perlu 
di akomodasi untuk menggenjot 
pertumbuhan ekonomi Indonesia. 
E – Commerce di masa yang 
akan datang menjadi bagian 
integral dari perekonomian secara 
menyeluruh, dan perlu di cermati 
adalah apakah E – Commerce akan 
menjadi komponen yang utuh 
dalam perekonomian nantinya 
ataukah akan tetap memberi porsi 

Dunia Internet di negara yang kompleksitasnya tinggi seperti Indonesia, pertumbuhan 
digital  yang pesat merupakan blessing in disguise. Tentunya ada beberapa hal yang 
perlu dilihat juga sebagai tantangan, bagaimana kita dapat melakukan transisi dari 
pesatnya pertumbuhan internet menjadi keunggulan ekonomi terutama di bidang 
E - Commerce.

E-Commerce - Menjaga Pasar Sendiri
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Persaingan ekonomi tentunya 
akan berdampak pada 
beberapa hal terutama pada 

harga, kualitas, pelayanan dan 
waktu transaksi dalam perilaku 
ekonomi. Pergeseran atau 
transisi ini sesungguhnya untuk 
mendapatkan kemudahan bagi 
konsumen, tetapi diharapkan 
dalam proses transisi ini kedaulatan 
pasar Indonesia tetap terjaga 
tanpa harus mengurangi beragam 
kemudahan yang bisa didapatkan 
bagi rakyat Indonesia. Kemudian 
bagaimana E – Commerce ini 
nantinya akan berdampak pada 
industri, bagaimana proses transisi 
ini dapat memberikan kontribusi 
kepada demokrasi ekonomi di 
Indonesia, adakah upaya-upaya 
untuk menjaga agar kepemilikan 
usaha di Indonesia tidak diambilalih 
oleh pihak luar negeri. 

Tentunya kemajuan teknologi 
diharapkan menumbuhkan 
kualitas lebih bagi kehidupan 
berbangsa dan bernegara serta 
demokrasi ekonomi di Indonesia. 
Pertumbuhan E – Commerce yang 
dinamis ini juga merupakan bagian 
dari kemajuan teknologi dan akan 
terus berkembang di masa yang 
akan datang. Serta E – Commerce 
sendiri tentunya di masa yang 
akan datang kualitasnya akan lebih 
baik, harganya lebih murah, dan 
transaksinya lebih cepat.

Bahwa Indonesia masuk ke era 
digital adalah suatu keniscayaan 
dan kita menyebut E – Commerce 
sebagai ekonomi digital, dimasa 
yang akan datang E – Commerce 

hanya akan disebut sesederhana 
Ekonomi, sebab E – Commerce 
telah menjadi bagian inheren 
dalam perekonomian yang 
memang telah menjadi bagian dari 
keseharian perilaku ekonomi kita. 
Kuncinya adalah transformasi era 
digital yang mencakup didalamnya 
E – Commerce ke kegiatan ekonomi 
kita, sehingga kemajuan teknologi, 
kemajuan digital dan kemajuan E 
– Commerce menjadi bagian dari 
kemajuan perekonomian Indonesia. 
Pada prosesnya keterlibatan 
pemerintah dalam berperanserta 
memberikan kontribusi bagi 
kemajuan teknologi digital masih 
belum selaras, sehingga banyak kita 
temui di beberapa bidang terutama 
perekonomian ada yang sudah 
mengadopsi teknologi digital, ada 
yang masih tertinggal sehingga 
memunculkan ketimpangan.

Peran serta kontribusi oleh 
pemerintah adalah membuat 
regulasi lintas negara yang pada 

pengelolaannya ternyata lebih 
besar lalu lintas data dibandingkan 
lalu lintas barang. Secara global 
juga dapat dilihat bahwa arus data 
era digital yang diperbandingkan 
dengan arus barang masih timpang, 
dan fakta inilah yang sedang 
dikejar keseimbangan ekonominya. 
Kedepannya diperkirakan arus 
transaksi ekonomi digital di ASEAN 
akan mencapai USD88 Milyar 
pada tahun 2025, sehingga dapat 
dilihat pula skala potensi yang bisa 
diperoleh dari ekonomi digital. 
G20 juga semakin menunjukkan 
keseriusannya untuk memperkuat 
ekonomi digital dengan menggenjot 
potensi yang bisa diraih dari E 
– Commerce. G20 memandang 
bahwa ekonomi digital berperan 
untuk melakukan percepatan 
pertumbuhan ekonomi, membuka 
lapangan pekerjaan, penciptaan 
pasar  dalam perekonomian dan 
menggenjot produktivitas dalam 
skala global.

Indonesia 
Memasuki Era 
Digital



Kuliner mempunyai kontribusi yang 
tinggi terhadap PDB. Tetapi yang 
paling tinggi kontribusinya terhadap 
PDB ternyata Film dan Aplikasi 
Musik, hal ini menarik seandainya 
dijual dalam suatu platform. 
Fashion dan Kuliner barangnya 
saat ini masih tangible meskipun 
nanti kedepannya yang diutamakan 
designnya karena sudah ada 3D 
Printing, tetapi Film dan Aplikasi 
Musik akan dominan sebab dapat 
mudah di transformasi secara 
digital karena dapat di download 
dan streaming. Yang menjadi 
tantangan adalah pencatatannya 
baik ekspornya atau pajaknya.
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Ada beberapa tantangan 
kedepannya dalam bidang ekonomi 
digital yakni, inklusivitas, tenaga 
kerja, dan penyesuaian struktural, 
sehingga ada beragam pandangan 
bahwa pemerintah belum bisa 
sepenuhnya mengadopsi ekonomi 
digital. Pada pertemuan G20, 
pemerintah Indonesia melalui 
Kemenkominfo memberikan usulan 
agar era digital bisa dijadikan 
peluang untuk pemerataan 
ekonomi. Karena ternyata 
tingginya Gini Ratio tidak hanya 
terjadi di Indonesia tetapi terjadi 
di berbagai negara, bahkan 
negara seperti Amerika Serikat 
pun memiliki permasalahan yang 
sama. Kalau dilihat dari potensi di 
Indonesia pertumbuhan penetrasi 
seluler lebih besar dibanding 
penduduknya, pengguna internet 
sudah 50 persen dari penduduknya, 
secara demografi pemudanya 
dominan dan UMKM sudah 59 
Juta, 98 persennya usaha makro 
dan mikro tinggi dengan tingkat 
PDB yang telah mencapai 60 
persen. Ada beberapa agenda 
digital Indonesia yang diadopsi 
oleh pemerintah adalah Industri 
Kreatif, ternyata dari 16 subsektor 
Ekonomi Kreatif ada 3 subsektor 
yaitu Konvensional, Fashion, serta 

Kemudian agenda digital 
Indonesia berikutnya adalah 
konektivitas UMKM dengan 

program yang dicanangkan 
Kominfo dengan UMKM Go 
Digital dengan 1 Juta domain dan 
bukalapak.com menjadi salah satu 
mitranya beserta 4 E – Commerce 
Indonesia lainnya, jadi sampai 2020 
di targetkan 8 Juta domain dari 
59 Juta UMKM. Memang secara 
presentasi tidak terlalu besar 
tetapi signifikan, oleh sebab itu 
pemerintah perlu bermitra dengan 
pihak-pihak luar. Pastinya yang 
akan melakukan digitalisasi UMKM 
bukan hanya pihak pemerintah jadi 
butuh kolaborasi dengan berbagai 
pihak yang terkait. Tantangannya, 
hanya kurang dari 10 persen UMKM 
akan menggunakan platform E – 
Commerce, sebagian besar UMKM 
belum melakukan digitalisasi 

UMKM Jadi 
Ujung Tombak 
E – Commerce 
Indonesia

untuk melakukan ekspansi pasar. 
Kemudian ada permasalahan 
Keuangan Inklusif, melakukan 
transformasi dari transaksi tunai 
menjadi transaksi non tunai. 
Juga bagaimana perbankan 
berkolaborasi dengan fintech, 
ini menjadi tantangan karena 36 
persen dari masyarakat Indonesia 
belum memiliki rekening bank 
tetapi 126 Juta penduduk Indonesia 
sudah memiliki seluler, sehingga 
kesenjangan ini dijadikan peluang 
untuk mendorong Keuangan 
Inklusif.

Lalu ada program untuk startup, 
program untuk smartcity dan 
program untuk E – Commerce. 
Khusus E – Commerce 
permasalahannya bukan hanya 
tentang akses internet atau 
apakah masyarakat cukup merasa 
aman bertransaksi di internet, 
tetapi lebih dari itu seperti 
Logistik, Perlindungan Konsumen, 
Perlindungan Data, kesamaan 
perlakuan antara lokal dan asing, 



di WTO mengenai kebebasan bea 
masuk, dan Indonesia keberatan 
dengan hal tersebut. November 
2016 pemerintah sudah menyusun 
paket kebijakan ekonomi ke 14 yang 
terdapat didalamnya mengenai 
peta jalan E – Commerce yang 
dimulai dari pendanaan, pajak, 
perlindungan konsumen, SDM, 
logistik, infrastruktur ICP, dan 
keamanan cyber. Diharapkan 
sampai pada tahun 2019, 
hal-hal yang menjadi pokok 
perhatian ini telah mengakomodir 
perkembangan E – Commerce yang 
kondusif. E – Commerce tidak hanya 
diperuntukkan bagi yang hanya 
memiliki akses internet tetapi 
bisa digunakan oleh semua pihak, 
dan tidak hanya untuk kebutuhan 
sekunder seperti fashion dan 
aplikasi musik tetapi juga untuk 
perdagangan komoditas primer 
seperti pertanian dan peternakan.
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karena kalau asing belum berbentuk 
badan usaha di Indonesia, kemudian 
pelaku usaha itu sendiri, Kominfo 
pernah merilis ternyata hasil pada 
tahun 2016 hanya 5 persen E – 
Commerce Indonesia, jadi platform 
E – Commerce bertambah, UMKM 
yang Go Online bertambah, tetapi 
ternyata produk yang dijual belum 
produk lokal, reseller dari produk 
buatan luar negeri, artinya tidak 
mencapai target pertumbuhan 
ekonomi Indonesia, sehingga kita 
masih harus melakukan penguatan 
terhadap pelaku usahanya. Juga 
ada mengenai pencatatan pajak 
dan bagaimana transaksi online ini, 
juga pendanaan, apalagi UMKM 
yang pelaku kreatif, bagaimana 
mendapatkan suntikan dana, ini 
yang mesti jadi pokok perhatian.

Begitupula secara eksternal, 
mengenai Data Center dan 
Keamanan Cyber, serta fasilitasi 
perdagangan, jadi ada moratorium 

Peran Asosiasi 
E – Commerce 
Indonesia

Perkembangan E – Commerce di 
Indonesia sesungguhnya kita 
telah ketinggalan jauh, dimana 

di luar negeri perkembangannya 
sangat pesat sekali dan telah 
menggulirkan terobosan globalisasi 
di bidang perekonomian di 
negaranya masing-masing, tetapi 
jarak perkembangan E – Commerce 
di Indonesia tidak terlalu jauh 
dibandingkan negara-negara lain. 

IDEA adalah asosiasi yang terbentuk 
untuk mewadahi E – Commerce 
di Indonesia, dan merupakan 
pioneer dibidang E – Commerce 
di Indonesia, diawali dengan 9 
perusahaan E – Commerce yang 
menjadi anggotanya dan sekarang 
telah berkembang menjadi 300 
perusahaan yang tergabung di IDEA. 
Dari perkembangan keanggotaan 
IDEA dapat diambil kesimpulan 
bahwa pertumbuhan ekonomi 
digital di Indonesia sangat pesat, 
tinggal bagaimana pertumbuhan 
ini dapat diperuntukkan bagi 
pertumbuhan ekonomi secara 
keseluruhan.

Awalnya terjun di dunia E – 
Commerce pada tahun 2000 
di perusahaan asing, dibidang 
kesehatan, pada saat itu biaya 
obat dan pengobatan serta 
berobat masih mahal, dan kita 
mencoba memberikan solusi 
atas kemudahan biaya kesehatan 
dengan menawarkan produk-
produk dan rumah sakit yang 
terjangkau harganya. Tetapi setelah 
tiga tahun bubar, padahal teknologi 
dan model bisnisnya sangat 

E-Commerce - Menjaga Pasar Sendiri
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bagus. Kemudian pada 2010, saya 
kembali memulai online retail, 
dan perkembangannya lebih bagus 
dari sebelumnya. Artinya memang 
timing yang ada sangat pas dan 
perkembangannya signifikan, kalau 
dilihat dari media sosial sejak 
Januari 2017, pertumbuhan E – 
Commerce di Indonesia sebesar 
15 persen, di Asia Pasifik Indonesia 
paling tinggi pertumbuhannya.

IDEA sejauh ini bermitra dengan 
pemerintah melalui Kominfo, 
Bekraf, Dirjen Pajak, dan UMKM, 
yang artinya ini merupakan 
kerjasama antar institusi, karena 
tidak bisa sendirian membangun 
ekosistem E – Commerce ini, semua 
pihak harus terlibat dan memiliki 
peranan penting masing-masing. 
Pada tahun 2016 kita bersama-
sama berjibaku untuk membuat 
roadmap ekosistem E – Commerce 
dan pada 2017 sekarang kita 
bersama-sama mengupayakan 
untuk mengimplementasikan. 
Indonesia disebut dengan 
emerging partner dari ekosistem 

E – Commerce karena Indonesia 
telah menemukan jalurnya untuk 
arah kebijakannya. Ekonomi digital 
di masa yang akan datang menjadi 
tulang punggung perekonomian 
dan segala sumber daya diarahkan 
untuk kebutuhan penguatan 
ekonomi digital, kita bersama-
sama mencoba untuk melakukan 
transformasi yang tadinya dari 
Ekonomi Lama menjadi Ekonomi 
Baru yang berbasis digital.

Fintech juga memiliki potensi yang 
luar biasa, kemudian E – Commerce 
yang juga disusul oleh Internet 
of Things. Persoalan yang paling 
penting untuk dapat dipenuhi 
ada Talent Pool, dimana sebagai 
salah satu pokok penting dalam 
pilar Ekonomi Digital, sehingga 
perlu adanya penguatan dibidang 
pendidikan yang berbasis digital. 
Karena kualitas Talent Pool 
yang ada sangat menentukan 
dari pertumbuhan produk yang 
tersebar nantinya di E – Commerce, 
70 persen Talent Pool didapat 
dari Sekolah Tinggi dan Akademi. 

Keterkaitan akademik dengan 
industri perlu diperhatikan untuk 
menghasilkan Talent Pool yang 
berkualitas, acap kali kita temukan 
lulusan dari Perguruan Tinggi 
belum mampu mencapai kualitas 
yang diharapkan, ada sekitar 4.500 
Talent Pool tersebar di Indonesia 
yang kalau dibandingkan dengan 
Tiongkok hanya 2.000 Talent 
Pool, artinya pertumbuhan minat 
dibidang digital sangat tinggi 
sekali, tetapi apabila dilihat dari sisi 
kualitas sangat jauh sekali, masih 
lebih baik di Tiongkok daripada di 
Indonesia. 

Artinya pada proses pendidikan 
nantinya sangat perlu diperhatikan 
dalam pemilihan dosen dan staff 
pengajar yang akan melakukan 
transformasi ilmu pengetahuan di 
Talent Pool. Sementara itu industri 
hanya mau menerima Talent Pool 
yang memiliki sertifikat, sehingga 
dilema yang kita temui dilapangan 
antara jumlah Talent Pool 
berbanding dengan kualitas Talent 
masih sangat minim.

Regulasi yang dibutuhkan 
sesungguhnya adalah sinkronisasi 
antara teknologi dan ekosistem, 
kemudian logistik yang apabila 
dibandingkan dengan beberapa 
negara di ASEAN masih perlu 
perbaikan dan dikaji dari sistem 
perpajakannya. Lalu pendanaan 
juga merupakan isu yang menarik 
untuk dikaji lebih jauh, serta 
pelayanan dan perlindungan 
konsumen perlu diperhatikan, kalau 
konsumen melakukan keluhan 
terhadap E – Commerce masih 
sangat minim sekali, pada tahun 
2010, pelayanan dan perlindungan 
konsumen berada di peringkat 13, 
dan pada tahun 2014, melonjak ke 
peringkat 4.

E-Commerce - Menjaga Pasar Sendiri



Kemudian dibidang SDM, terkait 
dengan Talent Pool, SDM yang 
dibutuhkan adalah yang berkualitas 
dan untuk mampu menggenjot 
SDM yang mumpuni dibutuhkan 
kerjasama semua pihak. Kebutuhan 
SDM yang mampu memenuhi 
kebutuhan industri dan mampu 
melihat kebutuhan di masa 
yang akan datang sehingga 
memiliki wawasan yang visioner 
untuk kemajuan industi digital. 
Serta UMKM juga menjadi 
isu sentral dalam melakukan 
transformasi ekonomi digital 
untuk menjadi tulang punggung 
perekonomian Indonesia secara 
keseluruhan. Seperti yang sudah 
dijelaskan sebelumnya UMKM 
memiliki peranan penting dalam 
pertumbuhan perekonomian 
secara keseluruhan dan untuk 
menggenjot pertumbuhan yang 
optimal dibutuhkan transformasi 
dari Ekonomi Konvensional menjadi 
Ekonomi Digital, agar produk-
produk dalam negeri mampu 
menjelajahi pasar domestic di 
Indonesia dan menjadi tuan rumah 
di negerinya sendiri.
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Perbankan 
Fokus Pada 
Inklusivitas 
Keuangan

Kombinasi antara teknologi 
dan pelayanan keuangan 
sangat dibutuhkan saat ini 

dan di masa yang akan datang, 
untuk tercapainya kemudahan, 
kenyamanan dan keamanan 
bagi konsumen atau nasabah. 
Dengan teknologi digital berbagai 
pelayanan keuangan akan dapat 
dengan mudah untuk ditemukan 
dan pada proses pertumbuhannya 
sangat membutuhkan kerjasama 
banyak pihak, dan BNI 46 telah 
melakukan berbagai kerjasama 
dengan berbagai pihak yang 
terkait dengan pelayanan 
keuangan berbasis digital. 
Pada perkembangan nantinya 
diharapkan kita dapat menemukan 
berbagai pelayanan keuangan di 
seluruh pelosok-pelosok negeri 
dan berdasarkan potensi yang 
ada, pelayanan keuangan berbasis 
digital memiliki potensi yang 
signifikan. Berbagai pelayanan ini 
nantinya akan dibarengi dengan 
transformasi pengetahuan atau 
pengenalan kepada masyarakat 
terkait penggunaan pelayanan 
keuangan digital serta bagaimana 
mengaplikasikan keamanannya.

Ada beberapa target yang 
beragam yang ditawarkan oleh 
BNI 46, dimana target tersebut 
merupakan target urban yang 
berdasarkan kepada minat bisnis 
masyarakat. Bisnis yang digemari 
masyarakat nantinya akan sangat 
mempengaruhi jenis-jenis transaksi 
yang ditawarkan dan teknologi 
digital berperan untuk mampu 
membuka pasar untuk melakukan 
ekspansi yang dilakukan oleh para 
pelaku ekonomi. Teknologi digital 
juga nantinya diperuntukkan 
untuk memudahkan pelayanan 
dan keamanan transaksi antar 
nasabah, sehingga faktor trust 
atau kepercayaan diantara para 
pelaku bisnis dan konsumen dapat 
terjalin dengan baik. Target Urban 
ini nantinya akan menentukan 
bahwa pelayanan keuangan dengan 
teknologi digital akan mencapai 
pelosok-pelosok di Indonesia, 
sehingga untuk terjadinya transaksi 
akan sangat mudah dan aman. 
Untuk nasabah dan konsumen yang 
dipedesaan hingga di perkotaan 
dapat melakukan transaksi produk 
lintas territorial sehingga jarak 
tidak lagi menjadi kendala dalam 
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mengembangkan pasar dan 
melakukan transaksi perdagangan.

Kemudian target Rural, dimana 
tantangan yang kita hadapi adalah 
bagaimana masyarakat memiliki 
kepekaan terhadap kebutuhan 
pelayanan keuangan sehingga 
penggunaan pelayanan keuangan 
secara digital menjadi jamak 
dilakukan oleh masyarakat. Sejauh 
ini memang kendala mengenai 
trust masih sangat dominan 
mengemuka, tetapi dengan peran E 
– Commerce yang dapat dipercaya, 
kendala tersebut dapat diatasi 
dengan sedemikian rupa. Maraknya 
E – Commerce nantinya juga 
akan menumbuhkan kesadaran 
untuk penggunaan pelayanan 
keuangan digital untuk melakukan 
transaksi lintas territorial, sehingga 
pelaku ekonomi yang berasal 
dari pelosok negeri pun dapat 
melakukan transaksi perdagangan 
dengan masyarakat perkotaan dan 
kecenderungan pelanggaran trust 

dapat di minimalisisr sedemikian 
rupa dan mampu menghadirkan 
kondisi perekonomian yang 
kondusif. Di masa yang akan datang, 
kendala dalam pelayanan transaksi 
keuangan berbasis digital dan 
jauhnya jarak transaksi perdagangan 
dapat diatasi dengan pesatnya 
pertumbuhan E – Commerce di 
Indonesia dan dengan kerjasama 
yang baik dengan berbagai pihak 
E – Commerce lokal akan menjadi 
tuan rumah di negerinya sendiri.

Sejauh ini perbankan telah 
melayani Bantuan Pemerintah, 
Kredit Asuransi dan Simpanan 
Pedesaan. Pada pertumbuhan dan 
perkembangannya, masyarakat 
yang menggunakan pelayanan 
perbankan sangat terbantu dengan 
pelayanan keuangan yang diberikan. 
Di masa yang akan datang pelayanan 
perbankan seperti Dana Bantuan 
Pemerintah, Kredit Asuransi dan 
Simpanan Pedesaan akan terus 
tersebar ke pelosok-pelosok 
negeri dan menjangkau seluruh 
daerah dan wilayah di Indonesia. 
Diharapkan dengan semakin 
berkembangnya pengetahuan 
pelayanan perbankan, masyarakat 
Indonesia akan dimudahkan dalam 

melakukan transaksi di segala 
bidang. Pada perkembangannya E – 
Commerce, Biro Jasa Pariwisata dan 
Transfer Uang menjadi pelayanan 
keuangan perbankan yang sedang 
digenjot pertumbuhannya. Dengan 
maraknya E – Commerce  yang terjadi 
di Indonesia, juga maraknya Biro 
Jasa Pariwisata dan Transfer Uang 
membuat perbankan memperluas 
pelayananan keuangannya dan 
semakin memperbesar peluang 
perbankan untuk dapat dijangkau 
oleh masyarakat dan kebutuhan 
pelayanan keuangan perbankan 
akan meningkat. Lalu kerjasama 
perbankan dengan Fintech dan 
Startup menjadi sasaran atau target 
pelayanan keuangan perbankan 
berikutnya, beberapa institusi 
telah dalam proses agreement 
dengan BNI 46 dan pelayanan jasa 
keuangan perbankan pun nantinya 
akan lebih luas lagi dan mencakup 
ke berbagai seluk beluk kehidupan 
bermasyarakat.

Apabila dilihat dari potensi 
yang ada di Indonesia BNI 46 
optimis dapat mengembangkan 
pelayanannya di seluruh Indonesia 
dan dengan besarnya nilai uang 
yang beredar di masyarakat, BNI 46 
pun optimis bahwa Ekonomi Digital 
mampu menjadi tulang punggung 
perekonomian di Indonesia. 
Optimisme ini sangat dapat 
dimaklumi dengan kemampuan BNI 
46 untuk menjangkau masyarakat 
hingga ke pelosok Indonesia. Dan 
potensi yang dimiliki BNI 46 pun 
masih terus berkembang untuk 
dapat memenuhi ekspektasi 
berbagai pihak, infrastruktur 
perbankan yang lengkap pun 
menjadi nilai tambah bagi BNI 
46.Ada 46.000 agen keuangan BNI 
46 di 34 Provinsi, 460 Residen, 
3.656 Distrik dan 11.650 Sub 
Distrik di seluruh Indonesia. Juga 
terdapat 1.200.000 rekening Laku 
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Mencermati pertumbuhan 
E – Commerce yang 
pesat dan bergairah 

sesungguhnya merupakan 
pesan tersendiri yang coba 
disampaikan masyarakat kepada 
pelaku ekonomi. Sebagai Pendiri 
Bukalapak.com sesungguhnya 
proses pengembangan E – 
Commerce di Indonesia cukup 
berliku, tetapi antusiasme 
masyarakat untuk melakukan 
transaksi online demikian tinggi dan 
tingkat kepercayaan masyarakat 
terhadap E – Commerce lokal juga 
tinggi. Tingginya minat masyarakat 
ini juga dibarengi dengan pesatnya 

Pandai BNI 46 dengan rata-rata 
saldo Rp300.000. Dapat digunakan 
melalui Website, EDC dan ATM 
BNI 46 yang tersebar di seluruh 
Indonesia, dengan nilai rata-rata 
transaksi yang terjadi adalah 
Rp1.200.000 per rekening Laku 
Pandai BNI 46.

BNI 46 juga berperan dalam 
memberdayakan perekonomian 
UMKM dengan melakukan 
kerjasama dengan diberbagai 
daerah dengan berbagai UMKM di 
seluruh Indonesia. Pemberdayaan 
terhadap UMKM inipun akan terus 
ditingkatkan yang tadinya melalui 
pemberdayaan konvensional 
menjadi transformasi menuju 
perekonomian digital yang akan 
dijalani oleh UMKM. Dengan 
beragam kemudahan yang diberikan 
oleh BNI 46, UMKM yang dibina 
dapat terus tumbuh menjadi UMKM 
yang melakukan pertumbuhan yang 
optimal dan mampu menggenjot 
pertumbuhan ekonomi secara 
keseluruhan. Ekonomi digital yang 
akan dikembangkan di UMKM 
nantinya akan menjadi nilai tambah 
bagi UMKM untuk melakukan 
optimalisasi pertumbuhan 
dan potensi yang ada akan 
dimaksimalkan sedemikian rupa 
untuk melakukan dan menjaga 
pasar Indonesia agar menjadi 
tuan rumah di negerinya sendiri. 
Dalam proses transformasi UMKM 
menuju ekonomi digital, BNI 46 
memberikan pelayanan transaksi 
online, beragam pelayanan 
pembayaran yang dilayani oleh BNI 
46 seperti BNI Debit Online (IPG), 
SMS Payment, i-Bank Payment, QR 
Payment, VA Payment dan kartu 
Kredit.
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pertumbuhan konsumsi di 
masyarakat dan menunjukkan 
bahwa daya beli masyarakat telah 
meningkat, dan tingkat kesadaran 
masyarakat atas ekonomi digital 
juga tinggi, sehingga tidak perlu 
terlalu di khawatirkan kompleksitas 
yang terdapat di E – Commerce. 
Kemudahan transaksi online yang 
fleksibel menjadi nilai tambah 
tersendiri bagi E – Commerce, 
apalagi nantinya apabila ditunjang 
dengan pelayanan keuangan 
perbankan yang juga fleksibel 
dan mudah digunakan dan 
terjangkau oleh masyarakat, maka 
bisa dipastikan pertumbuhan E 

E – Commerce Indonesia 
Butuh Keadilan Regulasi



selain untuk survive, pelaku 
usaha dalam negeri juga dipaksa 
untuk bersaing dengan beragam 
kompleksitas regulasi yang dibuat 
pemerintah untuk pelaku usaha 
dalam negeri. Apabila langgam 
kebijakan pemerintah terus begini, 
tidak menutup kemungkinan 
beragam jenis usaha ekonomi 
digital di Indonesia akan diambil 
alih oleh luar negeri. Dan hal ini 
sudah banyak contohnya diberbagai 
belahan dunia lainnya, dimana 
perusahaan seperti Facebook 
mengambil alih kepemilikan usaha 
start up kecil yang kemudian 
dibiarkan mati begitu saja, begitu 
banyak ide-ide segar diambilalih 
oleh perusahaan luar negeri, 
sementara kita tidak bisa melarang 
pihak luar negeri untuk melebarkan 
pangsa pasarnya di Indonesia.

Sekarang E – Commerce sedang 
digenjot dan mengemuka, sejauh 
ini perusahaan E – Commerce 
seperti Bukalapak.com masih dapat 
mengembangkan pangsa pasarnya 
di seluruh Indonesia. Di khawatirkan 
di masa yang akan datang, ketika 
E – Commerce telah booming, 
kejadian seperti Go Jek akan 
terulang kembali dan kepemilikan 
E – Commerce di Indonesia akan 
kembali diambilalih oleh pihak 
luar negeri dan target pemerintah 
Indonesia untuk menjadi Ekonomi 
Digital sebagai tulang punggung 
perekonomian Indonesia takkan 
tercapai apabila hal seperti ini 
terus berulang. Setidaknya dapat 
dimulai dari regulasi yang berpihak 
kepada pelaku usaha lokal sehingga 
pelaku usaha lokal mendapatkan 
kemudahan untuk menjalankan 
usahanya. Agar kepemilikan E – 
Commerce nantinya dapat terjaga 
dari intervensi asing, pemerintah 
juga mesti melakukan dukungan 
pendanaan bagi para pelaku usaha 
dalam negeri. (Lin)

– Commerce di masa yang akan 
datang terus marak di masyarakat, 
dan potensi untuk pertumbuhannya 
pun masih besar.

Yang menjadi kendala bagi 
perusahaan E – Commerce lokal 
adalah proteksi pemerintah 
di dalam negeri terhadap E – 
Commerce dari luar negeri. 
Perijinan yang rumit bagi lokal dan 
kemudahan perijinan bagi yang dari 
luar negeri tampak tidak adil bagi 
para pelaku ekonomi. Pemerintah 
yang seharusnya menjadi tameng 
bagi pelaku ekonomi lokal tampak 
tak memiliki arah pertumbuhan 
ekonomi nasional sehingga 
regulasi yang dibuat tampak 
berat sebelah. Kemudahan yang 
diberikan pemerintah terhadap 
E – Commerce luar negeri akan 
mempersempit ruang gerak E – 
Commerce lokal, yang akhirnya 
semakin terhimpit dan terpaksa 
untuk menjual kepemilikannya 
kepada pihak asing untuk tetap 
survive. Fenomena ini terjadi pada 

Go Jek, dengan derasnya arus 
persaingan dari perusahaan sejenis 
dari luar negeri, Go Jek terpaksa 
menjual kepemilikannya kepada 
luar negeri, sehingga Go Jek saat 
ini tidak bisa lagi dikatakan sebagai 
perusahaan lokal karena sebagian 
kepemilikannya sudah beralih ke 
luar negeri. Dan untuk bisa survive 
Go Jek melakukan langkah tersebut, 
sementara pihak pemerintah 
seperti lamban untuk mengetahui 
dan melakukan proteksi terhadap 
pelaku usaha dalam negeri.

Pelaku usaha digital dalam negeri 
diharapkan dapat menggenjot 
pertumbuhan ekonomi secara 
keseluruhan, tetapi harapan 
tersebut tidak dibarengi dengan 
proteksi pemerintah terhadap 
derasnya arus persaingan dari luar 
negeri. Berbagai kemudahan yang 
diberikan pemerintah terhadap 
perusahaan luar negeri atas nama 
investasi telah menyudutkan pelaku 
ekonomi dalam negeri untuk 
mengembangkan pangsa pasarnya, 
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