
United Cities and Local 
Governments Asia-Pacific 
(UCLG ASPAC) mengadakan 

webinar dengan tema “Peluang 
Ekonomi Digital di Tingkat Daerah 
dalam Kondisi Pandemi COVID-1” 
pada hari Jum’at 15 Mei 2020. Webinar 
ini bertujuan untuk mengetahui 
kebijakan pemerintah daerah dalam 
menangani COVID-19 di bidang 
ekonomi dan upaya pemerintah 
daerah untuk mengambil peluang 
di kala pandemi. Pembicara pertama 
adalah Tri Rismaharini sebagai 
Walikota Surabaya sekaligus Presiden 
UCLG ASPAC. Ibu Risma menjelaskan 
bahwa 98% UMKM (Usaha Mikro 

Kecil Menengah) di Surabaya 
merupakan usaha skala kecil. Oleh 
karena itu, pemerintah Kota Surabaya 
mengeluarkan program-program baru 
untuk membantu UMKM. Misalnya, 
program Pahlawan Ekonomi yang 
membantu ibu-ibu dari keluarga miskin 
untuk menaikkan perekenomian 
keluarga. Selain itu, program Pejuang 
Muda yang khusus member pelatihan 
pada anak putus sekolah untuk 
merintis usaha. Pada mulanya, hanya 
ada 89 UMKM yang terlibat. Saat ini, 
tercatat ada 11.000 UMKM dengan 
omset per bulannya bisa mencapai 1 
milyar rupiah.

Sumber: https://surabaya.tribunnews.com/2016/07/31/diah-cookies-ikut-buka-
lapangan-kerja-bagi-banyak-orang

Gambar 1. UMKM Penyedia Produk Pangan di Surabaya 



M. Neil El Himam sebagai Direktur 
Aplikasi dan Tata Kelola Ekonomi 
Digital Kementerian Pariwisata dan 
Kreatif memaparkan permasalahan 
yang dihadapi UMKM dan respon 
pemerintah dalam mengatasi 
hal tersebut. Beliau menjelaskan 
bahwa permasalahan terbesar 
UMKM adalah pemasaran. Selain 
itu, walaupun 17 subsektor ekonomi 
kreatif sudah beralih ke sistem 
digital, hanya 9% UMKM yang 
menggunakan teknologi informasi 
dan komunikasi secara optimal. 
Oleh karena itu, pemerintah sedang 
berupaya memasukkan produk 
UMKM kedalam e-katalog LKPP 
(Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah) yang 
menyediakan data barang 
kebutuhan pemerintah. Selain itu, 
ada gerakan nasional mendorong 2 
juta unit UMKM terhubung dengan 
platform digital. Untuk sektor 
pariwisata, pemerintah sedang 
berupaya menggalakkan pariwisata 
virtual sehingga anak sekolah dapat 
mengikuti Virtual Study Tour. 
Pembicara ketiga adalah Heroe 

Poerwadi yang merupakan Wakil 
Walikota Yogyakarta. Hingga April 

2020, Pemerintah Kota Yogyakarta 
mencatat ada 227 perusahan 
yang merumahkan karyawannya. 
Perekonomian masyarakat di 
sekitar tempat pariwisata juga 
terdampak pandemi COVID-19. 
Jika perekonomian turun maka 
pendapatan daerah akan semakin 
turun, sementara pengeluaran 
daerah semakin besar karena 
alokasi Jaring Pengaman Sosial yang 
meningkat. Saat ini, hampir 44.000 
Kepala Keluarga di Yogyakarta 
menerima bantuan sosial. Salah satu 
upaya pemerintah dalam menangani 
situasi ini adalah merangkul pasar 
tradisional untuk bisa melakukan 
penjualan secara digital. Seiring 
berjalannya waktu, pemerintah 
bekerja sama dengan Gojek melalui 
aplikasi GO-Shop. Sebanyak 6 
dari 30 pasar di Kota Yogyakarta 
telah terdaftar dan menjadi mitra 
aplikasi GO-Shop. Selanjutnya, ada 
Kelompok Gandeng Gendong yang 
telah dirangkul untuk menyediakan 
kudapan rapat bagi unit Pemerintah 
Kota Yogyakarta yang dialokasikan 
sekitar 40 milyar. Di tahun 2019, 
sudah ada 72 kelompok yang bisa 
menyerap sekitar 40% dari anggaran 

Sumber: https://www.tripzilla.id/wisata-virtual-di-jakarta/24912

Gambar 2. Tujuan Wisata Virtual di Jakarta



atau sekitar 19 milyar. Namun, dengan 
adanya pandemi, penghasilan 
kelompok tersebut menjadi turun 
dikarenakan tidak ada kegiatan fisik 
yang diadakan oleh Pemerintah 
Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, 
penjualan saat ini diinisiasi melalui 
aplikasi Instagram yaitu @nglarisi_gg 
yang dapat merangkul 100 kelompok 
pengusaha. Terakhir, pemerintah 
sedang mengembangkan aplikasi 
e-warung agar bisa mewadahi 220 
juta kampung sayur dan 1700 kolam 
lele cendol.
Selanjutnya, Dr. Hj. Neni Moerniaeni. 

Sp.OG yang merupakan Walikota 
Bontang menjelaskan keadaan 
perekonomian daerahnya. Beliau 
menjelaskan bahwa pemerintah 
telah membangun sektor non-migas 
yang pertumbuhan ekonominya 
telah mencapai 2,8% dalam satu 
tahun. Namun, akibat adanya 
pandemi, pemerintah berusaha 
memberikan insentif di bidang 
kesehatan, ekonomi, dan sosial. 
Di sektor kesehatan, pemerintah 
menyiapkan Rp. 27.066.183.350,- 
yang dialokasikan untuk penyediaan 
sarana dan prasarana kesehatan, 
penyediaan sarana fasilitas 

kesehatan, pemberian insentif 
tenaga kesehatan, dan pelayanan 
kesehatan. Di sektor ekonomi, 
Rp. 20.534.000.000,- dialokasikan 
untuk pemberdayaan pedagang 
sembako dalam ketahanan pangan 
dan penanganan dampak ekonomi 
lainnya. Terakhir, di sektor sosial, 
pemerintah menyediakan Rp. 
20.750.000.000,- untuk pemberian 
uang kepada masyarakat yang 
terdampak atau memiliki risiko 
akibat terdampak pandemi, serta 
subsidi biaya sambungan rumah 
tangga (PDAM).
Pembicara keempat adalah Pak 

Abbas dari Biro Perekonomian 
dan Keuangan DKI Jakarta. Beliau 
menjelaskan bahwa di masa pandemi 
COVID-19 ini, pertumbuhan jasa 
keuangan, kesehatan serta informasi 
dan komunikasi naik secara pesat. 
Di sisi lain, pemerintah harus tetap 
menjaga daya beli masyarakat karena 
61% pemasukan adalah konsumsi 
Rumah Tangga. Hal ini dilandasi 
oleh prediksi bahwa perekonomian 
Indonesia di tahun 2020 akan merosot 
tajam. Oleh karena itu, pemerintah 
daerah mengembangkan Ekonomi 
Digital. Salah satu caranya adalah 

Sumber: https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/6639

Gambar 3. Kelompok UMKM Gandeng Gendong



Sumber: http://indonesiabaik.id/infografis/aplikasi-fishon-untuk-jutaan-nelayan-
indonesia

Gambar 4. Gerai FishMart sebagai bagian Aplikasi FishOn

pemerintah bersinergi dengan 
start-up untuk mengembangkan 
ekosistem ekonomi digital. Misalnya, 
UMKM di Jakarta memperoleh 
omset lebih tinggi setelah bermitra 
dengan GO-Food. Sebelum pandemi 
COVID-19, pemerintah DKI Jakarta 
sebenarnya sudah memiliki 
beberapa program lain seperti 
Pengembangan Kewirausahaan 
Terpadu, berbagai kolaborasi 
event pemasaran, Thamrin 10, 
dan Kolaborasi Jakpreneur. Saat 
ini, pemerintah memberdayakan 
UMKM untuk penyaluran bantuan 
sosial terkait kebutuhan pokok dan 
masker.
Wahyudi dari Smart City 

Development Telkom menjadi 
pembicara selanjutnya. Menurut 
beliau, aspek penting dari ekonomi 
digital selain UMKM adalah ekosistem 
yang baik. Dalam hal ini, Indonesia 
seharusnya sudah siap karena semua 
aspek mengalami perubahan akibat 
adanya tuntutan. Di lingkup global, 
pemerintah China mengeluarkan 
mata uang digital pertama. Telkom 
sendiri sebagai BUMN (Badan Usaha 
Milik Negara) mendukung 20 juta 
UMKM untuk dibina. Telkom juga 
membangun Ekosistem Desa Digital 
seperti Smart Village Nusantara. Di 

bidang ekosistem perikanan, Telkom 
membangun GeraiFishMart untuk 
membantu nelayan menjual hasil 
tangkapannya.
Terakhir, Emmiryzan dari 

Tokopedia menyampaikan potensi 
e-commerce di Indonesia. Pertama, 
143 juta penduduk Indonesia sudah 
terhubung dengan internet, dan 1 
dari 5 pengguna internet berbelanja 
secara daring. Selanjutnya, 70% 
penduduk kebih sering berbelanja 
secara daring daripada belanja 
offline. Tokopedia sendiri memiliki 
misi “pemerataan ekonomi 
secara digital”. Sebanyak 94% 
penjual Tokopedia merupakan 
pengusaha skala ultra mikro dan 
38.6% adalah produsen. Tokopedia 
telah menjangkau 97% kecamatan 
di Indonesia dan mendukung 
kampanye Cinta Produk Indonesia. 
Oleh karena itu, Tokopedia 
membebaskan ongkos kirim bagi 
bagi pelanggan UMKM di tengah 
pandemi COVID-19. Selain itu, 
Tokopedia menyediakan fitur khusus 
UMKM Bahan Pokok. Misalnya 
Tokopedia bekerja sama dengan 
Komunitas Sonjo di Yogyakarta 
untuk menjual bahan makanan 
pokok secara lokal.


