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Pengantar 

Merupakan suatu kenyataan bahwa Internet 

semakin menyokong semua sektor dalam 

perekonomian. Proses pergeseran dari 

ekonomi internet untuk berkembang menjadi 

ekonomi digital mempunyai dua elemen di 

dalamnya, satu linear dan yang lainnya non-

linear. Elemen linear dalam hal ini meliputi 

meningkatnya akses secara nasional: ke 

jaringan broadband, baik itu tetap 

(fixed)maupun bergerak (mobile). Terutama 

untuk yang bergerak, yang menunjukkan 

bahwa sebagian besar penduduk di negara 

sedang berkembang mengakses Internet, 

laman (Web), aplikasi dan konten. Semakin 

banyak orang mengakses konektivitas, 

semakin kuat landasan akan munculnya 

ekonomi digital. Sedangkan elemen non-linear 

terdiri dari isu lintas sektoral, seperti 

interkoneksi jaringan dan inter-operabilitas 

sistem operasi, platform dan aplikasi serta 

konten yang ada. Sebagai contoh, jaringan m- 

dan e-payment, dan perangkat seperti halnya 

transfer elektronik atas uang/terminal point-

of-sale (EFTPOS), membuka pasar online 

kepada pengguna baru dan kepada penyedia 

layanan keuangan baru. Kebaikan dari 

langkah-langkah awal ekonomi digital ini 

adalah dengan membawa sektor layanan 

keuangan dan perbankan ke ekonomi digital, 

dan membuka pintu bagi semakin luasnya 

inklusivitas keuangan bagi kelompok 

berpendapatan rendah. Tetapi, untuk 

meningkatkan keuntungan maksimal secara 

sosial jaringan-jaringan ini perlu interkoneksi 

dan inter-operabilitas– dimana setiap orang 

dapat berkoneksi dengan orang lain dengan 

perangkat apapun.  

Pencapaian transformasi menuju ekonomi 

digital memerlukan pertumbuhan ekosistem 

yang dapat menunjang pendatang baru ke 

ekonomi internet, dan mendorong 

keterkaitan ke belakang dari ekonomi Internet 

atas ekonomi tradisional (misalnya pertanian 

dan pertambangan, produksi manufaktur dan 

jasa, distribusi dan konsumsi). Pemerintah 

mempunyai dua peran ganda dalam proses 

ini. Di satu sisi, untuk menghilangkan semua 

hambatan dan rintangan, misalnya, dengan 

menyederhanakan proses pendirian bisnis, 

penyederhanaan dalam memperoleh ijin 

usaha, dengan menempatkan pendaftaran 

usaha dan proses pendaftaran secara online, 

dan dengan mempercepat dan efisiensi atas 

keluarnya proses persetujuan. Di sisi lain, 

adalah dengan mendorong dan memfasilitasi 

kewirausahaan, mendorong  investasi 

domestik dan asing dan mendorong upaya 

pelatihan kembali (refresh training). Bekerja 

sama dengan industri untuk mendorong 

interkoneksi dari jaringan yang ada dan inter-

operabilitas merupakan peran penting lain 

dari Pemerintah, termasuk di dalamnya 

adalah memasukkan prinsip-prinsip ini ke 

dalam e-government dan jaringan komunitas 

dan pelayanan.  

Laporan ini berfokus pada lima pasar negara 

Asia yang sedang mengalami proses 

pergeseran menuju ekonomi digital: dua pasar 

negara maju (Jepang, Korea Selatan),dan tiga 

negara sedang berkembang (India, Indonesia, 

Vietnam). Dengan mengadopsi pendekatan 

studi kasus kami mencoba melihat kedua sisi, 

yaitu lingkungan dan isu-isu kebijakan publik 

yang dapat mendorong atau menghambat 

proses pergeseran tersebut. Di setiap negara 

tersebut di atas, kami berikan contoh-contoh 

dimana Internet telah dipergunakan untuk 

mempercepat proses pergeseran atau untuk 

meremajakan dan meningkatkan sektor 

industri tradisional, dan sejalan dengan hal 
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tersebut, kami juga mencoba melihat tenaga 

kerja dan pertumbuhan.  

Tiga negara yang sedang berkembang masih 

sedang dalam proses pembangunan ekonomi 

Internet. Ekonomi Internet didefinisikan 

dalam penulisan laporan ini sebagai kontribusi 

pada GDP secara langsung dari perusahaan-

perusahaan Internet, seperti ISPs, penyedia 

layanan online, dan penyedia aplikasi. Saat ini, 

untuk negara sedang berkembang 

diperkirakan berada pada kisaran 3-4% dari 

GDP dan akan terus meningkat,1 dimana 

untuk negara sedang berkembang ekonomi 

Internet masih sedang dalam pembentukan 

dan seringkali tidak berdampak luas. 

Sebaliknya, ekonomi digital disini diartikan 

sebagai semua sektor ekonomi yang 

bergantung atau bersandar pada penggunaan 

jaringan IP-yang ada dan platformnya sebagai 

bagian dari infrastruktur yang ada di 

masyarakat. Dalam ekonomi yang sepenuhnya 

terdigitalisasi, (seperti Jepang dan Korea 

Selatan) termasuk di dalamnya adalah semua 

sektor utama dalam perekonomian dan 

masyarakat. Untuk negara India, Indonesia 

dan Vietnam, konektivitas jaringan 

broadband, dan jangkauan jaringan IP-yang 

ada, sebagai contoh jaringan pembayaran, 

jaringan perusahaan dan jaringan elektronik 

pemerintah, akan mendorong terjadinya 

proses transisi.  

                                                           
1
 McKinsey Global Institute(2011), Internet Matters: the 

Net’s Sweeping Impact on Growth, Jobs and Prosperity, 
http://www.mckinsey.com/features/sizing_the_internet
_economy 

http://www.mckinsey.com/features/sizing_the_internet_economy
http://www.mckinsey.com/features/sizing_the_internet_economy
http://www.mckinsey.com/features/sizing_the_internet_economy
http://www.mckinsey.com/features/sizing_the_internet_economy


 

4 
 

Struktur Laporan 

TRPC bekerjasama dengan beberapa mitra di 

lima negara tersebut di atas, dimana masing-

masing mitra merupakan pihak berwenang 

yang sudah mapan dalam perekonomian 

mereka dan di sektor IT. Dua perusahaan 

dipilih untuk setiap negara untuk 

diwawancara, (Tabel 1), dan kemudian 

dimasukkan ke dalam bagian negara yang 

bersangkutan. Setiap bagian menggali isu-isu 

yang yang muncul per kasus dalam konteks 

negara tersebut, seperti kebijakan dan 

peraturan pemerintah, demografi seperti 

pentingnya pertambahan jumlah kelompok 

menengah di masyarakat atau berdasarkan 

struktur usia, dan isu-isu yang sedang hangat.  

Tabel 1: Negara dan Kasus 

Negara Mitra Perusahaan Industri Penjelasan 

India 

NASSCOM 
(National Association of 
Software and Services 

Companies) 

Zomato Layanan Makanan 
Panduan dan pemesanan 

restoran online, yang 
sedang menuju global 

Kanaja 
E-government/ 

Layanan 
Masyarakat 

Pemerintah Lokal –
sponsor portal komunitas 

Indonesia 

idEA 
(e-Commerce Association 

of Indonesia) 
 

Doku Pembayaran 
Platform E-payment, 
sedang menuju pasar 

regional 

Blanja E-commerce/Retail 
Website E-commerce - 
joint venture dengan 

mitra asing  

Japan 

GLOCOM 
(Centre for Global 
Communications, 

International University of 
Japan) 

JMOOC 
/Gacco 

Pendidikan 
Gacco, satu dari tiga 

platform JMOOC  

Aeon Agri 
Create 

Pertanian 
Penggunaan perangkat 

ICT di awan untuk 
manajemen pertanian 

South 
Korea 

Asan Nanum Foundation 

Baedal 
Minjok 

Layanan Makanan 
Perusahaan makanan 
online terkait dengan 

toko mom and pop  

Newsy Fintech 
Aplikasi online untuk 

analisis saham 

Vietnam 
VCCI 

(Vietnam Chamber of 
Commerce and industry ) 

NganLuong Pembayaran 
Platform E-payments, 

akan segera menuju pasar 
regional 

GiapSchool 
 

Pendidikan 

MOOC bergerak sebagai 
bentuk komitmen sosial 

dan sedang mencari 
model bisnis 
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Faktor pendorong yang paling kuat untuk 

‘terhubung’ pada teknologi digital dan sedang 

bertumbuh di negara-negara yang sedang 

berkembang adalah berkembangnya e-

commerce dan meningkatnya m-commerce. 

Laman E-commerce mampu mendorong 

pedagang-pedagang offline, seperti vendor 

atau restoran, untuk menjadi online dan 

untuk berinvestasi pada teknologi digital, 

seperti sistem pemesanan dan pembayaran. 

Contoh dari keterkaitan ke belakang disini 

dapat dilihat di kelima negara yang telah 

disebutkan sebagai lokasi studi kasus. 

Pentingnya platform e-payment di negara-

negara dimana permintaan terhadap uang 

tunai (cash-on-demand/CoD) masih sangat 

dominan, terutama kebutuhan untuk 

menanamkan kepercayaan akan keamanan 

sistem dan kemampuan untuk menunjukkan 

bahwa sistem ini mudah dipergunakan- masih 

sangat kurang di Indonesia dan Vietnam. 

Dilihat dari sektor-sektor dalam 

perekonomian yang cenderung lambat untuk 

mengadopsi teknologi digital, seperti halnya 

teknologi keuangan di Korea Selatan atau 

pertanian di negara Jepang, dapat diberikan 

ilustrasi bahwa perubahan itu saat ini sedang 

terjadi. 

Hambatan dari sisi sumber daya manusia 

merupakan hal yang umum terjadi dari suatu 

perekonomian, terutama kebutuhan akan 

adanya pendidikan yang berkelanjutan di 

dunia yang berubah sangat cepat dan 

menuntut adanya ketrampilan dalam hal 

kemampuan digital. Contoh dari adanya 

perubahan peranan yang besar dengan 

dibukanya kursus-kursus online terjadi di 

Jepang dan Vietnam, dengan mengambil 

kesempatan yang lebih besar dari adanya 

keuntungan luasnya jangkauan perangkat 

bergerak berkecepatan tinggi. Layanan 

tersebut baik dalam bidang ekonomi maupun 

sosial. Sebagai contoh dari sebuah situs sosial, 

sebuah pemerintah daerah mendorong 

adanya situs komunitas di India. Dengan 

mengambil beberapa contoh dari konteks 

ekonomi dan sosial, kasus-kasus dan negara 

yang menjadi contoh dalam laporan ini 

didesain untuk menggaris-bawahi kemajuan-

kemajuan yang telah terjadi, secara bertahap 

dalam beberapa kasus, beberapa lebih cepat 

dibanding lainnya, untuk bertransformasi dari 

ekonomi berkembang menjadi ekonomi 

digital dan memperluas jangkauan dari 

digitalisasi dengan adanya ekonomi digital 

yang mapan. 
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Kata Kunci 

Sangat disadari bahwa peranan penting 

infrastruktur dan akses pada jangkauan 

broadband yang lebih luas, laporan ini 

menunjukkan bahwa isu-isu yang berkembang 

di negara sedang berkembang berkaitan 

dengan jumlah pengguna absolut internet, 

dan lebih banyak lagi tentang penggunaan 

internet untuk menciptakan ekosistem 

pendukung yang menjadi batu landasan dari 

ekonomi digital secara lebih luas. 

Tahapan perkembangan teknologi yang 

sangat cepat dapat membantu, menawarkan 

kesempatan untuk terjadinya lompatan 

terjadinya produktivitas lebih besar dan 

efisiensi proses produksi pada tingkat biaya 

yang rendah. Diantara berbagai faktor kritis 

yang sukses mendorong antara lain:  

● Praktik penyusunan kebijakan yang 

baik, termasuk di dalamnya kejelasan, 

transparansi, dan sebuah pendekatan 

yang melibatkan konsultasi dengan 

semua stakeholder, dari pihak vendor 

dan penyedia jasa layanan kepada 

konsumen; 

● Pengurangan biaya operasional bisnis 

sejalan dengan terciptanya lingkungan 

yang mendorong inovasi;  

● Ekonomi yang terbuka pada investasi 

dan perdagangan internasional, untuk 

mendapatkan manfaat dari aliran 

modal, daya saing dan kemitraan; 

dan,  

● Adanya fokus pada pemberdayaan 

dan “pembekalan kembali” sumber 

daya manusia 

 

Faktor-faktor tersebut di atas tidak 

mencantumkan semuanya, tetapi masing-

masing telah dianalisis dalam laporan ini 

dengan contoh kasus yang ada. Kesimpulan 

dan saran/rekomendasi di bagian akhir dari 

laporan ini juga dituliskan berdasarkan faktor-

faktor tersebut.Tema-tema utama dapat 

dijelaskan sebagai berikut. 

Semua Jenis Perusahaan Non-Internet 

mengalami peningkatan dalam penggunaan 

Internet: Perusahaan apapun, baik itu 

perusahaan teknis maupun restoran, 

perusahaan di bidang pengolahan ladang 

maupun PAUD (pendidikan anak usia dini), 

dapat secara mudah mengadopsi teknologi 

digital, seperti pembuatan desain dengan-

komputer, pemasaran dengan media sosial, 

ataupun penjualan digital dan mesin kasir. Hal 

ini terjadi sejalan dengan meningkatnya 

jangkauan dan kecepatan internet. Jangkauan 

internet yang semakin luas akan menciptakan 

permintaan atas penawaran (suplai) 

komponen, pengembangan aplikasi dan 

sistem pengiriman bisnis-input di satu sisi, dan 

pemasaran untuk jaringan distribusi pada 

pasar end-user di sisi lainnya, atau dengan 

kata lain, keseluruhan ekosistem dengan 

semua rantai penawaran yang ada.  

Zomato adalah salah satu contoh dari situs 

aggregator di India yang menempatkan 

restoran dengan jenis dan skala ribuan secara 

online. Dimana setiap restoran masih tetap 

dapat mengandalkan konsumennya masing-

masing untuk menelpon dan melakukan 

pemesanan setelah melihat daftar menu 

secara online, jangkauan pelayanan mereka 

menjadi semakin luas dan demikian pula 

dengan penjualan mereka sejak terhubung 

dengan Internet untuk pemesanan secara 

online atau pesan dan bawa pulang. Kisah 

yang sama telah terjadi dari pasar ke pasar, 

termasuk yang terjadi di Korea Selatan 

dimana situs aggregator yang serupa, Baedal 

Minjok, memberdayakan sebuah toko ‘mom 

and pop’ untuk menuju digital.  

di Jepang, salah satu sektor yang paling rentan 

di negara ini adalah sektor pertanian, dimana 
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populasi petani semakin menua dan luas 

lahan yang semakin sempit dan saling 

berjauhan, menyebabkan sulit untuk dapat 

mengelola mereka secara standard dan 

efisien. Meskipun hal-hal tersebut secara jelas 

telah menjadi penghalang atas penggunaan 

teknologi digital, perusahaan TI Jepang telah 

mendesain dan meluncurkan layanan berbasis 

awan untuk dapat digunakan oleh generasi 

yang lebih muda yang melek teknologi , untuk 

memonitor lingkungan, meningkatkan 

penanaman, dan untuk mengelola data dan 

jasa layanan otomatis. Contoh lain dijelaskan 

pada bagian berikut laporan ini adalah inovasi 

pada teknologi keuangan di Korea Selatan, 

penggunaan MOOCs di Jepang dan Vietnam 

untuk melatih kembali dan meng-upgrade 

ketrampilan dari para pekerja dari berbagai 

sektor yang ada yang sebelumnya 

menggunakan sedikit teknologi digital. 

E-commerce seringkali menjadi pemimpin 

terjadinya pengembangan ekosistem 

ekonomi digital: Hal ini benar terjadi pada 

ekonomi yang sedang berkembang dengan 

tingkat pendapatan rendah dimana 

perusahaan Internet perlu untuk fokus pada 

berbagai isu seperti memastikan pengiriman 

sesuai dengan jadwal dan sistem pembayaran 

untuk menjamin bisnis agar dapat berjalan 

berkelanjutan. NganLuong (Vietnam) dan 

Blanja (Indonesia) merupakan contoh yang 

baik. Hasilnya adalah adanya inisiasi dari para 

pemula dan jaringan (link) dengan beberapa 

perusahaan dari beberapa sektor. Business-

to-business (B2B-Bisnis-to-Bisnis) dan 

business-to-consumer (B2C-Bisnis-to-

Konsumen) adalah pendorong pendapatan 

dari adanya e-commerce, dengan membawa 

perusahaan-perusahaan offline menjadi 

online. Tetapi terlihat bahwa B2C mendorong 

peningkatan jumlah pengguna, B2B akan 

menunjukkan keuntungan dari adanya 

produktivitas yang lebih besar, 

memungkinkan perusahaan untuk 

memangkas biaya transaksi dan mendapatkan 

akes pada jangkauan yang lebih luas pada 

para pembuat kebijakan, mendapatkan akses 

yang lebih luas untuk mendapatkan suplier 

bahan baku dan komponen yang lebih 

kompetitif, atau modal. Doku (Indonesia) 

merupakan contoh yang baik dari perusahaan 

e-payment dimana bisnis utamanya adalah 

menjual sistem pembayaran pada 

perusahaan-perusahaan lain, selain itu, Doku 

juga berhasil membangun sebuah produk 

inovasi untuk pangsa pasar B2C sebagai 

wilayah untuk memperoleh pendapatan yang 

cepat. 

Meningkatnya kelompok kelas menengah 

merupakan pendorong pertumbuhan e-

commerce secara cepat: Pertumbuhan 

kelompok kelas menengah, didefiniskan 

secara luas sebagai keluarga dengan 

kelompok penghasilan tahunan sebesar 

USD3,000 dan lebih,2 merupakan pendorong 

utama dari e-commerce, dan demografi telah 

menunjukkan bahwa ini menjadi tren jangka 

panjang. Hal ini khususnya terjadi pada kasus 

masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan 

dimana persentase penduduk dan mereka 

yang bekerja mengalami peningkatan. Di India 

kelompok kelas menengah telah diperkirakan 

mencapai lebih dari 50 juta di tahun 2007 dan 

satu kelompok penelitian menyatakan angka 

pertumbuhannya akan mendekati 600 juta di 

tahun 2025. Dalam hal ini, hampir 300 juta 

akan segera keluar dari ‘dasar piramida 

kemiskinan’ di India.3 Di Indonesia, sekitar 50 

juta penduduk merupakan kelompok kelas 

menengah, dan diperkirakan lebih dari 50% 

dari populasi 250 juta lebih akan menjadi 

                                                           
2
 A. Moretto (2012), “The Middle Classes in Asia”, 

http://www.strategic-
asia.com/indonesia/77articles.html  
3
 D. Farrell, E. Beinhocker (2007), “Next Big Spenders: 

India’s Middle Class”, 
http://www.mckinsey.com/Insights/MGI/In_the_news/
Next_big_spenders_Indian_middle_class 

http://www.strategic-asia.com/indonesia/77articles.html
http://www.strategic-asia.com/indonesia/77articles.html
http://www.mckinsey.com/Insights/MGI/In_the_news/Next_big_spenders_Indian_middle_class
http://www.mckinsey.com/Insights/MGI/In_the_news/Next_big_spenders_Indian_middle_class
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kelompok kelas menengah di tahun 2020.4 

Vietnam adalah salah satu negara di Asia 

Tenggara dengan pertumbuhan kelompok 

kelas menengah tertinggi, yaitu diharapkan 

mencapai 50 juta jiwa di tahun 2020, dimana 

pada saat yang bersamaan pendapatan per 

kapita diharapkan mencapai USD 3,000.5 

Angka-angka ini seharusnya memberikan 

keyakinan kepada para pembuat kebijakan 

untuk kembali menengok pada 

pengembangan program Internet yang akan 

mampu memberikan keuntungan dalam hal 

lapangan kerja dan pangsa pasar dalam jangka 

panjang. 

Dari pasar lokal ke pasar internasional: Hal 

pertama yang akan terjadi ketika sebuah 

perusahaan menuju online adalah 

memperluas jangkauan – seringkali terjadi 

secara dramatis. Sehingga dampak 

transformasi  dari e-commerce akan terus 

berlangsung, meskipun secara instrinsik tidak 

terjadi perubahan apapun di dalam bisnis 

tersebut. Ekspansi, dan menuju ke arah global, 

adalah suatu tanda sukses. Contoh studi kasus 

disini menunjukkan beberapa contoh sukses 

tersebut yaitu: Zomato di India telah 

bertumbuh dengan sangat pesat, Doku di 

Indonesia telah mulai memasuki pasar di 

Papua Nugini, dan NganLuong di Vietnam 

telah menembus pasar regional dengan 

menggandeng partner dari Malaysia. Jepang 

dan Korea Selatan, keduanya mempunyai 

beberapa perusahaan berbasis Internet dan e-

commerce yang telah mendunia.  

Kondisi sukses ditetapkan berdasarkan skala 

dari bisnis lokal, dimana pada gilirannya 

                                                           
4
 The Economist (2011), “Indonesia's middle class: 

Missing BRIC in the Wall”, 
http://www.economist.com/node/18989153 
5
 Vietnam Briefing (2014), “Vietnam’s Middle Class the 

Fastest Growing in Southeast Asia”, 
http://www.vietnam-briefing.com/news/vietnams-
middle-class-fastest-growing-southeast-asia.html/ 

bergantung pada beberapa faktor, termasuk 

di dalamnya:  

● Akses yang cepat pada modal,  

● Pengguna-interface berhasil 

menelusuri – sebuah pertimbangan 

penting pertama di pasar bergerak;  

● Kualitas pelayanan yang tinggi; dan 

● Akses pada bahasa lokal 

 

Ekonomi negara yang sedang berkembang 

seperti India, Indonesia dan Vietnam masih 

berada pada tahap pembangunan di skala 

lokal/domestik, tetapi studi kasus 

menyebutkan beberapa model pelajaran 

penting bagi para pemula, bagi para pemula 

yang memasuki dunia digital dan bagi para 

pembuat kebijakan dalam mendesain 

kebijakan dan peraturan yang pro-Internet. 

Bisnis dan Iklim Peraturan adalah dua hal 

yang sama pentingnya: Iklim peraturan yang 

ideal dan kondusif untuk mendukung bisnis 

sudah sangat dipahami: kejelasan, 

transparansi, konsistensi dan berkaitan 

dengan proses. Kemungkinan, satu-satunya 

hal yang lebih buruk daripada peraturan yang 

menjadi penghambat adalah peraturan yang 

tidak jelas. Hal inilah yang dihadapi oleh para 

pemula di dunia internet. Di India, sebagai 

contoh, meskipun pemerintah pusat dan 

daerah menunjukkan peningkatan catatan 

dan agenda yang berkaitan dengan pemula 

Internet melalui inkubator, penyediaan dana 

dan pembebasan pajak, dalam hal kertas kerja 

tetap saja diperlukan perijinan, sertifikat dan 

segunung perijinan. Hal ini menunjukkan 

tantangan bagi para pemula dan sehingga 

mereka lebih menyukai untuk bermitra 

dengan pihak asing atau akses pada modal, 

seperti halnya Zomato. Selain isu terkait 

peraturan, ada banyak isu yang berkaitan 

dengan proses, dan itulah yang menyebabkan 

program Digital India secara khusus 

memberikan perhatian atas kemudahan biaya 

dalam menjalankan. Yang terjadi di Indonesia 

http://www.economist.com/node/18989153
http://www.economist.com/node/18989153
http://www.vietnam-briefing.com/news/vietnams-middle-class-fastest-growing-southeast-asia.html/
http://www.vietnam-briefing.com/news/vietnams-middle-class-fastest-growing-southeast-asia.html/
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adalah kurang jelasnya peraturan yang ada, 

dan adanya prospek untuk membatasi peran 

investasi langsung pihak asing dalam e-

commerce, yang mana sekarang berada 

dalam daftar investasi negatif.6  

Di Indonesia masalah yang muncul adalah 

pada ketidakpastian iklim usaha terkait 

dengan aturan yang ada, dan adanya 

liberalisasi. Oleh sebab itu, langkah yang harus 

diambil oleh pemerintah saat ini adalah 

menghilangkan segala hambatan dalam 

penggunaan jasa layanan keuangan mikro dan 

secara khusus dalam hal penggunaan agen 

keuangan cash-in/cash-out dan memperluas 

jangkauan informasi dokumen yang 

diterbitkan oleh pemerintah tentang 

identifikasi personal agar dapat diterima oleh 

masyarakat. Akan tetapi, ketidakpastian 

masih tetap ada, sebagai contoh, terkait 

dengan syarat dan ketentuan bagi investasi 

asing di sektor-sektor seperti halnya e-

commerce. Di Vietnam, hal yang sama juga 

terjadi, isu utama yang muncul adalah 

perlunya transparansi. Meskipun dalam 

hukum dan peraturan yang ada masih kurang 

jelas, dengan adanya ketidakpastian terutama 

untuk perusahaan-perusahaan asing, ekonomi 

Internet masih tetap berkembang.  

Di pasar maju masalah peraturan dan isu 

bisnis yang beredar sedikit berbeda. Di Korea 

Selatan, sebagai contoh, masalah keamanan 

nasional terkadang muncul dan menghambat 

penyebaran teknologi digital, tetapi seiring 

dengan pembebasan hambatan-hambatan 

tersebut terjadi suatu kemajuan menuju ke 

‘demokratisasi’ dari ekonomi digital yang 

memungkinkan pendatang baru untuk masuk 

ke dalamnyadan mengeksploitasi teknologi 

state-of-the-art. Di Jepang isu yang muncul 

adalah terkait dengan usia populasi dan 

adanya kelemahan dari beberapa sektor 

                                                           
6
 Indications are that it may be removed in the near 

future. 

tradisional, seperti pertanian. Mendorong 

penggunaan teknologi digital untuk mengatasi 

masalah tersebut haruslah menjadi prioritas 

kebijakan saat ini. 

Sumber daya manusia adalah penting dalam 

proses transisi dari Internet ke ekonomi 

digital: Kurang meratanya penyebaran 

ketrampilan teknis merupakan salah satu 

hambatan bagi negara-negara sedang 

berkembang, baik itu di sektor swasta 

maupun sektor publik. Hal yang juga penting 

adalah, kesadaran pengguna teknologi dan 

pengetahuan akan teknologi digital. Program 

pendidikan nasional, seringkali didukung oleh 

perusahaan TI lokal dan global, tetapi masalah 

yang kemudian muncul adalah kurangnya 

tenaga pengajar dan pelatih yang berkualitas 

serta adanya tambahan biaya untuk mengikuti 

kursus ‘teknis ekstra’. Isu-isu tersebut tidak 

hanya berlaku pada sektor pendidikan formal, 

tetapi juga terjadi pada kursus dan pelatihan 

paska sekolah termasuk kursus upgrading. 

Hal-hal tersebut yang menjadi fokus pengguna 

digital seperti e-learning dan MOOCs mulai 

untuk menawarkan solusi secara nyata. 

MOOCs berkaitan dengan pelatihan dan 

upgrading ketrampilan dan pengetahuan 

untuk para profesional, dan on-the-job 

training dalam cakupan yang lebih teknis 

seperti perusahaan manufaktur dan jasa, 

sebagai contoh adalah ilustrasi yang 

disampaikan untuk GiapSchool di Vietnam. 

Akan tetapi meskipun di negara maju seperti 

Jepang, masalah usia populasi dan re-

strukturisasi pasar lapangan kerja merupakan 

masalah lama yang terabaikan termasuk 

perlunya pelatihan ulang, seperti kasus tiga 

MOOCs yang ditunjukkan di Jepang (Gacco, 

OUJMOOC dan Open Learning). 

Infrastruktur tetap merupakan fokus 

kebijakan kunci untuk menciptakan 

ekosistem ekonomi digital … : Semua pointer 

di atas kembali menunjukkan isu mendasar 
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terkait akses. Meskipun ponsel pintar dengan 

harga murah semakin banyak di pasaran, 

tanpa adanya akses jaringan dimana mana 

atau layanan Wi-Fi secara meluas, usaha 

untuk meningkatkan penggunaan Internet 

dalam upaya mendorong jual beli dan layanan 

digital, seperti sistem pembayaran online, 

akan menjadi terbatas. Infrastruktur jaringan 

merupakan hambatan bottleneck di India, 

Indonesia dan juga di Vietnam dimana 

jangkauan jaringan dan tingkat penetrasi 

Internet secara signifikan cukup tinggi. 

Menjadi negara yang kecil dengan daratan 

dan populasi , Vietnam mempunyai 

keuntungan dengan adanya tingkat kepadatan 

penduduk, dan mereka telah berhasil 

memanfaatkan kondisi tersebut. Tantangan 

yang muncul untuk India dan Indonesia adalah 

lebih besar. Di Digital India, pemerintahan 

baru telah menerbitkan janji nasional untuk 

menyediakan akses Internet dimana mana di 

tahun 2020. Di Indonesia, pasar 

telekomunikasi dan internet telah dibuka 

untuk berkompetisi, tetapi tidak ada investasi 

asing serta adanya beberapa pembatasan dan 

masih dapat dilihat bahwa langkah-langkah 

yang diambil oleh pemerintahan baru masih 

baru akan mengambil langkah-langkah untuk 

lebih mendorong penggunaan internet dan 

memperluas jangkauan jaringan. 

… dan wireless merupakan solusi yang paling 

umum: Hal ini mempunyai beberapa 

implikasi: menempatkan urgensi yang lebih 

besar pada pencapaian jangkauan jaringan 

bergerak dan diantara para pembuat 

kebijakan untuk memastikan ketersediaan 

spektrum radio untuk broadband layanan 

bergerak; ini akan mendorong pertumbuhan 

dari suatu ekosistem diantara platform 

layanan dan perangkat bergerak, untuk 

aplikasi ‘asli’ dan pengembangan konten 

dalam bahasa lokal; ini akan membuka pintu 

untuk sistem m-commerce dan m-payments, 

dengan adanya penyebaran rasa kepercayaan 

dan kebiasaan untuk melakukan transaksi 

secara online. Agar hal-hal tersebut dapat 

terjadi, diperlukan adanya kebijakan dan 

peraturan yang berkaitan dengan spektrum 

radio dan sistem m-commerce serta  

pembayaran agar dapat berkembang. 

Indonesia merupakan contoh yang bagus 

dimana hal tersebut sedang terjadi saat ini. 
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Digitalisasi India 

Demografi India Mendorong 

Pertumbuhan Internet yang Tinggi … 

Terdapat lebih dari 300 juta pengguna 

Internet di India,7 dan demografi negara ini 

memberikan peluang yang besar untuk 

dilakukannya bisnis secara digital serta 

layanan kepada para pemuda (47% berusia 

dibawah 25 tahun), meningkatnya urbanisasi 

(53 kota untuk lebih dari satu juta populasi), 

dan penetrasi Internet secara nasional sekitar 

20% – yang memberikan dampak adanya 

ruang yang luas untuk terus berkembang. 

Sementara penggunaan broadband adalah 

sekitar 7%, penetrasi mobile sangat tinggi dan 

mencapai sekitar 80% (sekitar 950 juta 

pelanggan). Terlebih lagi, diperkirakan sekitar 

27 juta pengguna ponsel pintar di daerah 

perkotaan India, atau diperkirakan 9% dari 

pengguna mobile; adopsi ponsel pintar 

bertumbuh lebih dari 50% di tahun 2014 saja.8 

Data ini merupakan suatu indikasi dari masa 

depan yang cerah atas ekonomi digital, 

apapun jenis layanan yang disediakan secara 

komersial oleh sektor swasta maupun oleh 

pemerintah daerah dan pusat.  

… tetapi Iklim Proses Bisnis di India Perlu 

Direformasi 
Menurut Bank Dunia, di tahun 2015 India 

menempati ranking 142 dari 189 negara untuk 

kemudahan dalam melakukan bisnis,9 dalam 

hal ini sebagian besar adalah dalam hal 

                                                           
7
 IAMAI (2014), ‘India to cross 300 million Internet users 

by Dec 2104’ 
http://www.iamai.in/PRelease_detail.aspx?nid=3498&N
Month=11&NYear=2014     
8
 Business Today India (2015), “India to have 651 million 

Smartphones, 18.7 million Tablets by 2019: Cisco”, 
http://businesstoday.intoday.in/story/cisco-india-to-
have-651-mn-smartphones-tablets-by-
2019/1/215322.html  
9
 World Bank (2015), ‘India’ 

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/
india  

prosedur registrasi bisnis yang diperlukan.10 

Akan tetapi, bagi pemula yang dapat 

membuat navigasi atas seluk beluk laporan 

yang diminta – yang seringkali merupakan 

bentuk laporan – lingkungan dan kondisi pasar 

sungguh menarik, terutama untuk aplikasi dan 

jasa layanan yang dapat diakses antar 

perangkat bergerak dan melalui jaringan 

wireless.  Zomato adalah contoh utama dari 

sebuah pemula yang membuka semua 

kesempatan yang ada untuk kemudian 

dikelola sehingga mendunia. 

  

                                                           
10

 McKinsey & Company (2012), “Online and upcoming: 
The Internet’s impact on India”, pp.6, 
http://www.mckinsey.com/insights/high_tech_telecoms
_internet/indias_internet_opportunity  

http://www.iamai.in/PRelease_detail.aspx?nid=3498&NMonth=11&NYear=2014
http://www.iamai.in/PRelease_detail.aspx?nid=3498&NMonth=11&NYear=2014
http://businesstoday.intoday.in/story/cisco-india-to-have-651-mn-smartphones-tablets-by-2019/1/215322.html
http://businesstoday.intoday.in/story/cisco-india-to-have-651-mn-smartphones-tablets-by-2019/1/215322.html
http://businesstoday.intoday.in/story/cisco-india-to-have-651-mn-smartphones-tablets-by-2019/1/215322.html
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/india
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/india
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/india
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/india
http://www.mckinsey.com/insights/high_tech_telecoms_internet/indias_internet_opportunity
http://www.mckinsey.com/insights/high_tech_telecoms_internet/indias_internet_opportunity
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Kasus: Zomato 

“Kekuatan utama kami adalah akurat, informasi restoran yang lengkap, dan kami 
mempunyai tim di setiap lini pasar yang berfokus kepada inti bisnis kami untuk meyakinkan 

bahwa kami ini relevan dan dapat dipercaya oleh pengguna. Termasuk di dalamnya 
mengunjungi kembali restoran untuk memastikan bahwa data kami adalah terbaru dan 
akurat. Dalam hal ini, ada tantangan saat kami menyusun skala, dan menemukan orang 

yang tepat untuk pekerjaan ini dan itu tidaklah mudah.” 

– Zomato co-founder Pankaj Chaddah11 

Pemula di dunia Internet Zomato adalah salah satu kisah sukses global dari India. Didirikan untuk 
memberikan panduan online (Foodiebay) untuk restoran-restoran lokal oleh CEO Deepinder Goyal 
dan sesama alumni Indian Institute of Technology (IIT) di tahun 2008, Zomato saat ini tengah 
menikmati pertumbuhan yang tinggi baik secara domestik maupun internasional. Di akhir tahun 
2014, perusahaan ini telah mencapai lebih dari USD100 juta melalui enam putaran pendanaan 
secara berturut-turut,12 dan berekspansi ke 19 negara serta meliputi 330,000 restoran. Investasi 
yang menarik telah menjadi demikian penting untuk mencapai kapitalisasi dan skala pertumbuhan 
bisnis, tetapi  hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah, membangun dan mengeksekusi strategi 
platform Zomato itu sendiri – sebuah strategi yang berfokus pada membangun ekosistem digital 
dan memberdayakan mitra kerja untuk membangun akses pada perangkat digital yang juga 
dipergunakan oleh Zomato.  

Dalam prakteknya, setiap orang dapat memulai untuk membuat panduan restoran, jadi apakah 
rahasia sukses dari perusahaan ini? Menurut Goyal: “Sebuah interface yang bersih dan mudah 
untuk pengguna kelas menengah agar mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan dalam tiga 
langkah mudah. Pengguna juga dapat mengakses Zomato darimanapun mereka berada – melalui 
online/melalui ponsel pintar mereka /melalui print out yang membuat platform Zomato agnostis. 
Fitur sosial terbaru yang dipasang juga memberikan kesempatan bagi pengguna untuk dapat 
berinteraksi dengan peggemar makanan lainnya yang sedang online di Zomato dan menemukan 
tempat-tempat makan disekitar mereka melalui rekomendasi pengguna lainnya.”13 [adanya 
penambahan perhatian] Dengan kata lain:  

1. Proses pemesanan yang mudah- 3 klik - yang mulus dan mudah; 
2. Interaksi sosial (dan bukan hanya sekedar perangkat sosial); dan 
3. Menyediakan platform (digitalisasi) dan akses pada ribuan restoran-restoran kecil yang 

tidak memiliki sarana untuk ‘melek teknologi’.  

                                                           
11

 Tech News Today (2014), “Restaurant Discovery Service Zomato Eats Its Way Into Central And Eastern Europe With Two 
Acquisitions”, http://technewstodaynew.blogspot.sg/2014/08/restaurant-discovery-service-zomato.html  
12

 Including from Silicon Valley-based Sequoia Capital and Vy Capital. Zomato funding began with just USD1 million from 
Info Edge (India) who remains today the principal investor.  
13

 IFFL (2012), “Deepinder Goyal, Founder & CEO, Zomato”, http://www.indiainfoline.com/article/research-leader-
speak/deepinder-goyal-founder-ceo-zomato-113111404451_1.html  

http://technewstodaynew.blogspot.sg/2014/08/restaurant-discovery-service-zomato.html
http://www.indiainfoline.com/article/research-leader-speak/deepinder-goyal-founder-ceo-zomato-113111404451_1.html
http://www.indiainfoline.com/article/research-leader-speak/deepinder-goyal-founder-ceo-zomato-113111404451_1.html
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Yang mendasar disini adalah kemampuan untuk mengetahui bahwa ini bukan bisnis teknologi 
tetapi bisnis layanan yang membuat konsumen menjadi loyal dan (baik konsumen maupun 
restoran) dan memberikan umpan balik yang positif merupakan hala yang penting: “Kami 
[menyajikan] platform konten yang sangat kuat yang menyediakan semua informasi yang ada 
untuk  99% restoran yang ada yang berada di 12 kota di India. Dikombinasikan dengan fakta 
bahwa kami mampu untuk menemukan hal yang dapat membuat orang mau bekerja dengan kita 
dan memberikan tingkat kepercayaan pada investor kami untuk berinvestasi.” Untuk mencapai 
semua itu, Zomato menetapkan empat kualifikasi dalam merekrut staff: “Etika, Rasa Hormat, Sikap 
dan Ketrampilan.” 14  

Dibalik portal tersebut ada dukungan teknologi dan inovasi. Portal ini dapat diakses melalui semua 
perangkat bergerak, dan secara teratur memperkenalkan fitur baru termasuk cek –in di restoran 
dan kemampuan untuk men-tag teman dalam review, sebuah aplikasi yang secara langsung 
berkoneksi dengan restoran, dan melakukan percakapan serta fitur untuk melakukan pemesanan. 
Mobile payments merupakan inovasi lanjutan yang, sejalan dengan tagging, dapat memilah 
tagihan antar teman. Di India, peraturan yang ada tetap menjadi batu sandungan sejalan dengan 
permintaan dari Reserve Bank of India kepada para pengguna agar melakukan input Password 
Satu Kali Pakai ketika melakukan transaksi, yang dalam hal ini dapat menghambat layanan yang 
diberikan. Solusi yang mungkin ditawarkan adalah menjadikan Zomato ke dalam layanan mobile 
wallet, dimana konsumen dapat melakukan isi ulang dan harga yang harus dibayarkan 
dipotongkan dari saldo yang ada saat pembayaran.  

Zomato memulai ekspansi ke luar di tahun 2012 di Dubai diikuti dengan serangkaian akuisisi yang 
agresif di awal tahun 2014 di New Zealand, sebelum menuju ke Eropa di tahun 2015 melalui 
Urbanspoon di Seattle, USA untuk memasuki pangsa pasar Amerika Utara; dimana sat itu telah 
menaungi 330 restoran di 19 negara. Ini telah membangun perusahaan konsumen Internet dari 
India yang sukses untuk bertumbuh ke luar negeri tanpa tergantung pada diaspora India, tetapi 
juga mengorganisir generasi dan penawaran dari informasi-informasi lokal, dan pemberdayaan 
ekosistem digital. Sejalan dengan broadband di India dan akses pada perangkat bergerak, mereka 
ini siap untuk lepas landas, potensi yang masih cukup tinggi untuk perusahaan-perusahaan baru 
lainnya untuk memasuki dan memberikan pelayanan, bukan hanya untuk konsumen dari India, 
tetapi juga untuk konsumen dunia.  

 

                                                           
14

 IFFL (2012), “Deepinder Goyal, Founder & CEO, Zomato”, http://www.indiainfoline.com/article/research-leader-
speak/deepinder-goyal-founder-ceo-zomato-113111404451_1.html  

http://www.indiainfoline.com/article/research-leader-speak/deepinder-goyal-founder-ceo-zomato-113111404451_1.html
http://www.indiainfoline.com/article/research-leader-speak/deepinder-goyal-founder-ceo-zomato-113111404451_1.html
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Kunci Pokok 

• Pentingnya keberadaan sebuah portal, dan sebuah bisnis terletak pada apa yang ada di 
belakangnya, bukan terletak pada bungkusnya, tetapi pada kualitas, termasuk di 
dalamnya desain dan orang-orangnya. Sebagai contoh, desain akan memungkinkan untuk 
memberikan informasi suatu restoran dengan tidak lebih dari tiga langkah mulai dari 
mendapatkan informasi sampai pemesanan. 

• Model yang ada dapat diskala – secara nasional, regional, dunia – berdasarkan “iklan 
hiper-lokal dan preferensi pengguna”. 

• Keuntungan platform dari dukungan teknologi yang digunakan secara terus menerus dan 
adanya inovasi, menjadi platform yang agnotis, dengan update fitur secara terus 
menerus, termasuk di dalamnya eksperimen dengan mobile payments. 

Membangun Sebuah Ekosistem Internet  

Akun ekonomi Internet di India mencapai 

lebih dari 3% dari GDP,15 meskipun 

konsentrasi ekosistem Internet masih 

terpusat di Bangalore, yang merupakan 

episentrum pembangunan layanan software. 

India berkontribusi lebih dari dua per tiga dari 

semua layanan TI yang diimpor dari negara-

negara maju, dan akun di Bangalore telah 

mencapai lebih dari sepertiga.16 India telah 

mengambil langkah-langkah untuk 

memperluas ekosistem secara nasional, dan 

telah ditetapkan sebagai tujuan bersama dari 

pemerintahan Modi dalam Digital India 

programme.  

 

 

 

 

                                                           
15

 Live Mint (2015) ‘India’s Internet economy to reach 
Rs10 trillion by 2018: Report’ 
http://www.livemint.com/Industry/dp0tOG8d9yqokeAb
psS28K/Indian-Internet-economy-to-reach-Rs10-trillion-
by-2018-repo.html   
16

 McKinsey Global Institute (2011), “Internet matters: 
The Net’s Sweeping Impact on Growth, Jobs, and 
Prosperity”, 
http://www.nwoinnovation.ca/upload/documents/mgi-
internet-matters-report.pdf  

Digital India 

“Sebuah program untuk transformasi India 

menuju pemberdayaan masyarakat dalam 

ekonomi dan pengetahuan digital”17 

Digital India diluncurkan oleh Department of 

Electronics and Information Technology 

(DeitY-Kementerian Elektronik dan Teknologi 

Informasi) pada bulan September 2014.18 

Program ini mengalokasikan dana sekitar 

INR118,000 Crore (USD19 miliar) pada skema 

yang sedang diluncurkan dan INR13,000 Crore 

(USD2 miliar) pada skema dan aktivitas baru, 

menata kerangka dan infrastruktur untuk 

suatu ekonomi digital dan masyarakat di India 

pada tahun 2020. Kesuksesannya akan 

bergantung pada beberapa faktor, termasuk 

di dalamnya:  

1. Apakah pendekatan terintegrasi yang 

dipergunakan oleh pemerintah dan 

melibatkan beberapa menteri dan 

                                                           
17

 DeitY (2014), “Digital India”, 
http://deity.gov.in/sites/upload_files/dit/files/Digital%2
0India.pdf  
18

 DeitY (2014), “About DeitY”, 
http://deity.gov.in/content/about-dit and DeitY (2014), 
“Digital India”, 
http://deity.gov.in/sites/upload_files/dit/files/Digital%2
0India.pdf  

http://www.livemint.com/Industry/dp0tOG8d9yqokeAbpsS28K/Indian-Internet-economy-to-reach-Rs10-trillion-by-2018-repo.html
http://www.livemint.com/Industry/dp0tOG8d9yqokeAbpsS28K/Indian-Internet-economy-to-reach-Rs10-trillion-by-2018-repo.html
http://www.livemint.com/Industry/dp0tOG8d9yqokeAbpsS28K/Indian-Internet-economy-to-reach-Rs10-trillion-by-2018-repo.html
http://www.livemint.com/Industry/dp0tOG8d9yqokeAbpsS28K/Indian-Internet-economy-to-reach-Rs10-trillion-by-2018-repo.html
http://www.livemint.com/Industry/dp0tOG8d9yqokeAbpsS28K/Indian-Internet-economy-to-reach-Rs10-trillion-by-2018-repo.html
http://www.nwoinnovation.ca/upload/documents/mgi-internet-matters-report.pdf
http://www.nwoinnovation.ca/upload/documents/mgi-internet-matters-report.pdf
http://deity.gov.in/sites/upload_files/dit/files/Digital%20India.pdf
http://deity.gov.in/sites/upload_files/dit/files/Digital%20India.pdf
http://deity.gov.in/content/about-dit
http://deity.gov.in/sites/upload_files/dit/files/Digital%20India.pdf
http://deity.gov.in/sites/upload_files/dit/files/Digital%20India.pdf
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kementerian terkait dapat berjalan atau 

tidak;  

2. Apakah kerangka kerja pendukung terkait 

undang-undang privasi, updated IPRs, 

tanda tangan digital, standar komputasi di 

awan, dll., dapat diterbitkan; dan, 

3. Apakah pembatasan-pembatasan yang ada 

saat ini dapat dihilangkan untuk membuka 

kompetisi inovasi dan mendorong Internet 

lokal dan ekosistem digital dalam suatu 

basis nasional. 

 

Tujuan  

● e-government: menyediakan e-

infrastruktur untuk pengiriman jasa secara 

e-service 

● e-industry: mendorong perakitan alat-alat 

elektronik dan industri TI-ITeS  

● e-innovation / R&D: implementasi dari 

kerangka kerja R&D – memberikan 

kesempatan terciptanya inovasi / 

Infrastruktur R&di wilayah ICT&E yang 

sedang berkembang /membangun sebuah 

mekanisme untuk translasi R&D  

● e-learning: menyediakan dukungan untuk 

pengembangan e-skills dan jaringan 

pengetahuan 

● e-security: mengamankan ruang cyber di 

India 

● e-inclusion: mendorong penggunaan ICT 

untuk mendorong pertumbuhan yang lebih 

inklusif 

● Internet governance: meningkatkan peran 

India dalam platform global dari 

pengaturan penggunaan Internet  

 

Langkah-langkah yang diambil oleh 

pemerintah, baik itu pemerintah pusat 

maupun daerah, untuk mendiverisifikasi telah 

memasukkan upaya untuk menyebarluaskan 

ekosistem dengan mendukung para pemula. 

Dalam hal ini keuangan, dengan periode-tetap 

pajak, insentif pajak untuk investasi dalam 

teknologi, subsidi tanah, dan lain lain, dan 

melalui instutusi pembiayaan dari institut 

teknologi, bisnis dan taman teknologidan 

inkubator serta akselerator. 

 

Lahirnya Inkubator 

Promosi pada tingkat nasional dimulai pada 

lebih dari satu dekade lalu ketika National 

Science and Technology Entrepreneurship 

Development Board (NSTEDB) mulai bekerja 

sama dengan the Business Incubator 

Association (ISBA) untuk mendukung Science 

and Technology Entrepreneurs Parks (STEPs) 

dan Technology Business Incubators (TBIs). 

Saat ini ada sekitar lebih dari 100 inkubator.19 

Kementerian pusat yang lain saat ini juga 

tengah membangun inkubator di wilayah yang 

sedang berkembang seperti di Software 

                                                           
19

 Trak.in (2014), “Top 10 Startup Incubation Centres in 
India”, http://trak.in/tags/business/2012/03/27/top-5-
famous-startup-incubation-centers-india/  

Technology Parks of India (STPIs).20 Selain itu, 

ada banyak inkubator yang dibangun oleh 

pihak swasta murni maupun kerjasama 

swasta-umum dan akselerator, termasuk yang 

didirikan oleh IIT di kota-kota yang lain. 

Pentingnya inkubator disini adalah fokus pada 

pengembangan ekosistem dan menjadi 

penopang pada bisnis-bisnis tradisional, dan 

tidak hanya pada isu masalah keuangan atau 

mentoring. Peranan dari ekosistem tersebut 

oleh sebab itu menjadi sangat penting. 

“Suksesnya pemula di India 

dapat/seharusnya dinilai dari keseluruhan 

                                                           
20

 NSTEDB (2009), “First Status Report on Technology 
Business Incubation in India”, 
http://www.nstedb.com/fsr-tbi09/index.html  

http://trak.in/tags/business/2012/03/27/top-5-famous-startup-incubation-centers-india/
http://trak.in/tags/business/2012/03/27/top-5-famous-startup-incubation-centers-india/
http://www.nstedb.com/fsr-tbi09/index.html
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ekosistem, bertambahnya jumlah investor 

(Angel Investors), dibangunnya/tahap akhir 

dari VCs dengan India berfokus pada 

masalah keuangan, badan-badan seperti 

NASSCOM dll., kondisi mikro ekonomi, 

booming internet, dan termasuk dukungan 

dari pemerintah terhadap inkubator 

akademis.” 

– Mainak Bhattacharya, Manajer Senior, 

CIIE, Ahmedabad 

Sudah banyak kisah sukses dari para pemula. 

Sebagai contoh, Centre for Innovation, 

Incubation and Entrepreneurship (CIIE) yang 

ada di Indian Institute of Management di 

Ahmedabad, telah bekerja dengan lebih dari 

250 pemula sejak didirikan di tahun 2002.21 

CIIE berfokus pada area teknologi Internet 

dan perangkat bergerak, teknologi ramah 

lingkungan, sektor sosial pemula dan 

kesehatan. Proliferasi inkubator, akselerator, 

taman teknologi dan ilmu pengetahuan, 

berkaitan erat dengan sekolah bisnis dan 

institut teknologi, dan seringkali mendapat 

bantuan dari pemerintah pusat dan lokal, 

adalah dengan melihat pembiakan bisnis 

Internet dan talenta digital di negara India. 

  

                                                           
21

 Email from Mainak Bhattacharya, Senior Manager, 
CIIE, Ahmedabad.  
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Kasus: Kanaja.in 

 

Manfaat utama dari bisnis berbasis Internet-based dan bisnis digital dalam suatu perekonomian 
dan masyarakat adalah kontribusinya pada kesejahteraan sosial. Dalam kasus suksesnya sektor 
swasta komersial seperti Zomato keuntungan yang diperoleh pada kedua hal tersebut adalah 
nyata dan menarik. Akan tetapi, ada juga variasi yang besar atas target-target atas inisiatif yang 
lebih kecil yang muncul untuk melayani berbagai komunitas yang ada dan berbeda dan tidak 
mungkin dilakukan melalui media selain Internet. Salah satu contoh adalah website Kanaja, 
diluncurkan pada akhir tahun 2009 oleh Karnataka Chief Minister, menjadi repositori dan sumber 
pengetahuan elektronis dalam bahasa Kannada untuk seluruh diaspora Kannada. Karnataka 
merupakan rumah bagi sektor IT pusat di India, Bangalore. Di awal tahun 1991 Bangalore 
menciptakan Software Technology Parks dan Electronic City dan hari ini akun di kota tersebut 
mencapai sepertiga dari seluruh layanan ekspor IT dari India. Sejalan dengan penetapan 
pemerintah nasioanl akan National Knowledge Commission (NKC) di tahun 2005, pemerintah 
pusat Karnataka menciptakan Karnataka Knowledge Commission di tahun 2008 dengan visi 
transformasi negara menjadi masyarakat yang giat.22 

Kannada merupakan bahasa yang dipergunakan oleh 40 juta penduduk di Karnataka dan 
sekitarnya. Situs ini, dibangun dalam hitungan bulan oleh IIIIT - Bangalore, merupakan portal 
bergaya Wikipedia dengan kontribusi dari para sarjana, tenaga ahli dan spesialis dari berbagai 
subyek mulai dari bahasa sampai sastra, ilmu pengetahuan dan teknologi sampai pertanian 
dengan titik tekan pada mendukung bahasa Kannada dan disajikan untuk semua masyarakat, 
termasuk untuk mereka yang berada di wilayah pedesaan dan terpencil, namun memiliki sebuah 
kesempatan yang sama untuk mengakses informasisecara online.23  

Apa yang membuat proyek portal Kanaja.in – dan yang lainnya yang serupa di seluruh dunia – 
menjadi sangat menarik, dan saat ini didukung oleh kemampuan Internet, dengan  menyatukan 
tiga elemen yang ada:  

1. Dukungan teknis bagi para arsitektur, dalam hal ini dari International Institute of 
Information-Bangalore – termasuk ruang penyimpanan, pengarsipan dan pertumbuhan 
berkelanjutan– dari situs tersebut dan pengembangan lebih lanjut (khusunya untuk versi 
bergerak);  

2. Inovasi dalam hal konten, layanan, kerjasama lintas jaringan dan adanya interaksi media 
sosial dan,  

                                                           
22

 Karnataka Jnana Aayoga (2013), “Jana Sampada: A Report to the People of Karnataka on Transforming Karnataka into a 
Vibrant Knowledge Society”, http://jnanaayoga.in/images/jnanasampada-final.pdf  
23

 Karnataka Jnana Ayoga (2012), “Kanaja”, http://jnanaayoga.in/index.php/resources/archives/12-projects/62-kanaja  

http://www.kanaja.in/
http://jnanaayoga.in/images/jnanasampada-final.pdf
http://jnanaayoga.in/index.php/resources/archives/12-projects/62-kanaja
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3. Penggunaan elemen-elemen tersebut untuk mencapai diaspora yang berbicara dengan 
bahasa Kannada. 

Pertanyaannya adalah, bagaimana untuk mendorong nilai, penggunaan dan pada akhirnya 
keberlanjutan. Dan inilah yang menjadikan Kanaja.in saat ini menemukan jati dirinya.  

Keberlanjutan 

Pendanaan untuk portal berasal dari pemerintah pusat Karnataka dalam dua tahap, sementara itu 
pengelolaan dan operasional diserahkan pada pihak swasta. (Pengaturan ini mungkin akan 
berubah pada bulan Juli 2015 dimana tanggungjawab akan situs tersebut akan diserahkan pada 
Department of Kannada and Culture-Kementerian Kebudayaan Kannada.) Meskipun Kanaja.in 
merupakan salah satu dari website yang paling banyak dilihat di Kannada tetapi jika dilihat dari 
total pengguna Internet, secara keseluruhan penggunaannya masih  dinilai rendah. Pertanyaan 
yang muncul adalah, dari sisi keberlanjutan dilihat dari sudut masyarakat, seberapa besar nilai 
yang ditawarkan portal tersebut kepada penduduk? Juga, bagaimana seharusnya nilai-nilai 
tersebut didefinisikan dan diukur: Dalam hal log-in dan jumlah klik? Atau dalam hal yang lebih 
dapat didefinisikan secara kebudayaan dan sosial?  

Jumlah pengguna yang sedikit dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Isinya mungkin tidak cukup 
menarik, meskipun bersifat eksklusif dan tidak ada pada website-website lainnya. Jelas bahwa, 
tidak ada link antara kanaja.in dan website e-pemerintah yang juga berarti tidak cukup banyak 
penduduk yang mengetahui keberadaan website ini, dan lompatan umpan balik yang dapat 
membangun nilai dan penggunaan tidak ada; atau, karena situs tersebut belum dibangun untuk 
perangkat bergerak, banyak orang yang mungkin tidak dapat mengakses situs tersebut, atau 
mereka mengaksesnya secara konvensional.  

Tidak seperti Wikipedia yang sebenarnya, kontribusi Kanaja.in sebagian besar dikerjakan dan 
direview oleh editor, dan kurang dari 10% merupakan review kiriman sukarela.24 Ada beberapa 
alasan mengapa portal milik pemerintah ingin memastikan akurasi dan legalitas dari posting-
posting yang ada di dalamnya, sebagaimana keamanan dari link itu sendiri, tetapi hal tersebut 
beresiko pada menurunnya interaksi dengan para pengguna. Kurangnya fitur dari media sosial 
saat ini, dan perlunya kontrol editorial yang berimbang dengan pengguna dalam hal isi, juga dapat 
menurunkan jumlah pengguna, khususnya diantara para pengguna berusia muda. Semua hal 
tersebut merupakan isu-isu yang saat ini diakui sedang dihadapi oleh administrator dan perlu 
untuk segera diselesaikan agar situs tersebut dapat berkelanjutan.  

Langkah Berikutnya 

Jadi apakah yang dapat membuat sebuah situs yang ditawarkan pada komunitasnya sendiri dan 
informasi yang diaspora dalam bahasa Kannada? Dengan satu kata: inovasi. Dari sisi akses, satu 
inovasi telah dilakukan yaitu pada software untuk layar baca dengan adanya terjemahan bagi 
mereka yang mempunyai kesulitan membaca. Pengembang, T.S. Shreedhar, memenangkan 
sebuah penghargaan senilai INR25,000 untuk hasil kerjanya yang sekarang diabadikan dalam versi 
bergerak.25 Sebuah portal-suara adalah merupakan ide lainnya yang sedang didiskusikan dengan 
IIT-B. Akan tetapi pengembangan yang terpenting adalah membuat akses dalam perangkat 
bergerak karena dengan cara itulah sebagian besar penduduk mengakses website. Selain itu, 
sebuah portal umum seharusnya mengintegrasikan beberapa layanan yang relevan. Dan, 
sebagaimana telah disebutkan di atas, mengintegrasikan berbagai elemen dari media sosial 
adalah hal yang penting.  

                                                           
24

 Email communication from Prof. Rajagopalan, IIT-B (23 February 2015) 
25

 V. Annad (2011), “Kannada Knowledge Portal, Kanaja, Now Speech-enabled, Thanks to Work of Visually -challenged 
Shreedhar”, http://www.indiatechonline.com/it-happened-in-india.php?id=517  

http://www.indiatechonline.com/it-happened-in-india.php?id=517
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Kata Kunci 

• Tantangan pertama dari sebuah situs komunitas adalah menyajikan keunikan dalam hal 
bentuk informasi yang ada atau dalam hal agregat informasi atau bagaimana informasi 
tersebut disampaikan. Meskipun, keunikan tersebut, seperti informasi yang disampaikan 
dalam bahasa lokal, mungkin diperlukan tetapi menjadi tidak cukup untuk dapat menarik 
sejumlah pengguna. 

• Apabila situs tersebut memasukkan elemen media sosial untuk mendorong pengguna 
secara aktif, dan layanan dari nilai sesungguhnya yang diberikan yang dapat 
meningkatkan kesejahteraan dan dapat diintegrasikan dalam arsitekturnya, seperti 
informasi dan layanan dalam bidang pertanian, kesehatan, pendidikan, rumah tangga, 
dan lainnya, termasuk di dalamnya link dengan layanan e-pemerintah, yang pada 
akhirnya pengembangan-pengembangan tersebut dapat menjadi sebuah contoh yang 
sangat menarik dari sebuah website portal komunitas yang dibangun secara 
berkelanjutan untuk melayani masyarakat. 

• Sampai saat ini, portal-portal komunitas mendapatkan manfaat dari media sosial tentang 
arti pentingnya partisipasi; yang pada akhirnya perlu untuk dikenali terkait standar atas 
perilaku baik dan menghindari penggunaan ilegal dari situs tersebut yang hanya akan 
menambah beban pada portal tersebut.  

• Sebagian besar orang semakin sering mengakses layanan website melalui perangkat 
ponsel, menunjukkan pentingnya platform layanan melalui perangkat bergerak. Situs 
komunitas seperti Kanaja.in juga akan mendapatkan manfaat dengan mengadopsi 
teknologi mutakhir dalam hal akses. 

• Inovasi dengan menghadirkan bahasa lokal pada bacaan di layar bagi orang-orang 
dengan kesulitan membaca akan mendorong lebih banyak kreasi dan harus lebih 
didukung. Memperluas layanan melalui perangkat aplikasi bergerak merupakan hal yang 
logis dan masuk akal pada langkah pertama. 

  



 

20
 

Rekomendasi 

1. Ekonomi Internet India akan terus 

bertumbuh karena pasar domestik di 

India dan terus meningkatnya 

kelompok pendapatan kelas menengah 

menunjukkan adanya skala ekonomi 

dan pembangunan berkelanjutan; 

bertumbuhnya ekosistem diantara 

negara merupakan kunci untuk 

menikmati nilai keekonomisan secara 

lebih luas dan keuntungan sosial dari 

Internet karena hal ini memungkinkan 

pergeseran pada ekonomi digital. 

2. Akan tetapi, potensi dari pasar India 

untuk pengusaha produk-produk dan 

jasa layanan digital adalah sangat besar 

dan masih banyak yang belum 

dimanfaatkan. Sebuah kebijakan yang 

kuat harus didorong diatas komitmen 

adanya Digital India untuk memastikan 

akses broadband yang luas pada tingkat 

harga yang masuk akal, terutama untuk 

nirkabel dan akses perangkat bergerak.  

3. Menempatkan soft infrastructure untuk 

update hukum dan peraturan yang ada 

yang mengatur hal-hal kritis seperti 

perlindungan data dan hukum privasi, 

IPRs, standar awan, dll., sebagai bentuk 

dukungan adalah sama pentingnya 

untuk kejelasan atas beberapa 

peraturan yang berlaku saat ini. 

4. Lebih lanjut, komitmen atas Digital 

India untuk menyederhanakan dan 

mempercepat proses registrasi bisnis 

dan mengurangi biaya-biaya transaksi 

yang berkaitan dengan pemerintah 

merupakan langkah positif yang 

diperlukan segera dan perlu 

mendapatkan perhatian khusus. 

5. Tujuan dari kebijakan “net zero import” 

di tahun 2020, sebagaimana disebutkan 

dalam Digital India, harus dikejar 

dengan cara-cara non-proteksionis 

dengan mendorong pertumbuhan 

Internet dan ekosistem digital di India 

untuk mengurangi ketergantungan 

antar wilayah yang terkonsentrasi 

seperti di Bangalore. Partisipasi asing 

untuk memberikan penawaran baik itu 

berbentuk modal maupun tenaga ahli 

harus didorong dan bukan dihambat 

karena dapat membantu mempercepat 

proses digitalisasi. 

6. Menjadi mendunia dengan 

meningkatkan banyak kisah sukses di 

pasar domestik sudah terjadi 

sebagaimana contoh kasus yang 

diilustrasikan oleh Zomato. Faktor 

utama dari sebuah perusahaan Internet 

adalah kemampuan untuk menetapkan 

skala ekonomi. Pelajaran ini perlu 

disebarluaskan. 

7. Sosial dan layanan komunitas juga 

sedang bergeser melalui penggunaan 

Internet, akan tetapi membuat model 

yang tepat agar dapat berkeberlanjutan 

adalah kata kunci, sebagaimana 

diilustrasikan dalam Kanaja.in, 

khusunya saat inisiatif didorong oleh 

lembaga umum yang mungkin 

kekurangan keahlian dan kapasitas. 

8. Pengembangan kapasitas akan sangat 

diperlukan diantara sektor publik, 

terlepas dari apakah model yang 

dipergunakan di masa mendatang 

adalah milik pemerintah, outsource, 

ataupun kemitraan pemerintah-swasta. 

Sebagai contoh, model outsource masih 

memerlukan pejabat pemerintah untuk 

memahami aturan dan perlunya 

insentif, dan harus memiliki kapasitas 

untuk melakukan monitoring dan 

evaluasi.   

http://www.kanaja.in/
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E-commerce di Indonesia Memimpin Ke Arah 

Adopsi Digital  

Ekonomi Internet di Indonesia masih kecil saat 

ini, sekitar 1.6% dari GDP,26 tetapi mempunyai 

potensi untuk bertumbuh secara cepat dan 

menjadi nomer 3 terbesar di Asia. Pengguna 

Internet telah mencapai angka mendekati 80 

juta dan diperkirakan akan melebihi 100 juta 

pada tahun 2016.27 E-commerce hanyalah 

merupakan suatu permulaan untuk lepas 

landas dengan penjualan retail secara online 

yang masih menempati persentase yang kecil 

dari nilai total retail, meskipun e-payment 

diestimasi akan mencapai nilai fantastis 

IDR7.7 miliar per hari (USD652 juta) di tahun 

2014 oleh Bank Indonesia.28 Percepatan ini 

telah diantisipasi. 

Faktor pendorong terjadinya pergeseran 

tersebut ke arah transaksi online meningkat 

seiring dengan meningkatnya jumlah 

masyarakat berpendapatan menengah di 

Indonesia, diantisipasi akan mendekati 50% 

dari total populasi yang mencapai lebih dari 

250 juta jiwa pada tahun 2020, dengan 

pendapatan di atas USD3,000 per tahun.29 

Faktor pendorong jangka panjang adalah 

demografi di Indonesia. Mayoritas populasi 

                                                           
26

 Redwing (2014), “How does Indonesia compare with 
others in Asia”, http://redwing-asia.com/market-
data/regional-comparisons/    
27

 Statista (2015), “Number of Internet users in 
Indonesia from 2013 to 2018 (in millions)”, 
http://www.statista.com/statistics/254456/number-of-
internet-users-in-indonesia/  
28

 L. Cosseboom (2014), “Would PayPal’s Presence in 
Indonesia Speed up Natural Selection?”, 
https://www.techinasia.com/indonesia-epayments-
paypal-doku/  
29

 Quora (2013), “Southeast Asia: How Big is Ecommerce 
in Indonesia, and what are the Most Common Payment 
and Delivery Systems?”, 
http://www.quora.com/Southeast-Asia/How-big-is-
ecommerce-in-Indonesia-and-what-are-the-most-
common-payment-and-delivery-systems  

berusia di bawah 40 tahun, dengan 

persentase lebih dari 20% penduduk berusia 

15-25 tahun, dan sepertiga penduduk 

Indonesia berusia kurang dari 15 tahun.30 

Populasi penduduk perkotaan melebihi 50% 

dan terus meningkat dengan rata-rata 2.5%. 

Saat ini, sebagian besar permintaan akan 

retail secara online berasal dari daerah 

perkotaan di pulau Jawa, tetapi perusahaan-

perusahaan e-commerce saat ini mulai 

melihat adanya peningkatan permintaan retail 

online dari luar pulau Jawa.  

E-Commerce dan Peraturan 

“Pertumbuhan [transaksi online] mencapai 

300% lebih cepat daripada transaksi 

reguler dengan menggunakan uang tunai 

dan peraturan yang ada sekarang menjadi 

sangat krusial, menyusun peraturan telah 

menjadi prioritas bagi Kementerian 

Perdagangan saat ini” 

– Menteri Perdagangan - Muhammad 

Lutfi31 

Sejak tahun 2014 telah ada pola baru yang 

diciptakan, untuk mempercepat ekonomi 

Internet untuk memberikan manfaat bagi 

perekonomian Indonesia secara lebih luas, 

untuk investasi, penciptaan lapangan kerja 

dan perdagangan. Dorongan umum untuk 

perubahan itu adalah sangat jelas yaitu 

                                                           
30

 CIA World Factbook (2014), “Indonesia”, 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/id.html  
31

 Jakarta Post (2014), “Minister Vows to Finish E-
commerce Implementation Regulations”, 
http://www.thejakartapost.com/news/2014/03/19/mini
ster-vows-finish-e-commerce-implementation-
regulations.html  
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menghilangkan semua hambatan pada pasar 

e-commerce. Hambatan-hambatan itu masih 

akan terus diperhatikan apakah akan 

dihilangkan, sebagai contoh adanya 

persyaratan bagi perusahaan-perusahaan e-

commerce yang beroperasi di Indonesia untuk 

menggunakan nama gTLD .id.32  

Beberapa perusahan lokal  telah mencapai 

jumlah yang signifikan dan telah memulai 

bisnis online. Pada C2C: antara lain Kaskus, 

OXL (sebelumnya TokoBagus), Berniaga, 

Tokopedia, dan Bukalapak; di B2C: Bhinneka, 

Tiket, Blibli, LakuBgt, dan Onigi, termasuk juga 

situs milik perusahaan penerbangan, telcos, 

toko-toko besar, dan lain-lainnya; sementara 

itu di B2B: Indonetwork dan Indotrading 

adalah merupakan dua contoh perusahaan 

yang mulai berkembang. Masing-masing 

perusahaan menciptakan ekosistem 

pendukung untuk dapat memenuhi 

pengiriman. Sebagai contoh, Dinomarket.com 

memulai bisnis dengan menawarkan barang-

barang yang dijual secara online di wilayah 

diluar Pulau Jawa. Sementara itu ada sekitar 

dua puluh perusahaan yang menawarkan 

solusi pembayaran sebagai pemain utama. 

Jelas, banyak perusahaan lokal yang bertahan 

di bisnis ini dan sebagian lagi masih terus 

berkembang. 

Hal yang juga menarik adalah peran positif 

yang diminkan oleh perusahaan asing yang 

memasuki pasar melalui pola kemitraan. 

Sebagai contoh adalah dalam B2C termasuk 

Lazada Indonesia dan portal elektronik 

Lamido, keduanya dengan dukungan 

                                                           
32

 Many in the local e-commerce community in 
Indonesia would prefer the option to use gTLDs which 
offer them greater exposure to overseas markets. See, 
for example, the comments by William Tanuwijaya, 
founder of Tokopedia in E. Lukman (2013), “Is the 
Indonesian Government Hurting or Helping the E-
commerce Industry?”, 
https://www.techinasia.com/indonesian-government-
hurting-helping-ecommerce-industry/  

perusahaan dari Jerman, portal busana Zalora 

dengan modal ventura dari Rocket Internet, 

Rakuten Belanja Online didukung oleh 

perusahaan e-commerce Jepang Rakuten, 

Groupon Indonesia sebagai bagian dari 

jaringan global Groupon, dan portal-portal 

C2C Qoo10 Indonesia dan Elevenia dengan 

dukungan Korea Selatan, bersama dengan dua 

mitra eBay dengan Telekom Indonesia 

(Plasa.com dan Blanja.com) dan juga dengan 

Qoo10. Selain itu, situs-situs global e-

commerce seperti Amazon.com, eBay, Alibaba 

dan situs-stis populer lainnya.33 Kenyataan 

bahwa, masuknya mitra asing tidak 

menunjukkan hasil nol. Kehadiran mitra asing 

membantu untuk menstimulasi ketertarikan 

dengan adanya toko-toko dan konsumen di 

pasar, dan memberikan tahapan awal dari 

suatu pengembangan, kompetisi yang terjadi 

ini dapat membantu pasar untuk terus 

bertumbuh pada saat yang diperlukan. 

Internet adalah sesuatu yang mendunia, 

tetapi pasar e-commerce di Indonesia telah 

dimulai secara lokal. Meskipun, sebagai studi 

kasus yang diilustrasikan dalam Doku, hal ini 

hanya masalah waktu sebelum perusahaan-

perusahaan Internet di Indonesia mulai 

melakukan penetrasi di pasar asing. 
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 For a full list see Alexa (2015), “Top Sites in 
Indonesia”, 
http://www.alexa.com/topsites/countries/ID  
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Kasus: Doku 

Doku, adalah sebuah perusahaan e-payments e-commerce di Indonesia yang memulai bisnis di 
tahun 2007, dimana pada tahun 2015 telah menjadi salah satu perusahaan utama dalam ekonomi 
Internet di Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam TechInAsia sebagai “merk teratas untuk sistem 
pembayaran online di negara kepulauan”34 Bertumbuh dari kurang dari 20 pekerja menjadi sekitar 
160 orang, dengan penghasilan transaksi mencapai IDR2.5 trilyun sampai IDR6.8 trilyun(USD190 juta 
sampai USD522 juta) di akhir tahun 2014. 

 

Doku dimulai oleh COO Nabilah Alsagoff dan koleganya setelah kejadian bom Bali dan adanya mood 
nasional untuk menunjukkan ketahan pangan dan masa depan bangsa Indonesia. Setelah 
bereksperimen dengan sebuah portal untuk turis, Doku melihat perlunya sebuah opsi pembayaran 
e-payments di pasar e-commerce di Indonesia yang mulai bertumbuh. Dengan nama sebenarnya 
adalah NISA Pay, produk pertama yang diintegrasikan pada sistem pembayaran untuk transaksi 
korporate B2B yang mampu memproses semua tipe pembayaran, mulai dari kartu debit dan kredit 
dan transaksi PayPal sampai pada transfer bank. Nasabah pertama berasal dari sektor penerbangan 
dan asuransi, tetapi terus berkembang sejak Doku melakukan ekspansi sehingga nasabahnya 
meliputi toko-toko dari berbagai industri, seperti properti, makanan dan minuman dan transportasi.  

Produk unggulan ini tetap merupakan sumber penghasilan utama saat ini, tetapi Doku telah 
meluncurkan dua produk tambahan di wilayah dengan penghasilan yang tumbuh cukup cepat: Doku 
Wallet dan Doku MyShortCart.  

• Jumlah pelanggan Doku mencapai 100,000 pada Desember 2014 dan 150,000 pada tiga 
bulan berikutnya. Menurut Doku, pasar utama untuk Doku Wallet adalah penduduk yang 
berusia 18-40 tahun, mahasiswa, pekerja baru dan keluarga di daerah perkotaan. 

• Doku MyShortCart menyasar pasar SMEs (dibandingkan mikro-SMEs). Dengan tandatangan 
keikutsertaan dalam Doku, toko-toko tersebut tidak perlu menjalankan operasional toko 
secara online; mereka hanya perlu mendaftar di Doku dan solusi pembayaran secara 
otomatis bisa diakses oleh para pelanggan toko tersebut. Ini merupakan pembeda bagi 
Doku dalam menarik toko-toko SME dan jumlahnya terus bertumbuh hingga tiga kali lipat 
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 Doku (2015), “Nabilah Alsagoff and the Story Behind DOKU, Indonesia’s Epayments Pioneer”, 
http://dokupay.com/demo/dokunewsroom/index.php?post=nabilah-alsagoff-and-the-story-behind-doku-indonesiars-
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dalam 12 bulan terakhir. Pendorong pertumbuhan dari Doku adalah meningkatnya 
penggunaan kartu pada pasar yang telah matang, dan perlunya alat pembayaran yang aman 
sejalan dengan rekonsiliasi transaksi yang dilakukan.  

Doku memberikan contoh yang baik atas tumbuhnya kematangan pasar pasar e-payments dan e-
commerce di Indonesia, dimulai dari sangat mendasar tetapi bertumbuh sangat cepat. Sejalan 
dengan ekspansi Doku dari B2B menjadi B2C semakin banyak konsumen ingin menggunakan 
perangkat bergerak dan toko-toko yang bekerjasama dengan Doku sudah mengadopsi hal ini. Dalam 
hal ini Doku juga memfasilitasi jangkauan pelayanan untuk transaksi toko-toko di luar negeri untuk 
pasar Indonesia dengan pembayaran mata uang lokal.  

Doku saat ini sedang menjajaki pertumbuhan bisnis di pulau-pulau diluar Jawa dimana perusahaan-
perusahaan melihat adanya potensi yang sangat besar. Doku juga mulai berekspansi ke pasar luar 
negeri dengan membangun kemitraan pertama dengan Air Nuigini, sebuah perusahaan penerbangan 
nasional dari Papua Nugini.  

Perubahan yang terjadi saat ini pada peraturan perbankan akan mendorong pertumbuhan m-
payments sejalan dengan dibukanya kran sistem pembayaran ini. Fitur penting yang dimiliki oleh 
Doku adalah e-payment luar negeri yang dikelola melalui Indonesia. Hasilnya, peraturan yang 
berlaku saat ini tidak menghambat Doku, termasuk manajemen pembayaran kepada toko-toko 
asing.  

Kata Kunci 

• Sebuah desain yang baik, target yang tepat dan strategi bisnis yang fleksibel dalam ekonomi 
Internet dapat membangun sebuah kesuksesan yang sangat cepat dalam perekonomian 
yang baru tetapi dengan pangsa pasar yang terus berekspansi 

• Reliabilitas dan keamanan tetap merupakan fitur penting yang mendorong tumbuhnya e-
payment dan e-commerce, karena bisnis ini memang memerlukan kepercayaan untuk dapat 
dijalankan 

• Sebuah model bisnis yang mampu menghilangkan semua hambatan untuk memasuki pasar 
SMEs adalah sangat sesuai dengan pangsa pasar Indonesia 
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M-payments dan B2C 

Saat ini terdapat hampir 20 perusahaan 

spesialis e- dan m-payments telah mulai 

beroperasi. Sejalan dengan adanya provider e-

payment, sebagai contoh, bank online dan 

pembayaran melalui websites KlickBCA, 

bankmandiri.co.id, bni.co.id, dan pembayaran 

lainnya seperti Doku, iPaymu, iPay88, 

Veritran, IndoMog, Ayopay, Coda Payment, 

dan juga perusahaan-perusahaan global 

seperti PayPal, AliPay, dll. Operator perangkat 

bergerak menawarkan produk m-wallet 

mereka dan pembayaran SIM dan layanan 

transfer. Dengan bertumbuhnya persentase 

pembayaran online yang dapat dilakukan 

melalui perangkat bergerak, beberapa 

perubahan pada peraturan yang ada sangat 

diperlukan. 

Adanya pembatasan-pembatasan pada 

penggunaan perangkat bergerak untuk 

melakukan pembayaran online dengan 

keharusan agar pembayaran ini dikaitkan 

dengan bank-bank besar atau dalam 

penggunaan transfer melalui SIM card. 

Penggunaan m-wallets dahulu cukup sulit 

karena adanya pembatasan-pembatasan 

dalam cash-in dan cash-out melalui agen, 

tetapi adanya amandemen atas peraturan e-

money di tahun 2014 telah merubah hal 

tersebut. Bank Indonesia telah melonggarkan 

persyaratan modal minimal bagi bank-bank 

yang akan mengangkat sebuah agen, 

meskipun sebuah agen hanya dapat bekerja 

untuk satu bank saja, dan outlet cash-out saat 

ini tidak lagi memerlukan untuk memiliki ijin 

remitansi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang 

dibentuk di tahun 2013 saat ini mengatur 

masalah branchless banking, mengijinkan 

provider perangkat bergerak untuk 

menawarkan bentuk tabungan, pinjaman 

mikro, asuransi mikro dan transfer uang, serta 

telah menghapus hambatan-hambatan yang 

ada pada batas nilai transaksi per hari dan 

mengurangi persyaratan saldo minimal 

menjadi nol. Setiap dokumen sah pemerintah 

dapat digunakan untuk identifikasi untuk 

prinsip Kenali Nasabah Anda / Know-Your-

Customer (KYC), menghilangkan hambatan 

perlunya nasabah untuk sign-up. Perbaikan 

pada peraturan ini dapat membantu 

mempercepat pertumbuhan m-commerce, 

baik itu dalam hal game/permainan, 

fashion/baju, makanan, barang-barang 

elektronik, atau pasar pemesanan secara 

online. Nasabah pasar online inilah yang 

menjadi pendorong Ekonomi Internet di 

Indonesia. 
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Kasus: Blanja 

 

Blanja mulai beroperasi di tahun 2014, dan merupakan situs e-commerce di MetraPlasa. 
MetraPlasa didirikan pada tahun 2012, dimiliki bersama antara Telkom Indonesia (60%) dan eBay 
(40%). eBay telah mengumumkan minatnya untuk menaikkan kepemilikan saham sampai 49%.35 
MetraPlasa merupakan konsolidasi dari e-commerce dan media dari kedua perusahaan, yang 
bersepakat untuk memulai bisnis ini dengan Plasa.com dan menjadi Blanja.com. Di tahun 2014 
Telkom dan eBay menginvestasikan modal senilai USD14.2 juta di Blanja. Dengan kondisi pasar 
Indonesia yang masih sangat dini akan kerjasama permodalan, bermitra dengan partner 
merupakan hal yang penting untuk dapat memulai bisnis dan berkelanjutan.  

 

Blanja menyasar pangsa pasar C2C tetapi tidak menawarkan model penawaran eBay, jadi tidak 
ada tawar menawar disini, dan tidak seperti situs-situs lawan lainnya, seperti Tokopedia dan 
BukaLapak, toko-toko pertama kali harus mendapatkan ijin bisnis dahulu. Karena Blanja tidak 
mengoperasikan suatu akun escrow dengan adanya ijin bisnis diharapkan dapat membangun rasa 
percaya dari konsumen.36 Untuk menarik minat toko-toko, Blanja tidak mengenakan biaya 
maupun fee atas kerjasama maupun komisi penjualan. Pemenuhan pengiriman diluar Jakarta juga 
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 L. Cosseboom (2014), “Ebay Wants to Buy into Indonesia’s Ecommerce Race, set to Increase Shares in Blanja”, 
https://www.techinasia.com/ecommerce-indonesia-blanja-telkom-metraplasa-ebay/ 
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 E. Lukman (2013), “eBay Quietly Arrives in Indonesia Under the Name Blanja”, https://www.techinasia.com/ebay-
quietly-arrives-indonesia-blanjacom/  
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gratis untuk toko-toko dan penjual di Jabodetabek, Surabaya dan Bandung.  

Sementara itu, Blanja sudah mengklaim memiliki lebih dari satu juta produk yang dijual dalam 
situsnya dari sekitar 600 penjual, jumlah pengunjung adalah sekitar 20,000 per hari di bulan 
Januari 2015 menurut Alexa.com,37 jauh lebih sedikit dibanding pengunjung harian dari Qoo10, 
joint venture lainnya dari eBay (kerjasama dengan mitra dari Korea Selatan). Juru bicara 
perusahaan mengatakan bahwa “Saat ini kontribusi penghasilan dari e-commerce pada bisnis 
kami masih kecil, … kami mengestimasi bahwa kontribusi akan dapat mencapai 10% dalam 2-3 
tahun.”38  

Kata Kunci 

• Struktur bisnis disusun pada tempatnya, satu per satu. 

• Bagi pemula, lalu lintas feeder adalah penting. Dengan menggandeng perusahaan 
telekomunikasi ternama seharusnya dapat membantu, tetapi e-commerce bukanlah 
kompetensi utama dari perusahaan telekomunikasi. Sehingga dalam hal ini MetraPlasa 
sebagai sebuah perusahaan mempunyai kesempatan untuk berfokus pada membangun 
sebuah keahlian. 

• Telkom masih berada dalam posisi yang menguntungkan untuk mengarahkan lalu lintas 
perangkat bergerak dan mendorong m-payment, dan berada pada posisi yang baik untuk 
membantu menstimulasi toko-toko retail secara online dan membangun bagian dari 
sebuah ekosistem. 

• Pemula yang bermitra dengan asing lebih menikmati manfaat adanya ahli siap pakai, 
akan tetapi itu tidak selalu berarti akan menghasilkan pertumbuhan yang tinggi. Hal yang 
lebih penting adalah keberlanjutan. Pertumbuhan itu sendiri dapat merupakan suatu 
biaya atas ketidakberlanjutan. 

• Blanja membuka pintu potensial untuk menuju pangsa pasar global dimana ekonomi 
Internet di Indonesia berada pada posisi yang menguntungkan. 
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 Alexa (2015), “How Popular is Blanja.com?”, http://www.alexa.com/siteinfo/Blanja.com  
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 L. Cosseboom (2014), “Ebay Wants to Buy into Indonesia’s Ecommerce Race, set to Increase Shares in Blanja”, 
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Rekomendasi 

1. Klarifikasi diperlukan pada hukum dan 

peraturan yang sedang berlaku dalam 

e-commerce: apakah yang definisikan 

dari sektor publik dan swasta, dan 

cakupan dari peraturan yang sedang 

berlaku; apa saja hambatannya, jika 

ada, pada investasi asing dan peranan 

dari perusahaan asing untuk memasuki 

pasar Indonesia. Hal ini perlu dilakukan 

untuk memberikan kesempatan pada 

perusahaan-perusahaan lokal untuk 

mencari mitra termasuk dengan pihak 

asing untuk dapat berpartisipasi dalam 

bisnis online ini. 

2. Kebijakan seharusnya memprioritaskan 

kerangka kerja mendorong ekosistem 

Internet lokal, untuk mendorong 

pertumbuhan e-commerce sebagai 

sektor pemimpin untuk menuju ke arah 

ekonomi digital, dan untuk 

memfasilitasi penciptaan sektor-sektor 

tambahan, seperti produksi dan 

distribusi perangkat bergerak, atau 

ketrampilan operasional dan desain. 

3. Untuk mendorong akses dan partisipasi 

digital, akses pada perangkat yang ada 

harus tetap dibuka untuk mendorong 

adanya daya saing. 

4. Pemerintah seharusnya meningkatkan 

konsultasi dengan pihak industri secara 

lebih luas dalam perekonomian seperti 

bidang kesehatan, pendidikan, logistik 

dan lain lain. Hal ini hanya semakin 

meningkat  kepentingannya dan harus 

memasukkan aspek pengembangan 

kapasitas bagi para pejabat. 
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Pertumbuhan Ekonomi Digital di Jepang 

Kepemimpinan Jepang dalam hal konektivitas 

dan segala sesuatu yang bersifat digital telah 

lama terbangun. Infrastruktur internet di 

negara ini sangat baik dan ada dimana mana, 

dengan kecepatan sangat tinggi dan biaya 

yang paling murah di seluruh dunia. Pembuat 

kebijakan, bagaimanapun juga, terus mencari 

cara agar terlepasa dari stagnasi ekonomi 

selama dua dekade ini dan melakukan re-

galvanisasi atas daya saing kompetitif Jepang.  

Demografi sekali lagi merupakan hal yang 

penting. Jepang merupakan negara dengan 

masalah usia penduduk, dan merupakan 

negara maju pertama dimana populasinya 

terus menunjukkanpertumbuhan yang 

negatif. Dalam hal ini, faktor penting yang 

dapat mendorong efektivitas suksesnya 

transformasi adalah adanya kualitas 

pendidikan dan ketrampilan pelatihan yang 

dimiliki. Tantangan utama Jepang dalam hal 

ini meliputi: 

● Meningkatnya keperluan untuk 

memberikan ketrampilan ulang dan proses 

belajar secara terus menerus – terutama 

untuk para pekerja usia lanjut. 

● Pembagian tugas antara universitas dan 

komunitas bisnis dalam hal memberikan 

respon atas perlunya ilmu pengetahuan 

dan ketrampilan baru yang diperlukan 

pada ekonomi digital saat ini. 

● Terbatasnya kesempatan kerja bagi 

kalangan terpelajar – dan khususnya bagi 

para wanita.  

 

Menurut World Economic Forum dan OECD, 

wanita terpelajar di Jepang terus menurun. Di 

tahun 2013, terdapat sekitar 93% laki-laki 

lulusan universitas -atau sederajat yang 

bekerja di Jepang, dan sekitar 69% untuk 

wanita.39 Laporan The 2013 Global Gender 

Gap menyatakan bahwa “menutup jurang 

antara pekerja laki-laki dan wanita akan 

mendorong GDP Jepang sebanyak 16%.”40 

Pada saat yang sama, jumlah pelajar lulusan 

SMA yang memasuki dunia kampus terus 

menurun. Sekitar separuh dari penduduk usia 

18 tahun melanjutkan studinya selepas SMA 

dan melanjutkan pendidikan di universitas– 

lebih rendah daripada rata-rata negara-negara 

OECD yang mencapai 60%. Lebih lanjut, hanya 

sekitar 2% penduduk Jepang yang berusia 25 

tahun ke atas yang menempuh pendidikan 

dalam sistem pendidikan formal, sementara 

untuk negara-negara OECD mencapai rata-

rata 10%, dimana hal ini menunjukkan orang 

dewasa di Jepang jarang yang kembali ke 

sistem pendidikan formal setelah mereka 

bekerja.41 

Hal ini sebagian dikarenakan jarangnya 

dukungan dan insetif yang diberikan pada 

masyarakat agar melanjutkan pendidikan, 

terutama untuk mereka yang telah bekerja. 

Tetapi karena pertumbuhan penggunaan 

teknologi dan industri yang sangat cepat, 

orang-orang dengan ketrampilan dan 

pengetahuan baru akan semakin diperlukan, 

dan itu berarti meningkatnya kebutuhan akan 

profesional untuk melanjutkan jenjang 

pendidikan. Dengan kata lain, sistem 

pendidikan di Jepang perlu untuk 
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mengadaptasi inovasi untuk menghadapi 

perubahan demografi dan memasuki pasar 

dunia pencari kerja. 

Jepang telah menghadapi isu-isu tersebut di 

atas melalui beberapa pendekatan e-learning, 

dengan program pemerintah  “Rencana Dasar 

Kedua Untuk Mendorong Pendidikan - Second 

Basic Plan for Promoting Education” yang 

diluncurkan pada bulan Juni 2013 yang secara 

khusus menyebutkan penggunaan perangkat 

kursus terbuka dan MOOCs untuk memajukan 

kualitas pendidikan di universitas.42 Tujuan 

utama dari e-learning di Jepang adalah 

membangun Japanese Open Courseware 

Consortium (JOCW) di tahun 2005, dua tahun 

setelah Massachusetts Institute of Technology 

(MIT) meluncurkan kursus terbukanya. JOCW 

saat ini mempunyai 41 anggota, termasuk 21 

universitas yang menyediakan 3,000 kursus 

secara online.43 Kursus online ini 

menampilkan video pengajaran atau isi materi 

kursus yang dapat diakses oleh siapapun 

dengan koneksi Internet. 

Perbedaan antara kursus terbuka dan MOOCs 

adalah adanya interaksi dengan pengajar dan 

peserta kursus, termasuk di dalamnya 

pemberian tugas rumah, ujian dan penerbitan 

sertifikat kelulusan. Model bisnis mereka juga 

berbeda. OCWs dijalankan oleh universitas 

dan menetapkan target terutama pada 

pengajar dan peserta kursus. MOOCs dimulai 

di antara universitas akan tetapi kerjasama 

antar perusahaan juga mencari di MOOCs 

untuk rekruitmen dan training karyawan. 

Lebih lanjut, berbagai perusahaan ICT telah 
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 Global Statement (2014), “Targeting regional learners 
with Japanese MOOC”, 
https://globalstatement.wordpress.com/2014/10/01/tar
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 Y. Fukuhara (2014), “JMOOC: Massive Open Online 
Courses from Japan, in Proceedings of OpenCourseWare 
Consortium Global 2014: Open Education for a 
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muncul untuk membantu memfasilitasi 

pelaksanaan kursus ini. Provider MOOC yang 

terkenal antara lain Coursera, edX dan 

Udacity. Akan tetapi, sejauh ini hanya ada dua 

universitas di Jepang yang telah membuka 

kursus dan dapat diakses melalui provider 

MOOC— Tokyo University dalam Coursera 

dan Kyoto University dalam  edX—dan kursus 

MOOC hanya dalam bahasa Inggris saja. 

Untuk mendorong MOOCs di Jepang, sebuah 

kelompok universitas terkemuka dan 

korporasi di Jepang bersama-sama di akhir 

tahun 2013 akan membentuk Japan Open 

Online Education Promotion Council, atau saat 

ini lebih dikenal sebagai JMOOC. 
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Kasus: JMOOC 
JMOOC, sebagai hasil dari universitas dan korporasi di Jepang bekerja secara bersama sama untuk 
mendorong pengembangan MOOCs di Jepang, dan bukan hanya satu, melainkan dengan 
beberapa platform yang terintegrasi:  

1. Gacco, dikelola oleh NTT DoCoMo dan NTT Knowledge Square; 
2. OUJMOOC, dikelola oleh the Open University of Japan; dan, 
3. Open Learning, dikelola oleh NetLearning. 

Gacco, OUJMOOC dan NetLearning masing-masing mempunyai platform yang berbeda dan tidak 
saling tumpang tindih dalam operasionalnya. Platform Gacco dibangun dengan platform open-
source edX dan disesuaikan di beberapa bagian. OUJMOOC, dikelola oleh Open University of 
Japan, penggunaan sistem CHiLO Book yang dibangun oleh organisasi nirlaba di Jepang. Sistem ini 
merupakan mash-up dari e-textbook multimedia (iBook dan epub untuk belajar mandiri), layanan 
jaringan sosial (Facebook untuk registrasi dan komunitas belajar, dan YouTube untuk 
penyampaian melalui video), sistem manajemen pembelajaran Moodle untuk mengelola kuis dan 
daftar list, dan evaluasi dari Mozilla Open Badge. OpenLearning menggunakan platform yang 
dibangun oleh NetLearning.44 

Gacco dikelola oleh operator perangkat bergerak terkenal di Jepang NTT DoCoMo dan NTT 
Knowledge Square. Tidak mengejutkan jika kursus-kursus yang ditawarkan oleh Gacco dapat 
diakses melalui berbagai perangkat: komputer, tablet dan ponsel. Mitra dari Gacco adalah Flipped 
Learning Technologies, sebuah organisasi yang bekerja untuk penelitian dan menciptakan 
lingkungan blended learning. Mereka menawarkan ‘flipped classroom’ pada beberapa kursus 
terbukanya, secara gratis. “Flipped classroom” merupakan suatu bentuk blended learning dimana 
siswa dapat belajar isi/materi baru secara online dengan melihat video pengajaran, biasanya di 
rumah, dan yang menjadi pekerjaan rumah saat ini dikerjakan di kelas dengan pengajar yang 
kemudian menawarkan pendampingan secara lebih personal dan adanya interaksi dengan siswa, 
selain kewajiban mengajar.45 Banyak industri yang melihat hal ini sebagai gelombang kebutuhan 
di masa depan, sehingga salah satu isu yang menarik dengan Gacco adalah melihat bagaimana 
demografi yang berusia tua memberikan respon atas kursus tersebut. Pada bulan April 2014, 
sekitar 50,000 orang, terutama yang berusia antara 30 sampai  50 tahun, mendaftar untuk kursus 
di Gacco. Rencana Gacco ke depannya adalah menyediakan transkrip bagi para peserta kursusnya 
untuk tujuan karier dan sertifikat pengembangan profesionalitas.  
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NTT Shareholders Newsletter Jun 2014, Special Feature 2: Launched "Gacco," Japan's first "Massive Open Online Course" site46 

Salah satu kursus inagurasi yang diluncurkan di JMOOC disampaikan oleh Prof. Kazuto Hongo dari 
the University of Tokyo dalam sesinya “Freedom and Equality in Medieval Japan” telah 
mempunyai 6,800 pengikut. Dan dari pengikut tersebut, rata-rata berusia 47 tahun untuk laki-laki 
dan 42 tahun untuk perempuan.47 Gacco juga berminat untuk menarik para pembelajar dari 
negara-negara lain dengan menyediakan subtitle dalam berbagai bahasa.48  

Motivasi lainnya dari dibangunnya JMOOC adalah agar dapat mengumpulkan dan menganalisa 
data pendidikan melalui platform ini agar kursus-kursus tersebut dapat lebih disesuaikan dengan 
kebutuhan masing-masing peserta dan bagi para pekerja profesional.49 Dan pada akhirnya hal ini 
akan menarik untuk melihat apakah provider JMOOC akan bergerak untuk membagi data terkait 
pendidikan untuk meningkatkan kualitas isi dari materi kursus dan metode belajarnya, dan 
berkolaborasi untuk mengatasi berbagai isu yang muncul terkait dengan adanya proses akreditasi 
dan standarisasi kursus secara online, penerimaan dari lembaga pendidikan akademis terhadap 
kursus online, dan diterimanya sertifikat peserta kursus online. 

 
OUJMOOC platform powered by CCS-TIES “CHiLO Book” System50 

Kata Kunci 

• Mempelajari lessons learned dari MOOCs yang ada saat ini, JMOOC intens berkolaborasi 
dengan kalangan akademisi dan korporasi, dan berfokus pada pembelajaran seumur 
hidup sebagai bentuk pengembangan profesional untuk dapat memenuhi kebutuhan 
training dan rekruitmen bagi korporasi 

• Tanpa mengabaikan bahwa esensi dari ekonomi digital adalah aplikasi yang dapat 
bekerja secara mulus diantara jaringan yang berbeda-beda. Hal yang penting adalah 
adanya platform antara jaringan yang berbeda-beda tersebut dan adanya inter-
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operasionalitas sehingga aplikasi ini, materi pembelajaran dan data besar yang dapat 
dihasilkan akan dapat dishare dan dapat diakses yang membutuhkan. 

• Data yang terhimpun, penyimpanan dan analisis dari data dengan volume cukup besar 
tersebut dapat dipergunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mendorong 
upaya-upaya pengembangan lebih lanjut. Pendekatan-pendekatan baru untuk belajar 
dan instruksi yang diberikan, seperti adanya ‘flipped classrooms’ akan secara khusus 
memberikan manfaat pada analisis data dan dampaknya. 

Selain JMOOC, ada banyak bisnis Internet 

yang melaksanakan pembelajaran secara 

online untuk semua usia dan tingkat 

pendidikan. Sebagai contoh, Smart Education 

yang merupakan aplikasi pendidikan untuk 

usia pra-sekolah. Pengunduh aplikasi ini telah 

mencapai lebih dari 10 juta pada bulan 

November 2014.51 ClassDo, sebuah situs 

tutorial berbasis online di Jepang ditujukan 

untuk pelajar setingkat SMA yang 

menghubungkan antara pengajar dan 

muridnya pada sekitar 140 negara.52  Schoo, 

sebuah pemula MOOC yang berbasis di Tokyo 

menyediakan video live tentang pengajaran di 

Internet dengan adanya interaksi antara 

pengguna dan pengajar.53 Online Cram School 

adalah pemula baru lainnya yang 

mengoperasikan pengajaran live-streamed 

secara online untuk pelajar setingkat SMP. 

Live streaming dapat diakses secara gratis, 

tetapi jika menonton rekaman program 

pengajaran akan dikenakan biaya. Juken-

sapuri, sebuah platform pembelajaran online 

untuk pelajar setingkat dengan sekitar 1.1 juta 

pengguna, memperkenalkan serangkaian 

kelas baru yang disebut Yononaka yang 

                                                           
51

 Edmaps (2015), “Smart Education Apps Have 
Surpassed Over Ten Million Downloaded! What are the 
Reasons Behind Their Rapid Progress?”, 
http://edmaps.co/en/moocsnews/smart-education/  
52

 Edmaps (2015), “ClassDo, an Online Education Starup, 
Connects Teachers and Students Across 138 Countries 
Using Their Unique Services”, 
http://edmaps.co/en/moocsnews/classdo/  
53

 Global Statement (2014), “Targeting regional learners 
with Japanese MOOC”, 
https://globalstatement.wordpress.com/2014/10/01/tar
geting-regional-learners-with-japanese-mooc/ 

berfokus pada ketrampilan untuk abad 21 

seperti pengembangan ketrampilan 

berkomunikasi, dengan penekanan pada 

kemampuan berfikir kritis, sebagai respon dari 

reformasi pemerintah bagi universitas di 

Jepang di tahun 2013 untuk memperkenalkan 

sistem ujian baru yang akan menilai perolehan 

pelajar akan ketrampilan yang dibutuhkan di 

abad 21 dalam hal ketrampilan untuk 

penyelesaian masalah, kemampuan berfikir 

kritis dan kreatif, kolaborasi, dst.54 

Ada poin tambahan penting lainnya bahwa 

penggunaan data yang diperoleh dapat 

dipelajari secara e-learning – baik oleh praktisi 

pengajar dan sistem pengajaran yang ada saat 

ini, termasuk di dalamnya bisnis baru berbasis 

Internetyang bergeser ke sektor ini. Perangkat 

analitis dapat dipergunakan untuk 

mengumpulkan data tentang siapa para 

pelajar,apa yang mereka ketahui, apa yang 

mereka tidak ketahui, dan dimana mereka 

menghadapi kesulitan-kesulitan. Dengan 

mengidentifikasi dan menganalisis pola yang 

ada pada data pendidikan, teknologi dapat, 

sebagai contoh, menyediakan proses 

pembelajaran secara personal, menilai 

kemajuan pelajar dan menyusun panduan 

kelas, dan mengukur tingkat efektivitas dari 

materi pembelajaran. Hal-hal ini akan 

memperluas baik skala maupun cakupan 
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pendidikan yang ditawarkan di Jepang. 

Aplikasi data tersebut tentu saja tidak hanya 

terbatas pada sektor pendidikan, aplikasi ini 

akan juga diaplikasikan pada sektor-sektor 

tradisional lainnya, seperti pertanian di 

Jepang. 

Ketahanan Pangan di Jepang 

Ketahanan pangan di Jepang, makanan pokok 

adalah beras, secara tradisional telah 

bergantung pada subsidi yang diberikan pada 

para petani dan penentuan harga dikontrol 

oleh negara, tidak oleh pasar internasional. 

Satu kemungkinan dari adanya kesepakatan 

perdagangan Trans-Pacific Partnership yang 

akan membuka pasar Jepang untuk 

memproduksi beras dari luar negeri 

memunculkan pertanyaan terkait daya saing 

dan produktivitas dari pertanian di Jepang. Isu 

yang muncul selanjutnya adalah persentase 

pekerja di bidang pertanian yang terus 

menurun dari 7% lebih di tahun 1990 menjadi 

kurang dari 4% di tahun 2010 atau 2.6 juta, 

dan turun lagi hampir separuhnya dan 

menjadi 1.5 juta pada 2013, atau hanya 

sekitar 420,000 petani yang mengerjakan 

pertanian secara penuh waktu.55  

Tantangan yang muncul berasal dari negara-

negara yang mempunyai produktivitas tinggi 

dengan harga yang murah. Di Amerika Serikat 

luas lahan pertanian cukup besar dan 

didukung penggunaan teknologi maju. Lebih 

dari 70% lahan pertanian di Amerika Serikat 

mampu menjual senilai USD250,000 dengan 

penjualan melalui Internet, sementara lebih 

dari 40% petani dengan lahan yang lebih kecil 

menjual secara online, dan mereka mampu 

mengakses informasi untuk menjual hasil 

produksi mereka. Pemilik lahan yang lebih 
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luas bekerja menggunakan sensor jaringan 

dan aplikasi komputasi di awan untuk 

memonitor ladang mereka dan mengontrol 

peralatan pertaniannya seperti traktor dan 

alat penyiram. Tanda-tanda yang ada saat ini 

nampak bahwa Jepang mulai menghadapi 

ancaman tersebut. 

Sebagian besar perusahaan TI di Jepang yang 

mendesain layanan berbasis komputasi di 

awan untuk dipergunakan oleh petani adalah: 

Fujitsu yang telah meluncurkan layanan 

manajemen data pertanian, Akisai, di tahun 

2012; NEC telah mempunyai sistem berbasis 

komputasi di awan untuk memonitor kondisi 

lingkungan di greenhouses; PS Solutions, 

sebuah bentuk afiliasi dari Softbank, telah 

membangun sebuah sistem monitoring lahan 

pertanian untuk meningkatkan metode 

budidaya; dan NTT East saat ini sedang 

melakukan uji coba sistem monitoring jarak 

jauh dengan komunikasi nirkabel.56  
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Kasus: Aeon Agri Create 

"Kami tidak memilik pengalaman maupun pengetahuan untuk membantu. Akan tetapi, sebagai 
suatu bentuk bisnis, kami menempuh tahapan kurva pembelajaran, untuk mempelajari 

pengeluaran apa yang dilakukan oleh para petani selama beberapa waktu.” 

– Mr. Yasuaki Fukunaga, Presiden dari Aeon Agri Create. 

Didirikan di tahun 2009, Aeon Agri Create adalah merupakan cabang dari Aeon Group, yang 
merupakan salah satu rantai supermarket terkenal di Jepang. Aeon Agri Create mengelola 15 lahan 
pertanian meliputi lebih dari 200 hektar lahan di berbagai lokasi yang berbeda di Jepang, dengan 
penjualan hasil panen dilakukan di supermarket pusat Aeon dan wilayah sekitarnya.57 Sebagian 
besar petani di lahan Aeon melek teknologi dan merupakan profesional muda akan tetapi minim 
pengalaman dalam pertanian, tetapi Aeon Agri Create saat ini menggunakan perangkat ICT untuk 
membuat produktivitas lahan menjadi lebih mudah,pintar, dan tidak terlalu bergantung pada 
pengalaman dan insting petani.  

 
Sensors measuring temperature and humidity at a test site for Fujitsu's cloud-based farming system in Numazu, Shizuoka prefecture58 

Lahan-lahan milik Aeon menggunakan layanan komputasi di awan dari Fujitsu’s Akisai. Akisai 
dengan jaringan yang dimilikinya yang merupakan perangkat dan sensor cerdas yang terhubung 
dengan pusat data dapat menghasilkan basis data untuk keperluan operasional dan monitoring 
lahan secara harian. Petani menggunakan perangkat bergeraknya yang dilengkapi dengan GPS 
untuk menginput dan melacak pestisida dan pupuk yang dipergunakan, mendapatkan data dari 
operasional lahan, menyimpan catatan kondisi tanaman, dan dokumentasi foto dari lahan dan 
beberapa penyakit tanaman. Selain itu, sensor dapat digunakan secara rutin untuk memonitor 
cuaca dan kondisi kesuburan tanah di lahan tersebut. Alat penyiram tanaman, kipas dan pemanas 
dapat dioperasikan dengan menggunakan remote control, atau secara otomatis dapat memberikan 
respon atas perubahan panas dan tingkat kelembaban udara. Semua data tersebut disimpan, di 
analisis dan dibagikan secara real time melalui Akisai kepada 15 petani Aeon Agri Create dan juga 
ke kantor pusat. 

Sebagai contoh, analisis dari data yang dihasilkan dari proses penanaman bayam mustard di Jepang 
telah menunjukkan hasil bahwa hasil pertanian per hektar dapat ditingkatkan mencapai 33% 
apabila tingkat pencahayaan matahari dan panas yang ada digunakan untuk membasmi gulma dan 
waktu panen ditetapkan. Aeon telah mengaplikasikan data obyektif tersebut dan mendorong 
produksi yang lebih besar pada musim panen berikutnya. Menurut Fujitsu, Akisai telah membantu 
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meningkatkan kuantitas produksi dari 30% menjadi 60% dan menurunkan waktu pengerjaan 
sebesar 23% dari yang biasanya dikerjakan oleh petani dalam waktu cukup lama.59 Ketika data yang 
dihasilkan dari lahan diperolehdan diintegrasikan dengan data penjualan, produksi pertanian dapat 
disesuaikan dengan pola permintaan konsumen, sehingga selanjutnya dapat meningkatkan daya 
saing dan efisiensi dari Aeon. 

 

Aeon Agri Create uses Fujitsu's Akisai Cloud to collate and share information among its farms
60

 

Kata Kunci 

• Jepang melihat perlunya mempercepat sektor pertanian sebagai suatu strategi untuk 
menghadapi tantangan yang muncul berkaitan dengan ketahanan pangan, pengembangan 
ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja. ICTs, sebagaimana layanan di awan, jaringan 
perangkat bergerak, perangkat bergerak dan aplikasi, dan analisis data yang besar dapat 
menstimulasi inovasi dan pertumbuhan pada sektor ini. 

• Sensor jaringan tidak saja membuat hal ini semakin mudah untuk melakukan observasi, 
monitor , mengukur dan mengontrol lingkungan sekitar, data yang dikumpulkan dapat 
menyajikan informasi yang berguna untuk optimalisasi produksi pertanian, meminimalkan 
limbah (mis. dari pestisida atau gangguan cuaca lainnya), dan meningkatkan standar 
keamanan (mis. Meningkatkan logistik). 

• Organisasi-organisasi mampu untuk meningkatkan penggunaan data dan 
menginterpretasikannya secara cerdas untuk meningkatkan daya saing.  
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Rekomendasi 

Jepang menghadapi populasi berusia lanjut 

yang menunjukkan adanya isu strategis 

tentang bagaimana bisa mengadaptasi tenaga 

kerja yang sedikit dan berusia muda untuk 

menghadapi perubahan yang cepat pada 

struktur industri dan iklim perdagangan.  

1. Kepemimpinan Jepang di era industri 

digital secara global, seperti halnya 

konsumen barang elektronik, sepeda 

motor, dsb., tengah menghadapi 

kesulitan untuk dapat sejalan dengan 

kemajuan aplikasi dan konsumerisasi 

media-media sosial yang ada atas dunia 

perdagangan dan investasi. Hal-hal 

tersebut merupakan tantangan bagi 

negara yang sedang menjadi dan 

merupakan negara superpower dalam 

teknologi, tantangan akan adanya 

perubahan arah. Faktor manusia adalah 

merupakan elemn yang penting untuk 

dapat menghadapi tantangan tersebut, 

pemberdayaan manusia secara digital 

yang secara konstan mampu 

meningkatkan ketrampilan diri sendiri. 

2. Studi kasus yang diilustrasikan pada 

MOOCs menunjukkan kemungkinan 

adanya on-the-job retraining dan 

upgrading ketrampilan, dan perlunya 

untuk membuat kursus-kursus yang ada 

secara inter-operasional diantara 

berbagai platform yang ada untuk 

memaksimalkan efektivitas dan 

aksesabilitas. MOOCs dapat berjalan 

secara privat, tetapi dapat juga menjadi 

bagian dari sebuah matriks nasional 

sebagai kursus online, yang dapat 

diakses oleh penduduk segala usia 

secara luas. Mereka memerlukan skala 

ekonomi, mereka memerlukan 

pembeda secara pedagogik (online, 

kelas dan kolaborasi kelompok belajar) 

dan mereka memerlukan adanya 

mekanisme akreditasi agar dapat 

sukses. 

3. Satu hal yang penting dari ekonomi di 

Jepang secara sosial dan ketahanan 

pangan adalah sektor pertanian, 

terhambat adanya lahan pertanian yang 

sempit dan kondisi alam yang tidak 

terlalu mendukung, serta usia petani 

yang semakin lanjut. Dalam kondisi 

seperti ini adalah sangat sulit untuk 

dapat mengaplikasikan teknologi digital 

pada skala besar, sementara teknologi 

aplikasi komputasi di awan 

memungkinkan diaplikasi untuk 

mengelola lahan pertanian dan sistem 

informasi dapat dijalankan. Ini 

merupakan keuntungan yang bisa 

diperoleh dengan menarik para petani 

muda yang melek teknologi yang miskin 

pengalaman dan pengetahuan pada 

bidang pertanian. ICTs juga sedang 

digunakan untuk mempertemukan 

penjual dan pembeli secara online 

dengan kualitas yang terjaga, dan 

terkait isu kualitas adalah mengenai 

daya saing negara Jepang itu sendiri. 

Kebijakan yang ada harus mampu 

menekankan dan memfasilitasi 

pengembangan-pengembangan 

tersebut.  
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Digital Ekonomi di Korea 

Korea Selatan muncul sebagai salah satu 

negara pusat digital Asia di akhir tahun 1990. 

Rumah dari produk Samsung dengan 

penetrasi ponsel pintar yang besar, negara ini 

juga merupakan pemimpin dalam hal 

penetrasi broadband dan bit rate.61 Sebagai 

konsekuensinya, populasi di Korea cenderung 

untuk melek teknologi dan siap menghadapi 

kurva digitalisasi. Industri layanan keuangan 

merupakan suatu kasus dengan lebih dari 93 

juta akun Internet banking di tahun 2014, 45% 

diantaranya adalah berbasis ponsel pintar.62  

Akan tetapi, munculnya teknologi di sektor 

keuangan (financial-tech) mendorong 

terjadinya perubahan pada industri yang 

ditandai dengan adanya pertumbuhan yang 

lamban, regulasi yang ketat dan akses 

institusionalisasi yang bersifat relatif.63 

Pertama, pemerintah telah mengangkat 

kebijakan-kebijakan lama – mandat atas 

penggunaan ActiveX-based “sertifikat publik 

digital” untuk online banking dan transaksi e-

commerce– yang telah menghambat sistem 

pembayaran secara online di negara 

tersebut.64 Presiden Park Geun-Hye 

menyimpulkan ironi atas sistem keuangan 

digital yang berjalan mundur dengan 

menyatakan bahwa ActiveX dan sertifikat 

publik digital telah menghentikan konsumen 
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 OECD (2014), “OECD Broadband Statistics Update”, 
http://www.oecd.org/sti/broadband/broadband-
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 Etnews (2014), “인터넷뱅킹 등록자 1억명 

육박…급증하는 스마트폰 뱅킹이 성장 동인”, 
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 AsiaOne (2015), “Korea's Fintech: Boon or bane”, 
http://business.asiaone.com/news/koreas-fintech-boon-
or-bane  
64

 Wall Street Journal (2014), “Consumers Push Park to 
Pull the Plug on ActiveX” 
http://blogs.wsj.com/korearealtime/2014/03/28/consu
mers-push-park-to-pull-the-plug-on-activex/  

China dari keinginan untuk membeli barang-

barang Cheonsong Yi – sebuah karakter pada 

drama romansa terkenal dari Korea –dari mal-

mal online Korea.65 

Teknologi enskripsi atas sertifikat publik66 

pada awalnya dibuat oleh pemerintah Korea 

di tahun 1990 untuk keamanan perbankan 

dan transaksi-transaksi commerce di 

Internet.67 Sementara pada saat itu, 

kewajiban penggunaan teknologi otentikasi 

telah lama dilakukan dan telah menjadi 

hambatan atas inovasi dan pendatang asing 

untuk memasuki pasar perbankan Korea 

secara online dan juga pada e-commerce. 

Bank harus mengoptimalkan penawaran 

produk mereka secara online secara ekslusif 

melalui peramban Internet Explorer (IE), 

sementara pengguna menjadi terbiasa dengan 

adanya additional plug-ins, patch keamanan 

dan proses otentikasi rumit yang berlaku 

sejalan dengan hal tersebut.68  

Di tahun 2014 the Financial Services 

Commission (FSC) mengumumkan rencana 
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 Cheonsong Yi is a character in “My Love from the 
Star.” Merchandise from the show, including jewellery 
and clothing worn by Cheonsong Yi, triggered a wave of 
interest in purchasing various related materials through 
various online shopping malls including Taobao and 
JD.com. See 
http://china.joins.com/portal/article.do?method=detail
&total_id=14227519.  
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 The public certificate is an individual digital signature 
based on Public Key Infrastructure(PKI), for transactions 
amounting more than USD 300 
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 G. Shukla (2012), “How South Korea Became Slave to 
Microsoft Internet Explorer”, 
http://gadgets.ndtv.com/internet/news/how-south-
korea-became-slave-to-microsoft-internet-explorer-
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 BusinessKorea(2015), “ActiveX Actively Going: South 
Korean Gov’t to Repeal Active X Security Requirement”, 
http://www.businesskorea.co.kr/article/9936/activex-
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untuk menghilangkan hambatan-hambatan 

pada perusahaan-perusahaan non-keuangan 

untuk memasuki pasar, menekankan perlunya 

promosi dengan teknologi keuangan bernilai 

tinggi dan menjadi prioritas pada tahun 2015 

dengan dukungan yang diberikan oleh para 

pemula fintech dan satuan tugas yang 

dibentuk untuk mengevaluasi hukum dan 

peraturan yang sedang berlaku saat ini.69  

Pengembangan-pengembangan ini 

merupakan reaksi atas trend global dan 

identifikasi jatuhnya bisnis di Korea dan 

masyarakat Korea sendiri tidak dapat 

menikmati keuntungan penuh dari 

dilaksanakannya digitalisasi. Diseluruh dunia, 

perusahaan-perusahaan fintech terganggu 

dengan model bisnis yang ada saat ini dan 

menginginkan perubahan kerangka kerja dari 

layanan keuangan secara mendasar. Google 

Wallet, PayPal, Apple Pay, Square dan Alipay, 

semuanya merupakan contoh dari pemain 

keuangan non-tradisional yang sekarang ini 

terikat pada konsumen dan bisnis di dunia 

keuangan seperti pendanaan kelompok, 

pinjaman peer-to-peer, manajemen aset 

algoritmis, pembayaran dan investasi tematik, 

dan lain-lain. Kombinasi kekuatan dari media 

sosial, perangkat bergerak, analisa bisnis dan 

komputasi di awan saat ini terbukti berat dan 

menantang dunia perbankan sebagai benteng 

kekuatan keuangan tradisional. Mereka juga 

bertumbuh secara pesat dalam mengakses 

pasar keuangan dan perangkat keuangan yang 

dapat memberikan keuntungan bagi para 

konsumen, bisnis kecil dan masyarakat sosial.  

Jadi, selain menjadi tuan rumah bagi pasar 

ponsel pintar global merk Samsung dan LG, 

kenyataan bahwa fintech masih merupakan 

industri relatif baru di Korea telah mendorong 
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 The Korea Bizwire (2015), “Financial Regulator Vows 
to Clean out Fintech Restrictions”, 
http://koreabizwire.com/financial-regulator-vows-to-
clean-out-fintech-restrictions/32230  

perlunya dilakukan instropeksi. Sebagai 

contoh, tidak ada perusahaan di Korea yang 

berada di daftar IDC’s yang merupakan “100 

perusahaan fintech terkemuka di dunia”,70 

dan debut dari Daum-Kakao’s KakaoPay 

tertinggal beberapa tahun dibelakang AliPay. 

Sementara pemerintah melanjutkan untuk 

merangkai upaya untuk mendorong 

partisipasi bagi para pemula dan perusahaan-

perusahaan teknologi,71 telah terjadi 

kericuhan di dunia fintech sebagai bagian dari 

dunia teknologi. Sebagai contoh, peraturan 

tentang kecurangan bersifat tidak pasti, 

namun perusahaan internet terbesar di Korea, 

Daum Kakao and Naver, telah bersiap untuk 

berkompetisi secara langsung dalam 

menawarkan pelayanan perbankan.72 

Beberapa pemain industri juga melihat 

percepatan yang terjadi di negara ini atas 

ketergantungannya pada otentikasi ActiveX-

based,73 yang lebih lanjut menghambat 

adanya inovasi di fintech.  

Akan tetapi dapat juga dilihat adanya tanda-

tanda perubahan atas beberapa perusahaan 

seperti Viva Republica, 8 Percent, dan Newsy 

Stock yang sedang bergerak memacu inovasi. 

Viva Republica menyederhanakan proses 

transfer antar bank. Aplikasi transfer melalui 

perangkat bergerak Toss hanya memerlukan 

nasabah untuk mengetikkan nomer telepon 

atau nomer akun penerima dan lima digit 
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passcode untuk mengirmkan uang. Si 

penerima, tidak perlu untuk mengunduh 

aplikasi, cukup menerima link URL dimana 

uang tersebut dapat didepositokan ke dalam 

rekening. Hambatan yang masih ada antara 

lain, nilai setoran awal sebesar KRW1 miliar 

(lebih dari USD900,000) untuk perusahaan 

layanan keuangan dan proses review dari 

pemerintah yang memakan waktu cukup 

lama. Secara kebijakan dikatakan telah 

melampaui jika menimbulkan dampak buruk: 

8 persen ditunda untuk beberapa waktu oleh 

Pengawas Layanan Keuangan - Financial 

Supervisory Services dan tidak bisa 

menawarkan pinjaman P2P dan pendanaan 

kelompok melalui Internet.74 Perusahaan 

mengevaluasi aplikasi pinjaman secara online 

dan juga kualifikasi peminjam serta 

menetapkan batas kredit yang disetujui 

sekaligus tingkat suku bunga dan biaya-biaya 

atas pinjaman tersebut. Di negara lain, 

pinjaman P2P dianggap sebagai pinjaman 

yang paling menjanjikan bagi fintech.75 
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lending marketplaces went public in December 2014.  
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Kasus: Newsy Stock 

“Teknologi bukan hanya merupakan perangkat bergerak atau TI. Menetapkan nilai dan 
keuntungan pada nasabah secara individu harus menjadi inti dari fintech” 

– Moon Hongjib, co-founder dan co-CEO, Newsy Stock 

 

Didirikan di tahun 2011 oleh ayah dua orang anak, visi dari Newsy Stock adalah untuk 
menunjukkan investasi di pasar saham dengan cara memberdayakan pemula dan waktu yang 
hanya sedikit bagi para investor melalui penggunaan secara online dan platform data yang lebih 
ringan dari sisi biaya untuk mengakses dan memperluas skala dan cakupan nasabah dan investasi 
yang berbasis pada kedua sisi dari platform. 

Sementara di luar sana ada lebih dari 1,900 saham yang terdapat di Korea Stock Exchange, 
perusahaan keamanan tradisional hanya berfokus pada sekitar 500 saham, dan sebagian besar 
berfokus pada saham-saham besar dan mahal, dan sebagian besar menetapkan target pada 
investor secara institusi. Dengan kata lain, sekitar 75% dari saham-saham yang ada di bursa Korea, 
termasuk hampir semua saham bernilai kecil dan sangat kecil tidak dijamah dan tidak dianalisis. 
Informasi yang dapat diakses oleh publik, seperti yang ada dalam Analisis Data Analysis, sistem 
Retrieval and Transfer (DART) – gudang penyimpanan arsip perusahaan-perusahaan di Korea– 
cenderung menjadi sangat komplek untuk setiap individu menafsirkannya. Tujuan dari Newsy 
adalah untuk menampilkan informasi investasi yang berkualitas yang dapat diuraikan secara 
cerdas oleh masyarakat secara cepat, baik oleh investor pemula maupun individu.  

Layanan Next-Gen  

Moon Hongjib, co-founder dan co-CEO dari Newsy Stock, mempertimbangkan dirinya sebagai 
generasi pertama dari fintech di Korea. Sebagai VP dan CIO pada Daeshin Securities, salah satu 
perusahaan broker pertama di Korea, Moon bertanggungjawab atas kepeloporan Home Trading 
System (HTS) – Cybos – di Korea dan terpilih sebagai satu dari ‘50 Bintang di Asia’ oleh 
BusinessWeek di tahun 2001.76 Hongjib meninggalkan Daeshin di tahun 2011 dengan visi untuk 
membuat data berkualitas atas suatu investasi yang dapat diakses oleh semua orang. Ryan Moon, 
anak dari Hongjib dan co-CEO, juga meninggalkan pekerjaannya dalam manajemen aset di Polaris 
Securities (sekarang Yuanta Securities) untuk bergabung dengan visi yang dibangun oleh ayahnya.  
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Multi-channel Penawaran Saham Newsy  

 

Mesin galah Newsy Stock merupakan kulminasi dari mesin industri keuangan dan industri yang 
dapat memahami bagaimana cara kerjanya dari ayah-dua anak. Algoritma yang dibangun oleh 
Moon mampu memprediksi momentum saham berdasarkan lebih dari 20 faktor untuk masing-
masing saham yang ada. Harga saham kemudian dinormalkan, ditandai pada nilai persentil relatif, 
dan kemudian diranking. Sebuah portofolio dari saham-saham yang direkomendasikan akan 
dipilih berdasarkan simulasi algoritma lebih lanjut. Di tahun 2014 rata-rata keuntungan yang 
diraih portofolio ini mencapai 146%.77 

Newsy stock melihat adanya banyak ruang untuk pengembangan dan pertumbuhan. Pertama, 
layanan Newsy Rank sudah sepenuhnya otomatis, sementara layanan portofolio masih 
memerlukan intervensi manusia untuk merefleksikan intervensi atas kejadian-kejadian eksternal 
yang dapat mempengaruhi performa pasar saham tersebut. Manajemen database dan 
memastikan integritas data juga memerlukan campur tangan manusia. Kedua, perusahaan tengah 
menuju pada ekspansi ke luar negeri, dimulai dari Hong Kong dan juga Chinese pada akhir tahun 
2015.78  

Perusahaan telah mempunyai lebih dari 150,000 pelanggan, sebagian besar mereka sedang pada 
layanan uji coba. Yang menjadi ironis adalah, ditengah ambisi-ambisi tersebut, Newsy juga 
membuktikan bahwa ia mampu menjadi anugerah bagi banyak perusahaan broker yang 
sebelumnya harus memangkas komisi mereka untuk tetap dapat bersaing. Melihat semakin 
meningkatnya nasabah mereka, perusahaan broker tersebut dapat menggunakan layanan Newsy 
untuk dirinya sendiri untuk menarik investor-investor kecil. Kisum Securities, sebagai contoh, saat 
ini mampu menaikkan komisinya sampai 100% berdasarkan informasi paling berkualitas yang 
mampu mereka jual ulang dari Newsy Stock.79  

Ryan Moon sedang menjajagi peluang ke depan dengan fintech tetapi juga berharap agar 
peraturan terkait Kenali Nasabah Anda - Know-Your-Customer (KYC) bisa dilonggarkan, 
“Persayaratan temu muka (untuk membuka akun bank atau asuransi) berlaku hanya pada era 
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sebelum adanya transaksi online yang telah berlaku dimana-mana.80  

Kata Kunci 

• Pada saat Korea Selatan mengalami ketertinggalan dalam bidang fintech – karena 
banyaknya peraturan keamanan yang membatasi dan berbagai pendekatan tradisional – 
terjadilah tanda-tanda peningkatan adanya pengembangan inovasi dari para pemula 
seperti Newsy Stock dan 8 Percent, sebagaimana stalwarts internet seperti Daum Kakao, 
baik dengan gangguan maupun aspirasi globalnya.  

• Untuk alasan strategis, Korea Selatan melihat perlunya menjaga aturan yang ketat dalam 
dunia perbankan dan keuangan, terutama untuk wilayah keamanan cyber. 

• Sebagai hasil dari adanya ketidakpastian atas peraturan-peraturan yang ada, hambatan-
hambatan yang ada bagi pemberi layanan keuangan secara tradisional masih akan tetap 
ada termasuk bagi beberapa perusahaan teknologi untuk mampu mendorong bank dan 
model bisnis lainnya 

• Perlunya mendorong inovasi dan daya saing di bidang perekonomian memerlukan adanya 
agresivitas dan ketangkasan, peluang untuk dapat bertumbuh di Korea Selatan di bidang 
teknologi dapat membawa pada hasil yang sangat tinggi dan peluang untuk terus 
bertumbuh. 
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Rintisan Digital untuk Pengiriman Makanan 

Korea memiliki budaya makanan yang 

berbeda yang didukung oleh cara-cara 

bagaimana industri ini telah dibangun. Ciri-ciri 

ini merupakan suatu bukti adanya kamus kata 

yang berkaitan dengan makanan dan 

pemesanan makanan. Woisik, atau ‘eating 

out’, sebagai terminologi untuk makan siang 

atau makan malam adalah hal yang lumrah di 

banyak tempat di Korea. Restoran 24 jam 

menyajikan yasik atau ‘snack malam’ 

menghiasi jalanan di kota untuk melayani 

pelajar yang belajar hingga larut malam atau 

mereka yang pergi bar di malam hari untuk 

membeli snack.81 Baedal atau ‘pengiriman’ 

dipergunakan secara eksklusif untuk fried 

chicken, Chinese atau outlet makanan lainnya 

yang mengirimkan makanan ke pintu rumah 

pembeli.  

Satu dekade terakhir, matjib atau ‘taste-

house’ mengacu pada restoran dengan 

makanan yang enak, juga telah masuk dalam 

kosakata kamus makanan.82 Tidak ada 

padanan kata untuk matjib. Menurut  statistik 

terakhir, terdapat lebih dari 636,000 restoran 

terdaftar dan bar, yang diterjemahkan ke satu 

restoran untuk setiap 80 orang Korea.83 

Industri makanan sendiri berkontribusi 10% 

                                                           
81

 Korea Tourism Board, “Koreans’ Love of Yasik—where 
delivery is just a phone call away “, 
http://english.visitkorea.or.kr/enu/AK/AK_EN_1_4_9_4.j
sp 
82

 For example, the use of the word matjib became so 
universal to the point that the official tourism sites such 
as Visit Seoul (http://www.visitseoul.net/kr/) use the 
word matjib for restaurant recommendations, and 
foreign bloggers who blog about the foodie culture in 
Korea have started to use the word as well.  
83

 Korea Statistics (KOSIS) (2014), “Number of 
Establishments by Business Classification”, 
http://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=
DT_1K52B01&vw_cd=&list_id=&scrId=&seqNo=&lang_
mode=ko&obj_var_id=&itm_id=&conn_path=K1&path=
# 

pada GDP dengan pangsa pasar yang 

mencapai lebih dari KRW68 trilyun  (USD62 

miliar).84  

Hasilnya, persaingan sangat ketat. Dalam satu 

komplek apartemen atau tetangga blok, ada 

beberapa pilihan restoran pengiriman yang 

menyajikan makanan serupa. Sebagai contoh, 

ada lebih dari 300 franchise ayam di akhir 

tahun 2014 dan lebih dari 43,000 toko-toko 

perseorangan – setara dengan lebih dari  

8,000 dibanding restoran McDonald’s secara 

keseluruhan. 85 Banyak yang ada di industri ini 

berfikir bahwa penawaran telah sangat 

melampaui permintaan.86 Pada pasar ini, toko  

‘mom-and-pop’ dengan jumlah karyawan 

kurang dari 3 orang sangat mendominasi.87 

Umumnya mereka memiliki bisnis tersebut 

dan dijalankan oleh mereka yang berusia 40 – 

50 tahun tanpa adanya latar belakang di 

industri makanan; pensiunan yang mencoba 

mendapatkan penghasilan setelah keluar dari 

pekerjaan sebelumnya.88  
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 N. Oh (2013), “[비즈 칼럼] 외식업을 미래 

성장동력으로”, 

http://jjlife.joins.com/club/club_article.asp?total_id=12
855353 
85

 Korea Joongang Daily (2014), “Forced from Jobs, 

Retirees Enter a Game of Chicken”, 

http://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/Articl

e.aspx?aid=2996184  
86

 Korea Joongang Daily (2014), “Forced from Jobs, 
Retirees Enter a Game of Chicken”, 
http://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/Articl
e.aspx?aid=2996184  
87

 According to the Korea Statistics, 635,740 registered 
bars and restaurants in Korea hired 1,824,214 people in 
2013. 
88

 Korea Joongang Daily (2014), “Forced from Jobs, 

Retirees Enter a Game of Chicken”, 

http://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/Articl

e.aspx?aid=2996184  
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Sejak tahun 2013, ketika ponsel pintar 

menjadi sangat umum,89 penggunaannya dan 

sejumah aplikasi yang berkaitan telah menjadi 

bagian yang tidak bisa dipisahkan dari industri 

makanan. Sebuah contoh yang sempurna 

adalah inovasi digital dan melihat kembali 

sektor tradisional yang pada akhirnya 

memunculkan aplikasi pesan antar makanan, 

mengumpullkan semua menu yang ada pada 

restoran-restoran dan memfasilitasi 

pemesanan makanan oleh pelanggan dengan 

perangkat yang ada di tangan. Industri ini 

diestimasi mencapai KRW12 triyun (USD105 

miliar) di Korea, sementara pasar periklanan 

diestimasikan mencapai sepersepuluh dari 

nilai di atas, yaitu, KRW1 trilyun (USD880 

juta), dan diantisipasi akan mencapai KRW1.5-

2 trilyun di tahun 2015. Shinhan Finance 

memprediksikan bahwa pertumbuhan aplikasi 

pesan antar makanan ini mencapai 20% dari 

tahun ke tahun pada lima tahun mendatang.90 

  

                                                           
89

 As of 2013, the proportion of smartphone users in 
Korea exceeded 95%, with 73% of mobile Internet users 
connecting to the Internet through Wi-Fi and 63% 
already doing so over LTE. According to the Flurry 
Analytics, Korea is the first country in the world to have 
reached smartphone saturation. 
90

 Shinhan Finance Investment (2014), “Era of Delivery”, 
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysi
s.downpdf?report_idx=331418 

http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=331418
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=331418
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Kasus: Baedal Minjok 

 

Baedal Minjok,yang berarti “bangsa pengiriman” dalam bahasa  Korea, didirikan pada bulan Juli 
2010 oleh Woowa Brothers, sebuah pemula yang dipimpin oleh saudaranya, Bongjin Kim (CEO) 
and Kwangsoo Kim (CTO), dengan tujuan yang sederhana yaitu “mengumpulkan semua flyers 
yang dimiliki semua restoran pesan antar di Korea ke dalam sebuah perangkat bergerak.”91 Baedal 
Minjok adalah aplikasi pesan antar makanan, tidak dalam arti mengantarkan pesanan makanan 
secara sesungguhnya. Tetapi, aplikasi ini memberikan daftar menu makanan yang bisa dipesan 
dan bisa dilakukan secara gratis, sementara biaya hanya ditarik pada restoran-restoran yang ada 
pada daftar premium, dan komisi atas suatu pemesanan diproses langsung melalui aplikasi 
bergerak. Selama satu tahun beroperasi, Baedal Minjok telah menunjukkan peningkatan luar 
biasa pada jumlah daftar restoran yang diinventarisir melalui portal Internet seperti Naver atau 
bahkan layanan telepon, 114. Pada tahun 2015 aplikasi ini mempunyai daftar mencapai 150,000 
restoran dari sekitar 200,000 restoran yang ada di Korea, dengan 2.9 juta pengguna aktif dan lebih 
dari 15 juta pengunduh.92 Dalam hal penggunaan, perusahaan telah menerima 2.5-3 juta review 
dan memproses sebanyak 5.2 juta pemesanan per bulan,93 merekam 40 juta pemesanan di tahun 
2014 saja. Ini berarti dua pemesanan per rumah tangga di seluruh Korea Selatan dalam satu 
bulannya.94 

Penghasilan yang diperoleh dari iklan premium yang memungkinkan pelanggan untuk melihat 
daftar teratas dari hasil pencarian dengan nilai komisi berkisar 5.5% dan 9% pada setiap 
pemesanan. Di tahun 2015, mereka berencana untuk lebih memberikan pengalaman pesan 
dengan memasukkan pembayaran secara langsung melalui KakaoPay. 

Dengan pertumbuhan yang sangat tinggi dari Baedal Minjok menunjukkan dasar dari pergeseran 
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 The Korea Economic Daily (2011), “전국 배달 전단지 앱에 넣은 '우아한 형제들'”,  

http://www.hankyung.com/news/app/newsview.php?aid=2011071893421 
92

 Wall Street Journal (2014), “Korean Food-Order Directory Service Seeks to Build ‘Delivery Nation’”, 
http://blogs.wsj.com/korearealtime/2015/01/23/korean-food-order-directory-service-seeks-to-build-delivery-nation/ and 
interview with Hokyeong Seong, PR Manager, Woowa Brothers 
93

 Interview with Ms.Hokyeong Seong, PR Manager, Woowa Brothers, March 26, 2015 
94

 According to KOSIS, there are 17.5 million households in Korea in 2014.  

http://www.hankyung.com/news/app/newsview.php?aid=2011071893421
http://www.hankyung.com/news/app/newsview.php?aid=2011071893421
http://blogs.wsj.com/korearealtime/2015/01/23/korean-food-order-directory-service-seeks-to-build-delivery-nation/
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digital telah terjadi pada bisnis restoran selama beberapa tahun terakhir. Toko-toko Mom-and-
pop tidak hanya mulai menggunakan aplikasi sebagai alat pelengkap pemasaran mereka, tetapi 
mereka juga memperluas layanan mereka melalui aplikasi ini dan itu merupakan hal yang 
terpenting pada bisnis harian mereka dan untuk analisis strategi harian juga, untuk memonitor 
pengalaman pelanggan dan kualitas makanan yang mereka sajikan. Perubahan tersebut adalah 
nyata setidaknya dalam dua hal utama. 

Pertama, kesempatan berbisnis untuk restoran-restoran kecil telah berkembang secara dramatis. 
Sebelum adanya aplikasi pesan antar makanan, sebagian besar restoran pesan antar beroperasi di 
pasar mikro diantara tetangga dan penghuni blok. Sangat jarang toko-toko semacam itu berusaha 
mendapatkan konsumen di beberapa km jauhnya. Sekarang, semua orang mempunyai ponsel 
pintar dan jarak pengiriman dapat ditentukan. Restoran-restoran dengan konsumen yang 
memberikan review baik akan semakin naik dan menerima lebih banyak pemesanan, meskipun di 
antara toko tersebut menyajikan menu yang serupa. Kenyataannya, delapan dari 10 restoran 
terkemuka di Baedal Minjok dalam hal volume pemesanan adalah “toko-toko mom-and-pop yang 
dimiliki oleh penduduk setempat, yang dapat menyajikan makanan enak tetapi tidak tahu 
bagaimana cara mendapatkan konsumen.”95 Toko-toko ini bisa mencapai pelanggan sampai 60% 
dari pelanggan Baedal Minjok.96 

Kedua, aplikasi makanan seperti Baedal Minjok telah menggunakan keuntungan dari adanya 
kampanye dari mulut ke mulut pada pasar online. Kampanye digital tentu saja lebih murah dan 
lebih mudah untuk menunjukkan nilai sebuah mata uang. Di masa lalu restoran-restoran kecil dan 
mikro pada umumnya menggunakan flyers, panduan restoran tetangga atau memasang iklan di 
koran-koran lokal. Iklan di halaman depan koran lokal, akan menelan biaya sekitar, KRW150,000-
200,000 (USD130-180). Ditambah dengan biaya percetakan dan distribusi berarti cara pemasaran 
tersebut telah menelan biaya sekitar KRW300,000-500,000 (USD250 – 450) per bulan.97 
Penghasilan yang diperoleh dari adanya pemasaran dengan flyers sangat sulit untuk dihitung. 
Dengan biaya berbasis komisi, restoran-restoran dapat menghitung berapa banyak pesanan yang 
mereka dapatkan melalui aplikasi ini dan membuat keputusan akan efektivitas nilai sebuah mata 
uang. Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Baedal Minjok, toko-toko mom-and-pop 
menghabiskan hanya sekitar 25% di Baedal Minjok jika dibandingkan dengan apa yang mereka 
habiskan sebelumnya melalui flyers – akan tetapi keuntungan yang diperoleh menunjukkan 
pertumbuhan.98 
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 Chosun Biz (2015), “ 신유통인] 음식배달 앱시장 의 60% 장악 "주문 순간에도 재미 느끼세요" J, 

http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2015/01/20/2015012004384.html 
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 Interview with Ms.Hokyeong Seong, PR Manager, Woowa Brothers, March 26, 2015 
97

 Money Today (2011), “음식 배달, 스마트폰에서 찾아보세요”, 

http://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2011021719568158067  
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 Interview with Ms.Hokyeong Seong, PR Manager, Woowa Brothers, March 26, 2015 
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Features of Baedal Minjok App 
(L-R: Types of food, restaurant listing and customer reviews and interactions) 

Platform dan Pertumbuhan 

Tampilan muka Baedal Minjok dalam bentuk gambar kartun beragam dan menunjukkan daftar 
fitur yang sangat komprehensif. Sebagian besar menu yang ada dilengkapi dengan foto demikian 
juga dengan review terhadapnya. Pada saat seorang konsumen memilih menu, aplikasi ini akan 
menyediakan tombol untuk langsung menghubungi toko tersebut untuk pemesanan atau pesan 
antar ke alamat yang diinginkan. Pengguna juga dapat membayar makanan yang dipesan melalui 
aplikasi, dengan kartu kredit, tagihan telepon atau KakaoPay (sebuah mobile wallet yang baru saja 
diluncurkan) untuk membuat pengalaman pesan makanan bebas kerumitan. 

Perusahaan saat ini sedang berfokus pada ekspansi ke luar negeri untuk pertama kalinya. Ini 
merupakan keputusan awal pada fitur teknologi kunci yang akan membantu mereka untuk 
berekspansi ke luar negeri. Di Jepang, Baedal Minjok telah membentuk sebuah joint venture, Line 
Bros. Corp, dengan aplikasi pesan Line. Prospek untuk akselerasi regional bertumbuh dengan 
kombinasi dari skala dari operasional rumahan dan telah menarik sekitar USD35 juta dalam hal 
pendanaan dari sebuah konsorsium yang dipimpin oleh Goldman Sachs.99 

Kata Kunci 

• Ponsel pintar dan aplikasi inovasi telah terdigitalisasi dalam sektor layanan pesan antar 
makanan dan menjadi bagian dalam budaya makanan di negara selama bertahun-tahun. 
Sebelumnya sektor ini didominasi oleh pengusaha kecil dan mikro yang kurang melek 
teknologi yang hanya berdasarkan pada telepon dan flyers untuk berhubungan dengan 
konsumen. 

• Digitalisasi untuk merchan-merchan memungkinkan restoran-restoran mom-and-pop 
untuk mengelola return-on-investment (ROI) mereka sendiri untuk mendorong pangsa 
pasar, memonitor umpan balik dari konsumen dan mengontrol kualitas makanan yang 
mereka sajikan melalui ponsel pintar, tablet dan PCs. 
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 Wall Street Journal (2015), “Korean Food-Order Directory Service Seeks to Build ‘Delivery Nation’”, 
http://blogs.wsj.com/korearealtime/2015/01/23/korean-food-order-directory-service-seeks-to-build-delivery-nation/  
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Rekomendasi  

1. Membuat sebuah komitmen politis dari 

atas ke bawah adalah titik awal untuk 

mendorong industri fintech tetapi dalam 

hal ini juga dibutuhkan adanya kebijakan 

dan implementasi yang konsisten dengan 

tujuan awal yang ditetapkan.  

2. Transparansi dan proses partispatori dari 

review kebijakan dan konsultasi dengan 

sektor-sektor swasta termasuk dengan 

para komunitas para pemula akan sangat 

diperlukan untuk membangun 

kepercayaan dan mendorong partisipasi 

dari lebih banyak bisnis yang bergerak di 

bidang industri fintech.  

3. Pemerintah Korea harus belajar dari 

peraturan-peraturan yang ada 

sebelumnya di sektor keuangan sebagai 

panduan dasar. Rekomendasi atas 

penggunaan teknologi yang netral, 

mempertimbangkan biaya untuk 

keamanan dan biaya opportunity untuk 

keamanan angat tergantung pada 

peraturan-peraturan yang ada dan 

perlunya harmonisasi.  

4. Para pemula berinovasi dan mengganggu 

dengan mendorong batasan-batasan yang 

ada bukan hanya pada teknologi tetapi 

juga kebijakan yang ada. Memberikan 

iklim dimana para pemula dapat 

bereksperimen dan berinovasi tanpa 

merasa takut dihukum atau bisnis mereka 

akan ditutup, menjadi sangat penting 

untuk diperhatikan.  

5. Membuka kesempatan untuk 

memberikan layanan berbasis lokasi dan 

pembayaran secara digital yang sejalan 

dengan pasar internasional untuk 

menahan bangsa Korea akan memberikan 

kesempatan bagi perusahaan-perusahaan 

di Korea di bidang fintech atau bisnis 

melalui aplikasi pesan antar makanan 

untuk berekspansi ke luar negeri.   



 

50 
 

Digital Economy Yang Baru Tumbuh di 

Vietnam 

Pada tahun 2014 telah ada lebih dari 40 juta 

pengguna Internet di Vietnam (44% dari 

populasi).100 Sebagaimana terjadi di banyak 

negara yang sedang berkembang di Asia, 

ekonomi Internet banyak didorong oleh 

adanya e-commerce, game-game online, 

layanan content Internet, media sosial dan 

iklan-iklan online.101 Pada setiap kasus berikut 

ini, sebuah ekosistem yang menunjang harus 

dibangun disekitarnya. Di Vietnam juga ada 

peraturan yang menghambat terkait aturan 

dibidang penggunaan dan layanan Internet, 

termasuk di dalamnya jejaring sosial, 

permainan bergerak, over-the-top services dll.  

Vietnam telah bertumbuh secara cepat 

menjadi salah satu negara paling mobile di 

planet ini, dan sangat krusial untuk 

pengembangan Internet, di Vietnam telah 

dilakukan investasi untuk jaringan 3G yang 

setara dengan infrastruktur untuk telecom di 

beberapa negara maju, menawarkan 

kecepatan sampai 42Mbps.102 Dengan 3GB 

data mobile hanya memerlukan biaya sekitar 

USD10, kurang dari 5% dari penghasilan, dan 
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 Viet Nam News (2012), “Viet Nam Ranks in World’s 
Top 20 Nations For Internet Use”, 
http://vietnamnews.vn/Economy/228605/viet-nam-
ranks-in-worlds-top-20-nations-for-internet-use.html 
and ITU (2014), ITU World Telecommunication/ICT 
Indicators database, Fixed (Wired)-Broadband 
Subscriptions, Wireless-Broadband Subscriptions, 
Percentage of Individuals Using the Internet. 
101

 VietNamNet Bridge (2014), “VN’s Internet Company 
Valued at US$1 billion”, 
http://english.vietnamnet.vn/fms/science-it/109179/vn-
s-internet-company-valued-at-us-1-billion.html  
102

 Vietnam News Agency (2014), “VN Mobile Carriers 
Boost 3G in Lieu of 4G Launch”, 
http://vietnam.vnanet.vn/vnp/en-
us/13/102429/news/vn-mobile-carriers-boost-3g-in-
lieu-of-4g-launch.html  

ini sangat mudah diakses.103 Sementara tidak 

semua orang di Vietnam dapat memiliki 

komputer, tetapi hampir semua orang 

memiliki ponsel, dan semakin banyak yang 

menggunakan ponsel pintar.104  

E-Commerce dan Pembayaran 
Online  

Peranan utama dari e-commerce dalam 

mentransformasikan ekonomi di Vietnam 

telah menunjukkan keberadaannya. 

Perputaran e-commerce untuk B2C di 

Vietnam hampir mencapai USD3 miliar di 

tahun 2014, atau setara dengan lebih dari 2% 

dari penjualan retail di negara tersebut, 

dengan pengeluaran konsumen secara rata-

rata mencapai USD145 secara online.105 

Meskipun uang tunai masih merupakan raja 

dan 64% dari konsumen online memilih untuk 

membayar dengan uang tunai, sebesar 47% 

dari mereka menyatakan siap untuk 

menggunakan pembayaran melalui e-wallets, 

dan 14% menggunakan online banking.106 

Menggarisbawahi kisah sukses dari e-

                                                           
103

 GMGC (2014), “Vietnam’s Mobile Game Market: 
Good News for Developers”, 
http://site.gmgc.info/en/2014/11/14/vietnams-market-
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 A. Do (2014), “Oops. Vietnam Likely have 22 million 
Smartphone Users, not 33 million”, 
https://www.techinasia.com/oops-vietnam-22-million-
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 VietNamNet Bridge (2014), “Vietnam’s E-commerce 
Revenue in 2014 Touched $3b”, 
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commerce adalah adanya ekosistem yang 

mendukung perusahaan-perusahaan yang 

berfokus pada logistik, pembayaran dan 

pengiriman. 
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Kasus: NganLuong 

 

Ketika PeaceSoft’s CEO Nguyen Hoa Binh mendirikan PeaceSoft sebagai sebuah perusahaan 
software di tahun 2001, dia masih menjadi seorang mahasiswa. Di tahun 2005 dengan semakin 
bertumbuhnya Internet di Vietnam, Nguyen berfokus pada PeaceSoft untuk e-commerce, 
menjalankan seri pertamanya Series-A investasi dari IDG, sebuah perusahaan modal venture dari 
Amerika. Investasi pada Series-B dilakukan dengan perusahaan dari Jepang Softbank di 2008, 
dimana pada saat itu pergerakan dari PeaceSoft’s telah bertumbuh 12 kali lipat; ini kemudian 
diikuti dengan investasi Series-C  di tahun 2011 dengan eBay, dan di tahun 2013 dengan investasi 
strategis dari MOL Group of Malaysia, yang telah memiliki sistem pembayaran e-payments 
regional untuk merchan dan lebih khusus pada pasar permainan.  

Saat ini PeaceSoft merupakan satu dari pemimpin pada e-commerce dan memimpin perusahaan-
perusahaan yang ada, termasuk di dalamnya eBay Vietnam, perkapalan dan CoD gateway 
ShipChung.vn, dan pergudangan dan agen pemenuhan BoxMe.vn, diantara perusahaan lainnya, 
perusahaan ini memiliki lebih dari 350 staff yang tersebar di lima-lokasi di Asia Tenggara.  

 

E-Payments 

Akan tetapi ada yang hilang di tahun 2008 dimana Nguyen menyadari hal itu, adalah sistem 
pembayaran secara online yang mampu melebur dalam mekanisme pembayaran yang efektif. 
NganLuong diciptakan untuk menjembatani gap yang terbentuk dengan membangun sistem 
pembayaran online in-house mirip dengan PayPal untuk eBay, atau Alipay untuk Alibaba. Pertama 
kali NganLuong hanya mempekerjakan 3 orang staff, tetapi sekarang ini telah berkembang 
menjadi lebih dari 80 staff, 15 orang diantaranya adalah insinyur di bidang software. Sebagai 
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bagian dari ekosistem e-commerce PeaceSoft, NganLuong mampu untuk mengintegrasikan e-
payments ke dalam proses transaksi dan memenuhi proses pemenuhan.  

Dengan tingkat penetrasi yang kecil dari penggunaan kartu kredit dan kartu debit di Vietnam,107 
NganLuong didesain sebagai solusi pembayaran wallet, menawarkan berbagai tipe metode 
pembayaran termasuk kartu debit dan kredit, transfer bank, tagihan ponsel, pembayaran melalui 
ATM dan lain-lainnya. Saat ini tidak mudah untuk mendapatkan ijin untuk melaksanakan e-
payments dari Bank Negara Vietnam, meskipun Nguyen merasa bahwa hukum dan peraturan 
yang berlaku di Vietnam tentang e-commerce tidak terlalu membatasi pengembangan secara 
commercial.  

NganLuong juga menawarkan layanan escrow, dimana NganLuong memegang sejumlah dana 
yang ditransfer oleh pembeli, dan hanya akan diproses untuk pembayaran setelah pembeli 
mengirimkan konfirmasi bahwa barang atau jasa yang dibeli telah diterima. Menurut Nguyen, 
“layanan escrow sangat penting dalam hal membangun kepercayaan dengan pembeli untuk 
pertama kalinya dan tidak mempunyai pengalaman sebelumnya terkait transaksi online.” Untuk 
lebih melindungi penjual retail dan konsumen, di tahun 2012 PeaceSoft menandatangani sebuah 
kesepakatan dengan perusahaan manajemen pembayaran Visa’s CyberSource untuk mengadopsi 
layanan pembayaran CyberSource’s, yaitu Decision Manager, sebuah portal e-commerce 
CyberSource untuk majamen penipuan secara global. Penjual retail mendapatkan keuntungan 
dari terintegrasinya Decision Manager untuk melindunginya dari penipuan secara online, 
sedangkan konsumen mendapatkan keuntungan dari layanan CyberSource’s Tokenization yang 
dibangun pada NganLuong, yang dapat membantu mengamankan detail pembayaran konsumen 
yang bersifat sensitif.108  

Penghasilan dan Inovasi 

Penghasilan NganLuong dari pembayaran yang dilakukan berasal dari dua sumber, yaitu: 
pembayaran bisnis e-commerce, dan dari game serta konten digital. Secara signifikan, hanya 30% 
dari penghasilannya yang berasal dari ekosistem PeaceSoft, sedangkan 70% berasal dari merchan-
merchan lepas yang termasuk dalam B2C dan layanan C2C. NganLuong terhubung dengan 20,000 
merchan, tiga operator mobile, dan 24 bank di Vietnam. Pada bulan Desember 2014, NganLuong 
telah mencatatkan 3 juta pengguna, 80,000 transaksi harian dan volume transaksi bulanan 
mencapai USD30 juta. Inovasi lebih jauh sedang membawa NganLuong ke dunia m-payments, 
membangun sebuah POS mobile dan platform m-payment untuk pasar di Vietnam. Sementara 
pembayaran online tidak akan menggantikan CoD secara cepat, para inovator seperti NganLuong 
sangat membantu untuk memperkenalkan konsumen dan penjual pada bentuk pembayaran baru, 
membuka pintu untuk sejumlah bentuk layanan secara online.  

Nguyen sedang membuka mata untuk melihat pangsa pasar yang lebih besar, dengan terminologi 
yang disebut “digitalized commerce atau d-commerce”, yang berarti evolusi dari e-commerce 
berbasis Internet menjadi digitalisasi dari commerce yang lebih berbentuk tradisional. Menurut 
Nguyen, akun e-commerce hanya sekitar 0.6% atau USD700 juta transaksi per tahun, 
dibandingkan dengan total pasar retail tahunan yang mencapai USD110 miliar.  

Jangkauan Regional  

Saat ini NganLuong hanya hadir di pasar domestik, meskipun ini tidak mendukung merchan-
merchan yang ada di luar negeri  yang ingin menargetkan para pembeli dari Vietnam, khususnya 
para pembeli game. Sebagai contoh eBay.vn hanya mendukung transaksi C2C secara domestik, 
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dan penjualan produk dari Amerika Serikat. Meskipun Nguyen telah menetapkan ambisinya untuk 
berekspansi ke luar negeri dan menargetkan pasar e-commerce di Indonesia, Malaysia dan Korea 
Selatan dan India. Investasi strategis dari MOL, sebagai contoh, yang telah berhasil membeli 50% 
di NganLuong, mengubahnya menjadi bentuk joint venture, dan akan berpartner lagi di Vietnam 
dan Malaysia.  

 

Kata Kunci 

 Perusahaan seperti NganLuong mampu menawarkan berbagai cara yang mendorong 
konsumen untuk percaya dan mencoba berbagai bentuk pembayaran secara online, 
seperti m-payment, sebagai pilihan atas metode pembayaran tradisional dengan 
mengoperasionalkan online bank yang memproses uang tunai penjual ke dalam akun e-
wallet mereka.  

 NganLuong menawarkan layanan escrow untuk memberikan pembeli ketenangan, dan 
and memperkenalkan pembayaran yang aman secara internasional dan solusi yang bebas 
dari penipuan, seperti CyberSource. Membangun kepercayaan adalah hal yang paling 
krusial untuk suksesnya pengembangan pasar transaksi digital, yang didukung oleh sistem  
pembayaran online. 

 35% dari konsumen NganLuong menggunakan perangkat bergerak untuk mengakses. 
Membangun paltform ramah perangkat bergerak adalah krusial di pasar seperti di 
Vietnam, dan platform lain dari PeaceSoft dibangun agar ramah perangkat bergerak, 
menciptakan sinergi antar kelompok perusahaan dan provider. 

 Kejelasan dan transparansi merupakan titik kunci dari suatu peraturan dan regulasi yang 
baik. Di Vietnam sementar ini tidak dijamin, adanya kebijakan pemerintah untuk 
mendorong pertumbuhan e-commerce sebagai leading sector untuk menuju ke ekonomi 
digital yang lebih luas.  
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E-learning di Vietnam 

Sebuah ekonomi digital adalah suatu ekonomi 

berbasis pengetahuan dari masyarakat 

dengan ketrampilan yang diperlukan untuk 

bisa mendesain, menciptakan, memproduksi 

dan menyajikan barang-barang dan jasa 

secara digital kepada masyarakat. E-learning 

menyajikan satu kaitan langsung pada proses 

transformasi ini. Salah satu area dimana 

pembelajaran secara online dapat memainkan 

peranan yang konstruktif dalam menghasilkan 

para profesional dan on-the-job training. 

Sebagai contoh, Nguyen Thi Thanh Hoa, 

seorang pekerja di Vietnam Bank for 

Investment and Development, menyampaikan 

pada Xinhua bahwa biaya kursus e-learning 

dalam pembayaran perbankan telah menjadi 

fraksi dari sebagian kursus tradisional, dan 

telah mampu menyajikan fleksibilitas untuk 

belajar dimanapun asal nyaman:  

"Kursus berlangsung selama 3 bulan, dan 

biayanya hanya sekitar sepersepuluh dari 

kursus sejenis yang dilaksanakan secara 

tradisional. Saya harus membayar 

400,000 VND (USD20) untuk satu kursus, 

dibandingkan 4 juta VND (USD200) untuk 

satu kursus secara tradisional," kata 

Hoa.109 

Pasar global untuk e-learning adalah sekitar 

USD30 miliar. Di Vietnam e-learning sedang 

berada pada tahap lepas landas, diestimasi di 

tahun 2013 akan berada pada kisaran USD50 

juta, dan akan bertumbuh lebih dari 40% per 

tahun, dengan estimasi bahwa ada sekitar 3 

sampai 5 juta orang Vietnam yang mengikuti 

kursus e-learning di tahun 2014.110 Hal ini 
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memang sudah diharapkan terjadi di Asia 

yang merupakan pasar terbesar kedua untuk 

e-learning, berdasarkan penghasilan yang 

diperoleh dari produk-produk e-learning.111  

Investasi pada e-learning di Vietnam dimulai 

di tahun 2011 di dua sektor utama: pelatihan 

bahasa Inggris dan praktik untuk mahasiswa 

yang akan menghadapi ujian, dan saat ini 

terus berkembang secara cepat. Akses 

internet gratis telah disediakan untuk 29,500 

sekolah di Vietnam untuk 26 juta siswa dan 

guru, dan aplikasi ICT termasuk e-books, e-

schools, dan e-learning yang disediakan 

melalui kesepakatan antara pemerintah dan 

operator telekomunikasi Viettel.112 Kerjasama 

dengan sekolah, pemerintah telah berfokus 

pada pengembangan pembelajaran bahasa 

Inggris untuk siswa di sekolah PreK-12, 

menerbitkan ijin lebih dari satu juta copy dari 

software bahasa Inggris LiveABC yang 

dibangun oleh Taiwan-based LiveABC 

Interactive Corporation.113
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Kasus: GiapSchool 

Di tahun 2013, mantan ahli peneliti kimia, Dr Giap van Duong meninggalkan posisinya di National 
University of Singapore untuk kembali ke Vietnam untuk membangun platform pendidikan secara 
online menggunakan uangnya sendiri dan bergantung pada pengetahuannya sendiri. Dia berada 
diantara para ahli. “Di Vietnam, telah ada beberapa platform e-learning, tetapi mereka semua 
masih berada di tahap sangat awal.” Awalnya Dr Giap’s berencana untuk mentranslate buku-buku 
ilmiah dan teknis dari bahasa Inggris ke bahasa Vietnam, tetapi karena adanya booming 
globalisasi untuk membuka kursus secara online (MOOCs) dia memutuskan untuk membangun 
GiapSchool.114 Pada 31 Agustus 2013, portal GiapSchool secara resmi diluncurkan dalam bahasa 
Vietnam serupa dengan MOOCs internasional seperti Coursera dan Khan Academy.  

Kursus-kursus yang ditawarkan di GiapSchool berkisar antara pelajaran utama seperti Inggris 
akademik, matematika, ekonomi makro, sampai pada soft skills seperti komunikasi, dan masih 
banyak yang lain. Kursus-kursus itu disediakan untuk semua usia dan tingkat pendidikan mulai 
dari yang rendah sampai pendidikan tinggi. Dr Giap juga mengelola 100 pengajar yang telah 
bersedia untuk menyajikan materi dan mengajar secara online di mata kursus lainnya seperti seni 
rupa.  

 

GiapSchool dijalankan sebagai usaha sosial, menawarkan kursus secara gratis, dan dapat diakses 
melalui berbagai perangkat termasuk komputer, tablet, dan ponsel pintar. Pelajar yang sign-up 
untuk mengikuti kursus dapat mendengarkan konten kursus, mengerjakan latihan-latihan, 
melaksanakan ujian, terlibat dalam diskusi, dan berdiskusi dengan pengajar. Dibandingkan dengan 
bentuk e-learning lainnya yang ada di Vietnam, GiapSchool menyajikan peluang kepada para 
siswa untuk berinteraksi dengan siswa lainnya dan juga pengajar, yang mana hal ini tidak ada 
pada e-learning lainnya. Ini merupakan hal yang penting. Dalam pandangannya, “e-learning telah 
gagal untuk memperluas diri, kecuali di beberapa cabang kursus kecil yang memberikan pelatihan 
profesional … ironisnya kegagalan dalam e-learning berkaitan dengan e-teaching. Kami tidak tahu 
bagaimana cara mengajar secara efektif.” Tantangan terbesar adalah untuk mendorong para 
siswa agar tetap bertahan di kursus tersebut. Dalam wawancara terpisah untuk VNS, Dr Giap 
menyebutkan bahwa belajar dari pengalaman Korea Selatan dan Singapura, menyebutkan bahwa 
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adanya ikatan yang kuat antar para pengusaha, universitas, dan lembaga penelitian dan itu 
diperlukan untuk berinovasi.115 

Sebagaimana diidentifikasi oleh direktur pemasaran Quipper School, Takuya Homma, Asia 
Tenggara merupakan pemimpin bagi dunia terkait dengan mobile learning karena tiga faktor 
utama, yaitu (i) pertumbuhan mobile-pertama kali, (ii) bawa sendiri perangkat bergerakmu - 
bring-your-own-device (BYOD), dan (iii) test persiapan.116 GiapSchool merupakan bagian dari 
trend menuju mobile learning, dan memastikan bahwa semua kursus yang diberikan akan ramah 
pada perangkat bergerak untuk melengkapi adopsi atas pertumbuhan ponsel pintar di Vietnam.  

GiapSchool tidak dibangun untuk menghambat sistem pendidikan tradisional atau menggantikan 
pekerjaan pengajar dan guru, tetapi untuk melengkapi kursus-kursus yang telah ada, dan 
menawarkan pengalaman berkursus untuk siapapun yang tidak bisa mengikutinya secara 
tradisional. Kursus-kursus di GiapSchool tidak disertifikasi oleh agensi eksternal, menurut Dr Giap, 
“MOOC tidak memberikan sertifikat apapun pada pelajarnya. Kursus ini hanya membuka 
kesempatan bagi siapapun yang senang mengikuti kursus dan belajar.”117 Dengan tidak adanya 
sertifikat, ada sekitar 1,300 mahasiswa dan pelajar SMA yang telah mengikuti kursus pertama kali 
di GiapSchool dalam materi “Memahami Komunikasi” pada bulan September 2013. GiapSchool 
menarik siswa-siswa di Vietnam karena ini menyajikan pilihan kursus yang beragam dalam bahasa 
Vietnam, yang mana sebagian besar menjadi kurang nyaman ketika disampaikan oleh MOOCs 
internasional dalam bahasa Inggris.  

Sementara GiapSchool menawarkan layanan gratis saat ini, Dr Giap menanggung sendiri semua 
biaya maintenance termasuk hosting, bandwidth dan penggunaan CPU, dia tidak melihat peluang 
untuk bermitra dengan pendidikan berbasis kelas, tetapi “GiapSchool akan tetap gratis seperti 
yang dijanjikan dari awal. meskipun, saya tidak yakin apakah saya mampu membuat ini tetap 
gratis karena saya harus mencari jalan keluar untuk membiayai ini semua.” Pencarian untuk 
model bisnis yang berkelanjutan untuk masa depan. Untuk saat ini, ini hanya masalah 
permintaan. Setelah beberapa bulan “Saya mempunyai sekitar sepuluh ribu siswa yang 
mendaftar.”  

Kata Kunci 

 Permintaan akan MOOCs terbukti cukup tinggi baik dari siswa maupun dari staff yang 
menginginkan untuk meningkatkan ketrampilan mereka. Kursus gratis tentu saja menarik, 
tetapi dari contoh yang ada (mis. Vietnam Bank for Investment) menunjukkan adanya 
peluang untuk dikomersialkan. 

 GiapSchool sukses karena ini terikat dengan para spesialis yang dapat memproduksi 
materi0materi kursus berkualitas tinggi, dan dapat diakses dari berbagai perangkat, 
termasuk PC, tablet, feature dan ponsel pintar.  

 Kursus-kursus di GiapSchool tidak memberikan sertifikat. Ini menawarkan para pekerja 
untuk memilih peluang untuk dirinya sendiri yang dapat diakses oleh para pekerja yang 
sedang bekerja. dan, kursus ini meningkatkan prospek adanya perubahan dalam peranan 
sebuah pendidikan agar seseorang bisa menyesuaikan dengan perubahan cepat yang 
terjadi untuk mendapatkan pengalaman ketrampilan dan peluang untuk meningkatkan 
ketrampilannya melalui alur hidup pekerjaannya. 
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Rekomendasi 

1. Meskipun hukum dan peraturan yang 

berlaku dan mengatur e-commerce 

didesain untuk mendorong 

pengembangan sektor ini, masih saja 

ada ketidakjelasan terkait kewajiban 

dan tanggung jawab terhadap 

perusahaan-perusahaan e-commerce, 

khususnya berkaitan dengan dengan 

mitra dan investor asing. Isu ini 

mungkin semakin parah diwilayah yang 

melibatkan konten dan media sosial. 

Pihak berwenang harus bekerja lebih 

dekat dengan industri-industri untuk 

memastikan adanya transparansi dan 

menghindarkan resiko suatu peraturan 

berada pada pihak investor. 

2. Ketika ada peraturan yang mendukung 

dan memberikan ijin atas area-area 

strategis secara ekonomi seperti e-

payments, pada saat yang bersamaan 

proses aplikasi bisnis, penilaian dan 

penerbitan ijin, persetujuan dan 

pendaftaran harus menjadi efisien dan 

transparan. Pemerintah dapat 

membantu proses ini dengan adanya 

peraturan yang dapat mengurangi 

hambatan-hambatan bagi bisnis untuk 

menggunakan Internet sebagai bagian 

bisnis itu sendiri, termasuk 

menghilangkan ketidakpastian dan 

mendorong penggunaan Internet untuk 

semua bisnis. 

3. Kebijakan pembatasan Internet, 

meskipun tidak secara khusus 

menargetkan sektor-sektro tertentu 

seperti e-commerce atau pendidikan 

secara online, masih memberikan efek 

yang menghambat pertumbuhan dan 

inovasi pada ekonomi digital secara 

keseluruhan. Pembatasan pada layanan 

Internet apapun akan memberikan 

sinyal negatif bagi industri dan arahan 

kepada pemerintah dan hanya akan 

menambah ketidakpastian dan rasa 

takut pada investasi yang menggunakan 

Internet dan itu dapat menghambat di 

masa yang akan datang. Pemerintah 

perlu untuk mendorong kepastian 

bahwa hambatan-hambatan tersebut 

tidak akan merembet ke sektor lainnya 

dalam ekonomi digital, dan membuka 

konsultasi publik serta keterikatan pada 

industri dengan melepaskan semua 

peraturan yang menghambat di masa 

yang akan datang. 

4. Vietnam tidak sedang menghadapi 

kelangkaan rencana, tetapi sedang 

berada pada tahap awal dari 

pengembangan kapasitas sumber daya 

manusia, terutama dalam hal 

ketrampilan dan pengetahuan 

berkaitan dengan sistem manajemen 

informasi, proses bisnis dan 

penggunaan sumber daya cyber seperti 

awan dan pendaftaran secara online. 

Mendorong kesadaran dan 

pengembangan pengetahuan dan 

akuisisi ketrampilan-ketrampilan 

tersebut harus dimasukkan dalam 

prioritas ekonomi nasional dan dunia 

industri. E-learning secara online adalah 

salah satu hal yang penting yang 

memerlukan dukungan dan 

pengembangan. 

5. Memfasilitasi jejaring antara universitas 

dan industri dan kolega dan industri 

dalam penciptaan lapangan kerja pada 

wilayah pengembangan ketrampilan 

software merupakan hal yang harus 

erada di prioritas teratas dari sebuah 

kebijakan. 
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Kesimpulan 

Pentingnya ekonomi digital, Internet,dan 

peraturan yang berkaitan dengan hal 

tersebut, seharusnya tidak dijadikan 

penghambat, sebagai sebuah sektor dalam 

dirinya. Akan tetapi, peranan lintas sektoral 

harus berfokus kepada perhatian. Merupakan 

hal yang sangat jelas bahwa jaringan tidak 

hanya berkoneksi antara satu dengan lainnya, 

dan oleh sebab itu berjalan secara paralel 

dengan prinsip-prinsip yang ada dari Internet 

itu sendiri, tetapi platform dan sistem 

operasionalnya  menjadi saling melintas, 

memungkinkan aplikasi dan konten untuk 

dibagikan dan digunakan diantara berbagai 

perangkat yang ada dan berbagai jaringan 

yang ada. Ini merupakan esensi dari 

‘terhubung’ dalam ekonomi digital. 

Menerapkan prinsip-prinsip ini pada area 

seperti e-health (kesehatan), e-education 

(pendidikan), dan  e-commerce merupakan 

jalan untuk menjadi masyarakat yang 

terdigitalisasi sepenuhnya. 

Internet yang telah meresap dimana mana 

merupakan sebuah dasar dari ekonomi digital. 

Di negara-negara yang sedang berkembang, 

lebih sering daripada tidak sama sekali 

dilakukan melalui perangkat bergerak dengan 

jaringan nirkabel, dan oleh sebab itu 

pencapaian penyebaran akses internet secara 

nasional, terutama berasal dari jaringan 

bergerak, dan itu yang penting. Layanan 

online digital di negara-negara maju pada 

awalnya dibangun melalui jejaring fixed-line 

dan adaptasi mobile baru ditambahkan 

kemudian dengan adanya 3G, di negara-

negara maju penggunaan jaringan bergerak 

dan platform merupakan titik awal dari 

semakin menarik dan inovasi yang terus ada 

dari layanan secara online services, aplikasi 

dan konten. Lebih lanjut, seiring dengan 

jaringan 3G  dan sekarang ini 4G yang mudah 

diakses dimanapun di banyak negara seperti 

India, Indonesia dan Vietnam, peluang utuk 

‘go global’ menjadi semakin terbuka.   

Masing-masing dari kelima pasar yang 

disurvei memberikan contoh dari hal ini, baik 

itu negatif maupun positif. Dengan semua 

kasus yang ada yang dipelajari dari lima 

negara tujuan studi, sebuah kombinasi dari 

kemajuan dan hambatan ternyata masih 

ditemukan. Seringkali kebijakan untuk 

mendorong ekonomi Internet dan transisi 

menuju ekonomi digital berjalan 

bertentangan dengan hukum yang ada, 

peraturan atau prosedur yang memperlambat 

atau menghambat proses transisi. Yang 

bersifat positif adalah, dimanapun hambatan 

ini dihilangkan atau dihapuskan, akan lahir 

para pengusaha, para pemula dan pemain 

baru yang bersedia untuk menginvestasikan 

waktunya, uang dan energi untuk berinovasi. 

Beberapa telah sangat sukses, dan bahkan 

telah mendunia. Yang lainnya sedang 

menghadapi perubahan ke arah digital di 

pasar domestik mereka, sementara yang 

lainnya masih berusaha memenuhi kebutuhan 

utama yang sampai saat ini belum terpenuhi. 

Beberapa harus berjuang menemukan model 

yang tepat, sementara yang lainnya sedang 

bereksperimen pada marjin di industri 

tradisional. Faktor umum yang ada adalah 

Internet, ketika hambatan penggunaan 

internet dilepaskan, mulai terjadi pergeseran 

dari ekonomi dan masyarakat tradisional. 

Untuk ketiga negara yang sedang berkembang 

dalam laporan ini, India, Indonesia dan 

Vietnam, mereka telah mempunyai 

kelengkapan-kelengkapan untuk bertransisi 

ke arah ekonomi dan masyarakat digital 
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sepenuhnya sebagaimana bisa dilihat yang 

terjadi di Jepang dan Korea Selatan. Tentu 

saja, untuk mencapai tujuan itu, masing-

masing dari ketiga pasar negara yang sedang 

berkembang ini memerlukan infrastruktur 

untuk memampukan akses pada Internet – 

sebuah isu yang harus diberi fokus dan 

diprioritaskan. Tetapi bukan lagi tentang 

apakah ‘bangunlah dan mereka akan datang’; 

saat ini yang kita lihat adalah orang-orang, 

masyarakat dan ekonomi yang sering 

memberikan layanan dan peluang dan siap 

untuk menemukan jalan untuk mendorong 

konektivitas yang diperlukan. 

  



 

61 
 

Rekomendasi 

1. Adanya Visi: Sebuah  ekonomi digital 

adalah sebuah perekonomian yang 

sepenuhnya ‘terkoneksi’, memampukan akses 

internet dimana-mana. Kemajuan menuju 

ekonomi digital akan memanggil pemerintah 

untuk ammpu memberikan visi yang jelas 

untuk kemajuan digital, disertai dengan area 

prioritas yang jelas bagi negara untuk 

bertindak pemberdayaan. 

2. Transparansi: Kebijakan Pemerintah 

didesain untuk menciptakan iklim yang 

menarik investasi dan mendorong 

kewirausahaan, perlu adanya transparansi, 

peraturan yang konsisten dan dapat 

diprediksi, dan mereka perlu untuk 

mendorong standar yang tepat dari 

penggunaan teknologi, keamanan dan 

keselamatan. 

3. Harmonisasi Peraturan: Perlunya 

pengenalan bahwa keuntungan dari adanya 

ekonomi digital adalah masalah akses SMEs 

lokal ke pasar global, pemerintah perlu untuk 

memastikan bahwa peraturan lokal seperti 

misalnya pembayaran, keamanan dan 

perlindungan konsumen haruslah sesuai 

dengan ekonomi regional dan mitra 

perdagangan lain. Upaya harmonisasi tidak 

hanya pada perusahaan-perusahaan lokal 

tetapi juga memfasilitasi investasi untuk 

masuk ke pasar lokal. 

4. Membangun Ekosistem Digital: 

Kemajuan untuk menuju ekonomi digital 

sepenuhnya juga berdampak pada hadirnya 

ekosistem ekonomi digital, termasuk di 

dalamnya penciptaan sektor-sektor 

tambahan, seperti distribusi, atau operasional 

dan ketrampilan desain. 

5. Pembangunan Sumber Daya Manusia 

Sepanjang Hidup: Sebuah fokus yang 

diapdaptasi pada sumber daya manusia 

adalah vital jika keuntungan dari ekonomi 

digital ingin diperoleh dan secara terus 

menerus tercipta. Keduanya yaitu 

pembelajaran seumur hidup, dan ketrampilan 

on-the-job skills dan pengetahuan training 

diperlukan untuk direview secara berkala dan 

mendorong sejalan dengan apa yang bisa 

ditawarkan oleh Internet secara online dan 

interaktif. 

6. Penyederhanaan Proses Bisnis: 

Melakukan review dan memperhatikan 

prosedur yang membuat bisnis menjadi 

berbiaya tinggi adalah hal mendasar yang 

penting, khususnya dalam pembangunan 

ekonomi, jika ekonomi digital menjadi 

meresap, khususnya bagi para pemula. 

Semakin besar penggunaan teknologi digital 

dan perampingan proses aplikasi bisnis, 

persetujuan, pembayaran dan pendaftaran 

harus menjadi prioritas tujuan. 

7. Meminimalkan Dampak yang Tidak 

Diinginkan: Peraturan yang tumpah tindih 

dapat menghambat efek dari adanya investasi 

dan inovasi pada ekonomi Internet. Sebuah 

kebijakan diperlukan, seperti terkait dengan 

ketahan nasional atau perlindungan 

konsumen, peraturan itu harus ‘cerdas’ dan 

tidak menciptakan ketidakpastian atau 

konsekuensi negatif yang tidak diinginkan. 

8. Konsultasi dan Melibatkan Industri: 

Dengan memahami dampak pada berbagai 

sektor dari adanya Internet, sebagai contoh di 

area seperti pertanian, kesehatan dan layanan 

pendidikan, pemerintah harus terlibat dengan 

industri tersebut dalam dua cara. Pertama, 

untuk mendampingi dan menginformasikan 

secara lebih baik proses perencanaan 

kebijakan nasional untuk memperkuat 

pendekatan secara menyeluruh dalam 

penciptaan masyarakat digital. Kedua, untuk 

mendorong adopsi yang lebih luas atas 

standar-standar industri, atau inter-

operabilitas, kemanan dan kenyamanan dan 

kode etik dalam hal perlindungan sosial.
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Lampiran 

Mitra 

  

NASSCOM adalah industri yang berasosiasi dengan sektor IT-BPM di India.Organisasi non profit yang 

didanai oleh industri, bertujuan untuk membangun pertumbuhan yang dipimpin oleh teknologi yang 

berkelanjutan dan sektor layanan bisnis business di India. 

Didirikan di tahun 1988, keanggotaan NASSCOM terus bertumbuh seiring dengan waktu dan saat ini 

mencapai 1,400. Perusahaan-perusahaan ini menunjukkan 95 persen penghasilan industri dan 

memungkinkan asosiasi untuk menyebarkan inisiatif dan program untuk membangun sektor ini di 

India dan mendunia. 

Anggota NASSCOM secara aktif berpartisipasi dalam ekonomi global dan dihargai atas inovasi 

mereka dalampraktik bisnis, inisiatif sosial dan dorongan untuk menciptakan peluang. 

www.nasscom.in  

 

  

E-Commerce Association of Indonesia (IDEA - Indonesian E-Commerce Association) adalah suara 

dari industri E-Commerce di Indonesia. Dengan pertumbuhan yang cepat dari E-Commerce di 

Indonesia dirasa perlu adanya komunikasi yang lebih besar diantara pemain E-commerce dengan 

mitra industri, termasuk pemerintah. idEA merupakan jembatan dalam hal ini, termasuk dengan 

pemerintah dalam hal peraturan yang berkaitan dengan minat industri, dan dengan asosiasi lain 

yang menjadi penting dalam ekosistem industri yang ada. 

www.idea.or.id  

 

    
Center for Global Communications (GLOCOM) dibangun sebagai sebuah afiliasi lembaga penelitian 

dari  International University of Japan di tahun 1991. 

 Executive Director: SHONO Jiro 

 Aktivitas utama: tugas penelitian, penelitian bersama, seminar penelitian, proyek anggota,dll, 

 Total keanggotaan: 135 (per 1 April 2014) 

www.glocom.ac.jp  
  

http://www.nasscom.in/
http://www.idea.or.id/
http://www.iuj.ac.jp/
http://www.glocom.ac.jp/
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Kelompok muda Korea, dengan potensi mereka yang tidak terbatas, merupakan masa depan 

masyarakat. Kami di Asan Nanum Foundation percaya bahwa ketekunan mereka yang muda dan 

energi yang dimiliki akan menggerakkan komunitas maju ke depan. 

Asan pernah berkata “mereka yang percaya bahwa segala sesuatu adalah mungkin akan mampu 

maraih apapun.” Kami percaya prinsip-prinsip panduan di Asan juga dapat diaplikasikan untuk 

pemuda saat ini. 

Asan Nanum Foundation mencari mitra untuk dapat membagi semangat Asan yang tidak pernah 

habis dan menjadi penentu di masa kini: ketekunan akan sebuah mimpi, tantangan untuk 

menciptakan, dan tanggunjawab untuk membagikan.  

Asan Nanum Foundation bertujuan untuk membuka masyarakat yang membuka kesempatan bagi 

para anggotanya untuk mengembangkan potensi diri mereka sepenuhnya.  

www.asan-nanum.org  

 

  

Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI) adalah organisasi nasional yang 

menggabungkan dan mewakili komunitas bisnis, pekerja dan asosiasi bisnis dari semua sektor 

ekonomi di Vietnam. Tujuan dari VCCI adalah untuk melindungi dan mendampingi pengusaha, untuk 

berkontribusi pada pengembangan sosial ekonomi negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi, 

kerjasama komersial dan teknologikal antara Vietnam dan negara-negara lain di dunia berdasarkan 

kesamaan dan keuntungan bersama. VCCI merupakan lembaga independen, non-pemerintah, 

lembaga non-profit dan mempunyai status hukum dan bekerja dengan otonomi di bidang keuangan.  

www.vcci.com.vn  

http://www.asan-nanum.org/
http://www.vcci.com.vn/
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