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Laporan ini merupakan hasil penelitian yang didanai oleh
pemerintah Australia melalui Australia-Indonesia Centre
(AIC) di bawah program PAIR. Laporan ini disunting oleh AIC
dan tidak dimaksudkan untuk mencakup keseluruhan topik
secara lengkap. Informasi diberikan dengan pemahaman
bahwa AIC tidak memberikan nasihat profesional.
Meskipun kehati-hatian telah dilakukan untuk memastikan
informasi dalam laporan ini akurat, kami tidak bertanggung
jawab atas kerugian apa pun yang timbul yang diakibatkan
oleh penggunaan informasi, atau dari kesalahan atau
kelalaian apa pun, dari laporan ini. Kami tidak mendukung
perusahaan atau aktivitas apa pun yang disebut dalam
laporan, serta tidak bertanggung jawab atas kerugian yang
diderita sehubungan dengan perusahaan atau aktivitasnya.
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Kemitraan Riset Australia-Indonesia (Partnership for
Australia-Indonesia Research/PAIR), adalah sebuah
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organisasi dan individu dari komunitas dan industri.
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Australia-Indonesia Centre adalah konsorsium
penelitian bilateral yang didukung oleh pemerintah,
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tahun 2014, AIC bekerja untuk memajukan hubungan
antar masyarakat dan kelembagaan antara kedua
negara di bidang sains, teknologi, pendidikan, inovasi,
dan budaya. Kami melakukannya melalui program
penelitian untuk mengatasi tantangan bersama,
serta melalui kegiatan penjangkauan untuk
mempromosikan pemahaman yang lebih luas tentang
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hubungan penelitian bilateral.
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Seiring dengan kian meluasnya
kasus COVID-19, pandemi
terus-menerus mendisrupsi
ekonomi, pekerjaan, pendidikan,
dan sistem kesehatan di
seluruh dunia. Untuk mengatasi
tantangan mendesak di
Indonesia, kami telah
mengumpulkan tim peneliti
interdisipliner dari kedua negara
untuk mengeksplorasi dampak
COVID-19 pada manusia.
Kami fokus pada tiga bidang,
yakni kesehatan, konektivitas,
dan pemulihan ekonomi.
Laporan ini memberikan akses
tepat waktu kepada komunitas
kebijakan untuk bukti terbaik
yang tersedia. Laporan ini juga
untuk menanggapi strategi
Kemitraan untuk Pemulihan
dari pemerintah Australia.
Strategi tersebut bertujuan
memahami dan mendukung
Indonesia dalam menghadapi
dan pulih dari pandemi.
Salam hangat

Dr Eugene Sebastian
PAIR Program Director
The Australia-Indonesia Centre
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Kehidupan perekonomian Indonesia sehari-hari
ditopang oleh jutaan usaha kecil dan menengah.
Usaha-usaha tersebut mudah ditemukan di
gang-gang kecil, di pinggir jalan, dan di jalanan
pusat pedagang eceran di negeri yang sibuk ini.
Mereka berkontribusi pada 97 persen tenaga
kerja domestik dan 60 persen pertumbuhan
ekonomi nasional.
Tidak mengherankan jika COVID-19 berdampak pada bisnis mereka
akibat kebijakan PPKM/PPKM (Pembatasan Sosial Berskala Besar/
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang ketat.
Pembatasan mobilitas juga mengurangi basis pelanggan serta
mengganggu rantai pasok. Meskipun pandemi mengakibatkan
banyak bisnis tutup, pandemi juga mendorong banyak orang untuk
mengadopsi solusi digital serta membuktikan kemampuan mereka
untuk bertahan dan berubah.
Penelitian ini menunjukkan bahwa para pemilik bisnis dan pekerja ternyata sangat inovatif.
Mereka didorong untuk belajar mandiri menggunakan kiat-kiat dan panduan online guna
menguasai keterampilan transformasi digital. Sebelum pandemi, banyak dari usaha
menengah dan kecil (UKM) ini telah berurusan dengan rantai pasok yang kacau, koneksi
internet yang tidak merata, dan kemampuan keuangan yang terbatas, namun UKM-UKM ini
masih menemukan cara untuk membangun poros digital.
Sementara itu, banyak perusahaan rintisan (start-up) baru bermunculan, memanfaatkan
transformasi digital dan platform e-commerce untuk dapat beroperasi dalam situasi pandemi
COVID-19. Strategi ini masuk akal mengingat beberapa platform e-commerce terbesar di Asia
Tenggara maju pesat di Indonesia. Selain itu, 99 persen orang Indonesia menerima informasi
pemasaran produk dari video di media sosial.
Sebelum tahun 2020, pemerintah pusat dan provinsi telah mengakui pentingnya integrasi
digital untuk UKM dalam keterkaitannya dengan kebijakan, termasuk kebutuhan untuk
meningkatkan konektivitas internet, peraturan, dan pelatihan keterampilan. Namun penelitian
menunjukkan bahwa kebijakan yang diperkenalkan tahun lalu untuk mengatasi dampak
COVID-19 hampir-hampir tidak menyebutkan transformasi digital.
Penelitian ini menganalisis efektivitas kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi
DKI Jakarta dalam mendukung UKM bertransformasi secara digital. Wawancara dilakukan
dengan 11 pemilik usaha dan survei kepada 9.147 peserta program pengusaha kota Jakarta
(Jakpreneur). Tim peneliti juga menemui para pejabat pemangku kebijakan di pemerintah
pusat dan provinsi.
Laporan ini menyimpulkan bahwa meskipun UKM secara mandiri begitu proaktif mengadopsi
solusi digital supaya tetap bertahan, kebijakan pemerintah sangat penting untuk membantu
mereka memanfaatkan peluang dan menjamin masa depan mereka. Kebijakan pemerintah
yang diharapkan termasuk dukungan finansial untuk bisnis mereka sehingga memungkinkan
mereka menerapkan sistem digital dan mempelajari keterampilan baru.

RAPID RESEARCH

L A P O R A N P E N E L I T I A N C E PAT PA I R

Foto oleh Gede Suhendra lewat Unsplash

Laporan ini menyelidiki hambatan-hambatan yang menghalangi
transformasi digital selama pandemi. Laporan ini juga memberikan
lima rekomendasi untuk membantu industri dan para pembuat
kebijakan memberikan dukungan yang tepat sasaran kepada pemilik
bisnis di situasi yang sulit ini.
Rekomendasi
1. Memberikan pelatihan digital bagi pemilik dan pegawai UKM untuk membantu mereka
mentransformasikan bisnis mereka secara digital serta membantu dalam pembuatan situs
web, analisis data, kompetensi keamanan siber, perencanaan bisnis, dan media sosial.
2. Membangun komunitas praktik digital untuk UKM guna menyediakan lingkungan
pembelajaran serta pendampingan sejawat. Upaya ini dapat dihubungkan dengan
Jakpreneur dan organisasi pendukung UKM lainnya. Upaya yang dapat dilakukan
mencakup, antara lain, penghargaan dan insentif ekspor, serta mendorong upaya
keberlanjutan dan munculnya dampak sosial, selain tujuan ekonomi.
3. Menetapkan skema pendanaan UKM yang transparan dan berkelanjutan yang mencakup
potongan untuk biaya awal membuka usaha, insentif/keringanan pajak, akses ke modal
dan pinjaman bebas bunga, serta bantuan transisi ke operasi e-commerce.
4. Memberikan insentif bagi UKM yang mempekerjakan kelompok minoritas melalui jalur
pelatihan dan/atau pelatihan digital yang mendanai peserta magang, peserta pelatihan,
dan pekerja magang ketika mereka sendiri bekerja dan mempelajari transformasi digital.
5. Meningkatkan standar, penyampaian, dan evaluasi pemerintah untuk memastikan
adanya komunikasi yang jelas akan dukungan dan akses pemerintah, serta memastikan
kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola praktik terbaik.

Foto oleh Fauzan lewat Unsplash

RAPID RESEARCH

L A P O R A N P E N E L I T I A N C E PAT PA I R

1 . 0. P endahuluan
Dampak COVID-19 jauh lebih buruk
dibandingkan krisis kesehatan lain
yang pernah dialami Indonesia
karena pembatasan perjalanan
yang ketat berdampak sangat
serius pada UKM (yang sebagian
besar masih menjalankan usahanya
secara offline). Studi tentang
dampak COVID-19 pada UKM di
Indonesia belum berfokus pada
adopsi dan transformasi digital,
melainkan lebih berkonsentrasi
pada dampak ekonomi.
Sebuah survei tahun 2020 pada
5.800 usaha kecil anggota
Alignable (jaringan 4,6 juta
usaha kecil di Indonesia)
menemukan bahwa 43 persen
bisnis ditutup sementara dan
hampir semua penyebabnya
adalah COVID-19 (Bartik, 2020).
Sebuah studi yang dilakukan
Organisasi Pengembangan Industri
Perserikatan Bangsa-Bangsa
(UNIDO) terhadap 147 usaha kecil
di Indonesia menyimpulkan bahwa
dalam enam bulan sebagian besar
dari usaha kecil tersebut berisiko
tutup karena pandemi (UNIDO,
2020). Meskipun banyak usaha
kecil berjatuhan, kemunculan
usaha kecil secara online justru
meningkat. Menurut Lembaga
Penelitian Ekonomi dan Masyarakat
Universitas Indonesia (LPEM-UI),
jumlah usaha menengah, kecil,
dan mikro (UMKM) yang
bertransaksi di platform
e-commerce terbesar di Indonesia,
Tokopedia, meningkat 81,1 persen
antara Januari dan Agustus 2020.
Studi kami mengisi celah penting
dengan mengkaji dampak COVID-19
pada transformasi digital UKM.
Dengan mempelajari UKMUKM di wilayah Jakarta sebagai
contoh, melalui bukti empiris kami
menunjukkan bagaimana mereka
mengadopsi strategi digital untuk
tetap bertahan. Sebelum pandemi,
integrasi digital memang menjadi
prioritas kebijakan dan solusi
yang diakui dapat meningkatkan
produktivitas UKM. Namun ketika

pandemi mulai melanda, kebijakan
pemerintah belum secara langsung
menangani masalah tersebut.
Jakpreneur adalah platform yang
dikembangkan oleh Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta. Jakpreneur
mendukung pengembangan
UMKM melalui ekosistem
kewirausahaan, termasuk startup, pendidikan, dan lembaga
keuangan. Pada tahun 2019,
terdapat 67.523 UKM yang
dilaporkan di wilayah Jakarta dan
pada September 2020 jumlahnya
turun menjadi 54.287—penurunan
sebanyak 13.236 UKM atau
20 persen (Jakpreneur, 2020).
Berdasarkan data Jakpreneur,
sebagian besar UKM (66 persen)
bergerak di sektor makanan dan
minuman, disusul warung makan
(7 persen), fashion/busana
(6,65 persen), dan cinderamata
(4,72 persen).
Pada bulan Oktober 2020, kami
melakukan survei daring terhadap
anggota Jakpreneur melalui
website mereka dan sebanyak
9,147 UKM merespon.
Penelitian ini memiliki tiga tujuan:
• Mengkaji dampak COVID-19
terhadap UKM.
• Mengidentifikasi transformasi
digital yang diadopsi oleh UKM
dan hambatan-hambatannya.
• Menyediakan kerangka kerja
berbasis bukti untuk membantu
pembuat kebijakan mendukung
UKM dalam transformasi digital.
Sektor UKM adalah penyedia
lapangan kerja dan penyumbang
perekonomian terbesar di
Indonesia. Namun, banyak
UKM yang tidak kompetitif di
pasar global. Studi sebelumnya
menunjukkan hal ini sebagian
besar disebabkan oleh hambatan
yang luas, termasuk akses
keuangan, harga BBM, teknologi,
biaya produksi yang tidak efisien,
faktor ekonomi, keterampilan
manajemen, proses,
keterbatasan penjualan, dan
masalah dengan bahan baku

(Irjayanti & Aziz, 2012).
Peraturan yang berubah-ubah
juga menyebabkan
ketidakpastian kebijakan.
Bahkan sebelum COVID-19 dan
meskipun memiliki populasi
pekerja terbesar keempat di
dunia, Indonesia sudah dituntut
mengatasi beberapa tantangan
ekonomi utama. Secara nasional,
industri hulu hingga menengah
belum berkembang dan potensi
geografisnya kurang dimanfaatkan.
Hambatan-hambatan lain
adalah infrastruktur digital
yang tidak memadai, hambatan
regulasi dan kebijakan yang
terlalu rumit, tidak adanya pusat
inovasi, serta kurangnya pekerja
terlatih (World Economic
Forum & Kearney, 2018).
Rencana dan kebijakan
pemerintah pusat dan provinsi
di Indonesia sebelum COVID-19
mencakup pengakuan akan
pentingnya transformasi digital
serta pengakuan betapa tidak
memadai platform internet dan
digital, kebijakan dan peraturan,
keterampilan, dan investasi
teknologi untuk UKM.
Presiden Indonesia Joko Widodo
mulai mengacu pada “Revolusi
Industri Keempat” dan “Industri
4.0” untuk mempromosikan
digitalisasi bisnis. Pemerintah
mengumumkan peta jalan
(roadmap) Making Indonesia 4.0
yang memprioritaskan lima sektor,
yakni makanan dan minuman,
tekstil dan pakaian jadi, otomotif,
elektronik, dan kimia. Langkah
kebijakan ini menekankan perlunya
menyelaraskan regulasi untuk
mendorong produksi. Pemerintah
juga mengidentifikasi 10 prioritas
nasional untuk membantu sektor
manufaktur memetik manfaat dari
Industri 4.0 (ADB-Bappenas, 2019,
hlm. 114). Itikad untuk membangun
teknologi revolusioner ke dalam
ekosistem UKM Indonesia muncul
jelas pada tahun 2019 dalam
rincian laporan berjudul Policies
to Support the Development of
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Indonesia’s Manufacturing
Sector during 2020-2024
(Asia Development Bank, 2019).
Tetapi niat baik ini segera
ditinggalkan begitu COVID-19
melanda. Akibatnya, kemajuan
dalam solusi digital pun terhenti.
UKM Center Universitas
Indonesia melaporkan bahwa
paling banyak hanya 16 persen
UKM yang menggunakan
e-commerce untuk transaksi
dagang mereka (UKM Center
Universitas Indonesia, 2020).
Sebuah laporan studi Mandiri
Institute yang dirilis pada Juli 2020
mencatat bahwa bisnis yang
aktif di platform online lebih
mungkin bertahan dari dampak
COVID-19. UKM yang beroperasi
secara online juga “lebih tahan
terhadap goncangan ekonomi”
dan “cenderung lebih sedikit
melakukan pemecatan” (Mandiri
Institute, 2020). Pada Juni
tahun lalu, Menteri Koperasi dan
UKM Indonesia, Teten Masduki,
menyampaikan bahwa karena
pandemi, penggunaan platform
digital meningkat pesat.
“Jumlah usaha kecil di platform
digital telah mencapai 9 juta
(14 persen), dan 1 juta usaha
baru telah beroperasi secara
digital selama pandemi. Beberapa
[perusahaan] platform digital
menyampaikan kepada saya bahwa
mereka belum pernah mengalami
pertumbuhan yang begitu cepat
hanya dalam beberapa bulan.
Ini karena situasinya memaksa
orang untuk berjualan secara
online,” ujar Teten (The Jakarta
Post, Juni 2020).
Studi yang menyelidiki
pertumbuhan pemasaran media
sosial di Indonesia menunjukkan
terjadinya percepatan penggunaan
media sosial pada tahun 2020.
Dan ketika memasuki tahun 2021,
penggunaan platform Facebook
kini mencapai 64 persen. Sekitar
99 persen orang Indonesia
menonton video di media sosial,

“E-commerce telah
membuka jalan bagi
sebagian pihak untuk
dapat memasok
barang dan jasa yang
biasanya terhalang
oleh logistik.”
yang juga menjadikan platform
ini sebagai sumber informasi
produk-produk pilihan (Asia Pacific
Foundation of Canada, 2021).
Pertumbuhan ini dipercepat oleh
pesatnya bisnis digital usaha
rintisan baru atau rencana transisi
untuk beralih ke praktik online
(statistica.com). Masih menurut
statistica.com, pada kuartal
keempat 2020, Shopee Indonesia
menempati peringkat pertama di
antara sejumlah situs e-commerce
yang paling banyak diklik di
Indonesia, diikuti oleh Tokopedia
dan Bukalapak.
E-commerce telah membuka
jalan bagi sebagian pihak untuk
dapat memasok barang dan jasa
yang biasanya terhalang oleh
logistik (misalnya, kemacetan lalu
lintas). Para pelanggan juga dapat
dijangkau melalui telepon, alih-alih
dengan cara yang membutuhkan
akses internet (misalnya
Bukalapak). Selain itu, e-commerce
menjalin kemitraan dengan tokotoko eceran yang memungkinkan
UKM menjangkau lebih banyak
pelanggan potensial.

Ringkasan respon pemerintah
Sebuah pendekatan kolaboratif
dilaksanakan dengan sejumlah
kementerian, termasuk
Kementerian Komunikasi
dan Informasi, Kementerian
Perdagangan, dan Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah dengan perusahaanperusahaan e-commerce serta
perusahaan teknologi untuk
memberikan pelatihan bagi UKM.

Tujuannya adalah meningkatkan
inklusi digital di kalangan usaha
kecil dan untuk meningkatkan
keterampilan mereka menghadapi
krisis akibat COVID-19 (Budiarso,
2020).
Pemerintah Indonesia menyadari
pentingnya keberadaan UKM dalam
ekosistem digital untuk bertahan
dari dampak pandemi. Pemerintah
telah mengidentifikasi tiga faktor
utama yang mendorong UKM dan
UMKM untuk beroperasi secara
digital, di antaranya: (i) kapasitas
bisnis (berproduksi dalam skala
besar dan secara ekonomis); (ii)
menghasilkan kualitas (produk
berkualitas yang mampu bersaing
dengan produk dari perusahaan
besar yang beredar di pasar); dan
(iii) literasi digital (kemampuan
UMKM untuk “melek digital”
sehingga dapat menggunakan
teknologi seperti gawai, aplikasi,
atau platform digital).
“Transformasi digital pada UMKM
telah menjadi sebuah kebutuhan,
keharusan,” kata seorang pejabat
senior kementerian.
“Untuk mempercepat transformasi
digital sepenuhnya pada UMKM,
para pelaku usaha perlu melalui
sebuah proses peningkatan
kapasitas sumber daya manusia,
berupa pelatihan literasi digital,
sehingga solusi-solusi teknologi
yang tepat dapat dilakukan
sesuai dengan model bisnis yang
dijalankan.”
Pada tahun 2021, Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah menyerukan agar
penyaluran dana yang tersedia
lebih baik digunakan untuk
meningkatkan literasi digital,
termasuk meningkatkan
manajemen rantai pasok.
Kementerian Koperasi dan UKM
telah membentuk sebuah lembaga
layanan pemasaran (SMESCO)
sebagai pusat keunggulan UKM dan
membantu UKM mengembangkan
solusi, termasuk dalam bentuk
digital (Antara News, 2021).
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Foto oleh Eko Herwantoro lewat Unsplash

Masih terdapat ketidakpahaman
yang signifikan mengenai manfaat
teknologi digital, termasuk
bagaimana menggunakannya
dalam jaringan rantai pasok.
Australia dan Indonesia
berpeluang untuk berkolaborasi
untuk berbagi keahlian dan
pengetahuan di bidang ini.

Pemerintah DKI Jakarta
Pemerintah DKI telah
memperkenalkan serangkaian
insentif yang memungkinkan UKM
untuk “beroperasi secara digital”
(go digital):
1. Meningkatkan kemudahan
berusaha, termasuk
menyederhanakan dan
mempersingkat prosedur bisnis
menggunakan sistem online
single submission (OSS).
2. Memungkinkan UKM untuk
“go digital” dengan
meningkatkan konektivitas.
3. Penurunan tarif pajak
penghasilan final menjadi
0,5 persen bagi Wajib
Pajak dengan peredaran

pendanaan, atau pelatihan
apa pun berjalan efektif dalam
membantu UKM meskipun
terjadi pandemi COVID-19.

bruto di bawah 4,8 miliar
rupiah setahun.
4. Fasilitas Kemudahan Impor
Tujuan Ekspor (KITE) bagi
industri kecil dan menengah.
5. Meningkatkan akses UMKM
terhadap pembiayaan melalui
skema kredit mikro pemerintah
seperti program Kredit Usaha
Rakyat (KUR) dan Pembiayaan
Ultra Micro (UMI).
6. Meningkatkan akses UMKM
terhadap pembiayaan melalui
dana bergulir yang dikelola
oleh berbagai Badan Layanan
Umum (BLU).
7. Memperluas akses pasar
bagi UMKM, baik domestik
maupun global.
8. Memberikan pembinaan dan
pendampingan bagi UMKM
(Budiarso, 2020).
9. Mengakui perlunya hubungan
yang erat antara pemerintah,
sektoral, industri dan bilateral,
kebijakan yang jelas dan
transparan, serta komunikasi
rutin sebagai komponen
penting yang perlu ditangani
sehingga inisiatif kebijakan,

Peran tata kelola dalam
pembangunan digital
Tata kelola yang efektif sangat
penting bagi pertumbuhan
ekonomi di negara-negara
berkembang, terutama untuk
mendorong keamanan finansial
dan pembentukan sistem
ekonomi yang andal yang selaras
dengan kebutuhan setempat
(Zhao, 2016). Dana Moneter
Internasional (IMF),
mengelompokkan Indonesia
sebagai negara berkembang,
karena ekonominya ditandai
dengan pertumbuhan yang cepat
dan investasi pribadi, institusional,
dan multinasional. Dalam dekade
terakhir, lebih banyak penelitian
diarahkan untuk menyelidiki
perbedaan dalam tata kelola dan
regulasi di negara berkembang dan
di pasar yang matang, terutama
mengingat semakin pentingnya
negara berkembang dalam
konteks global (Mishra, 2019).
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“Mengingat semakin
tingginya laju
inovasi dan semakin
dibutuhkannya
pemulihan ekonomi
pasca-COVID-19
di Indonesia,
diperlukan suatu
proses tata kelola
yang baru dan lincah.”
Berbeda dengan pasar yang sudah
matang, masalah paling penting
terkait tata kelola usaha di pasar
negara berkembang adalah struktur
kepemilikan yang terkonsentrasi
(seringkali dengan pemegang
saham milik negara), kepemilikan
perusahaan pada pemegang saham
institusional, akses ke keuangan,
dan pasar keuangan yang belum
berkembang (Pagendler, 2014).
Mengingat semakin tingginya
laju inovasi dan semakin
dibutuhkannya pemulihan
ekonomi pasca-COVID-19
di Indonesia, diperlukan suatu
proses tata kelola yang baru
dan lincah. Dengan peralihan
yang cepat dalam transformasi
digital dan perubahan global,
sudah waktunya untuk meninjau
mekanisme tata kelola yang
ada saat ini dan yang baru,
yang dirancang untuk mendukung
kelincahan, kesetaraan
sosial, pertumbuhan ekonomi
berkelanjutan, serta masukan
kolektif di tingkat nasional,
organisasi, investor, dan individu
(World Economic Forum, 2020).
Pandemi COVID-19 telah
menimbulkan tantangan berat bagi
pasar negara berkembang, karena
kecilnya pengaruh kebijakan fiskal
pemerintah kendati kebutuhan
untuk mengeluarkan bantuan
kian mendesak, yang jelas
berisiko menurunkan peringkat
kredit. Namun, pandemi juga
memunculkan peluang bagi

Foto oleh Kishor lewat Unsplash

investor internasional dan
membuka kesempatan untuk
pengembangan kemitraan
pemerintah-perusahaan swasta
untuk berinvestasi dalam
infrastruktur penting serta
menyelaraskan arah investasi
dengan dana institusional
(World Economic Forum, 2020).

Pentingnya tata kelola
dan regulasi multi-level
yang efektif
Penelitian menunjukkan adanya
hubungan antara tata kelola
perusahaan yang efektif dan
pembangunan ekonomi (Maher
& Buhmann, 2019). Tata kelola
mengacu pada “semua proses
pemerintahan, baik yang
dilakukan oleh pemerintah,
pasar atau jaringan, baik melalui
keluarga, suku, organisasi atau
wilayah formal maupun informal,
dan melalui hukum, norma,
kekuasaan, atau bahasa”
(Bevir, 2013, hlm. 1).
Meskipun negara-negara
berkembang, termasuk Indonesia,
secara cepat mengembangkan
tata kelola dan peraturan

perusahaan di tingkat nasional
dan perusahaan, kualitas tata
kelola di seluruh perekonomiannya
memerlukan pemantauan.
Di tingkat nasional, kerangka
hukum, kekuatan kelembagaan,
dan supremasi hukum, merupakan
hal yang sangat penting.
Sementara itu, di tingkat bisnis,
struktur kepemilikan yang
terkonsentrasi menimbulkan risiko
bagi pemegang saham minoritas
dan dapat memicu dampak
yang merugikan terkait dengan
manajemen tetap (Mishra, 2019).
Risiko tata kelola tingkat makro
dalam suatu negara berupa,
antara lain, korupsi, birokrasi,
risiko politik, kurangnya
transparansi, dan lemahnya
supremasi hukum.
Sebagian besar ekonomi pasar
negara berkembang utama
(termasuk Indonesia) menunjukkan
fokus pada strategi tata kelola
dengan memperbarui pedoman
mereka dalam beberapa
tahun terakhir. Indonesia
memperkenalkan Kode
Kepatuhan Perusahaan yang
Baik pada tahun 2006.
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2 . 0 . M etodolo g i
Peserta dalam penelitian ini
adalah para pemilik UKM yang
tergabung dalam Jakpreneur.
Mata pencaharian mereka
terhambat oleh peraturanperaturan jaga jarak karena
COVID-19, sementara kerja
kreatif mereka bergantung
pada aktivitas fisik dan harus
dilakukan di tempat (non-digital).
Pada 20 Oktober 2020, kami
melakukan survei dan merekam
11 wawancara melalui video
dengan pemilik UKM. Kami
memilih UKM secara cermat
dari berbagai sektor dengan
distribusi yang sama
antargender. Syarat untuk
menjadi peserta penelitian
adalah sebagai pemilik UKM.
Sebagai langkah kedua, kami
mewawancarai dua orang
pembuat kebijakan dari
pemerintah Indonesia dan
pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Kami menanyakan secara
terperinci mengenai kebijakan,
hibah, dan pinjaman yang
ditentukan untuk membantu
UKM pada tahun 2020.
Ketiga, kami mengumpulkan
liputan media terkait UKM dan
dampak COVID-19. Kami juga
melakukan tinjauan literatur
dan mempelajari pernyataan
pemerintah di media pada
tahun 2020.
Perlu dicatat bahwa hasil
penelitian ini condong ke bisnis
yang dapat menggunakan
internet untuk menyelesaikan
sebuah survei online di situs
web Jakpreneur.

Hambatan transformasi digital
Kami mengidentifikasi tiga kebutuhan utama untuk membantu
transformasi digital UKM di tengah pandemi:

Akses internet
•
•

Penghalang utama untuk
peningkatan UKM
Pemerintah mengidentifikasinya
sebagai infrastruktur prioritas

Pelatihan
•
•
•

Pemilik bisnis memiliki
keterbatasan waktu
Tidak terbiasa dengan
pembelajaran online
Koneksi internet buruk

Dana hibah
•
•

Alokasi terbatas
Proses birokrasi terlalu lama

Para pemilik UKM yang tergabung dalam program Jakpreneur
membutuhkan dan mengharapkan pelatihan serta akreditasi dalam
transformasi digital. Mereka belajar sendiri bagaimana membuat website,
menggunakan aplikasi digital, berdagang melalui e-commerce dan media
sosial, serta beradaptasi secara cepat dengan platform digital untuk
menjalankan bisnis mereka. Namun tindakan mereka berisiko sekadar
untung-untungan karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan.
Upaya mereka juga berpotensi mahal jika rupiah yang mereka keluarkan
untuk beriklan malah salah arah. Secara khusus, pemilik bisnis meminta:
• modal ‘cara’ untuk menyiapkan transformasi digital
• video dan lembar kerja yang tersedia melalui website dan media sosial
Jakpreneur
• akreditasi dari pemerintah atau penyedia terakreditasi dalam bentuk
sertifikat pencapaian keterampilan digital untuk pemilik bisnis dan
karyawan yang kemudian dapat ditampilkan di platform digital mereka.

Secara singkat, usaha kecil
dan menengah melaporkan
bahwa merekalah yang paling
membutuhkan bantuan
keuangan dan insentif, serta
pelatihan dan pendampingan.

Mereka menyatakan bahwa meskipun Jakpreneur menawarkan pelatihan
gratis kepada anggota, pembelajaran online bermasalah karena faktorfaktor yang telah diuraikan di atas. Mereka juga tertarik untuk mengikuti
pelatihan secara langsung (bila memungkinkan) karena akan membantu
membangun jaringan.

* Lihat lampiran untuk latar
belakang lebih lanjut tentang
analisis dan hasil.

Transformasi bisnis digital perlu diakses dan digunakan secara adil.
Dengan begitu UKM dapat berkontribusi pada komunitasnya sembari
tetap melanjutkan bisnisnya.
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Gambar 1: Foto disediakan oleh Peserta 2
Foto oleh Ichsan Wicaksono lewat Unsplash

PROFIL UMKM – PROGRAM JAKPRENEUR – JAKARTA
Kios Baim (burung hidup dan produk terkait)
Peserta 2 mengalami penurunan tajam dalam penjualan burung hidup
dan produk-produknya ketika kebijakan pembatasan sosial diberlakukan,
yang membuat para pelanggan tidak lagi mengunjungi tokonya. Dia
kemudian beralih berjualan secara online melalui media sosial. Burungburung hidup pun dikumpulkan atau dikirim. Namun ia hanya melayani
pelanggan di Jakarta. Ia trauma ketika mempercayakan burungburungnya untuk diangkut orang lain di luar wilayah Jakarta dan burungburung tersebut kemudian mati dalam perjalanan.
Suami Peserta 2 tetap menjalankan kios burung. Namun untuk
menambah penghasilan, Peserta 2 membuka usaha lain di rumah, yaitu
menjual kartu sim telepon dan pulsa isi ulang prabayar.
“Saya ingin pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk insentif
tunai. Saya belum menerima bantuan pemerintah. Saya mencoba
melamar tetapi saya kewalahan dengan prosedurnya.”
Peserta 2 adalah anggota baru Jakpreneur. Ia belum merasakan manfaat
jaringan yang memberinya dukungan wawasan mengenai keterampilan
digital. Peserta 2 berharap pandemi dapat segera berlalu sehingga
kehidupan dapat berjalan normal kembali.

Foto oleh Visual Karsa lewat Unsplash

Foto oleh Fauzan lewat Unsplash

the A ustralia - I ndonesia centre | P artnership f or A ustralia - I ndonesia R esearch

13

RAPID RESEARCH

L A P O R A N P E N E L I T I A N C E PAT PA I R

Gambar 2: Foto disediakan oleh Peserta 3
Foto oleh Karim MANJRA lewat Unsplash

Mayra (kerajinan)
Peserta 3 biasanya menjual hasil kerajinan di bazar dan di acara-acara.
Pembatasan yang diberlakukan karena COVID-19 membuat Peserta 3
sekarang hanya menampilkan produknya melalui platform media sosial.
Sayang, usahanya kurang berhasil.
Peserta 3 sudah lama menjadi anggota Jakpreneur dan telah mengikuti
pelatihan melalui program-program Jakpreneur. Namun pelatihannya
belum termasuk panduan mengenai e-commerce atau pemasaran online.
Ia baru belajar cara menampilkan produk di media sosial. Peserta 3
juga menerima bantuan tunai dari pemerintah sebesar $A240 (atau
Rp. 2.473.417) yang ia gunakan membeli bahan-bahan untuk membuat
kerajinan. Tetapi karena pemasarannya kurang berhasil, beberapa barang
ia simpan sebagai inventaris.

Foto oleh Sigmund lewat Unsplash

“Saya ingin belajar lebih banyak tentang penjualan online tetapi sayangnya
karena pandemi, semua pelatihan dilakukan secara online. Saya lebih
suka pelatihan langsung secara offline di mana saya dapat berinteraksi
dengan instruktur dan sesama peserta pelatihan.”
Peserta 3 menanti-nanti hari di mana dirinya bisa fokus untuk membuat
kerajinan lagi.

Foto oleh Artem Beliaikin lewat Unsplash
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Gambar 3: Foto ikan disediakan oleh Peserta 4
Foto oleh Ichsan Wicaksono lewat Unsplash

Betta fish (ikan akuarium)
Peserta 4 tidak memiliki toko fisik dan merupakan seorang pengguna
platform media sosial yang berpengalaman dalam menjual ikan dan
produk terkait. Sebagai contoh, dia telah menjual sekitar 35 ikan dalam
sebulan melalui grup bisnis di Facebook. Peserta 4 hanya melayani
pelanggan di Jakarta karena mengirimkan ikan hidup sangat menantang.
Ia mengatakan teknologi digital adalah perangkat penting bagi UKM
karena kini lebih banyak orang berdiam diri di rumah.
“Saya mendengar tentang hibah Indonesia, tetapi saya tidak menerima
dana karena kuota sudah penuh. Ada gelombang baru buat hibah, tapi
saya tidak bisa mengaksesnya karena tidak memiliki izin… Saya anggota
baru Jakpreneur dan masih belum memiliki izin.”
Peserta 4 ingin mengikuti pelatihan tetapi tidak yakin apakah
dirinya terdaftar.
“Tidak ada biaya pendaftaran tetapi ada ketidakpastian. Ada masalah
ketika menyimpan data yang saya kirimkan untuk mendaftar, kesulitan
dalam menginput data saya. Saya mengirim pesan kepada petugas
resmi, pemerintah daerah, tetapi tidak menerima balasan apa pun.
Saya tidak yakin apakah saya anggota atau tidak atau apakah aplikasi
saya telah diproses.”

Foto oleh Tim Mossholder lewat Unsplash

Peserta 4 ingin menerima pelatihan dari pemerintah untuk
meningkatkan usahanya, dengan dukungan keuangan dalam bentuk
hibah, bukan berupa pinjaman.

Foto oleh Adli Wahid olewat Unsplash
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3.0. K E S I M P U L A N
Dua temuan utama muncul dari
studi literatur, wawancara, dan
survei kami.
Pertama, terdapat celah
dalam kebijakan pemerintah
Indonesia dari 2018-2019, yang
mengadvokasi transformasi
digital; dan kebijakan pada
tahun 2020 yang mendukung
UKM untuk bertransformasi
secara digital. Misalnya, jika
kebijakan telah diterapkan untuk
mensubsidi platform e-commerce,
maka seharusnya UKM sudah
menerapkan pembayaran digital
untuk barang dan jasa, sehingga
mencegah terjadinya kontak
langsung dan pertukaran uang
selama PSBB/PPKM.
Kedua, UKM-UKM Jakarta yang
berpartisipasi dalam penelitian
ini melakukan berbagai strategi
digital untuk tetap menjalankan
bisnis mereka selama PSBB/
PPKM sembari tetap mematuhi
peraturan pemerintah. Strategi
mereka termasuk memindahkan
pemasaran ke media sosial seperti
Facebook dan WhatsApp, serta
menggunakan lapak e-commerce
seperti Tokopedia dan Shopee.
Temuan-temuan ini telah
menghasilkan rekomendasi
bahwa UKM-UKM di Indonesia
akan mendapatkan manfaat
dari investasi lebih lanjut untuk
meningkatkan kemampuan
digital mereka, selain juga
memperoleh bukti yang jelas
bahwa transformasi digital dapat
meningkatkan bisnis mereka.

Foto oleh Eduardus Pradipto lewat Unsplash

Foto oleh Hobi Industri lewat Unsplash

4 . 0 . R ekomendasi
Kami telah membuat rekomendasi yang memungkinkan intervensi
kebijakan di berbagai tingkat— industri, pemerintah provinsi, dan
pemerintah pusat.
1. Memberikan pelatihan digital bagi pemilik dan karyawan UKM untuk
membantu mereka mentransformasikan bisnis mereka secara digital
dan membantu pembuatan situs web, analisis data, kompetensi
keamanan siber, perencanaan bisnis, dan media sosial. Program
pelatihan juga dapat mencakup panduan manajemen perubahan
tentang praktik keberlanjutan dan pengembangan sumber daya
manusia.
2. Menciptakan komunitas praktik digital bagi UKM untuk menyediakan
lingkungan pembelajaran dan pendampingan sejawat. Hal ini dapat
dilakukan dengan menggandeng Jakpreneur dan organisasi-organisasi
pendukung UKM lainnya, dan dapat juga dengan memberikan
penghargaan dan insentif ekspor, serta mendorong konsep-konsep,
misalnya, keberlanjutan. Jaringan yang menyediakan informasi yang
menyasar khusus ke sektor spesifik dan secara langsung kepada
pemilik usaha kecil ternyata sangat berarti (Lawrence et al, 2006).
3. 3. Menetapkan skema pendanaan UKM yang transparan dan
berkelanjutan, termasuk potongan harga untuk biaya awal pendirian
usaha, dan bantuan transisi ke operasi e-commerce. Jika pinjaman
diberikan dalam bentuk pilihan, maka sediakan skema pembayaran
yang fleksibel sesuai dengan keuntungan/laba UKM.
4. Memberikan insentif bagi UKM untuk mempekerjakan kelompok
minoritas (penyandang disabilitas, tunawisma, perempuan) melalui
jalur pelatihan dan/atau pelatihan digital yang mendanai peserta
magang, peserta pelatihan, dan magang sembari mereka sendiri
bekerja dan belajar tentang transformasi digital. Cara ini juga akan
membantu kelompok yang berasal dari strata sosial ekonomi rendah
yang cenderung tidak memiliki suara untuk menentukan masa depan
mereka di masa pandemi COVID-19 dan pasca-pandemi (Bank Dunia,
Jiao & Sihombing, 2021).
5. Meningkatkan standar, penyampaian, dan evaluasi pemerintah yang
berkaitan dengan hibah dan dukungan untuk UKM guna memastikan
adanya komunikasi yang jelas mengenai dukungan dan akses
pemerintah, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola.
Upaya ini bisa menjadi cara untuk menumbuhkan kepercayaan dalam
dukungan kelembagaan dan membangun hubungan pemangku
kepentingan yang lebih kuat.
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6 . 0 . L ampiran :
M etodolo g i

Makanan dan minuman 62.92%
Warung makan 6.51%

Analisis dan hasil

Fashion/busana 4.48%

Pada bagian ini kami memberikan
rincian tentang struktur bisnis
dan kegiatan responden.

Pulsa 2.5%

Sektor UKM

Kerajinan dan Suvenir 2.2%
Menjahit dan bordir 1.6%

Bagian ini juga mengidentifikasi
hambatan transformasi digital
dan menilai efektivitas kebijakan
pemerintah dalam hal pemerataan,
aksesibilitas, dan kesesuaian
yang mendukung transformasi
digital UKM.
Pada Oktober 2020, kami
melakukan sebuah survei dan
11 wawancara melalui panggilan
video yang direkam dengan pemilik
UKM. Kehati-hatian telah dilakukan
untuk memilih UKM di berbagai
sektor dengan distribusi yang
setara antargender. Syarat untuk
berpartisipasi dalam penelitian ini
adalah bahwa peserta merupakan
pemilik bisnis.
Sebagai langkah kedua, kami
mewawancarai dua orang pembuat
kebijakan dari pemerintah
Indonesia dan pemerintah provinsi
DKI Jakarta. Kami menanyakan
secara rinci perihal kebijakan,
hibah, dan pinjaman yang
diterapkan pada tahun 2020
untuk membantu UKM.
Ketiga, kami mengumpulkan
liputan media terkait UKM dan
dampak COVID-19 terhadap
UKM. Kami juga melakukan
tinjauan literatur dan mempelajari
pernyataan pemerintah di media
selama tahun 2020.
Kami melakukan pendekatan
melalui WhatsaApp kepada
peserta untuk melakukan
wawancara, setelah sebelumnya
mengirimkan email ke alamat
yang mereka berikan dalam
tanggapan survei. Kami
menyampaikan kepada peserta
detail penelitian dan lembar
persetujuan. Wawancara dilakukan
secara semi-terstruktur melalui
Zoom sehingga peserta merasa
nyaman dan dapat berbagi cerita.

Salon dan rias pengantin 1.1%
Akuakultur 1%

Studi ini mematuhi pedoman
proses tinjauan etik The University
of Queensland dan Pernyataan
Nasional tentang Perilaku Etis
dalam Penelitian Manusia
(izin no. HS0106).
Sebagaimana yang dilaporkan oleh
studi UKM dari Mandiri Institute
(2020), hanya 4 persen responden
yang mengadopsi strategi online.
Survei penelitian kami dilakukan
melalui situs web Jakpreneur. Bila
UKM tidak memiliki kapasitas
untuk online, kemungkinan mereka
tidak mengetahui penelitian ini.
Keterbatasan penelitian ini adalah
bahwa anggota Jakpreneur harus
online untuk dapat berpartisipasi.
Oleh karena itu, hasil penelitian
ini condong ke bisnis yang
memiliki koneksi internet untuk
dapat menyelesaikan survei yang
diketahui secara online melalui
situs web Jakpreneur.
Singkatnya, usaha kecil dan
menengah menyampaikan
bahwa yang paling mereka
butuhkan adalah bantuan
keuangan dan insentif, serta
pelatihan dan pendampingan.

Perihal bisnis – apa yang
telah kita pelajari
Sebagian besar UKM yang
disurvei (82,5 persen) mulai
beroperasi sebelum 1 Maret 2020,
titik awal terjadinya COVID-19
dalam hal dampak ekonomi.
Hanya 17,5 persen UKM yang
baru mulai beroperasi pada saat
pandemi COVID-19 berlangsung.

Hanya 33 persen responden
yang menunjukkan omzet
tahunan mereka. Dari 33 persen
tersebut, 96 persen berasal
dari sektor usaha mikro dan
96,15 persen menunjukkan
bahwa mereka memperoleh
pendapatan tahunan hingga
300 juta rupiah per tahun.
Sebagian besar responden
merupakan penjual makanan
dan minuman (62,92 persen),
warung makan (6,51 persen),
fashion/busana (4,48 persen),
pulsa (2,5 persen), kerajinan dan
suvenir (2,2 persen), menjahit
dan bordir (1,6 persen), salon
dan rias pengantin (1,1 persen),
serta akuakultur (1 persen).
Jenis usaha responden
Dalam mengelola bisnis,
57,89 persen mengalami
penurunan omset, 44,30 persen
mengalami kerugian atau
kesulitan ekonomi, 28,82 persen
mengalami pembatasan akses
ke pelanggan, 25,37 persen
mengalami kegagalan memenuhi
pasokan, 23,05 persen
mengubah praktik operasional,
18,65 persen kehilangan
karyawan, dan 17,58 persen
mengisyaratkan bahwa peraturan
pembatasan akibat COVID-19
mengganggu kemampuan mereka
untuk beralih ke operasi digital.
Sebanyak 20 persen adalah
bisnis baru yang dirintis sebagai
akibat langsung dari kehilangan
pekerjaan yang berupah.
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Sebanyak 30 persen menjalankan
bisnis UKM kedua untuk menopang
hilangnya pendapatan dari bisnis
UKM utama mereka.
Kepemilikan berdasarkan gender
Sebagian besar pelaku UKM
(68,2 persen) responden
menunjukkan bahwa terdapat
kepemilikan usaha oleh
perempuan sebanyak 50-100
persen selama COVID-19.
Salah satu dampak yang paling
terlihat adalah penurunan
jumlah karyawan perempuan
secara keseluruhan setelah
1 Maret 2020 akibat pandemi
COVID-19. Sebanyak 23,51 persen
responden menyatakan bahwa
jumlah karyawan perempuan
yang bekerja di bisnis mereka
lebih sedikit dibandingkan
sebelum COVID-19. Hanya
15,17 persen yang menyatakan
mereka mempekerjakan lebih
banyak karyawan perempuan.
Secara keseluruhan memang
terjadi penurunan jumlah tenaga
kerja perempuan. Namun,
UKM yang menaikkan jumlah
tenaga kerja perempuan adalah
perempuan pemilik UKM dengan
kepemilikan lebih proporsional
50-100 persen.
Laporan ini merekomendasikan
inisiatif pendanaan masa depan
yang menargetkan UKM dengan
setidaknya 50-100 persen
kepemilikan oleh perempuan
untuk lebih meningkatkan
lapangan kerja perempuan.
Transformasi digital
Pada Oktober 2020, diketahui
lebih dari separuh responden
(55 persen) menerapkan
kombinasi operasi bisnis secara
tatap muka dan digital dengan
para pelanggan (tatap muka
33 persen dan digital 12 persen).
Memindahkan bisnis
secara online
Perubahan terbesar yang
dilaporkan adalah 25,7 persen

Photo supplied by @PempekYasmin

UKM memindahkan bisnis secara
online, diikuti oleh 24,3 persen
pengurangan tenaga kerja dan
jam kerja, serta 9,4 persen
berubah menjadi tenaga kerja
sementara. Hanya 2,4 persen
yang melakukan restrukturisasi
organisasi dan 21,6 persen
melakukan mobilisasi ulang modal
yang ada. Hanya 11,4 persen
yang mengadopsi pendekatan
bisnis digital, tetapi 15,2 persen
menghentikan bisnisnya, serta
10,5 persen beralih ke bisnis baru.
Sebanyak 14,3 persen melakukan
peningkatan keterampilan dan
9,5 persen melakukan pelatihan.
Mengelola masalah keuangan
Dalam mengelola masalah
keuangan (memenuhi biaya
operasional, membayar upah
dan pemasok, mendukung
kegiatan masyarakat), dampak
terbesar adalah munculnya
gangguan pembayaran biaya
operasional (46,73 persen),
gangguan pembayaran upah
(31,67 persen), gangguan
pembayaran kepada pemasok
(26,85 persen), dan gangguan
terhadap investasi masa depan
(24,08 persen). Dampak lain
yang tercatat, antara lain,
gangguan biaya pemeliharaan
(18,62 persen), kesulitan
membiayai kegiatan masyarakat
(16,04 persen), dan kesulitan
membayar biaya transformasi
digital (4,18 persen). Sebanyak
4,23 persen tidak mengalami
masalah keuangan.

Pemilik bisnis mengisyaratkan
bahwa mereka lebih memilih
hibah daripada pinjaman
pemerintah karena mereka
berpikir tidak dapat membayar
pinjaman beserta bunganya.
Sebanyak 20 persen aplikasi
diajukan melalui Jakpreneur
untuk mendapatkan pendanaan
pemerintah, tetapi aplikasi
mereka belum diproses.
Diperlukan penelitian lebih lanjut
mengenai pembayaran biaya
transformasi digital, dengan
mempertimbangkan subsidi
pemerintah yang mendorong
bisnis untuk mengadopsi
e-commerce, media sosial,
dan solusi digital lainnya.
Hambatan transformasi digital
Hambatan utama transformasi
digital antara lain keuangan
(41,2 persen), koneksi internet
yang andal (35,0 persen), dan
keterampilan (30,5 persen).
Mengakses bantuan pemerintah
merupakan hambatan bagi
27,1 persen, sementara kurangnya
peralatan dan program komputer
berdampak pada 25,5 persen
peserta. Terdapat juga masalah
dengan risiko dan tata kelola
(19,5 persen), kurangnya
keterampilan manajemen
perubahan (12,2 persen),
serta kurangnya keamanan
dan privasi (11,2 persen).
Akses dukungan pemerintah
Hanya 4.902 dari 9.147 responden
yang menjawab pertanyaan
apakah mereka mengakses
dukungan pemerintah untuk
bisnis selama COVID-19 (setelah
1 Maret 2020). Dari 4.902
responden yang menjawab,
52 persen menjawab ‘tidak’ dan
48 persen menjawab ‘ya’.
Sebanyak 51,10 persen tidak dapat
mengakses dukungan pemerintah,
sementara 2.503 responden
mengakses dukungan pemerintah.
Dari peserta yang mengakses
dukungan, 59,48 persen
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mengakses bantuan Pemprov DKI.
Sebagian besar bersikap netral
terhadap efektivitas kebijakan
Pemprov DKI Jakarta. Dengan
mean dan median yang berdekatan,
kita dapat melihat bahwa data
terdistribusi secara normal di
antara responden.
Kesimpulan dari statistik deskriptif
menunjukkan bahwa respon
yang dilakukan oleh Pemprov DKI
Jakarta tidak efektif dan juga
tidak efektif. Hal ini berarti para
peserta menilai respon
pemerintah sudah memadai.
Respon pemerintah pusat dinilai
sedikit kurang efektif
dibandingkan respon pemerintah
DKI Jakarta. Rata- 54,62 persen
memberikan persetujuan
untuk respon pemerintah
DKI Jakarta, sedangkan
persetujuan untuk respon
nasional hanya 48,09 persen.
UKM diminta untuk
mengidentifikasi area mana
yang nilainya paling besar
jika pemerintah menawarkan
dukungan. Sebagian besar
menginginkan dukungan keuangan
(59,29 persen), lalu diikuti insentif
keuangan (35,41 persen), pelatihan
(31,71 persen), penyediaan
alat digital (25,21 persen),
pendampingan (18,18 persen),
dan sumber daya untuk melakukan
transformasi digital (5,25 persen).
Area dukungan prioritas
Pemilik UKM menempatkan
perjanjian kerja sama pemasaran
(penjualan dan iklan) sebagai
prioritas utama. Prioritas berikutnya
adalah akses bahan baku dan
pasokan, rantai pasok dan jalur
distribusi, serta manajemen data
sumber daya manusia.
Mengelola emisi dalam
situasi COVID-19
Responden ditanya bagaimana
dampak COVID-19 terhadap
kemampuan UKM dalam
mengelola produksi emisi gas
rumah kaca. Sebanyak

UKM diminta untuk mengidentifikasi
area mana yang nilainya paling besar
jika pemerintah menawarkan dukungan:
Menginginkan Dukungan Keuangan 59,29%
Insentif Keuangan 35,41%
Pelatihan 31,71%
Penyediaan Alat Digital 25,21 %
Pendampingan 18,18%
Sumber Daya Untuk
Melakukan Transformasi Digital 5,25%

47,89 persen menyampaikan
ada pengurangan polusi,
35,04 persen menyampaikan
tidak ada dampaknya bagi polusi,
dan dalam persentase kecil,
yakni 7,14 persen, melaporkan
peningkatan emisi. Penelitian
lebih lanjut diperlukan untuk
memahami area bisnis mana
yang kontribusinya berubah
terhadap pengurangan polusi
selama PSBB/PPKM.
Transformasi digital seperti
apa yang dibutuhkan?
Mayoritas (43,2 persen) masih
perlu mengadopsi media sosial,
dan 40,6 persen mengidentifikasi
bahwa mereka membutuhkan
strategi digital yang inovatif untuk
mengoptimalkan proses bisnis yang
relevan dengan UKM. Hal-hal lain
yang diperlukan adalah:
• Memfasilitasi tata kelola
data melalui penggabungan,
pemrosesan, analisis, dan
bertindak berdasarkan volume,
variasi, dan data yang terus
berkembang (25,0 persen).
• Perencanaan dan pelaksanaan
evaluasi peta jalan
transformasi digital supaya
berhasil (20,7 persen).
• Pengoptimalan situs web
(14,1 persen).
Alat transformasi digital
Platform media sosial adalah
media penting yang digunakan
oleh UKM dalam praktik bisnis

digital mereka. Sebanyak
48,5 persen mengindikasikan
bahwa media sosial adalah
platform yang diperlukan untuk
transformasi digital. Aplikasi
di smartphone (28,9 persen),
sistem pembayaran virtual
(19,5 persen), serta komunikasi
online termasuk video call, Zoom,
dan Google Meet (18,5 persen)
juga diperlukan. Situs web
perusahaan (20,8 persen),
manajemen data (9,6 persen),
otomatisasi produksi (8,2 persen),
kecerdasan buatan termasuk
pembelajaran mesin (6,1 persen),
sistem implementasi dan
pemantauan (5,4 persen), serta
teknologi drone (1,9 persen) juga
merupakan alat-alat penting.
Pelatihan
Pelatihan media sosial (43 persen)
dan taktik digital inovatif untuk
mengoptimalkan proses bisnis
yang relevan dengan UKM
(40 persen) diidentifikasi sebagai
prioritas pelatihan. Pemasaran
(penjualan dan iklan) (27,7 persen),
rantai pasok (bahan baku dan
persediaan, 23 persen), sumber
daya manusia (pelatihan dan
pengembangan, 16,8 persen),
optimalisasi situs web
(14 persen), tersedianya pilihan
penyedia internet (15,4 persen),
manajemen data (7,4 persen),
dan hosting web (3,6 persen) juga
diidentifikasi sebagai kebutuhan
utama pelatihan.
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Dalam setiap kebutuhan
pelatihan ini, UKM juga secara
khusus mengidentifikasi bahwa
45,6 persen membutuhkan
pelatihan cara mengelola situs
web dan/atau melakukan
analisis media sosial,
22,3 persen tentang cara
mengurangi ketergantungan
manual pada aksesibilitas
dan membangun keahlian
data, dan 22,3 persen tentang
cara membangun tata kelola
dalam manajemen solusi data.
Selanjutnya, sebanyak
19,9 persen membutuhkan
pelatihan cara mengintegrasikan

data dari berbagai fungsi
manajemen, 17,9 persen
tentang cara mengoptimalkan
pengambilan keputusan dengan
data dan informasi, 15,5 persen
tentang cara mengidentifikasi
dan menangani solusi data
yang tumpang tindih, serta
14,9 persen tentang cara
melakukan pengelolaan data
berbasis awan (cloud).
Dengan metode-metode tersebut,
laporan ini berhasil memberikan
gambaran operasi digital dalam
UKM selama pandemi dan
ketahanannya, atau sebaliknya.
Laporan ini juga mengidentifikasi

pengalaman dari berbagai jenis
bisnis, termasuk faktor-faktor yang
berkontribusi terhadap kemajuan
atau kemunduran. Wawasan
penting juga dimasukkan, seperti
kepemilikan bisnis berdasarkan
gender, bisnis yang bergerak secara
online, dan emisi gas rumah kaca.
Metodologi ini juga memungkinkan
penyusunan dokumen yang
berguna bagi pembuat kebijakan,
baik di tingkat nasional maupun
daerah di Indonesia, terutama
dalam hal keterampilan dan
pelatihan serta di bagian mana
harus memfokuskan pendanaan
dan pengeluaran tambahan.

Foto oleh Devi Puspita Amartha Yahya lewat Unsplash
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