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RINGKASAN 
EKSEKUTIF
Internet telah menjadi bagian penting bagi kehidupan 
orang-orang di Indonesia. Internet mengubah 
cara orang berinteraksi satu sama lain, bagaimana 
informasi beredar, serta bagaimana pelaku usaha, 
pemerintah, dan organisasi lainnya beroperasi. Media 
sosial dan aplikasi pesan instan berperan dalam 
mendorong perubahan ini. Aplikasi-aplikasi yang 
berada dibawah naungan The Facebook company, 
seperti aplikasi Facebook, Messenger, Instagram, dan 
WhatsApp, merupakan aplikasi-aplikasi yang paling 
populer digunakan di Indonesia.1 

Facebook menunjuk PwC Indonesia dan Institute of 
Development Economics and Finance (INDEF) untuk 
melakukan studi yang bertujuan agar Facebook dan 
pemangku kepentingan lainnya lebih memahami 
dampak dari aplikasi-aplikasi yang berada dibawah 
naungan The Facebook company (atau disebut 
juga dengan aplikasi-aplikasi Facebook) bagi orang-
orang di Indonesia, seperti diantaranya komunitas 
masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah. Studi 
ini mencakup survei independen terhadap empat 
kelompok responden yang dilakukan secara offline 
mulai tanggal 27 Juni sampai dengan 6 Agustus 
2019, sebagai berikut:

Mendukung 
pertumbuhan bisnis baru 

dan yang telah berjalan

• Survei secara nasional menggunakan metode 
stratified random sampling kepada 1.220  
individu, termasuk mereka yang menggunakan 
dan tidak menggunakan internet, di 34 provinsi  
di Indonesia 2

• Tiga survei menggunakan metode purposive 

sampling hanya untuk orang-orang yang 
menggunakan aplikasi-aplikasi yang berada di 
bawah naungan The Facebook company, yang 
tersebar di 15 kota di Indonesia, yang terdiri dari:
� 1.033 pelaku usaha dari berbagai ukuran bisnis
� 565 komunitas
� 410 aparatur sipil negara

Penjelasan lengkap metodologi survei dapat dibaca 
di Bab 1 dan Lampiran A.
Ringkasan Eksekutif ini menyoroti beberapa dampak 
ekonomi dan sosial utama yang diidentifikasi selama 
penelitian, yang hasilnya dijelaskan dengan lebih 
terperinci dalam laporan utama. Beberapa temuan 
utama studi ini juga ditampilkan dalam Infografik di 
halaman 12. 

1Dalam laporan ini, “Aplikasi-Aplikasi Facebook” mengacu pada Facebook, Instagram, Messenger dan WhatsApp.
21 .220 responden termasuk 550 pengguna internet dan 670 bukan pengguna internet, menyiratkan tingkat 
penetrasi 45%. Hal ini cukup selaras dengan tingkat penetrasi internet 39% yang dilaporkan oleh Badan Pusat 
Statistik (BPS) Indonesia pada tahun 2018. Penting untuk dicatat bahwa perhitungan BPS didasarkan pada survei 
mereka terhadap orang Indonesia berusia di atas 5 tahun, sedangkan survei kami didasarkan pada mereka yang 
berusia di atas 17 tahun. Hasil yang berkaitan dengan survei individu hanya berdasarkan data pengguna internet.
3Ketika hasil survei dinyatakan menggunakan kata “setuju”, hasil tersebut berasal dari pertanyaan di mana responden 
diminta untuk menjawab setuju atau tidak setuju atas sebuah pernyataan.

Mendukung bisnis dan perekonomian 

Aplikasi-aplikasi Facebook memfasilitasi pelaku 
usaha untuk menjangkau ribuan calon konsumen 
dengan cepat, dan menyediakan platform online 
yang terpusat untuk mereka memulai dan/atau 
mengembangkan bisnisnya. 

Pentingnya aplikasi-aplikasi Facebook dalam 
memfasilitasi bisnis baru tercermin dalam temuan 
survei dimana 50% dari responden pelaku usaha 

setuju3 bahwa bisnis mereka dimulai dengan 
menggunakan aplikasi-aplikasi Facebook. 43% 
responden setuju bahwa pendiri mereka memulai 
bisnis setelah terinspirasi oleh ide-ide yang 
didapatkan dari aplikasi-aplikasi Facebook. 

Aplikasi-aplikasi Facebook juga mendukung dan 
melengkapi kegiatan operasional bisnis konvensional, 
yang beroperasi secara offline. Misalnya, dari 81% 

4 Menghubungkan Indonesia: Dampak Sosial dan Ekonomi Facebook di Indonesia



Membantu UKM untuk 
mengakses peluang dan 

keuntungan baru

4Hasil yang terkait dengan survei individu hanya memperhitungkan pengguna internet.
5Dari 1.033 pelaku usaha yang disurvei, 995 adalah UKM, termasuk bisnis mikro dan nano sesuai dengan penggunaan 
normal.

Aplikasi-aplikasi Facebook dapat membantu pelaku 
usaha dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 
untuk memulai bisnis dan mengidentifikasi peluang 
baru. Secara umum, aplikasi-aplikasi Facebook 
dapat memberikan keuntungan bagi UKM karena 
aplikasi-aplikasi tersebut memungkinkan jangkauan 
yang lebih luas ke target konsumen dan mitra 
dengan jumlah yang lebih besar dan yang lebih 
baik. Dari UKM yang disurvei, 75% setuju bahwa 
penggunaan aplikasi-aplikasi Facebook mengurangi 
biaya pemasaran, 63% setuju bahwa aplikasi-aplikasi 
tersebut mengurangi biaya layanan konsumen atau 
customer service, dan 56% menyebutkan biaya 
penelitian dan pengembangan yang lebih rendah. 
92% UKM yang disurvei juga mengatakan bahwa 

menggunakan aplikasi-aplikasi Facebook membantu 
mereka meningkatkan jumlah pelanggan mereka.5

 
Selain membantu bisnis meminimalkan biaya 
pemasaran dan penjualan, aplikasi-aplikasi Facebook 
dapat membantu meminimalkan kebutuhan sumber 
daya di seluruh aspek lain dalam kegiatan operasional 
mereka, yang mungkin penting bagi kesuksesan 
UKM pada tahap pertumbuhan awal. 74% UKM 
setuju bahwa aplikasi-aplikasi Facebook membantu 
mengurangi hambatan untuk berkembang dan 
71% UKM setuju bahwa aplikasi-aplikasi Facebook 
membantu mereka dalam mengelola karyawan dan 
proses operasional secara efisien.

pelaku usaha yang disurvei, yang juga beroperasi 
secara offline (atau dengan kehadiran sebuah toko), 
94% dari mereka setuju bahwa mempromosikan 
produk secara digital penting bagi bisnis mereka, 
76% dari mereka mengiklankan produk mereka 
menggunakan aplikasi-aplikasi Facebook dan 92% 
dari mereka setuju bahwa penggunaan aplikasi-
aplikasi Facebook telah meningkatkan keterlibatan 
mereka dengan pelanggannya. 89% pelaku usaha 
yang disurvei ini setuju bahwa mereka telah 
menggunakan aplikasi-aplikasi Facebook untuk 
berkembang dan memperluas usaha mereka. 
Aplikasi-aplikasi Facebook dapat membantu 
pelaku usaha meningkatkan produktivitas mereka 
dalam berbagai cara. Gambar 3 pada halaman 15 
menggambarkan banyak proses bisnis yang dapat 
didukung atau ditingkatkan melalui penggunaan 

aplikasi-aplikasi Facebook, dan manfaat yang diklaim 
didapatkan oleh pelaku usaha. 

Aplikasi-aplikasi Facebook juga memberikan 
keuntungan baik bagi pelaku usaha maupun 
konsumen.  Dengan akses yang lebih luas ke 
informasi tentang produk dan jasa dalam media 
online yang terpusat dan dengan format tampilan 
yang sudah dikenal, aplikasi-aplikasi Facebook 
membantu memberdayakan konsumen dengan 
mendukung mereka untuk mengambil keputusan 
yang tepat. 69% dari individu yang disurvei setuju 
bahwa aplikasi-aplikasi Facebook membantu mereka 
dalam mengumpulkan informasi tentang produk, 
jasa, dan penjual, dan 79% juga setuju bahwa aplikasi 
tersebut membantu mereka berkomunikasi dengan 
penjual sebelum melakukan pembelian.4 

Penggunaan aplikasi-aplikasi Facebook dapat 
memainkan peran penting bagi pelaku usaha 
dalam memperluas pasar, baik ke pasar domestik 
maupun ke pasar internasional. 95% dari 
pelaku usaha yang disurvei mengatakan bahwa 
aplikasi-aplikasi Facebook membantu mereka 
mendapatkan pesanan dari pelanggan di kota 
yang sama. 68% dari pelaku usaha yang disurvei 
mengatakan bahwa aplikasi-aplikasi Facebook 
membantu mereka untuk mendapatkan pelanggan 
di kota yang berbeda dan bahkan 16% pelaku 
usaha mengatakan bahwa aplikasi-aplikasi 

Facebook membantu mereka untuk mengakses 
pasar internasional.  Bila dijabarkan berdasarkan 
skala bisnis, dari angka 16% ini, 38% terdiri dari 
bisnis berskala besar - yang berorientasi pada 
ekspor dibandingkan dengan bisnis yang berskala 
kecil dan dengan demikian berkontribusi pada 
pendapatan valuta asing Indonesia. Bisnis berskala 
besar tersebut mengatakan bahwa aplikasi-aplikasi 
Facebook membantu mereka dalam memperoleh 
penjualan internasional. Sedangkan, 34% terdiri 
dari bisnis berukuran sedang, 22% terdiri dari 
bisnis berskala kecil, dan persentase yang lebih 

Membantu perluasan 
pasar, baik domestik 

maupun internasional
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Mendukung pengembangan 
keterampilan yang baru 

serta meningkatkan literasi 
digital

Dengan meningkatnya digitalisasi dan peran media 
sosial, keterampilan digital juga menjadi aset yang 
semakin penting bagi individu untuk memperbesar 
peluang kerja mereka. 69% pelaku usaha setuju 
bahwa keterampilan digital merupakan salah 
satu pertimbangan penting ketika merekrut 
karyawan. 89% pelaku usaha setuju bahwa pemilik 
dan/atau karyawan mereka memahami cara 
mempromosikan produk secara digital, termasuk 
melalui media sosial. 

Aplikasi-aplikasi Facebook dapat memberikan 
kesempatan bagi orang-orang yang 

menggunakannya untuk memperoleh atau 
meningkatkan berbagai keterampilan non-teknis, 
serta keterampilan kejuruan yang lebih spesifik. 
81% individu yang disurvei mengatakan mereka 
telah menggunakan aplikasi-aplikasi Facebook 
tersebut untuk belajar atau meningkatkan 
keterampilan dan 43% mengatakan mereka telah 
menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut untuk 
menemukan informasi mengenai keterampilan 
spesifik yang ingin mereka kembangkan.

Ringkasan 
Eksekutif

Dampak bisnis di atas dikaji lebih lanjut di Bab 2.

Memberdayakan individu dan masyarakat  

6Lihat definisi ukuran bisnis pada Lampiran A.

Memberdayakan individu 
dan mendukung interaksi 

yang lebih bermakna

98% dari individu yang disurvei menggunakan 
setidaknya satu dari aplikasi-aplikasi yang berada 
dibawah naungan perusahaan Facebook. 84% 
individu yang disurvei setuju bahwa aplikasi-
aplikasi Facebook tersebut membantu mereka 
membangun hubungan yang lebih dekat dan lebih 

bermakna. 77% individu setuju bahwa aplikasi-
aplikasi Facebook membantu mereka berkomunikasi 
secara terbuka dengan teman dan keluarga. Dengan 
menghubungkan individu yang memiliki minat 
yang sama secara online, aplikasi-aplikasi Facebook 
juga memungkinkan individu untuk bersama-

rendah untuk bisnis mikro dan nano, yang 
kemungkinan besar memprioritaskan ekspansi 
domestik sebelum masuk ke pasar internasional. 6 
Dari studi ini, ditemukan juga 92% pelaku usaha 

menjual produk atau jasa yang diproduksi di 
Indonesia, sedangkan 22% menjual produk atau 
jasa yang diproduksi di luar negeri.
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Aplikasi-aplikasi Facebook memudahkan orang untuk 
mencari tahu dan mendukung gerakan sosial yang 
mereka peduli. Banyak komunitas percaya bahwa 
aplikasi-aplikasi Facebook tersebut telah menjadi 
bagian integral dari kegiatan operasional mereka, 
mulai dari perekrutan anggota, hingga penggalangan 
dana, penyelenggaraan acara, dan penyediaan 
pelayanan kepada mereka yang membutuhkan. 56% 
individu setuju bahwa aplikasi-aplikasi Facebook 
tersebut telah membantu mereka untuk lebih sadar 
tentang kegiatan sosial dan kegiatan filantropi. 
Beberapa organisasi terbentuk dari aplikasi-aplikasi 
Facebook dan banyak dari mereka yang telah 
menjadi komunitas online yang dinamis, dimana 
anggotanya berinteraksi secara reguler. 82% 
komunitas yang disurvei mengatakan bahwa para 
anggota kelompok mereka berinteraksi setiap 

Membantu membangun 
komunitas dan dukungan 

untuk tujuan yang baik

hari melalui aplikasi-aplikasi Facebook. Kegunaan 
aplikasi-aplikasi Facebook untuk komunitas/organisasi 
komunitas juga tercermin dalam beberapa temuan 
berikut: 98% setuju mereka menggunakan aplikasi-
aplikasi Facebook untuk mendapatkan anggota baru 
di kota mereka, 71% menggunakan aplikasi-aplikasi 
Facebook tersebut untuk mendapatkan anggota 
dari kota lain, 97% menggunakannya untuk berbagi 
informasi, 85% untuk mempromosikan seminar dan 
lokakarya, 90% untuk mendapatkan masukan, dan 
96% untuk berkomunikasi dengan komunitas lain.

Secara keseluruhan, sebagian besar organisasi 
komunitas yang disurvei sangat setuju bahwa aplikasi-
aplikasi Facebook membuat mereka lebih efektif dan 
membantu mereka dalam membangun kepercayaan 
serta memperkuat keterlibatan anggota mereka.

Seperti halnya kelompok pelaku usaha, banyak 
lembaga pemerintah menggunakan aplikasi-aplikasi 
Facebook untuk memungkinkan mereka terhubung 
dan berkomunikasi lebih baik dengan para pemangku 
kepentingan mereka, termasuk masyarakat. 
Misalnya, 75% aparatur sipil negara  yang disurvei 
menggunakan aplikasi-aplikasi Facebook tersebut 
untuk memberikan informasi kepada masyarakat 
umum tentang rencana perumusan atau perubahan 
kebijakan dan 84% responden mengatakan bahwa 

Memfasilitasi tata kelola 
pemerintahan digital yang 

efektif

Mendukung tata kelola pemerintahan digital yang efektif

Dampak-dampak ini dikaji lebih lanjut di Bab 4.

Dampak bagi individu dan organisasi masyarakat dikaji lebih lanjut di Bab 3.

lembaga mereka sering menerima masukan dari 
masyarakat umum melalui akun mereka di aplikasi-
aplikasi Facebook. Dari masukan tersebut, 98% 
mengatakan bahwa mereka menindaklanjuti saran 
yang diberikan lalu memberikan tanggapan. Dengan 
memfasilitasi proses komunikasi yang lebih baik, 95% 
aparatur sipil negara setuju bahwa aplikasi-aplikasi 
Facebook dapat membantu mempromosikan 
keterbukaan dan transparansi. 

sama membentuk komunitas, tanpa perlu adanya 
kedekatan geografis yang menjadi faktor pemersatu 
utama. 81% setuju bahwa aplikasi-aplikasi Facebook 
membantu mereka terhubung dengan teman atau 
orang baru dengan minat yang sama. Pada saat 
yang sama, aplikasi-aplikasi Facebook tersebut juga 
dapat mendukung peningkatan wawasan dan minat 
orang - 63% setuju bahwa aplikasi-aplikasi Facebook 
membantu mereka untuk terhubung dengan orang-
orang dengan minat yang berbeda dengan minat 
mereka sendiri.

Aplikasi-aplikasi Facebook juga dapat membantu 
individu untuk membuat keputusan tentang 
kehidupan sehari-hari mereka dan bahkan 
menginspirasi mereka dengan ide-ide baru. Survei 
mengindikasikan bahwa aplikasi-aplikasi Facebook 
menyediakan sumber informasi penting bagi individu 
tentang berbagai topik termasuk: berita (82%), 
produk/jasa (69%), topik yang menarik (63%), 
pekerjaan (46%), kesehatan (60%), dan tokoh publik 
yang inspirasional (53%).
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Latar belakang dan tujuan studi ini

Indonesia sedang mengalami proses 
digitalisasi yang cepat, dan tingkat penetrasi 
internet meningkat setiap tahun. Menurut 
Badan Pusat Statistik, jumlah orang 
Indonesia yang terhubung secara online telah 
meningkat lebih dari dua kali lipat hanya 
dalam beberapa tahun terakhir.7 Penduduk 
Indonesia yang semakin paham internet dan 
penduduk kelas menengah yang semakin 
banyak adalah beberapa pendorong ekonomi 
digital Indonesia yang tumbuh cepat, yang 
diprediksi akan menjadi yang terbesar di Asia 
Tenggara dalam beberapa tahun ke depan.8 
Solusi digital telah digunakan di berbagai 
aspek kehidupan sehari-hari dan telah 
menjadi bagian integral dari cara individu 
berkomunikasi baik dengan keluarga, untuk 
menjalankan sebuah organisasi masyarakat 
dan tujuan sosial, untuk pelaku bisnis, 
maupun untuk pemerintahan. Usaha rintisan 
online di bidang ride-hailing dan e-commerce 
telah tumbuh menjadi “unicorn” dan menjadi 
perusahaan paling terkenal di Indonesia. 

Platform komunikasi digital - termasuk media 
sosial dan aplikasi pengiriman pesan instan - 
telah membantu mendorong perubahan ini. 
The Facebook company (“Facebook”), yang 
mengacu pada entitas perusahaan Facebook 
dan semua aplikasi, produk, teknologi, dan 
layanannya - termasuk aplikasi Facebook, 
Messenger, Instagram, dan WhatsApp, adalah 
yang paling populer di antara platform 
sejenisnya di Indonesia. 

Facebook bekerja sama dengan PT 
PricewaterhouseCoopers Indonesia Advisory 
(PwC) dan Institute of Development Economics 
and Finance (INDEF) untuk melakukan studi 
ini, yang termasuk di dalamnya survei offline. 
Penelitian ini memungkinkan Facebook dan 
para pemangku kepentingannya untuk lebih 
memahami dampak dari aplikasi-aplikasi 
Facebook (termasuk aplikasi Facebook, 
Messenger, Instagram, dan WhatsApp) bagi 
orang Indonesia, komunitas, bisnis, dan 
pemerintahnya. 

7Badan Pusat Statistik, Statistik Sosial Budaya; 2017 dan Badan Pusat Statistik, Statistik Sosial Budaya; 2018..
8GSM Association, Accelerating Indonesia’s Digital Economy; 2018

Pendekatan

Studi ini berdasarkan pada hasil empat survei offline independen yang mencakup berbagai kelompok 
pemangku kepentingan, yang dilakukan antara tanggal 27 Juni 2019 dan 6 Agustus 2019. Survei individu 
dilakukan dan dikelola oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI), dan survei lainnya oleh INDEF. Ruang 
lingkup survei lebih lanjut dicantumkan dalam Tabel 1.

1 PENDAHULUAN 

 Penelitian ini memungkinkan Facebook dan para pemangku 
kepentingannya untuk lebih memahami dampak dari aplikasi-aplikasi 
Facebook (termasuk aplikasi Facebook, Messenger, Instagram, dan 
WhatsApp) bagi orang Indonesia, komunitas, bisnis, dan pemerintahnya.
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9Sungai Penuh, Banda Aceh, Batam, Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya, Mataram, Manado, Denpasar, Balikpapan, Makassar, Tidore Kepulauan, 
Ambon, Jayapura.
10Bisnis yang disurvei dikategorikan berdasarkan ukuran berikut berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008: usaha mikro, kecil, menengah, dan besar. Kategori kelima 
“nano” juga diciptakan untuk mencatat pelaku bisnis yang sangat kecil daripada pelaku bisnis mikro (yang dengan penjualan tahunan di bawah Rp125 juta), 
tapi berjumlah sangat besar. Pendekatan pengambilan sampel termasuk memastikan kuota spesifik berdasarkan ukuran bisnis dicapai untuk memastikan total 
sampel mencerminkan penyebaran umum ukuran bisnis di seluruh Indonesia. Total sampel termasuk 496 (50%) bisnis nano, 306 (30%) bisnis mikro, 137 
(12%) bisnis kecil, 56 (5%) bisnis menengah, dan 38 (3%) bisnis besar.

Tabel 1 _ Ruang lingkup survei  

Sebagaimana tercantum dalam Tabel 1, survei 
individu menggunakan teknik random sampling 
untuk mencapai keterwakilan di tingkat nasional 
(mencakup 34 provinsi, dan baik pengguna 
internet maupun bukan pengguna internet). 
Survei untuk organisasi masyarakat, pelaku usaha, 
dan aparatur sipil negara  dilakukan di 15 kota 

Survei Jumlah responden Cakupan geografis Pendekatan sampling

Individu 1.220
Nasional

(34 provinsi)
Random sampling: 
• Pengguna internet dan bukan pengguna internet

Pelaku usaha 1.033

15 kota9

Purposive sampling:
• Pengguna aplikasi-aplikasi Facebook 
• Bisnis dari semua ukuran, dengan penyebaran 

yang mencerminkan populasi umum bisnis10

Organisasi 
komunitas

565

Purposive sampling: 
• Pengguna aplikasi-aplikasi Facebook  
• Berbagai kategori, termasuk, namun tidak 

terbatas pada, Lembaga Swadaya Masyarakat 
(LSM), Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), dan 
klub hobi

Pemerintah 410

Purposive sampling: 
• Pengguna aplikasi-aplikasi Facebook  
• Termasuk aparatur sipil negara dari lembaga 

pusat, provinsi, dan kota

dan menggunakan teknik purposive sampling dan 
hanya menargetkan mereka yang menggunakan 
aplikasi-aplikasi Facebook, untuk memfasilitasi 
tanggapan yang lebih informatif. Penyebaran 
responden di seluruh kelompok pemangku 
kepentingan dan wilayah ditunjukkan pada 
Gambar 1.  
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Gambar 1 _ Lingkup survei dan penyebaran sampel berdasarkan kelompok 
dan wilayah pemangku kepentingan
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104
65

80
39 24 10

690
625

317

204

70 56
32 41

80 85
50 40 50 47 38

50

Survei dilengkapi dengan Diskusi Kelompok Terarah/Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara, 
untuk mengumpulkan wawasan yang lebih terperinci tentang penggunaan aplikasi-aplikasi Facebook 
oleh para peserta. Perincian lebih lanjut tentang metodologi survei dan pendekatan untuk FGD dan 
wawancara dijelaskan lebih lanjut di Lampiran A. 

Sumatra

Kalimantan Sulawesi Papua & Maluku

Jawa

Bali, Nusa Tenggara Barat, 
Nusa Tenggara Timur

Individu

Pelaku usaha
Organisasi komunitas

Pejabat pemerintah

Penggunaan aplikasi-aplikasi Facebook 

Gambar 2 mencerminkan tiga penggunaan aplikasi-aplikasi Facebook teratas oleh individu, pelaku usaha, 
organisasi masyarakat, dan pemerintah.

Pendahuluan
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81%  Meningkatkan atau mengembangkan keterampilan diri 

80% Berkomunikasi dengan keluarga dan atau teman

70% Bergabung dengan sebuah organisasi komunitas

97% Berbagi informasi 

96% Berkomunikasi dengan organisasi komunitas lainnya

90% Mendapatkan umpan balik dari anggota

97% Pemasaran produk

94% Mendapatkan umpan balik pelanggan

90% Menemukan informasi tentang produk potensial

86% Menginformasikan kepada publik tentang acara dan kegiatan

86% Memahami keprihatinan publik

80% Meminta umpan balik dari publik

Gambar 2 _ 3 penggunaan teratas aplikasi-aplikasi Facebook, oleh kelompok pemangku kepentingan

Individu

Pelaku usaha

Aparatur 
sipil negara

Organisasi
komunitas
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INFOGRAFIK
Penelitian ini memungkinkan Facebook dan para pemangku 
kepentingannya untuk lebih memahami dampak sosial dan ekonomi 
dari aplikasi-aplikasi Facebook termasuk Facebook, Messenger, 
Instagram, dan WhatsApp, pada orang Indonesia, komunitas, bisnis, 
dan pemerintahnya.

Mendukung 
pertumbuhan bisnis baru 
dan yang sudah berjalan

Membantu UKM untuk 
mengakses peluang dan 
keuntungan baru

Memudahkan perluasan 
pasar, baik domestik 
maupun internasional

Penggunaan dan 
dampak aplikasi-
aplikasi Facebook bagi 
pelaku usaha yang 
disurvei

Penggunaan dan 
dampak aplikasi-aplikasi 
Facebook bagi UKM 
yang disurvei

Penggunaan dan 
dampak aplikasi-
aplikasi Facebook bagi 
pelaku usaha yang 
disurvei

Aplikasi-aplikasi Facebook memberikan keuntungan baik bagi pelaku usaha maupun pelanggan. 
Dari individu yang disurvei:

Satu dari dua responden setuju bahwa mereka memulai bisnis  
dengan menggunakan aplikasi-aplikasi Facebook

bisnis yang disurvei 
adalah bisnis
tradisional yang memiliki 
bangunan toko

92% setuju bahwa penggunaan aplikasi-
aplikasi Facebook meningkatkan 
keterlibatan pelanggan dan
89% telah menggunakan aplikasi-aplikasi 
Facebook untuk membantu mereka 
bertumbuh dan berekspansi

Dari bisnis-bisnis tersebut:

1dari2

75% 

74% 

79% 

92% 

71% 

81% 

mengurangi 
biaya pemasaran

mengurangi penghambat 
pertumbuhan

setuju bahwa aplikasi-aplikasi Facebook 
membantu mereka untuk berkomunikasi 
dengan penjual sebelum melakukan pembelian

meningkatkan jumlah 
pelanggan mereka

mengelola staf operasional 
dan proses secara lebih efisien

Mendukung bisnis dan perekonomian

95% 

92% 

mendapatkan pesanan dari pelanggan di kota yang sama

menjual produk atau jasa yang diproduksi di Indonesia

22% menjual produk atau jasa yang diproduksi di luar negeri

68% mendapatkan pesanan dari pelanggan dari kota yang berbeda-beda

16% membantu mereka untuk mendapatkan penjualan internasional termasuk: 

38% bisnis besar | 34% bisnis sedang | 22% bisnis kecil
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Mendukung pengembangan 
keterampilan baru 
dan yang ditingkatkan

Memberdayakan individu 
dan mendukung interaksi 
yang bermakna

Mendukung tata
kelola pemerintahan 
digital yang efektif

Penggunaan dan dampak 
aplikasi-aplikasi Facebook bagi 
individu yang disurvei

Penggunaan 
dan dampak aplikasi-
aplikasi Facebook bagi 
individu yang disurvei

Penggunaan dan dampak 
aplikasi-aplikasi Facebook 
bagi pejabat pemerintah 
yang disurvei

menginformasikan kepada publik tentang rencana 
sampai dengan perubahan kebijakan

memungkinkan keterbukaan dan 
transparansi yang lebih tinggi

75% 
84% 

menerima umpan balik rutin dari publik95% 

Facebook menyediakan sumber informasi yang penting bagi individu dalam 
berbagai topik termasuk: berita (82%),produk dan/atau jasa (69%),  topik 
yang menarik (63%), pekerjaan (46%), kesehatan (60%), tokoh publik 
yang menginspirasi (53%)

Memberdayakan individu dan masyarakat

Mendukung tata kelola 
pemerintahan digital yang efektif

meningkatkan 
atau belajar suatu 
keterampilan

81% 
mengembangkan atau 
meningkatkan keterampilan 
digital mereka

79% 

menggunakan setidaknya satu 
aplikasi Facebook

98% 84% 
membangun relasi yang lebih 
dekat dan lebih bermakna

menghubungkan dengan teman 
atau orang baru dengan minat 
yang sama

pengguna perempuan, yang memiliki atau berpikir untuk memulai sebuah bisnis, setuju bahwa 
aplikasi-aplikasi Facebook telah membantu mereka untuk mengidentifikasi peluang bisnis

81% 

89% 

menghubungkan dengan 
orang-orang yang memiliki 
minat berbeda

63% 

Membantu mendirikan 
organisasi masyarakat 
dan memfasilitasi 
dukungan untuk tujuan 
yang baik
Penggunaan dan dampak 
aplikasi-aplikasi Facebook 
bagi organisasi komunitas

mendapatkan anggota 
baru di kota mereka

mendapatkan anggota 
baru di kota lain

berbagi informasi berkomunikasi dengan 
organisasi lainnya

melaporkan terdapat interaksi harian di antara 
anggota kelompok melalui aplikasi

98% 71% 
97% 96% 
82% 
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Aplikasi-aplikasi Facebook telah menjadi bagian 
integral dari operasi banyak bisnis, terutama 
bisnis yang berinteraksi langsung dengan 
konsumen seperti di sektor ritel. 90% pelaku 
usaha yang disurvei melaporkan menggunakan 
satu atau lebih aplikasi-aplikasi Facebook untuk 
berkomunikasi dengan publik. Konektivitas 
dan jangkauan yang aplikasi-aplikasi Facebook 
tersebut berikan kepada pelaku usaha baru 
dalam membantu dalam perluasan pasar dan 
pertumbuhan secara keseluruhan. Sebagai 
platform penting bagi bisnis dari berbagai 
skala, aplikasi-aplikasi Facebook dapat menjadi 

bantuan khusus untuk para pelaku usaha dengan 
skala kecil dengan sumber daya ekonomi lebih 
sedikit, untuk memulai dan mengatasi hambatan 
bisnis. Konsumen juga mendapat manfaat dari 
kemampuan untuk mengidentifikasi pilihan 
mereka dengan lebih baik dan membuat 
keputusan pembelian yang lebih matang.

Temuan dalam Bab ini didasarkan pada survei 
terhadap 1.033 pelaku usaha yang menggunakan 
aplikasi-aplikasi Facebook, serta survei terhadap 
1.220 individu.11

11Survei responden pelaku usaha berlokasi di 15 kota di Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Bisnis yang disurvei dikategorikan berdasarkan ukuran berikut berdasarkan 
UU No. 20 Tahun 2008: usaha mikro, kecil, menengah, dan besar. Kategori kelima, “nano” juga diciptakan untuk mencatat pelaku bisnis yang sangat kecil daripada pelaku 
bisnis mikro (yang dengan penjualan tahunan di bawah Rp125 juta), tapi berjumlah sangat besar. Pendekatan pengambilan sampel termasuk memastikan kuota spesifik 
berdasarkan ukuran bisnis dicapai untuk memastikan total sampel yang mencerminkan penyebaran umum ukuran bisnis di seluruh Indonesia. Total sampel termasuk 
496 (50%) bisnis nano, 306 (30%) bisnis mikro, 137 (12%) bisnis kecil, 56 (5%) bisnis menengah, dan 38 (3%) bisnis besar. Responden survei untuk individu berada di 
34 provinsi di Indonesia. Sejumlah 1.220 responden diidentifikasi menggunakan random sampling, yang dihasilkan dengan profil responden termasuk 550 pengguna 
internet dan 670 bukan pengguna internet. Hasil yang terkait dengan survei individu hanya memperhitungkan pengguna internet. Lihat Lampiran A untuk penjelasan 
lebih lanjut.

2 MENDUKUNG 
BISNIS DAN 
PEREKONOMIAN   

14 Menghubungkan Indonesia: Dampak Sosial dan Ekonomi Facebook di Indonesia



Gambar 3 _ Penggunaan dan dampak aplikasi-aplikasi Facebook bagi pelaku usaha

Penggunaan aplikasi-aplikasi 
Facebook oleh pelaku usaha

Dampak aplikasi-aplikasi Facebook 
bagi pelaku usaha

Memahami pasar yang ditargetkan

Memahami kompetitor

Mencari informasi tentang  
mitra potensial

Mencari informasi tentang  
produk potensial

Mencari informasi tentang  
distributor potensial

Mencari informasi tentang  
peningkatan produk

Mencari informasi tentang  
pemasok potensial

Menjaga kesetiaan pelanggan

Menarik pengunjung 
 ke toko offline mereka

Pemasaran produk

Penempatan pesanan pelanggan

Konfirmasi pembayaran pelanggan

Mengukur kepuasan pelanggan

Mendapatkan umpan balik pelanggan

Biaya penelitian & pengembangan  
yang lebih rendah

Inovasi produk yang lebih tinggi

Biaya pemasaran yang lebih rendah

Peningkatan keterlibatan pelanggan

Peningkatan kesadaran akan merek

Peningkatan basis pelanggan 

Lebih banyak pesanan dari kota-kota lain

Lebih banyak pesanan  
dari negara-negara lain

Biaya layanan pelanggan yang lebih rendah

Peningkatan kepuasan pelanggan

Peningkatan kepercayaan terhadap merek

Peningkatan kepercayaan terhadap merek

Peningkatan efisiensi dalam mengelola 
staf dan proses operasional

Penelitian & 
Pengembangan

Produksi & 
Distribusi

Pemasaran

Penjualan

76%

74%

80%

 
90% 

72%
 

75%
 

77%

86%

75% 

97%

89%

87%

86%

94%

58% 

75%

79%

93%

76%

86%

68%

16%

66%

87%

77%

83%

77%

Retensi 
Pelanggan
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Putra dan Yukka adalah dua mahasiswa teknik yang melihat peluang di pasar untuk sepatu kulit yang 
terjangkau. Ini menginspirasi mereka untuk memulai Brodo Shoes, sebuah merek yang membanggakan 
karena seluruhnya dibuat di Indonesia. Pada 2010, mereka membuat Facebook Page sebagai langkah 
pertama dalam mengembangkan bisnis mereka. Aplikasi-aplikasi Facebook membantu mereka 
memotong biaya operasional bisnis mereka (misalnya dengan menghemat sewa untuk toko dan komisi 
untuk toserba). “Aplikasi-aplikasi Facebook adalah satu-satunya pilihan yang masuk akal bagi calon 
pengusaha yang memiliki anggaran minimum.” Awalnya, mereka tidak punya niat untuk berkomitmen 
penuh pada bisnis mereka, tetapi yang mengejutkan, usaha mereka malah berkembang menjadi bisnis 
yang tidak mereka bayangkan. Sekarang mereka menjual 5.000-10.000 pasang sepatu setiap bulan. 
Perusahaan mereka menggunakan berbagai alat pemasaran berbasis Facebook, yang semuanya jauh 
lebih murah jika dibandingkan dengan metode konvensional seperti papan iklan atau iklan TV. Dengan 
memiliki kampanye iklan yang canggih dan tepat sasaran, mereka dapat mengontrol siapa yang dapat 
melihat produk mereka dan secara substansial meningkatkan efisiensi pemasaran mereka. Hal ini 
menjelaskan mengapa 90% dari anggaran pemasaran mereka dialokasikan untuk Facebook Ads dan 
Instagram Ads.

Penetrasi internet yang lebih besar dan penduduk 
kelas menengah yang meningkat adalah beberapa 
dari pendorong pesatnya perkembangan 
ekonomi digital Indonesia.12 Aplikasi-aplikasi 
Facebook memainkan peran dalam mendukung 
pengembangan dan pertumbuhan banyak bisnis 
baru yang terdiri dari ekonomi digital yang terus 
berkembang ini. 

Aplikasi-aplikasi Facebook memberi pelaku usaha 
kemampuan untuk dengan cepat menjangkau 
ribuan pelanggan potensial, memberi mereka 
lokasi online sentral untuk memulai bisnis mereka 
dan/atau mengembangkannya. Pentingnya 
aplikasi-aplikasi Facebook dalam memfasilitasi 
pendirian bisnis baru tercermin dalam temuan 
survei dengan satu dari dua responden pelaku 
usaha menyetujui bahwa bisnis mereka dimulai 
dengan menggunakan aplikasi-aplikasi Facebook. 
43% setuju bahwa pendiri mereka memulai bisnis 
setelah terinspirasi oleh ide-ide yang awalnya 
diperoleh melalui aplikasi-aplikasi Facebook. 

12Sebuah studi dari McKinsey tahun 2018 memperkirakan bahwa pada tahun 2025, teknologi digital dapat meningkatkan PDB sebesar US$150 miliar - setara 
dengan rata-rata 1,2 poin persentase pertumbuhan tambahan setiap tahun dari 2018 hingga 2025. McKinsey Global Institute baru-baru ini membuat indeks 
penilaian tentang di mana posisi negara-negara dalam perjalanan menuju digitalisasi, dan menemukan bahwa pertumbuhan digitalisasi Indonesia dalam tiga 
tahun terakhir adalah yang tercepat dibandingkan dengan 17 negara lain dalam indeks. McKinsey, The digital archipelago: How online commerce is driving 
Indonesia’s economic development; 2018. 
13 Wawancara dengan perwakilan dari Ambon Handicraft pada tanggal 6 Agustus 2019.

Sumber: 
Wawancara dengan perwakilan dari 

Brodo Shoes pada tanggal 5 Juli 
2019.

Mendukung pertumbuhan bisnis baru 
dan yang sudah ada  

Banyak pelaku usaha menggunakan aplikasi-
aplikasi Facebook untuk memberikan penawaran 
baru dan inovatif kepada konsumen. Ambon 
Handicraft, misalnya, mengunggah gambar 
produk-produknya di Instagram Post dan Live 

Stories untuk menginformasikann pelanggan 
mereka mengenai nilai historis produk mereka 
dan bahan yang digunakan. Salah satu produk 
mereka adalah tas tangan tradisional yang 
disebut lopa-lopa, terbuat dari sagu di Seram 
yang memerlukan beberapa hari perjalanan 
untuk mendapatkannya dan hanya tersedia 
pada waktu-waktu tertentu dalam setahun. 
Keterangan (caption) Instagram yang dibuat 
dapat diterjemahkan secara langsung, sehingga 
memungkinkan orang asing untuk membacanya 
dan menjadi tertarik oleh produk dan kisah di 
baliknya.13

Brodo Shoes 
— Merek Indonesia yang 

berawal dari Facebook 

Mendukung  
bisnis dan 
perekonomian  

 ...satu dari 
dua responden 
pelaku usaha 
menyetujui bahwa 
bisnis mereka 
dimulai dengan 
menggunakan 
aplikasi-aplikasi 
Facebook.
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Bisnis dengan semua ukuran mendapatkan manfaat dari aplikasi-aplikasi Facebook, bahkan untuk 
platform digital terbesar dan paling mapan di Indonesia seperti Gojek dan Tokopedia (lihat di bawah). 

Gojek adalah salah satu perusahaan teknologi terkemuka di Indonesia yang menyediakan berbagai 
layanan termasuk transportasi penumpang. Keberlanjutan dan pertumbuhannya bergantung pada 
kemampuan untuk terus menarik pengguna aktif baru. Salah satu pendekatan yang digunakan oleh 
Gojek adalah promosi melalui aplikasi-aplikasi Facebook. Gojek memiliki tim khusus sendiri yang 
mengelola pembelian media digital untuk kegiatan branding dan akuisisi.

Untuk menarik orang-orang memasang aplikasinya sendiri, Gojek menjalankan kampanye menggunakan 
ads berbayar di aplikasi-aplikasi Facebook secara always-on. Ini telah terbukti sangat berguna dalam 
meningkatkan basis penggunanya. Setiap kampanye yang diluncurkan di aplikasi-aplikasi Facebook 
menyumbang sebagian besar pengguna baru bulanan serta peningkatan transaksi dari pengguna  
yang sudah ada. 

Dengan menggunakan ads berbayar di aplikasi-aplikasi Facebook, perusahaan dapat menargetkan 
serangkaian kriteria demografis atau perilaku tertentu. Melalui pengujian A/B, mereka dapat menjalankan 
beberapa variasi materi iklan dengan pendekatan berbeda untuk kelompok berbeda dan memperoleh 
metrik terperinci untuk memungkinkan mereka menilai pendekatan mana yang lebih efektif. Dengan 
melakukan ini, Gojek telah mampu mengoptimalkan pengeluaran iklan online-nya. Dengan membuat 
langkah-langkah periklanannya lebih hemat, hal itu membantu biaya per mil Gojek tetap kompetitif.

Pelanggan sama pentingnya dengan pengemudi dan UKM – mitra yang berfungsi sebagai tulang 
punggung bisnis Gojek. Untuk menarik mitra bisnis baru, Gojek menggunakan Facebook Lead Ads, 
yang mengarahkan calon mitra yang berminat mengisi formulir pertanyaan. Gojek telah menggunakan 
fitur ini selama dua tahun terakhir dan telah memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan 
kampanye rekrutmen pengemudi dan pedagang.

Gojek saat ini tengah berekspansi ke negara lain. Sekarang ada sekitar 155 juta pemasangan aplikasi 
Gojek di Asia Tenggara, dengan aplikasi-aplikasi Facebook menjadi salah satu saluran utama untuk 
memasuki pasar. 

Tokopedia adalah marketplace online terkemuka di Indonesia, yang memungkinkan individu dan 
pelaku usaha untuk mengatur dan mengelola toko online mereka secara gratis. Di pasar aplikasi yang 
semakin ramai, meningkatkan tingkat pemasangan aplikasi sambil menurunkan biaya per pemasangan 
sangat penting. Tokopedia memutuskan untuk menggunakan Facebook Ads dan Instagram Ads untuk 
membantu menjangkau pelanggan baru tanpa memerlukan biaya pemasaran yang besar. Karena 
Tokopedia telah menggunakan ads di aplikasi-aplikasi Facebook, pemasangan aplikasi Android telah 
meningkat 125 kali dan biaya pemasangan aplikasi iOS-nya telah berkurang 27%. 

Gojek
— salah satu  

“unicorn” Indonesia  
yang menggunakan 

Facebook untuk menarik 
pengguna baru 

Tokopedia 
— Marketplace “unicorn” Indonesia yang menggunakan Facebook dan Instagram ads 
untuk mendorong pertumbuhan

Sumber: Wawancara dengan perwakilan dari Tokopedia pada tanggal 8 Agustus 2019. 

Sumber:  

Wawancara dengan perwakilan  

dari Gojek pada tanggal  

16 September 2019.
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Aplikasi-aplikasi Facebook juga mendukung 
evolusi model bisnis konvensional. Tante Sayur 
yang berbasis di Jakarta, misalnya, menciptakan 
dampak ekonomi positif di daerah pedesaan 
dengan membeli sayuran dengan harga premium 
dari desa dan menjualnya ketika masih segar 
kepada konsumen di kota sehingga petani, yang 
terutama beroperasi secara offline, tidak harus 
bepergian ke pasar atau harus menemukan 
pelanggan mereka sendiri.14

Sebagian besar pelaku usaha melihat platform 
digital, termasuk aplikasi-aplikasi Facebook, 
sebagai pelengkap untuk toko fisik mereka. 
Misalnya, dari 81% pelaku usaha yang disurvei 
yang memiliki toko fisik, 94% setuju bahwa 
mempromosikan produk secara digital 
penting bagi bisnis mereka, 76% mengiklankan 
produk mereka menggunakan aplikasi-aplikasi 
Facebook dan 92% setuju bahwa penggunaan 
aplikasi-aplikasi Facebook telah meningkatkan 
keterlibatan pelanggan mereka. 89% dari para 
pelaku bisnis ini setuju bahwa mereka telah 
menggunakan aplikasi-aplikasi Facebook untuk 
menumbuhkan dan memperluas bisnis mereka.

Tidak ada satu model yang dapat berfungsi 
untuk semua bisnis. Setiap bisnis mampu 
menanggapi kebutuhan pasar dengan caranya 

masing-masing. Misalnya, Ann’s Bakehouse & 
Creamery di Jakarta menggunakan Facebook 

Ads, Instagram Ads, dan WhatsApp untuk 
menarik lebih banyak pelanggan ke toko fisik 
mereka,15 sementara Artemis, sebuah salon rias 
di Makassar, menemukan bahwa dengan aplikasi-
aplikasi Facebook, mereka dapat mengurangi 
biaya dengan menutup salon offline mereka 
dan melakukan kunjungan ke rumah sebagai 
gantinya.16

Fungsionalitas aplikasi-aplikasi Facebook dengan 
demikian mempermudah pertumbuhan bisnis 
secara organik, menambah sumber daya, dan 
membangun jaringan secara bertahap sesuai 
kebutuhan. Instagram telah membantu Rasa 
Lokal Indonesia, sebuah bisnis makanan 
Indonesia yang menjual makanan lokal, untuk 
mendapatkan mitra lokal yang berbasis di kota-
kota lain (misalnya Rasa Lokal Bali, Rasa Lokal 
Surabaya), yang awalnya mendekati mitra-mitra 
tersebut melalui komentar di Instagram. Sejak 
terhubung di Instagram, mitra lokal berperan 
penting dalam membantu meningkatkan 
jangkauan produk mereka di seluruh Indonesia, 
sedangkan Rasa Lokal Indonesia sendiri 
berfokus pada membangun citra dan kesadaran 
konsumen atas merek Rasa Lokal Indonesia.17

14Wawancara dengan perwakilan dari Tante Sayur pada tanggal 31 Juli 2019.
15Wawancara dengan perwakilan dari Ann’s Bakehouse & Creamery pada tanggal 31 Juli 2019.
16Wawancara dengan perwakilan dari Artemis pada tanggal 23 Juli 2019.
17Wawancara dengan perwakilan dari Rasa Lokal Indonesia pada tanggal 29 Juli 2019.

Kaloka Pottery memulai bisnis pada tahun 2015 dengan investasi yang sangat sederhana yaitu 
Rp1.000.000. Fransisca Puspitasari, sang pemilik, memiliki ambisi tinggi untuk membangun bisnis ini 
dari Yogyakarta dan  memproduksi keramik buatan tangan dengan menggunakan tanah liat Indonesia. 
Setelah melihat bagaimana aplikasi-aplikasi Facebook membantu pelaku usaha lain untuk menjangkau 
calon pelanggan yang lebih luas, dia belajar sendiri bagaimana memaksimalkan keterlibatan pelanggan 
melalui penggunaan aplikasi-aplikasi Facebook. Setelah menerapkan apa yang telah ia pelajari, penjualan 
meningkat, dan keuntungan yang diperoleh memungkinkannya untuk berkembang menjadi produksi 
massal. Dari awalnya hanya menangani 100 pesanan per bulan, Kaloka kini menjual 1.500-2.000 lembar 
per bulan di seluruh negeri. Berkat ekspansi ini, apa yang awalnya merupakan bisnis tunggal seorang 
perempuan sekarang menjadi sumber penghasilan bagi 15 staf dan 10 pengrajin, yang semuanya berasal 
dari daerah setempat. Data yang tersedia dari akun Facebook Kaloka Pottery membantu Fransisca 
mengidentifikasi kelompok usia dan negara asal pelanggan potensial. Dia memanfaatkan data ini dengan 
secara khusus menargetkan negara-negara tertentu dengan iklan berbayar. Sekarang, setengah dari 
penjualannya adalah ekspor, terutama ke pasar bernilai tinggi seperti Timur Tengah, Eropa, dan Australia.

Sumber: 
Wawancara dengan perwakilan 

dari Kaloka Pottery pada tanggal 
17 Juli 2019.

Kaloka Pottery
— mempromosikan 
kerajinan Indonesia 

dan menciptakan 
lapangan kerja

Mendukung  
bisnis dan 
perekonomian  

 Sebagian besar 
pelaku usaha 
melihat platform 
digital, termasuk 
aplikasi-aplikasi 
Facebook, sebagai 
pelengkap untuk 
toko fisik mereka
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Aplikasi-aplikasi Facebook memungkinkan 
Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang memiliki 
sumber daya lebih sedikit untuk mengidentifikasi 
peluang dan memulai bisnis mereka. Aplikasi-
aplikasi Facebook dapat memberikan beberapa 
keuntungan kepada UKM karena aplikasi ini 
memungkinkan jangkauan yang lebih luas ke 
pelanggan dan mitra dengan jumlah yang lebih 
tinggi dan ditargetkan dengan lebih baik.

Hal tersebut dapat terlaksana melalui sejumlah 
cara, mengingat berbagai fungsi aplikasi-aplikasi 
Facebook yang kemungkinan akan bermanfaat 
bagi UKM, termasuk: mempromosikan produk 
mereka melalui halaman bisnis umum mereka 
di Facebook atau Instagram atau melalui iklan 
berbayar, riset pasar melalui Polling, Direct 

Messaging, serta menggunakan fitur Marketplace. 
Marketplace adalah fitur di Facebook yang 
membantu individu atau bisnis dengan mudah 
menemukan, membeli, dan menjual barang dan 
jasa secara lokal. Meskipun tidak memiliki fitur 
pembayaran dan pengiriman yang ditawarkan 
oleh platform e-commerce, fitur ini membantu 
orang berdagang dengan aman dengan 
menawarkan kiat keselamatan, kontrol privasi, 
dan alat pelaporan yang mudah digunakan. Untuk 

Membantu UKM mendapatkan akses ke peluang baru, 
keuntungan, dan memberikan dampak sosial

UKM, aplikasi-aplikasi Facebook menyediakan 
mekanisme sederhana dan gratis untuk 
menjangkau sejumlah besar pengguna Facebook 
dan memasarkan barang mereka. 

75% UKM sepakat bahwa penggunaan 
aplikasi-aplikasi Facebook mengurangi biaya 
pemasaran, 63% setuju aplikasi-aplikasi Facebook 
mengurangi biaya layanan pelanggan, dan 56% 
menyebutkan mengurangi biaya penelitian dan 
pengembangan.18 92% UKM yang disurvei juga 
menyatakan bahwa menggunakan aplikasi-aplikasi 
Facebook telah meningkatkan jumlah pelanggan. 
Secara keseluruhan, 74% UKM sepakat aplikasi 
membantu mengurangi hambatan pertumbuhan 
dan 71% UKM setuju aplikasi-aplikasi Facebook 
membantu mereka mengelola staf operasional 
dan proses secara efisien.

Selain membantu pelaku usaha meminimalkan 
biaya pemasaran dan penjualan, aplikasi-aplikasi 
Facebook dapat membantu meminimalkan 
kebutuhan sumber daya di seluruh aspek lain 
dalam operasi mereka, yang bisa sangat penting 
untuk keberhasilan dalam fase pertumbuhan awal 
UKM. 

18Dari 1.033 pelaku usaha yang disurvei, 995 adalah UKM, termasuk bisnis mikro dan nano. 

Gambar 4 _ Penggunaan dan dampak aplikasi-aplikasi Facebook bagi UKM

75%
mengurangi biaya 
pemasaran

92%
meningkatkan jumlah 
pelanggan

74%
mengurangi hambatan 
pertumbuhan

63%
mengurangi biaya layanan 
pelanggan

56%
mengurangi biaya  
penelitian dan 
pengembangan

71%
manajemen staf operasional 
dan proses secara efisien

 Aplikasi-aplikasi 
Facebook dapat 
memberikan 
beberapa 
keuntungan kepada 
UKM karena aplikasi 
ini memungkinkan 
jangkauan yang lebih 
luas ke pelanggan 
dan mitra dengan 
jumlah yang 
lebih tinggi dan 
ditargetkan dengan 
lebih baik.
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Sebagai contoh, seorang pelaku usaha yang 
menggunakan aplikasi-aplikasi Facebook mungkin 
tidak selalu perlu membentuk dan membayar tim 
yang terpisah untuk melakukan fungsi seperti 
pembelian, distribusi atau pemasaran. Mereka 
juga tidak perlu hadir secara fisik di setiap tempat 
atau meminta staf untuk melakukan perjalanan 
dan mengadakan acara atau pertemuan langsung, 
karena banyak kegiatan dapat dilakukan atau 
dialihdayakan secara efisien melalui penyedia 
lain dengan bantuan aplikasi-aplikasi Facebook. 
Sebagai contoh, Mochicha, bisnis yang berbasis 
di Banda Aceh, yang membuat dan menjual jenis 
kue ‘Mochi’ tertentu. Bermula dari sebuah bisnis 
keluarga, kini bisnis ini dapat mempopulerkan 
diri dengan mengunggah konten yang menarik 
pada aplikasi, serta menggunakannya untuk 
menyederhanakan operasi bisnis. Bisnis ini telah 
merekrut pengecer di lima provinsi dan satu di 
Malaysia, terutama melalui penggunaan aplikasi-
aplikasi Facebook.19

Aplikasi-aplikasi Facebook memiliki manfaat 
khusus untuk perempuan, yang memimpin 

lebih dari 40% UKM dalam perekonomian secara 
keseluruhan.20 Model bisnis yang berbasis online 
dapat menawarkan fleksibilitas dan peluang yang 
lebih besar bagi perempuan untuk berkolaborasi. 
89% perempuan yang menggunakan aplikasi-
aplikasi Facebook dan memiliki atau berpikir untuk 
memulai bisnis (seperti yang disurvei dalam survei 
individu) setuju bahwa aplikasi-aplikasi Facebook 
telah membantu mereka mengidentifikasi peluang 
bisnis, 87% setuju bahwa mereka telah melihat 
konten yang telah menginspirasi mereka untuk 
mempertimbangkan memulai bisnis mereka 
sendiri. Dari responden perempuan yang bekerja 
di UKM (dalam survei bisnis): 96% setuju bahwa 
aplikasi-aplikasi Facebook membantu memperluas 
basis pelanggan mereka, 79% setuju aplikasi-
aplikasi tersebut tersebut mengurangi hambatan 
pertumbuhan dan 81% setuju bahwa aplikasi-
aplikasi tersebut membantu mengurangi biaya 
pemasaran.

19Wawancara dengan perwakilan dari Mochicha pada tanggal 23 Juli 2019.
20IFC, Women-owned SMEs in Indonesia: A Golden Opportunity for Local Financial Institutions; 2016 

Kampoeng Kue
— membantu mendorong 

perekonomian lokal

Choirul, atau yang biasa dikenal dengan Irul, adalah pendiri dan direktur Kampoeng Kue 
di Rungkut Lor, Surabaya. Seiring dengan perkembangan bisnisnya, Irul telah mendorong 
tetangga-tetangganya, terutama para perempuan, untuk bergabung dengannya dalam 
penjualan roti dan kue. Dengan melatih dan mendorong mereka, dia telah melihat kepercayaan 
diri yang tumbuh di antara perempuan di komunitasnya. Aplikasi-aplikasi Facebook, termasuk 
Facebook, WhatsApp, dan Instagram memainkan peran utama dalam meningkatkan 
pesanan dan menumbuhkan bisnis Irul, yang sekarang dikenal secara lokal, nasional, dan 
juga internasional. “Saya biasanya mengunggah konten tentang produk dan aktivitas kami di 
Instagram, memastikan untuk menautkannya ke Facebook. Kami juga membagikan nomor 
WhatsApp kami sehingga pelanggan dapat menghubungi kami secara langsung untuk 
melakukan pemesanan,” ungkap Irul. Irul juga bagian dari program #SheMeansBusiness, 
kolaborasi antara Pahlawan Ekonomi dan Facebook.

Sumber: 
Facebook, 2019. 

#SheMeansBusiness Temui Irul. 
Lihat: https://shemeansbusiness.

fb.com/stories/choirul-mahpuduah/

Mendukung  
bisnis dan 
perekonomian  

 89% perempuan 
yang menggunakan 
aplikasi-aplikasi 
Facebook dan 
memiliki atau 
berpikir untuk 
memulai bisnis 
setuju bahwa 
aplikasi-aplikasi 
Facebook telah 
membantu mereka 
mengidentifikasi 
peluang bisnis.
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Copa de Flores — wirausahawan muda yang mempromosikan budaya tradisional 
sambil mendukung orang-orang yang kurang beruntung

Du’Anyam — memberdayakan perempuan dan masyarakat setempat

Ayu, Hanna, dan Melia adalah teman masa kecil dari Jakarta yang berkunjung ke Desa Watudiran, 
kabupaten Sikka, di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2014. Mayoritas penduduk Desa Watudiran hidup 
di bawah garis kemiskinan dan memiliki akses terbatas untuk uang tunai.

Mereka terinspirasi untuk memulai Du’Anyam pada tahun 2014, sebuah bisnis berdimensi sosial yang 
memberdayakan perempuan lokal untuk memanfaatkan bakat menenun mereka yang telah diwariskan 
turun temurun. Du’Anyam memberikan pelatihan tentang kualitas dan desain produk memastikan akses 
pasar untuk produk tenun. 

Du’Anyam menggunakan aplikasi-aplikasi Facebook untuk tujuan meningkatkan kesadaran akan 
merek dan penjualan mereka. Yohanna Keraf, Co-Founder/Chief Community Officer Du’Anyam 
mengatakan bahwa tanpa aplikasi-aplikasi Facebook, Du’Anyam tidak akan dapat berbagi misinya 
untuk memberdayakan perempuan, mempromosikan budaya lokal, dan meningkatkan kesehatan dan 
jaringan perempuan. Entah untuk bertemu dengan anggota tim yang memiliki semangat yang sama atau 
berkolaborasi dengan pembuat kebijakan, perusahaan, dan rantai hotel, semua ini tidak akan mungkin 
terjadi jika bukan karena aplikasi-aplikasi Facebook. Saat ini, Du’Anyam mempekerjakan 1.005 penenun 
di 50 desa di Indonesia, meningkatkan pendapatan mereka sebesar 40%, memberi mereka uang tunai 
sepanjang tahun untuk mengakses makanan bergizi, perawatan kesehatan, dan pendidikan.

Maria Gabriella Isabella, seorang perempuan berusia 24 tahun dari Nusa Tenggara Timur, memulai 
Copa de Flores pada tahun 2015. Copa de Flores adalah merek mode lokal, yang menggabungkan 
elemen kuat dari tenun ikat. Sejak awal berdirinya Copa de Flores, Instagram telah menjadi media utama 
yang digunakan untuk menyajikan gambaran holistik tentang makna artistik dan budaya dari bahan-
bahan tenun yang digunakan, serta kegiatan pemberdayaan dari organisasi. Sebagai contoh, Copa de 
Flores juga mempromosikan inisiatif meditasi berbasis tenun dan visual untuk perempuan Flores yang 
mungkin memiliki cacat, atau yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual. Dimulai dengan 
hanya menggunakan fitur gratis Instagram (misalnya Feed dan Stories), Copa de Flores sekarang 
mulai menggunakan Promotional Ads untuk menjangkau kumpulan pelanggan potensial yang lebih 
luas, dan untuk mengundang lebih banyak bagian dari komunitas Instagram untuk menjadi bagian dari 
perjalanannya.

Sumber: Wawancara dengan perwakilan dari Copa de Flores pada tanggal 25 September 2019.

Sumber: Wawancara dengan perwakilan dari Du’Anyam pada tanggal 15 September 2019.

Aplikasi-aplikasi Facebook telah menjadi 
platform penting untuk membangun relasi 
dengan pelanggan. Selain menyediakan platform 
sentral untuk mempromosikan produk dan jasa 
mereka secara aktif, aplikasi-aplikasi Facebook 
memungkinkan interaksi langsung dan nyaman 
antara pelaku bisnis dan konsumen. WhatsApp 
adalah aplikasi yang sangat populer untuk 
penggunaan bagi bisnis dan interaksi pelanggan 
di Indonesia, mengingat fleksibilitasnya yang 
lebih besar dan mudah digunakan. Pelaku 

Membangun relasi dengan pelanggan

usaha yang disurvei melaporkan penggunaan 
WhatsApp sebagai berikut: berkomunikasi dengan 
pelanggan, investor, pemasok, dan distributor 
(85% responden); memungkinkan pelanggan 
untuk melakukan pemesanan (72%); konfirmasi 
pembayaran (74%); dan memasarkan produk 
mereka, menggunakan WhatsApp Stories dan 
WhatsApp Group (56%).

Jangkar Bawono, pemilik Portblue, sebuah 
bisnis sepatu kulit Indonesia yang berbasis di 
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Aplikasi-aplikasi Facebook sama-sama menguntungkan bisnis dan konsumen. Dengan akses yang lebih 
besar ke informasi tentang produk dan jasa aplikasi-aplikasi Facebook membantu konsumen dengan 
memungkinkan mereka untuk memahami pilihan mereka dan membuat keputusan yang lebih matang. 
69% dari individu yang disurvei setuju bahwa aplikasi-aplikasi Facebook membantu mereka untuk 
mengumpulkan informasi tentang produk, jasa, dan penjual. Selain itu, 79% setuju bahwa aplikasi-aplikasi 
Facebook membantu mereka untuk berkomunikasi dengan penjual sebelum melakukan pembelian. 

Bali Arabica
— membantu produsen 

lokal menjangkau lebih 
banyak pelanggan ritel dan 

bisnis

Bali Arabica didirikan pada 2013 oleh petani kopi kelahiran Kintamani, Komang Sukarsana dan tetap 
menjadi satu-satunya bisnis produksi kopi Arabika di Bali.                  
                       
Perusahaan ini telah berhasil menerapkan model business-to-business (B2B) dimana perusahaan 
melakukan produksi kopi sendiri serta membeli dari 300 petani kopi lokal yang menjadi mitra, dan 
kemudian menjualnya secara langsung ke kafe-kafe di Jakarta tanpa perlu menyewa distributor. 
Perusahaan ini telah diakui secara luas atas dukungan dan pelatihan  mengenai praktik terbaik produksi 
dan pemasaran kopi yang diberikannya kepada petani kopi lokal.

Model ini telah diperkuat melalui upaya membangun mereknya. Bali Arabica secara teratur 
menggunakan Facebook, Instagram, dan WhatsApp untuk membangun profil online dan terlibat 
dengan pelanggan yang sudah ada dan calon pelanggan. Bali Arabica juga menggunakan  aplikasi-aplikasi 
Facebook untuk menyajikan citra autentik dari produksi kopi dan kegiatannya dengan petani kopi lokal. 
Perusahaan ini mengatakan bahwa hal tersebut telah menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam 
jumlah pelanggan, pembelian yang berulang, dan permintaan terkait bisnis.Sumber: 

FGD dan wawancara dengan 
perwakilan dari Bali Arabica pada 

tanggal 29 Juli 2019.

21Facebook, WhatsApp’s Economic Impact in Indonesia; 2019. Detikinet, WhatsApp Bagikan Inspirasi Pelaku
Usaha Surabaya hingga Yogya; 2019. Lihat: https://inet.detik.com/cyberlife/d-4640297/whatsapp-bagikan-
inspirasipelaku-usaha-surabaya-hingga-yogya 
22Fitur WhatsApp Business yang disebutkan dalam laporan ini dijelaskan di Lampiran B.
23Fitur Instagram yang disebutkan dalam laporan ini dijelaskan di Lampiran B.
24Berdasarkan wawancara dengan perwakilan dari Studio Jahit pada tanggal 29 Juli 2019.

Surabaya, mengatakan WhatsApp Business 
membantu membangun kepercayaan pelanggan, 
terutama dengan fitur-fitur seperti Quick Replies, 
yang memungkinkan timnya untuk menjawab 
pertanyaan pelanggan dengan cepat dan 
efisien. 21 Selain Quick Replies, fitur seperti Away 

Message, Label, dan Chat List Filter membantu 
pelaku usaha untuk meningkatkan konektivitas 
mereka dengan pelanggan.22

Fitur lain seperti Poll and Question di Instagram 
membantu pelaku bisnis untuk lebih memahami 
kebutuhan pelanggan mereka. 23 Sebagai hasilnya, 
mereka dapat menekankan fitur unik dari bisnis 
mereka, yang menarik bagi pelanggan atau 
segmen pasar tertentu.

Salah satu contohnya adalah Studio Jahit di 
Balikpapan, yang membuat dan menjual produk 
batik. Studio Jahit memulai sebagai bisnis yang 
berproduksi berdasarkan pesanan, tetapi telah 
menggunakan influencer Instagram untuk 
menarik pengikut ketika menerima pesanan 
untuk desain baru. influencer mendorong 
orang lain untuk memesan desain yang sama, 
membantu mengubah perusahaan dari bisnis 
yang berproduksi berdasarkan pesanan menjadi 
pemasok produk siap pakai yang berorientasi 
pada pelanggan dan mencapai skala bisnis yang 
signifikan.24

Mendukung  
bisnis dan 
perekonomian  

 Aplikasi-aplikasi 
Facebook membantu 
memberdayakan 
konsumen dengan 
memungkinkan 
mereka untuk 
memahami pilihan 
mereka dan membuat 
keputusan yang lebih 
matang.”
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69% 68% 79% 78%
Mengumpulkan informasi 

tentang produk, jasa 
dan/atau penjual sebelum 

melakukan pembelian

Mencari alternatif dan tawaran 
yang lebih baik sebelum 
melakukan pembelian

Berkomunikasi dengan 
penjual sebelum/ketika/setelah 

melakukan pembelian

Membuat pesanan 
produk/jasa

Membantu perluasan pasar, 
baik domestik maupun internasional 

Meluasnya penggunaan aplikasi-aplikasi Facebook, berarti bahwa aplikasi-aplikasi tersebut dapat 
memainkan peran penting dalam memudahkan ekspansi pasar, di dalam negeri dan internasional. 
Potensi pasar ke luar negeri ini diilustrasikan oleh angka-angka dari International Trade Center, 
yang memperkirakan bahwa ekspansi ekonomi digital di Indonesia dapat membuka pasar ekspor 
senilai US$26 miliar.25

95% dari semua pelaku usaha yang disurvei mengatakan aplikasi-aplikasi Facebook membantu 
mereka untuk mendapatkan pesanan dari pelanggan di kota yang sama. 68% dari semua 
pelaku usaha yang disurvei mengatakan aplikasi-aplikasi Facebook membantu mereka untuk 
mendapatkan pesanan dari pelanggan di kota-kota yang berbeda dan 16% dari semua pelaku 
usaha mengatakan aplikasi-aplikasi Facebook membantu mereka untuk memperoleh penjualan 
internasional. Penjabaran angka ini (16%) berdasarkan ukuran bisnis mengungkapkan bahwa 38% 
dari bisnis besar - bisnis yang lebih cenderung berorientasi pada ekspor dibandingkan dengan 
bisnis yang lebih kecil dan karenanya lebih berdampak dalam hal pendapatan devisa Indonesia - 
mengatakan bahwa penggunaan aplikasi-aplikasi Facebook telah memungkinkan mereka untuk 
mendapatkan pesanan dari negara lain, angka ini diikuti oleh 34% untuk bisnis menengah, dan 
22% untuk bisnis kecil, dan angka yang lebih rendah untuk bisnis mikro dan nano.26  64% UKM 
mengatakan mereka mengharapkan peningkatan transaksi lintas batas ke kota lain dalam dua 
tahun ke depan, 56% ke provinsi lain dan 26% ke negara lain. 

25McKinsey, The digital archipelago: how online commerce is driving Indonesia’s economic
development; 2018.
26Lihat definisi ukuran bisnis di Lampiran A.

Gambar 5 _ Penggunaan aplikasi-aplikasi Facebook oleh individu ketika melakukan pembelian
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Gambar 6 _ Persentase pelaku usaha yang menggunakan aplikasi-aplikasi Facebook untuk 
mendapatkan pesanan dari pelanggan di kota mereka sendiri, luar kota, dan dari luar negeri

Dari perspektif pelanggan, 76% individu yang 
disurvei setuju bahwa mereka menggunakan 
aplikasi-aplikasi Facebook untuk memesan barang 
dan jasa di kota mereka sendiri, sementara 
66% orang telah memesan dari kota lain. Dari 
perspektif pelaku usaha, 92% dari semua pelaku 
usaha mengatakan mereka menjual produk atau 
jasa yang diproduksi di Indonesia, sedangkan 22% 
menjual produk yang diproduksi di luar negeri. 

Ada banyak contoh pelaku usaha yang 
menggunakan aplikasi-aplikasi Facebook yang 
telah berhasil menjual produk mereka ke berbagai 
kota dan provinsi serta luar negeri. Aidan and Ice, 
sebuah bisnis perhiasan yang berbasis di Jakarta, 
telah merekrut influencer di New York dan 
Timur Tengah untuk memperkenalkan sekaligus 

mempromosikan mereknya di negara-negara 
tersebut. Mereka juga telah melakukan transaksi 
dengan toko-toko offline di Singapura yang 
menghubungi mereka melalui Facebook.27 

Bareksa, marketplace online untuk reksa dana, 
adalah contoh lain. Bareksa menggunakan alat 
analitis untuk melihat bagaimana kebutuhan 
pelanggan menjadi beragam berdasarkan wilayah 
melalui tanggapan terhadap halaman dan iklan 
Facebook mereka.28 Rully Setiawan, seorang ahli 
perhiasan pernikahan dan pemilik Rully Silver, 
yang berbasis di Yogyakarta, mengatakan bahwa 
WhatsApp Business benar-benar membantu 
bisnis untuk terhubung dengan klien dan 
pemasok yang tidak dekat secara geografis.29

27Wawancara dengan perwakilan dari Aidan and Ice pada tanggal 31 Juli 2019.
28Wawancara dengan perwakilan dari Bareksa pada tanggal 31 Juli 2019.
29Detikinet, WhatsApp Bagikan Inspirasi Pelaku Usaha Surabaya hingga Yogya; 2019. Lihat:
https://inet.detik.com/cyberlife/d-4640297/whatsapp-bagikan-inspirasi-pelaku-usaha-surabaya-hingga-yogya

Mendukung  
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Negara-negara 
yang berbeda 68%
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yang berbeda
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Dalam kota
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Sumber: Wawancara dengan 

perwakilan dari Men’s Republic 

pada tanggal 12 Juli 2019.

Yasa Singgih baru berusia 19 tahun ketika ia mendirikan Men’s Republic. Ia berfokus untuk 
menciptakan sepatu dan pakaian pria, dengan sepatu sebagai produk utamanya. Adanya aplikasi-
aplikasi Facebook (Facebook, Instagram, dan WhatsApp) membantu mengurangi kebutuhan untuk 
memiliki toko fisik, sehingga ia dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk upaya pemasaran 
online. Saat ini, ia mengalokasikan sekitar 80 persen dari anggaran pemasaran untuk iklan online, 
dan sisanya untuk influencer. Men’s Republic telah mempertahankan tingkat pertumbuhan tahunan 
minimum 20 persen selama 5 tahun terakhir, dan menghubungkan sebagian besar pertumbuhan 
ini dengan penggunaan iklan bertarget di aplikasi-aplikasi Facebook. Menggunakan Facebook Ads 
dan Instagram Ads untuk mengidentifikasi pembeli mereka yang sudah ada telah memungkinkan 
Men’s republic untuk menjangkau pelanggan tidak hanya dari Indonesia, tetapi juga negara lain, 
seperti Hong Kong, Makau, Taiwan, Malaysia, Filipina, dan Nigeria. Salah satu strategi Men’s Republic 
untuk mendapatkan kepercayaan dari pelanggan adalah terus-menerus mengunggah ulasan 
pelanggan di Story Highlight Instagram. Sekarang bisnis ini telah berkembang dengan lima reseller 

offline di wilayah Jabodetabek. Mereka telah mempekerjakan 15 staf, tidak termasuk produksi dan 
pergudangan, yang mereka alihdayakan ke pelaku usaha lain. Bisnis ini telah bermitra dengan usaha 
kecil dan menengah lainnya di Bandung dan Tangerang untuk menghasilkan produk mereka. 

Men’s Republic 
— ritel mode Indonesia 
yang menjangkau pasar 

 di seluruh dunia

Menggunakan digitalisasi untuk 
meningkatkan produktivitas pelaku usaha

Aplikasi-aplikasi Facebook membantu pelaku 
usaha untuk meningkatkan produktivitas 
mereka dengan banyak cara selain yang telah 
disebutkan dalam bab ini. Bahkan bisnis besar 
dapat memiliki efisiensi tersebut. Telkomsel, 
operator seluler terbesar di Indonesia, telah 
menghadapi tantangan karena telah memperoleh 
lebih dari 167 juta pelanggan di seluruh Indonesia. 
Telkomsel harus memiliki solusi yang dapat diukur 
untuk operasi layanan pelanggannya karena 
layanan pelanggan yang baik penting untuk bisnis. 

Telkomsel telah mampu mengubah operasi 
layanan pelanggannya dengan menjalankan 
chatbot layanan pelanggan berbasis Artificial 

Intelligence (AI) di Facebook Messenger. Sistem 
ini berhasil menangani 96% dari pertanyaan yang 
masuk, dengan hanya 4% yang dialihkan ke agen 
layanan pelanggan. Telkomsel dengan demikian 
telah berhasil menghemat biaya tenaga kerja 
sekitar 30%, dengan pengurangan sebesar 93% 
dalam hal waktu tunggu bagi pelanggan.30 

30Facebook for Developers, Telkomsel Scales Its Customer Service Operations with Facebook
Messenger; 2019. Lihat: https://developers.facebook.com/success-stories/telkomsel
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Aglomerasi digital

Selama 20 tahun terakhir, para ekonom telah 
mempelajari dampak ekonomi dari aglomerasi, 
khususnya bagi perusahaan, dan juga bagi 
perekonomian secara umum. Penelitian-penelitian 
tersebut mencakup dampak aglomerasi dari 
aktivitas pelaku usaha yang secara geografis 
berdekatan satu sama lain. Aktivitas tersebut 
diperkirakan membawa dampak positif terhadap 
nilai investasi pembangunan infrastruktur, waktu 
tempuh perjalanan yang lebih singkat, biaya 
logistik yang lebih murah, dan produktivitas 
yang lebih tinggi karena pelaku usaha tersebut 
dapat berkolaborasi dengan lebih mudah dengan 
berbagi sistem produksinya, termasuk pemasok 
bahan baku dan pekerja terampil.31

31Duranton, G., Kerr, W.,  The Logic of Agglomeration; 2016. Sinai, T., Waldfogel, J. Is the Internet a
Substitute or a Complement for Cities?; 2010.

Namun, penelitian ini cenderung mengasumsikan 
bahwa manfaat aglomerasi tersebut berasal dari 
kedekatan fisik. Memang, industri konvensional 
cenderung melakukan co-location untuk 
mendapatkan akses ke kumpulan pelanggan, 
tenaga kerja atau pemasok yang sudah mapan, 
tetapi untuk bisnis digital hal tersebut tidak lagi 
diperlukan. 

FGD memungkinkan kami untuk menjelajahi 
fenomena ‘aglomerasi digital’, yang tampaknya 
menciptakan manfaat serupa tanpa perlu adanya 
kedekatan geografis. Hal ini mungkin memiliki 
potensi besar untuk ekonomi kepulauan seperti 
Indonesia. 

Mendukung  
bisnis dan 
perekonomian  
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32Berdasarkan FGD yang diadakan bersama perwakilan dari Studio Jahit pada tanggal 29 Juli 2019.
33Berdasarkan FGD yang diadakan bersama perwakilan dari Be Smart Clothing pada tanggal 23 Juli 2019.

Kami menemukan bahwa aplikasi-aplikasi 
Facebook memungkinkan pelaku usaha untuk 
berkolaborasi secara efektif dan membangun 
komunitas berdasarkan kepentingan, tanpa 
perlu adanya pertemuan fisik. Beberapa peserta 
menyebutkan manfaat konektivitas dengan 
bisnis lain tanpa melihat aspek persaingan online. 
Misalnya, sejumlah bisnis pakaian mencatat 
penggunaan aplikasi-aplikasi Facebook mereka 
untuk mencari pemasok tambahan ketika 
mereka membutuhkan kapasitas tambahan 
untuk memenuhi permintaan. Contohnya 

adalah Studio Jahit, sebuah bisnis mode di 
Balikpapan, yang menggunakan Facebook 

Group untuk menemukan penjahit tambahan 
ketika mereka memiliki volume pesanan yang 
tinggi.32 Be Smart Clothing, sebuah bisnis 
pakaian di Makassar, mengatakan bahwa mereka 
membentuk Facebook Group untuk berbagi 
informasi tentang pemasok dan distributor untuk 
menawarkan peluang kerja potensial setiap kali 
mereka mengalami kesulitan dalam memenuhi 
permintaan pelanggan.33

 Aplikasi-
aplikasi Facebook 
memungkinkan 
pelaku usaha untuk 
berkolaborasi 
secara efektif 
dan membangun 
komunitas 
berdasarkan 
kepentingan, 
tanpa perlu adanya 
pertemuan fisik.
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Memfasilitasi munculnya jenis pekerjaan baru 
dan mendigitalkan angkatan kerja

Meningkatnya penggunaan dan prevalensi 
media sosial sebagai platform komunikasi 
dan pemasaran meningkatkan pentingnya 
keterampilan digital bagi karyawan yang 
memahami lanskap media sosial. Pekerjaan 
seperti ahli strategi pemasaran digital, manajer 
media sosial, spesialis komunikasi kreatif dan 
pembuat konten telah menjadi lebih umum 
dan popular, dengan pelaku usaha yang ingin 
memaksimalkan penggunaan dan manfaat media 
sosial secara luas untuk perusahaan mereka.34 

Hal ini juga melihat munculnya banyak pekerjaan 
berbasis online, yang dapat menawarkan 
fleksibilitas dan peluang yang lebih besar 
bagi para pekerja. Misalnya, mereka dapat 
menampilkan hasil pekerjaan mereka secara 
online dan menjangkau audiens yang lebih 
luas, berpotensi mendapatkan akses yang lebih 
mudah ke peluang-peluang lain.

Banyak pelaku usaha yang menggunakan 
aplikasi-aplikasi Facebook mendigitalkan aspek 
manajemen tenaga kerjanya, memungkinkan 
efisiensi yang lebih besar dalam perekrutan dan 
operasi (lihat studi kasus Gojek di halaman 17). 

Digitalisasi dan mobilitas yang diberikannya 
juga dapat memberi lebih banyak pilihan pada 
bisnis dan pekerja, karena membuka peluang 
bagi pekerja yang menginginkan fleksibilitas atau 
bahkan berbasis di lokasi yang berbeda.   

Dengan meningkatnya digitalisasi proses bisnis, 
penggunaan media sosial, dan platform digital 
lainnya, menghasilkan peningkatan fokus pada 
pentingnya kemampuan digital di antara para 
wirausahawan dan karyawan. Hal ini tercermin 
dalam hasil survei berikut: 89% pelaku usaha 
setuju bahwa pemilik dan anggota staf mereka 
memahami cara mempromosikan produk 
secara digital, termasuk di media sosial; 95% 
yakin bahwa mempromosikan produk secara 
digital penting untuk bisnis mereka, 69% yakin 
bahwa keterampilan digital adalah pertimbangan 
penting ketika mempekerjakan karyawan dan 
41% telah menghadiri lokakarya atau sesi 
pelatihan keterampilan digital untuk bisnis.

Pengembangan aplikasi adalah contoh dari 
keterampilan teknis yang utama untuk bisnis 
berbasis media sosial. Oleh karena itu, pada 
tahun 2017, sejalan dengan fokus Pemerintah 

Sumber: Wawancara dengan perwakilan dari Komikazer pada tanggal 23 September 2019.

Reza Mustar, juga dikenal sebagai Azer, menggunakan Instagram untuk memamerkan komik dan 
karya seninya - media yang ia gunakan untuk meningkatkan kesadaran di kalangan anak muda 
tentang masalah sosial. Karya-karyanya telah memainkan peran penting dalam mengomunikasikan 
pandangannya, dengan cara yang menghibur. Karena hal tersebut, ia sekarang memiliki pengikut 
dewasa muda yang banyak. Mengingat tujuannya, Azer melihat Instagram sebagai platform yang 
efektif untuk membantunya mencapai target audiens yang tepat. Platform ini memiliki jumlah pengikut 
(followers) yang tinggi dari berbagai latar belakang, dan hal tersebut memberinya kesempatan 
untuk belajar dan memahami pendapat pengikutnya dan menerima umpan balik dari mereka. Fungsi 
Instagram Explore juga membantu karya seni Azer terekspos ke audiens yang lebih luas, bukan hanya 
untuk mereka yang tertarik dengan komik dan seni saja. Setelah mendapatkan pengakuan di tingkat 
nasional, Azer telah mencapai kesepakatan merek dan kolaborasi dengan artis terkenal lainnya.

Komikazer
— mempromosikan komik dan seni secara online untuk menjangkau audiens yang lebih luas

34Penelitian lebih lanjut di situs web LinkedIn menunjukkan bahwa terdapat 337 lowongan terkait pembuat konten 
di Indonesia pada 16 September 2019. Selanjutnya, situs web juga menunjukkan bahwa lebih dari 1.000 lowongan 
tersedia bagi mereka yang tertarik untuk bekerja mengembangkan strategi media sosial, kampanye, atau konten. 
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pada pengembang aplikasi (developer) dan 
usaha rintisan (start-up) sebagai bagian dari 
ekosistem digital, Facebook meluncurkan 
Developer Circle untuk melengkapi pengembang 
aplikasi (developer) lokal dengan keterampilan 
kelas dunia yang dapat membantu mereka 
mengembangkan keterampilan dan jaringan 
mereka secara lebih cepat dan lebih efektif. 
Facebook sekarang memiliki sekitar 25.000 
anggota di 10 kota di Indonesia. Setiap 
Developer Circle dipimpin oleh pemimpin 
dari masyarakat setempat, yang dilatih oleh 
Facebook di Silicon Valley atau Singapura.35

Selain itu, Facebook melengkapi program 
ini dengan peningkatan kapasitas pada 
keterampilan digital lainnya. Melalui program 
Laju Digital dan #SheMeansBusiness, hingga 
pertengahan 2019, lebih dari 40.000 pengusaha 
dan 5.022 siswa, pemerintah, dan masyarakat 
di 41 kota di 27 provinsi di Indonesia telah 
mendapatkan pelatihan mengenai kemampuan 
digital atau keterampilan pemasaran di dunia 
digital. Melalui Akademi Instagram, Facebook 
juga telah melatih 1.300 pengusaha di bawah 
35 tahun di Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta, 
dengan menggunakan kurikulum yang dirancang 
untuk memberdayakan pelaku usaha muda 
guna meningkatkan penjualan mereka di dalam 
dan luar negeri. Di 2020, Akademi Instagram 
akan dilakukan di tiga kota di Indonesia untuk 
mendukung program pemerintah di bidang 
pariwisata dan industri kreatif.

35Lihat Lampiran D untuk informasi lebih lanjut dan 
https://developers.facebook.com/developercircles/.

 Meningkatnya penggunaan 
dan prevalensi media sosial 
sebagai platform komunikasi 
dan pemasaran meningkatkan 
pentingnya keterampilan digital 
bagi karyawan yang memahami 
lanskap media sosial.
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SOROTAN SEKTOR: 
PARIWISATA

Pariwisata adalah sektor pertumbuhan penting di 
Indonesia dan memiliki potensi untuk mendorong 
pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan 
kerja. Menurut Kementerian Pariwisata Indonesia, 
“Pada tahun 2019, sektor pariwisata diperkirakan 
akan memberikan kontribusi terbesar pada 
pendapatan devisa dengan total kontribusi sekitar 
US$20 miliar.”36  Untuk memanfaatkan peluang ini, 
sektor pariwisata Indonesia beradaptasi dengan 
perubahan perilaku wisatawan dan upaya digital 
yang mengubah industri pariwisata global. 

Menurut Laporan Statistik Perjalanan tahunan 
perusahaan perangkat lunak pemesanan 
perjalanan, Trekksoft, 53% dari pemesan hanya 
melakukan komitmen setelah mereka membaca 
ulasan, dan 60% orang pada tahun 2018 berniat 
mengunggah konten setiap hari di media sosial 
saat bepergian.37

Aplikasi-aplikasi Facebook telah menjadi platform 
penelitian perspektif konsumen yang sangat 
baik bagi para wisatawan yang menginginkan 
informasi autentik tentang tujuan wisata mereka 
- entah dengan menelusuri foto-foto Instagram 
yang diberi geotag dan hashtag atau membaca 
ulasan dan penilaian pada aplikasi-aplikasi 
Facebook. Gambar dan video “Insta-worthy” 
adalah alat pemasaran yang efektif terutama 
untuk pelanggan milenial.38 Aplikasi-aplikasi 
Facebook membantu mempromosikan tujuan 
wisata dengan secara langsung menghubungkan 

komunitas wisatawan, pelaku usaha, dan otoritas 
pariwisata setempat.

Industri ini juga melihat peningkatan pada 
Frequent Independent Traveler (FIT) yang lebih 
suka merencanakan dan mengatur liburan mereka 
sendiri tanpa menggunakan operator tur atau 
agen perjalanan. Tipe wisatawan ini menggunakan 
media online dan sosial untuk merencanakan 
kegiatan mereka setelah memesan perjalanan 
atau pada saat kedatangan. Oleh karena itu bisnis 
pariwisata harus memastikan visibilitas mereka 
secara online sehingga FIT dapat dengan mudah 
menemukannya. Hal ini menawarkan peluang 
untuk bisnis kecil, seperti pemandu lokal, yang 
tidak menawarkan jasa liburan dengan layanan 
lengkap. 

Pada tahun 2018, faktor “keaslian” adalah salah 
satu daya tarik utama wisata. Kesempatan 
untuk ‘mengenal budaya baru’ sekarang 45% 
lebih penting bagi wisatawan daripada kegiatan 
ekstrem, menurut Adventure Travel Trade 
Association (ATTA).39 Platform media sosial 
dapat melakukan lebih dari sekadar menghasilkan 
kesadaran merek/tujuan baru. 

Kementerian Pariwisata, yang dianugerahi 
penghargaan Best National Tourism Organization 
(NTO) dalam TTG Travel Awards 2018, 
memahami tren ini. Kampanye “Wonderful 
Indonesia” mendukung promosi Indonesia 

36REI, Devisa Sektor Pariwisata Diproyeksi Tembus USD18 Miliar; 2019.
37Trekksoft, Travel Statistics Report 2018-19; 2019.
38Salah satu indikator popularitas di Instagram adalah jumlah unggahan publik menggunakan tag terkait. Di Indonesia, 
#Bali adalah tag paling populer dengan 35 juta unggahan publik. Sebagai perbandingan, #Phuket dan #Pattaya di 
Thailand masing-masing memiliki sekitar 6,5 juta dan 2,7 juta tag di unggahan publik. Lihat: Centre for Strategic and 
International Studies& Facebook, Rich-Interactive-Applications (RIA) in Indonesia: Value to the Society and the 
Importance of an Enabling Regulatory Framework; 2018.
39Adventure Travel Trade Association, North American Adventure Travelers: Seeking Personal Growth, New
Destinations, and Immersive Culture; 2017.

30 Menghubungkan Indonesia: Dampak Sosial dan Ekonomi Facebook di Indonesia



sebagai tujuan wisata melalui halaman Facebook Kementerian 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: https://www.facebook.com/
ParekrafRI/. Beberapa tujuan yang kurang dikenal telah menjadi 
terkenal melalui foto-foto yang diunggah di Instagram, membantu 
mendengungkan tempat-tempat seperti pulau terpencil Pulau Cinta 
di Sulawesi Utara dan Kepulauan Derawan di Kalimantan Timur. 

Instagram dan Facebook dapat dioptimalkan untuk menghasilkan 
informasi, mengumpulkan umpan balik, dan berkomunikasi langsung 
dengan turis/pelanggan dan mereka yang bertanya tentang bisnis 
pariwisata. Halaman Facebook Business juga memungkinkan untuk 
memberikan ulasan, rekomendasi, peringkat dan komentar, yang 
dapat mengubah pengguna menjadi pelanggan.

Sejak tahun lalu, Traveloka dan Kementerian Pariwisata 
menggerakkan kampanye “Go-Beyond”, menggunakan video di 
Instagram untuk mempromosikan, antara lain, tujuan wisata “Ten 
New Bali”. Kampanye ini juga bertujuan untuk mempromosikan 
pengalaman unik seperti “Live like a local” di Sumba.

Menurut Gaery Undarsa, Co-founder & Chief Communication 

Officer Tiket.com, kampanye conversion-optimized Facebook 
mereka memiliki dampak kuat pada bisnis mereka: “Sebelumnya, 
kami memiliki masalah dalam menganalisis kampanye dan 
meningkatkan konversi. Ketika kami mulai mengoptimalkan 
kampanye untuk tujuan konversi, kami benar-benar melihat hasil 
yang lebih baik. ”Biaya per klik lebih rendah untuk iklan yang 

dioptimalkan dengan klik dan Tiket.com mencapai lebih banyak 
lalu lintas situs web, pemesanan, dan transaksi dengan iklan yang 
dioptimalkan untuk checkout event.40 Membandingkan iklan yang 
dioptimalkan untuk checkout event versus klik selama 3 minggu dari 
Februari hingga Maret 2017, perusahaan mencapai: peningkatan 
pendapatan 2,8X, peningkatan transaksi 2X, peningkatan 
pemesanan penerbangan 6X, dan peningkatan lalu lintas situs web 
sebesar 41%.41

Aplikasi-aplikasi Facebook juga mendukung individu dan 
organisasi lokal untuk mendapatkan manfaat dari pertumbuhan 
industri pariwisata di Indonesia dengan mengatur “open trip” 
ke banyak tujuan wisata di Indonesia, bahkan yang terpencil dan 
belum dijelajahi. Open trip melibatkan kelompok individu yang 
sebelumnya tidak saling kenal yang bergabung bersama untuk 
membuat kelompok tur. Misalnya, Jalan2terus (@ jalan2terus) 
menawarkan open trip ke banyak tujuan di seluruh Indonesia. 
Mereka menggunakan Instagram untuk mengumumkan jadwal 
perjalanan dan menggunakan WhatsApp untuk berkomunikasi dan 
berkoordinasi dengan konsumen. Di Instagram mereka memiliki 
136.000 pengikut dan berbagi kisah perjalanan mereka melalui 
Instagram dan aplikasi Facebook lainnya. Demi mendukung program 
pemerintah di bidang pariwisata  dan ekonomi kreatif,  Facebook 
melalui program Laju Digital dan Akademi Instagram, akan 
melakukan serangkaian kegiatan di beberapa destinasi pariwisata di 
Indonesia di 2020.

40Checkout events” mengacu pada jalur ideal yang diambil pelanggan saat mengunjungi situs web, dengan kunjungan yang akhirnya mengarah 
ke penjualan di “checkout” setelah diselesaikan.
41Facebook Business, Tiket.com; 2019. Lihat: https://facebook.com/business/success/tiket-dot-com
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INFOGRAFIK: 
MENDUKUNG 
BISNIS DAN 
PEREKONOMIAN  
Data ini menyediakan ulasan mengenai penggunaan 
dan dampak aplikasi-aplikasi Facebook (Facebook, 
Messenger, Instagram, dan WhatsApp) bagi bisnis 
dan perekonomian

Mendukung pertumbuhan bisnis 
baru dan yang sudah berjalan

1 in 2

90% 
pelaku usaha yang disurvei melaporkan 
menggunakan satu atau lebih aplikasi-
aplikasi Facebook untuk berkomunikasi 
dengan publik

satu dari dua responden menyetujui 
bahwa bisnis mereka dimulai dengan 
menggunakan aplikasi-aplikasi Facebook

43% 

75% 74% 

92% 71% 

responden setuju bahwa pendiri mereka 
memulai bisnis setelah terinspirasi oleh 
ide-ide yang awalnya diperoleh melalui 
aplikasi-aplikasi Facebook

mengurangi biaya pemasaran mengurangi penghambat pertumbuhan

meningkatkan jumlah pelanggan mereka mengelola staf operasional 
dan proses secara lebih efisien

bisnis yang disurvei adalah bisnis 
tradisional yang memiliki bangunan toko. 
dari bisnis-bisnis tersebut:81% 

94% setuju bahwa mempromosikan produk 
secara digital itu penting

92% setuju bahwa penggunaan aplikasi-aplikasi Facebook 
telah meningkatkan keterlibatan pelanggan mereka

89% telah menggunakan aplikasi-aplikasi Facebook 
untuk menumbuhkan dan memperluas bisnis mereka

Membantu Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk mengakses peluang dan keuntungan baru

Penggunaan dan dampak aplikasi-aplikasi Facebook bagi UKM yang disurvei

Platform digital melengkapi toko fisik
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Jenis pekerjaan baru dan mendigitalkan angkatan kerja

69% 41% 
pelaku usaha setuju bahwa keterampilan 
digital merupakan salah satu pertimbangan 
penting ketika merekrut karyawan

pelaku usaha telah menghadiri lokakarya 
atau sesi pelatihan keterampilan digital 
untuk bisnis

38%
34%
22% 

Membantu perluasan pasar, baik domestik maupun internasional

Membangun relasi dengan pelanggan

95% 

79% 

16% 

68% 
memperoleh pesanan dari 
pelanggan di kota yang sama

membantu mereka mendapatkan 
penjualan internasional, termasuk:

dari bisnis besar, sedang, dan kecil mengatakan aplikasi-aplikasi 
Facebook membantu mereka mendapatkan penjualan internasional

76% memesan produk dan jasa dari kota mereka
66% memesan produk dan jasa dari kota lain 
44% memesan produk dan jasa dari luar negeri

memperoleh pesanan dari 
pelanggan di kota yang berbeda

92% 
22% 

menjual produk dan jasa yang 
diproduksi di Indonesia

menjual produk dan jasa yang diproduksi 
di luar negeri

Dari responden 
individu yang 
disurvei:

Penggunaan aplikasi-
aplikasi Facebook 
oleh individu ketika 
melakukan pembelian

Penggunaan dan 
dampak aplikasi-aplikasi 
Facebook bagi pelaku 
usaha yang disurvei

69% Mengumpulkan informasi tentang 
produk, jasa dan penjual

Berkomunikasi dengan penjual sebelum 
melakukan pembelian

Dari perempuan pengguna 
aplikasi-aplikasi Facebook yang 
memiliki atau berpikir untuk 
memulai sebuah bisnis

Dari responden wanita yang 
bekerja dalam UKM:

Survei responden pelaku usaha berlokasi di 15 kota di Indonesia Barat, Tengah, dan Timur antara 27 Juni 2019 dan 6 Agustus 2019. Bisnis yang disurvei dikategorikan berdasarkan 
ukuran berikut berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008: usaha mikro, kecil, menengah, dan besar. Kategori kelima,”nano”, juga diciptakan untuk mencatat pelaku bisnis yang sangat kecil 
daripada pelaku bisnis mikro (yang dengan penjualan tahunan di bawah Rp125 juta), tapi berjumlah sangat besar.

96% setuju bahwa aplikasi-aplikasi Facebook 
membantu memperluas basis pelanggan mereka

89% 
setuju bahwa aplikasi-aplikasi Facebook telah membantu 
mereka untuk mengidentifikasi peluang bisnis

87% 
setuju bahwa mereka melihat konten yang telah menginspirasi 
mereka untuk mempertimbangkan memulai bisnis mereka sendiri

81% setuju bahwa aplikasi-aplikasi tersebut 
membantu mengurangi biaya pemasaran 

79% setuju aplikasi-aplikasi tersebut tersebut 
mengurangi hambatan pertumbuhan

BESAR

SEDANG

KECIL
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MEMBERDAYAKAN 
INDIVIDU DAN 
MASYARAKAT
Facebook memfasilitasi individu dan komunitas 
untuk terhubung dengan lebih mudah antara 
satu sama lain, untuk menjaga dan memperat 
hubungan - bahkan ketika terpisah secara 
fisik untuk mendapatkan informasi yang lebih 
lengkap dan lebih yakin ketika membuat pilihan 
pribadi, dan untuk menciptakan dampak 
sosial yang lebih besar daripada yang mungkin 
dihasilkan di era pra-digital. Menggunakan 
aplikasi-aplikasi Facebook dapat membantu 
komunitas, bahkan komunitas baru dan kecil 

sekalipun, untuk menjangkau khalayak yang 
lebih luas, menyesuaikan cara komunikasi dan 
layanan, serta mengelola kegiatan operasional 
mereka dengan menggunakan metode yang 
sebelumnya hanya diterapkan oleh kelompok 
bisnis skala besar dan organisasi pemerintahan. 

Temuan pada Bab ini didasarkan pada 
survei offline terhadap 565 komunitas yang 
menggunakan aplikasi-aplikasi Facebook dan 
1.220 individu.42 

42Individu yang menjadi responden survei berlokasi di 34 provinsi di Indonesia. Sebanyak 1.220 responden diidentifikasi dengan menggunakan pengambilan 
sampel acak yang menghasilkan profil responden berupa 550 pengguna internet dan 670 yang bukan pengguna internet. Hasil yang terkait dengan survei 
individu hanya memperhitungkan pengguna internet. Responden survei komunitas berlokasi di 15 kota di Indonesia. Sebanyak 565 komunitas mencakup 
berbagai komunitas, dari partai politik hingga organisasi sosial, kelompok agama, kelompok kampanye, dan klub hobi, untuk memastikan bahwa jumlah sampel 
mencerminkan distribusi umum jenis komunitas di Indonesia. Lihat Lampiran A untuk informasi lebih lanjut.
43World Bank, World Development Indicators; 2019.
44Antara Sumbar, Kemlu-IDN Global sepakat sinergikan data diaspora Indonesia; 2019. Lihat: https://sumbar.antaranews.com/nasional/berita/1004394/
kemlu-idn-global-sepakat-sinergikan-data-diaspora-indonesia?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews

Membantu menjaga hubungan yang lebih dekat dan 
bermakna di antara keluarga dan teman 

Keluarga dan teman adalah segalanya bagi orang 
Indonesia. Namun, dalam kehidupan modern saat 
ini sulit untuk menjaga ikatan yang erat dengan 
mereka. Penggunaan aplikasi-aplikasi Facebook 
telah membantu orang-orang untuk menjaga 
hubungan dengan anggota keluarga dan teman 
tetap erat, tanpa memandang jarak. Dengan 
beragam fitur yang mudah digunakan, aplikasi-
aplikasi Facebook telah membantu individu dan 
masyarakat mendapatkan manfaat teknologi. 
Dari seluruh individu yang disurvei yang memiliki 
akses internet, 98% menggunakan paling tidak 
satu dari aplikasi-aplikasi Facebook. 

Mengingat luasnya Indonesia dan tantangan 
dalam melakukan perjalanan di negara kepulauan 

ini, aplikasi-aplikasi Facebook memainkan peran 
besar dalam memfasilitasi koneksi pribadi dengan 
orang lain. Menurut World Bank, saat ini lebih 
dari 55% orang Indonesia tinggal di perkotaan. 
Angka ini meningkat dibandingkan dari 31% 
pada tahun 1990. Tren urbanisasi ini berarti 
banyak orang yang tinggal jauh dari anggota 
keluarga mereka.43 Sekitar empat hingga delapan 
juta orang Indonesia tinggal di luar negeri.44 
Aplikasi-aplikasi Facebook memungkinkan orang 
Indonesia untuk tetap terhubung satu sama lain. 
Gambar 7 menunjukkan persentase individu yang 
menggunakan aplikasi-aplikasi Facebook untuk 
tetap berhubungan dengan teman dan keluarga. 

3

 Dari individu 
yang disurvei dan 
yang memiliki 
akses internet, 
98% menggunakan 
paling tidak satu 
dari aplikasi-aplikasi 
Facebook. 
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45Pertanyaan survei menanyakan tentang penggunaan ‘dalam tiga bulan terakhir’.
46Speedtest Global Index, Global Speeds; 2019.

81% individu yang disurvei setuju bahwa aplikasi-
aplikasi Facebook membantu mereka terhubung 
dengan teman dan orang baru dengan minat 
yang sama. 63% individu setuju bahwa aplikasi-
aplikasi Facebook membantu mereka terhubung 
dengan orang yang memiliki minat yang berbeda 
dari mereka. 80% individu yang disurvei setuju 
bahwa aplikasi-aplikasi Facebook membantu 
mereka terhubung dengan orang-orang di luar 
kota asal mereka, dan 69% individu setuju bahwa 
aplikasi-aplikasi Facebook membantu mereka 
terhubung dengan orang-orang di luar negeri.

Penggunaan aplikasi-aplikasi Facebook bahkan 
dapat membantu mempererat hubungan 
– 77% individu yang disurvei setuju bahwa 
aplikasi-aplikasi Facebook membantu mereka 
berkomunikasi dengan lebih terbuka dengan 
teman dan keluarga dibandingkan dengan ketika 
mereka berkomunikasi secara langsung, dan 
84% percaya bahwa aplikasi-aplikasi Facebook 
membantu mereka membangun hubungan 
yang lebih dekat dan bermakna. Selain itu, 76% 

Gambar 7_ Persentase individu yang menggunakan aplikasi-aplikasi Facebook 
untuk berhubungan dengan teman dan keluarga45

individu menggunakan aplikasi-aplikasi Facebook 
untuk keperluan pekerjaan.

Beberapa individu menghadapi kendala dalam 
menggunakan aplikasi-aplikasi Facebook; 43% 
pengguna menyebutkan masalah biaya dan 
41% menyebutkan masalah kecepatan akses 
internet di Indonesia. Pada kenyataannya, 
Indonesia berada di peringkat 125 dari 177 
negara menurut Speedtest Global Index.46 
Biaya akses internet dapat diukur dengan 
mengacu pada pendapatan rata-rata – penduduk 
Indonesia rata-rata memerlukan 5 jam 16 menit 
untuk mengunduh data sebesar satu gigabit, 
dibandingkan dengan 2 jam 51 menit di Thailand 
dan 3 jam 51 menit di Malaysia, meskipun akses 
internet lebih terjangkau di Indonesia daripada di 
Filipina (5 jam 22 menit) dan Vietnam (6 jam 4 
menit). Meskipun demikian, 78% individu setuju 
bahwa aplikasi-aplikasi Facebook membuat 
komunikasi lebih murah dibandingkan dengan 
sarana offline (misalnya, SMS, panggilan telepon). 

Of individuals surveyed Of individuals surveyed

percaya bahwa aplikasi-aplikasi 
Facebook membantu mereka dalam 
membangun hubungan yang lebih 
dekat dan penuh makna.

terhubung dengan 
teman atau orang baru 
dengan minat yang sama.

84% 81% 
terhubung dengan 
orang-orang di luar 
kota asal mereka.

80% 

terhubung dengan 
orang-orang di luar 
negeri.

69% 
terhubung dengan 
orang-orang yang 
memiliki minat yang 
berbeda dari mereka

63% 
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Membantu masyarakat untuk membuat keputusan 
dengan informasi yang lebih memadai

Aplikasi-aplikasi Facebook tidak hanya membantu 
menjalin dan mempererat hubungan antar 
individu dan kelompok. Aplikasi-aplikasi 
Facebook juga memberdayakan individu dengan 
membantu mereka membuat keputusan dengan 
informasi yang lebih memadai mengenai aspek 

Sebagai contoh, Halodoc, sebuah bisnis online 
yang bergerak di sektor medis, yang membantu 
individu untuk mendapatkan informasi dan 
nasihat yang terpercaya mengenai kondisi 
dan perawatan kesehatan. Halodoc telah 
melengkapi aplikasinya sendiri dengan aplikasi-
aplikasi Facebook. Halodoc memanfaatkan 
fitur Facebook Ads dan Instagram Ads, seperti 
#SEHATDENGANHALODOC, Carousel, Video 

Ads, dan Custom Audience, untuk menjalankan 
kampanye selama dua bulan pada tahun 2017 
untuk memperkenalkan dan mempromosikan 
taplikasinya. Upaya ini mampu meningkatkan 
jumlah transaksi hingga empat kali lipat dalam 

penting dalam kehidupan mereka. Survei 
menunjukkan tingginya penggunaan aplikasi-
aplikasi Facebook untuk menemukan berbagai 
jenis informasi yang berkaitan dengan minat, 
pekerjaan, kesehatan, dan tokoh publik yang 
menginspirasi (lihat Gambar 8). 

waktu delapan minggu, dan mendorong Halodoc 
untuk terus menggunakan aplikasi-aplikasi 
Facebook - terutama konten yang terkait 
kesehatan di Instagram - dalam mengajak agar 
lebih rajin melakukan pemeriksaan kesehatan.

“Facebook telah menjadi mitra terpercaya kami 
dalam menyediakan aplikasi berkualitas bagi 
pengguna. Facebook telah membuktikan dengan 
adanya fitur penargetan yang kuat dan App 

Event Optimisation yang kami gunakan untuk 
secara akurat menjangkau orang yang tepat. 
Facebook membantu kami merancang kampanye 
pemasaran sesuai keinginan untuk mencapai hasil 

Gambar 8 _ Jenis informasi yang dicari individu ketika menggunakan aplikasi-aplikasi Facebook

Memberdayakan 
Individu dan 
Masyarakat

Layanan produk dan/atau 
penjual, sebelum melakukan 
pembelian

69% Lembaga pemerintah47%

Kesehatan atau obat-obatan60% Lowongan kerja46%

Berita82% Layanan keuangan37%

Halaman tokoh publik53%
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47Facebook Business, Halodoc; 2019. Lihat: https://www.facebook.com/business/success/halodoc

bisnis,” ungkap Felicia Kawilarang, Wakil Presiden 
Pemasaran Halodoc.47 

Aplikasi-aplikasi Facebook juga membantu 
orang-orang untuk mendapatkan lebih banyak 
informasi. Banyak perusahaan media yang  
menyesuaikan diri dengan tren digital dengan 
beralih dari media berbasis kertas menjadi 
media berbasis online, yang memungkinkan  
dilakukannya pembaruan secara real time dan 

Depok24jam mulai menggunakan Instagram 
pada bulan September 2017 karena 
keprihatinan para pendiri terhadap kurangnya 
arus berita dan informasi di masyarakat 
sekitar Depok, kota satelit Jakarta. Sejak 
saat itu, Depok24jam telah mendapatkan 
211.000 pengikut di Instagram. Depok24jam 
tidak hanya membagikan informasi terbaru 
kepada masyarakat, tetapi juga memanfaatkan 
jurnalisme warga untuk menerima berita 
terbaru yang lebih cepat didapatkan daripada 
jurnalis profesional. Depok24jam juga 
mendapatkan konten yang lebih beragam 
dari para pengguna Instagram-nya. Unggahan 
Depok24jam di Instagram dapat menerima 
hingga 700 komentar. Hal ini menunjukkan 
keterlibatan publik yang tinggi. Unggahan 
Instagram Depok24jam telah membantu 
masyarakat di Depok mendapatkan dan 
memberikan informasi – dari menemukan 
sepeda motor yang hilang hingga menemukan 
orang hilang dalam waktu 24 jam setelah 
pemberitahuan.

Sumber: Wawancara dengan 

perwakilan dari Depok24jam 

pada tanggal 31 Juli 2019; 

halaman Instagram Depok24jam 

(@depok24jam).

memungkinkan masyarakat untuk menerima 
berita dari sumber yang lebih beragam. Tren ini 
nampaknya didorong oleh preferensi pelanggan 
dan efisiensi biaya. 82% responden melaporkan 
bahwa mereka membaca berita melalui aplikasi-
aplikasi Facebook. Aplikasi-aplikasi Facebook juga 
membantu masyarakat untuk mendapatkan jenis 
informasi lainnya, sebagaimana ditunjukkan pada 
Gambar 8. 
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Banyak keputusan yang paling penting diambil 
oleh seseorang berkaitan dengan keuangan 
mereka, tetapi banyak juga orang yang tidak 
akrab dengan berbagai jenis jasa keuangan 
yang tersedia, bagaimana mengajukan 
permohonan untuk layanan tersebut, bagaimana 
memaksimalkan potensi layanan, dan bagaimana 
melindungi diri mereka sendiri dari penipuan 
atau kecurangan. Pada 2018, Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) memperkirakan bahwa 
indeks literasi keuangan Indonesia berada di 
angka 31%.48 Dari tingkat yang sangat rendah 
ini berdasarkan standar global, platform 
digital seperti aplikasi-aplikasi Facebook 
dapat membantu menyebarkan pengetahuan 
mengenai jasa keuangan, serta menjadikan 
jasa keuangan tersebut lebih mudah diakses 
oleh masyarakat secara umum. Dari pengguna 
individu yang disurvei, 48% responden pernah 

melihat konten/iklan terkait jasa keuangan, 41% 
menggunakan aplikasi-aplikasi Facebook untuk 
mempelajari tentang jasa keuangan, dan 37% 
menggunakan aplikasi-aplikasi Facebook untuk 
mencari informasi tentang jasa keuangan.49 36% 
individu yang disurvei merasa terdorong untuk 
mengajukan permohonan jasa keuangan setelah 
melihat konten melalui aplikasi-aplikasi Facebook. 
Sebagai contoh, Bareksa menggunakan aplikasi-
aplikasi Facebook untuk menyederhanakan 
konsep yang kompleks dan menjadikan platform 
jasa keuangan tersebut semakin menarik, 
misalnya dengan menunjukkan kepada pengguna 
bagaimana mereka dapat menyimpan uang 
untuk membeli motor. Konten seperti ini dapat 
mengundang baik calon pelanggan maupun 
pelanggan tetap untuk bertanya lebih jauh 
melalui aplikasi-aplikasi Facebook mengenai jasa 
keuangan yang disediakan.

48CNN, OJK Klaim 31 Persen Penduduk Indonesia Melek Keuangan, 2018. Lihat: https://www.cnnindonesia.com/ekono
mi/20180521141246-78-299985/ojk-klaim-31-persen-penduduk-indonesia-melek-keuangan
49Kajian Facebook dengan Boston Consulting Group juga menemukan bahwa 44% individu yang disurvei di 
Indonesia menemukan produk layanan keuangan baru melalui iklan di media sosial. Lihat: Boston Consulting Group & 
Facebook, Zero Friction Future Report: Indonesia Financial Services; 2019.

BRI merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia yang melayani masyarakat berpenghasilan 
menengah ke bawah sebagai konsumen utamanya - segmen masyarakat yang mewakili sekitar 40% 
populasi di Indonesia. Pada 2018, BRI meluncurkan layanan pelanggan berbasis Kecerdasan Buatan 
(artificial intelligence) bernama Smart BRI New Assistant (SABRINA) yang tersedia di Facebook 
Messenger dan WhatsApp. Dalam waktu kurang dari satu tahun, SABRINA telah digunakan oleh 
150.000 pelanggan setiap bulan, menjadikan layanan keuangan lebih mudah diakses oleh mereka 
yang kesulitan mengakses kantor cabang bank. Selanjutnya, WhatsApp memfasilitasi 500.000 agen 
BRILink (yang memungkinkan kegiatan perbankan tanpa cabang) untuk melayani pelanggan dengan 
membantu mereka dalam melakukan aktivasi pengguna baru, pendaftaran kartu kredit dan asuransi, 
kata sandi sekali pakai, dan fungsi lainnya. Inisiatif BRI ini menunjukkan bagaimana aplikasi-aplikasi 
Facebook dapat mendorong inovasi layanan keuangan perbankan dan mempromosikan inklusi 
keuangan dengan memanfaatkan percakapan personal, sehingga membantu pelanggan  
mendapatkan informasi yang memadai untuk membantu pelanggan memutuskan produk  
keuangan yang mereka pilih.

Sumber: Wawancara dengan perwakilan dari BRI pada tanggal 18 Juli 2019.

Bank Rakyat Indonesia (BRI)
— membantu pelanggan membuat keputusan keuangan dengan informasi yang lebih memadai 
dan mendapat akses ke jasa keuangan melalui WhatsApp

Memberdayakan 
Individu dan 
Masyarakat
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50Facebook, Community Standards; 2019. Lihat: https://www.facebook.com/communitystandards

Jouska, sebuah firma konsultasi keuangan independen, mulai menggunakan Instagram setelah 
peluncuran fitur Instagram Story. Jouska secara aktif menggunakan fitur tersebut untuk memberikan 
informasi terkait keuangan (misalnya, penjelasan mengenai “cashless society” atau masyarakat tanpa 
uang tunai). Hal ini biasanya diikuti dengan pertanyaan terkait kepada para pengikut (misalnya,  
“dompet digital apa yang paling Anda sukai?”) menggunakan fitur Question, atau Poll untuk  
mendorong interaksi dengan pengikut. Selama FGD, Jouska mengatakan mereka dapat menerima 
hingga 15.000 views dan 3.200 Direct Message untuk setiap Story. 

Sumber: FGD dengan perwakilan dari Jouska pada tanggal 31 Juli 2019. 

Jouska 
— menyebarkan informasi terkait keuangan di Facebook

Melalui aplikasi-aplikasi Facebook, para pengguna 
dapat mengkritisi beragam ide sekaligus 
meningkatkan kesadaran mengenai isu-isi penting 
yang sedang terjadi. Di saat yang sama, Facebook 
juga menghapus konten yang melanggar 
Standar Komunitas yang telah ditetapkan. 71% 
individu yang disurvei merasa mereka dapat 
mengekspresikan opini mereka dengan bebas 
dan dengan penuh percaya diri di aplikasi-aplikasi 
Facebook dan 79% setuju bahwa konten yang 
ada di aplikasi-aplikasi Facebook menampilkan ide 
dan opini yang berbeda dari yang mereka miliki.

Untuk menjaga keamanan para pengguna, 
Facebook berupaya untuk mencegah 
penyalahgunaan platformnya dengan mendorong 
semua pengguna berperilaku dengan penuh 
tanggung jawab. Facebook juga telah merilis dan 
berupaya menegakkan Standar Komunitas yang 
mencakup topik-topik utama sebagaimana dapat 
dilihat pada Gambar 9. Standar Komunitas ini 
memuat lima nilai utama:50

• Suara: Menciptakan tempat berekspresi 

dan memberikan hak orang untuk bersuara. 
Facebook ingin orang-orang dapat berbicara 
secara terbuka tentang masalah yang penting 
bagi mereka, bahkan jika beberapa orang 
mungkin memiliki pendapat yang berbeda.

• Keaslian: Konten yang dibagikan di dalam 
aplikasi-aplikasi Facebook harus otentik. 
Facebook percaya keaslian menciptakan 
lingkungan yang lebih kondusif untuk berbagi.

• Keamanan: Ekspresi yang mengancam 
orang berpotensi untuk mengintimidasi, 
mengucilkan, atau membungkam orang lain 
tidak diizinkan di aplikasi-aplikasi Facebook. 

• Privasi: Facebook berkomitmen untuk 
melindungi privasi dan informasi pribadi. 
Privasi memberikan orang kebebasan untuk 
menjadi diri mereka sendiri, dan untuk 
memilih bagaimana dan kapan akan berbagi di 
Facebook, dan untuk terhubung dengan lebih 
mudah.

• Martabat: Facebook percaya bahwa semua 
orang memiliki martabat dan hak yang sama.

Gambar 9 _ Topik utama yang termasuk dalam kebijakan Facebook 

Ancaman Langsung, 

Menyakiti Diri, 

Kelompok Kekerasan, 

NCII/Sextortion, 

Perundungan/Pelecehan

Akun Palsu, 

Kekerasan Seksual, 

Eksploitasi Anak,

Identitas Asli, 

Peniruan

Spam Komersial, 

Pencurian Identitas, 

Anggota yang 

Sudah Meninggal, 

Penipuan Keuangan

Ujaran Kebencian, 

Terorisme, Kekerasan 

Eksplisit, Humor yang 

Menyinggung, Perilaku 

Tidak Bertanggung Jawab
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Meningkatkan keterampilan digital 
dan keterampilan individu lainnya 

Aplikasi-aplikasi Facebook memungkinkan 
para pengguna untuk meningkatkan berbagai 
keterampilan non-teknis serta keterampilan 
vokasional, sebagaimana ditunjukkan pada 
Gambar 10. 43% individu yang disurvei 
mengatakan bahwa mereka telah menggunakan 
aplikasi-aplikasi Facebook untuk mencari 
informasi mengenai keterampilan khusus yang 

Aplikasi-aplikasi Facebook juga memungkinkan 
para pengguna, termasuk pakar, profesional, 
atau pengguna lainnya untuk berbagi opini, kiat, 
bahan pelajaran, saran, tutorial, dan beragam 
materi edukasi lainnya. Salah satu contohnya 
adalah Guru Belajar Denpasar. Pada 2017, Ibu 
Jentina memulai komunitas ini melalui Facebook 

Group. Komunitas ini mengumpulkan para 
guru Indonesia yang menggunakan Facebook 

Group, Instagram, dan WhatsApp Group untuk 
berbagi praktik terbaik dan bahan mengajar 
satu sama lain, dengan harapan dapat saling 
memperbaiki penyampaian pelajaran. Guru 
Belajar Denpasar misalnya menggunakan 
WhatsApp Group untuk semua aktivitas atau 
diskusi, menghilangkan keharusan tatap muka 

mereka ingin kembangkan. 81% individu yang 
disurvei mengatakan bahwa mereka telah 
menggunakan aplikasi-aplikasi Facebook untuk 
mempelajari suatu keterampilan. Gambar 10 
menunjukkan berbagai jenis keterampilan yang 
diakui oleh individu telah ditingkatkan dan 
dipelajari dengan menggunakan aplikasi-aplikasi 
Facebook oleh individu yang disurvei.

langsung sehingga memungkinkan para guru 
dari berbagai wilayah untuk bergabung. Dengan 
demikian, penggunaan aplikasi-aplikasi Facebook 
telah membantu komunitas tersebut untuk 
memperluas jangkauannya dari 8 menjadi 
lebih dari 100 kabupaten di seluruh Indonesia 
dengan jumlah guru mencapai lebih dari 1.000 
orang – termasuk mereka yang berada dari 
daerah terpencil. Karena kekuatan komunitas, 
mereka telah melakukan perubahan di beberapa 
sekolah, termasuk membuat kurikulum yang 
telah disesuaikan dengan kebutuhan siswa secara 
individu dan tidak sekadar mengikuti kurikulum 
nasional saja.51 

Gambar 10 _ Penggunaan aplikasi-aplikasi Facebook untuk mengembangkan atau 
meningkatkan keterampilan oleh individu

51Wawancara dengan perwakilan dari Guru Belajar Denpasar pada tanggal 29 Juli 2019.

Memberdayakan 
Individu dan 
Masyarakat

67%79%
Keterampilan 
digital

73%
Keterampilan bahasa 
(bahasa-bahasa lain)

Keterampilan vokasional 
(misalnya, coding, memasak, 
tata rias wajah)

75% 69%
Keterampilan 
literasi

Keterampilan non-teknis 
(misalnya, kepemimpinan, komunikasi)

 81% individu 
yang disurvei 
mengatakan mereka 
telah menggunakan 
aplikasi-aplikasi 
Facebook untuk 
mempelajari suatu 
keterampilan.
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Meningkatkan literasi digital dan 
membangun kepercayaan di media sosial

Kunci utama untuk menguasai keterampilan 
digital, yang dibutuhkan oleh pengguna untuk 
mewujudkan manfaat teknologi digital, adalah 
literasi digital. UNESCO mendefinisikan literasi 
digital sebagai “kemampuan untuk mengakses, 
memahami, berintegrasi, berkomunikasi, 
mengevaluasi, dan membuat informasi dengan 
aman dan tepat melalui teknologi digital”.52

Facebook percaya bahwa membangun 
komunitas yang melek digital itu penting.  
Melalui program Facebook Think Before You 

Share, misalnya, Facebook berupaya untuk 
membantu orang Indonesia mengembangkan 
empati dan keterampilan berpikir kritis ketika 
menggunakan media sosial.53  

Facebook melalui kerja sama dengan Yayasan 
Cinta Anak Bangsa (YCAB) dan Sudah Dong, 
komunitas anti-perundungan meluncurkan 
panduan “Think Before You Share” pada 2016. 
Panduan tersebut memberikan para remaja 
pedoman untuk menyaring dengan baik apa 
yang mereka bagikan di Facebook dan untuk 
lebih memahami implikasi dari apa yang mereka 
bagikan. Panduan tersebut juga termasuk kiat 
dasar untuk keamanan penggunaan internet 
dan keterampilan literasi digital yang sesuai 

untuk generasi muda Indonesia. Dengan 
menggunakan modul ini, YCAB dan Facebook 
telah menyelenggarakan lokakarya di 100 SMA 
untuk siswa-siswa di Jakarta dan kota-kota di 
sekitarnya.54 

Facebook juga meluncurkan program Asah 

Digital,  sebuah program untuk meningkatkan 
literasi digital bagi masyarakat Indonesia, 
sekaligus memberikan keterampilan yang 
dibutuhkan agar mereka tetap aman di dunia 
online. Dalam program ini, Facebook bekerja 
sama dengan YCAB, Siberkreasi dan Persatuan 
Guru Republik Indonesia (PGRI) untuk 
memberikan pelatihan di 12 provinsi di seluruh 
Indonesia sepanjang tahun 2020, yang akan 
menjangkau seluruh lapisan masyarakat baik 
mereka yang baru pertama kali atau yang sudah 
paham menggunakan internet; mulai dari guru, 
pelajar, hingga para orangtua. Facebook juga 
bekerja sama dengan para ahli, akademisi dan 
organisasi non-pemerintah (NGOs) di Asia Pasifik 
untuk membuat berbagai modul sebagai sumber 
pembelajaran di program ini. Asah Digital adalah 
bagian dari program global We Think Digital yang 
telah disesuaikan dengan kebutuhan Indonesia.

52UNESCO, A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills for Indicator 4.4.2; 2019. 
53Silakan lihat Lampiran D untuk informasi lebih lanjut.
54YCAB Foundation,  Facebook and YCAB Launch Digital Literacy Program as “Think Before You Share”
campaign continues for second year; 2017. Lihat: https://www.ycabfoundation.org/news-highlights/news-updates/
facebook-and-ycab-launch-digital-literacy-program-as-think-before-you-share-campaign-continues-for-second-year/
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ICT Watch merupakan organisasi non-profit yang berkomitmen untuk menjaga ekosistem internet 
Indonesia agar tetap positif dan produktif berdasarkan tiga pilar: etika siber, hak internet, dan 
keterampilan digital. Signifikansinya bagi literasi digital nasional dapat dilihat dari program Internet 
Sehat, yang telah diakui oleh PBB sebagai contoh utama untuk untuk menyampaikan etika online dan 
literasi digital kepada masyarakat. Facebook dan Instagram memberikan bantuan besar bagi ICT Watch 
untuk meningkatkan kesadaran tentang program literasi digital mereka. Misalnya, setiap minggu mereka 
menyelenggarakan Lenong Digital Rakyat yang disiarkan langsung melalui Facebook Live dan Instagram 

Live untuk memfasilitasi diskusi dengan masyarakat mengenai isu-isu literasi digital saat ini. Terdapat 
ratusan penonton untuk setiap episode. ICT Watch juga telah bekerja sama dengan berbagai pemangku 
kepentingan untuk membantu mengembangkan dan mempercepat penerbitan UU perlindungan data 
pribadi.

Sumber: Wawancara dengan perwakilan dari ICT Watch pada tanggal 4 Juli 2019.

ICT Watch
— mempromosikan 

literasi digital 

Meningkatkan literasi digital di Indonesia dan 
memberdayakan masyarakat Indonesia dengan 
keterampilan yang dibutuhkan untuk memiliki 
informasi yang memadai dan menjadi aman ketika 
online merupakan suatu keharusan di era digital 
ini. Sejak 2016, Facebook telah menjalankan 
strategi yang disebut “Remove (Hapus), 
Reduce (Kurangi), dan Inform (Informasikan)” 
untuk mengelola konten bermasalah di semua 
aplikasi-aplikasi Facebook. Strategi ini meliputi 
penghapusan konten yang melanggar Standar 
Komunitas Facebook, pengurangan penyebaran 
konten bermasalah yang tidak melanggar 
kebijakan Facebook, dan pemberian informasi 
tambahan kepada masyarakat sehingga mereka 
dapat memilih apa yang akan diklik, dibaca, atau 
dibagikan. 

Remove (Hapus)
Facebook memiliki Standar Komunitas yang 
menguraikan apa saja yang boleh dan yang tidak 
boleh dilakukan di Facebook. Hal-hal yang tidak 
boleh dilakukan di antaranya adalah perundungan, 
pelecehan, dan ujaran kebencian, dan Facebook 
akan menghapus konten yang bertentangan 
dengan standar mereka segera setelah mereka 
mengetahuinya.

Reduce (Kurangi)
Terdapat beberapa jenis konten yang bermasalah 
tetapi tidak memenuhi standar untuk dihapus 
berdasarkan Standar Komunitas Facebook, seperti 
misinformasi dan clickbait. Dalam beberapa 
tahun terakhir, Facebook telah banyak berfokus 
pada pengurangan misinformasi di platformnya. 
Facebook menjadi semakin baik dalam menangani 
akun-akun palsu dan perilaku tidak autentik 
yang terkoordinasi55dengan menggunakan 
teknologi dan dengan bantuan masyarakat untuk 
memerangi  misinformasi berbasis foto dan 
video. Selain itu, Facebook telah bekerja sama 
dengan mitra-mitra lokal yang kredibel untuk 
program pemeriksaan fakta oleh pihak ketiga, 
yakni Kompas, Tempo, Liputan6, Tirto, Mafindo, 
dan AFP. Selain itu, Mafindo juga melakukan 
pemeriksaan fakta di WhatsApp di Indonesia.56 

Inform (Informasikan)
Facebook berinvestasi pada fitur dan produk 
yang memberikan lebih banyak informasi 
kepada masyarakat untuk membantu mereka 
memutuskan apa yang perlu dibaca, dipercayai, 
dan dibagikan.

55Facebook, Taking Down Coordinated Inauthentic Behavior in Indonesia; 2019. Lihat: https://newsroom.
fb.com/news/2019/01/taking-down-coordinated-inauthentic-behavior-in-indonesia
56CNBC Indonesia, Bendung Hoaks, Intip Langkah Facebook dan WhatsApp; 2019. Facebook Business, Fact-Checking 
on Facebook: What Publishers Should Know; 2019.
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57FGD dengan perwakilan dari Young on Top Bali pada tanggal 29 Juli 2019
58FGD dengan perwakilan dari World Cleanup Day pada tanggal 6 Agustus 2019.

Masyarakat Anti-Hoax Indonesia (Mafindo) didirikan pada 2015. Salah satu pendirinya, Harry, 
memulai Mafindo sebagai Facebook Group karena kekhawatirannya terhadap meningkatnya informasi 
menyesatkan yang disebarkan secara online. Apa yang dimulai sebagai grup keluarga bagi Harry untuk 
membicarakan dan membongkar berita bohong dengan anak-anak perempuannya telah berevolusi 
menjadi organisasi non-profit  dengan sembilan karyawan pemeriksa fakta profesional. Rata-rata, mereka 
membongkar 200 – 300 informasi palsu setiap bulan. Mereka mungkin kecil secara ukuran, tetapi 
mereka memiliki 65.000 anggota di Facebook Group mereka. Setiap hari, anggotanya mengunggah 
informasi yang mereka anggap salah dan secara aktif berpartisipasi dalam proses verifikasinya. Mafindo 
juga telah mengembangkan Kalimasada, suatu chat bot di WhatsApp di mana orang-orang dapat 
meneruskan pesan yang mereka curigai dan menerima tanggapan otomatis mengenai apakah informasi 
yang mereka teruskan benar atau tidak. Mafindo merupakan salah satu organisasi pertama yang telah 
mengembangkan perangkat lunak untuk menangkal berita bohong,  sehingga menginspirasi beberapa 
organisasi di negara lain untuk mengikuti contoh tersebut.

Sumber: Wawancara dengan perwakilan dari Mafindo pada tanggal 9 Juli 2019. 

Mafindo 
— dari Grup Facebook 

keluarga menjadi organisasi 
pemeriksa fakta professional 

Memfasilitasi keterlibatan masyarakat sipil 

Aplikasi-aplikasi Facebook memungkinkan 
pengguna untuk dengan mudah melakukan 
lebih dari sekadar memberikan dukungan 
kepada gerakan sosial (cause) yang sesuai 
dengan minat mereka, tetapi juga ikut terlibat 
secara aktif. Lebih dari 100 juta orang yang 
tinggal di Indonesia adalah bagian dari 
Facebook Group yang aktif dalam satu bulan 
terakhir dan terdapat lebih dari 7,5 juta 
grup yang aktif setiap bulannya di Indonesia. 
65% individu yang disurvei setuju bahwa 
aplikasi-aplikasi Facebook telah membantu 
mereka mengetahui acara sosial dan kegiatan 
filantropis. Dalam FGD, kelompok pemuda 
Young on Top Bali mengatakan bahwa aplikasi-
aplikasi Facebook berguna untuk merekrut 
sukarelawan.57

Beberapa organisasi telah berhasil menjalankan 
kampanye menggunakan aplikasi-aplikasi 
Facebook. World Cleanup Day merupakan 

gerakan internasional yang besar, yang 
menyatukan 157 negara di dunia untuk 
mendorong  bumi yang lebih bersih. Di 
Indonesia, penggunaan aplikasi-aplikasi 
Facebook telah memainkan peran penting 
dalam keberhasilan gerakan tersebut. Gerakan 
tersebut memiliki cabang di 34 provinsi dan 
setiap cabang menggunakan akun Facebook 
dan Instagram untuk bertanya kepada warga 
sekitar mengenai daerah dengan tingkat 
sampah plastik yang besar. Setelah mereka 
memverifikasi informasi tersebut, mereka 
berkoordinasi dengan cabang lainnya melalui 
WhatsApp agar mereka mengumpulkan sampah 
plastik untuk didaur ulang. Melalui penggunaan 
tagar  #Kami13Juta, lebih dari 13 juta orang 
Indonesia berpartisipasi dalam kegiatan 
pelestarian lingkungan global pada 2018 dan 
mengumpulkan lebih dari 2,5 ton sampah 
plastik dalam satu hari.58

 Lebih dari 100 juta orang yang tinggal di Indonesia adalah bagian 
dari Facebook Group yang aktif dalam satu bulan terakhir dan terdapat 
lebih dari 7,5 juta grup yang aktif setiap bulannya di Indonesia.
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Sabang Merauke telah menjalankan program pertukaran budaya antardaerah dengan tujuan 
untuk memperdalam pengetahuan tentang budaya dan kepercayaan sejak 2013. Program tersebut 
menargetkan untuk memfasilitasi 20 siswa Indonesia setiap tahunnya yang berumur 13 – 15 
tahun di daerah pedalaman untuk berpartisipasi dalam program tersebut sehingga mereka dapat 
menjadi agen perubahan di kampung halaman mereka. Dalam upaya promosinya, Sabang Merauke 
hanya menggunakan media sosial, seperti Facebook dan Instagram. Facebook membantu mereka 
menemukan sukarelawan yang ingin menjadi host family. Di Instagram, mereka mengatakan 
bahwa mereka dapat membagikan gambar-gambar dengan narasi yang kuat yang telah terbukti 
sangat efektif untuk menarik donor dan sukarelawan acara yang menghubungi mereka melalui 
Direct Message. Hingga saat ini, terdapat 450 alumni program tersebut yang sekarang dapat 
mempromosikan keragaman budaya kepada masyarakat sekitar di seluruh Indonesia. Tidar Rachmadi, 
salah satu pendiri Sabang Merauke, mengatakan, “Saat ini, mempromosikan keragaman dan toleransi 
merupakan suatu keharusan. Kami percaya platform online seperti Facebook Group dan Facebook 

Pages, memperkuat komunitas fisik dengan membantu orang-orang untuk berkumpul bersama baik 
secara online maupun offline, bahkan dengan perbedaan-perbedaan yang begitu besar.”

Kitabisa.com merupakan situs web penggalangan dana dan donasi online di Indonesia, dengan 
359.000 pengikut di Instagram. Situs web tersebut telah digunakan oleh ribuan pengguna yang 
terdiri dari organisasi non-profit dan yayasan lokal dan global, komunitas, tokoh publik, dan setiap 
orang yang ingin menggalang dana untuk tujuan sosial dan membantu orang lain. Salah satu 
pengguna Kitabisa adalah Proud Project, yang memanfaatkan kekuatan cerita untuk membantu 
orang. Salah satu dari 100.000 pengikut Proud Project di Instagram membaca cerita tentang Pak 
Uung, seorang pedagang asongan yang menjadi korban penipuan dan tidak dapat berangkat Haji. 
Orang tersebut kemudian berinisiatif untuk mengatur penggalangan dana online untuk Pak Uung 
di Kitabisa.com. Di akhir penggalangan dana, terkumpul Rp209 juta dan uang tersebut diserahkan 
kepada Pak Uung untuk pergi Haji. Rata-rata, Proud Project menerima 7.658 likes untuk setiap 
unggahan dan menerima 75.765 kunjungan unik per unggahan.59

Sumber: Wawancara dengan 
perwakilan dari Sabang Merauke 

pada tanggal 27 Juni 2019. 

Sabang Merauke
— mempromosikan 

keragaman dan toleransi 
secara online dan offline

Kitabisa.com
— menggalang dana secara 
online untuk gerakan sosial 

yang sesuai dengan minat 
mereka

Memberdayakan 
Individu dan 
Masyarakat

59Kita Bisa, Bantu Proud Project Terus Bercerita; 2019. Lihat: https://kitabisa.com/campaign/bantuproudproject

Sumber: Wawancara dengan perwakilan dari Kitabisa.com pada tanggal 10 September 2019.
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Membantu membangun dan memperkuat organisasi 
komunitas untuk menciptakan dampak sosial

60Gallup, The 2018 World’s Most Generous Countries Report; 2018. Laporan ini sesuai dengan data BPS: 85% orang 
Indonesia yang berumur 10 tahun ke atas berpartisipasi dalam kegiatan sosial/filantropis pada 2018. Lihat: BPS, 
Statistik Sosial Budaya 2018; 2018.
61Kompas, Kemendagri: 420,381 Ormas Terdaftar di Indonesia; 2019. Lihat: https://nasional.kompas.com/
read/2019/08/01/18223501/kemendagri-420381-ormas-terdaftar-di-indonesia
62Hashtags atau Tagar adalah kata atau frasa yang didahului oleh tanda pagar (#), yang digunakan di media sosial 
untuk mengidentifikasi topik-topik tertentu.
63FGD dengan perwakilan dari Sempugi pada tanggal 23 Juli 2019. 

 56% individu 
setuju bahwa 
mereka lebih 
sadar tentang 
isu-isu sosial 
karena konten 
yang diedarkan di 
aplikasi-aplikasi 
Facebook.

Komunitas dan organisasi non-profit memainkan 
peran penting dalam menyatukan masyarakat. 
Menurut Gallup, 53% masyarakat Indonesia 
telah menyumbangkan waktu mereka untuk 
suatu organisasi (dibandingkan dengan 18% 
secara global),60 dan terdapat 420.000 organisasi 
komunitas yang terdaftar di Kementerian Dalam 
Negeri.61 Aplikasi-aplikasi Facebook memudahkan 
orang untuk mengetahui dan mendukung 
gerakan sosial yang sesuai dengan minat mereka. 
56% individu setuju bahwa mereka lebih sadar 
tentang isu-isu sosial karena konten yang 
dibagikan di aplikasi-aplikasi Facebook, termasuk 
penggunaan tagar seperti #JakartaBebasSampah, 
#MeToo, atau #BodyPositivity, dan 65% telah 
dapat berpartisipasi dalam berbagai acara 
karena aplikasi-aplikasi tersebut.62 60% telah 
menyebarkan kesadaran tentang gerakan 
sosial yang baik dengan membuat unggahan 
dan memberikan komentar di aplikasi-aplikasi 
Facebook.

Tren mobilitas dan urbanisasi yang disebutkan 
sebelumnya menciptakan kebutuhan terhadap 
pembangunan kembali dan penguatan komunitas 
yang terus-menerus. Dengan menghubungkan 
orang-orang yang memiliki minat yang sama 
atau berbeda, aplikasi-aplikasi Facebook 
memungkinkan para penggunanya untuk 
berkomunikasi satu sama lain tanpa perlu 
bertemu langsung. 94% komunitas, termasuk 

yang berbasis offline dan online, setuju bahwa 
aplikasi-aplikasi Facebook membuat mereka 
merasa lebih terhubung dengan anggota mereka. 
Selain itu, Facebook menyediakan fitur yang 
memungkinkan setiap orang untuk dengan 
mudah membuat komunitas baru di Facebook 

Group hanya dengan beberapa langkah. Sempugi 
misalnya, sebuah komunitas yang berupaya 
untuk membagikan informasi budaya Bugis bagi 
para pengunjung dari dalam dan luar negeri 
mengenai budaya di Sulawesi Selatan. Awalnya, 
komunitas tersebut beroperasi secara offline, 
tetapi kini telah berkembang menjadi grup 
online, dengan 25.000 anggota pada Facebook 

Group-nya. Pendiri komunitas tersebut berkata, 
“Dalam menghadapi modernisasi, aplikasi-aplikasi 
Facebook membantu kita melestarikan budaya 
yang telah dikembangkan oleh nenek moyang 
kita dari generasi ke generasi.”63 

Komunitas perlu untuk terus beregenerasi 
dengan merekrut anggota baru dan merangsang 
minat anggota mereka yang ada dengan cara 
mengadakan beragam kegiatan termasuk acara 
diskusi. Hampir semua organisasi komunitas yang 
disurvei menggunakan aplikasi-aplikasi Facebook 
untuk mendapatkan anggota, pendukung, 
atau pengguna baru dari kota mereka sendiri, 
kota lain, dan bahkan negara lain, sebagaimana 
ditunjukkan pada Gambar 11. 
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Gambar 11 _ Persentase organisasi komunitas yang menggunakan aplikasi-aplikasi Facebook untuk 
mendapat anggota, pendukung, atau pengguna baru dari kota mereka sendiri/kota lain/negara lain

Memberdayakan 
Individu dan 
Masyarakat

94% komunitas yang disurvei setuju bahwa 
penggunaan aplikasi-aplikasi Facebook telah 
meningkatkan jumlah dukungan yang mereka 
terima mengenai gerakan sosial yang mereka 
promosikan. Trompela Ambon, grup musik 
tiup dari Gereja Protestan Maluku, bekerja 
sama dengan grup lain yang menyanyikan 
lagu-lagu Islami. Kerja sama tersebut menarik 
jutaan penonton baik dari dalam maupun luar 
negeri karena videonya dibagikan secara luas di 
aplikasi-aplikasi Facebook dan telah membantu 
mempromosikan perdamaian dan rasa saling 
pengertian antar-pemeluk agama dalam konteks 
pascakonflik di Ambon - sebuah hasil yang akan 
sulit dicapai tanpa bantuan aplikasi-aplikasi 
Facebook..64

Single Moms Indonesia (“SMI”) merupakan komunitas untuk ibu tunggal (single mother) di 
Indonesia, diprakarsai oleh Maureen Hitipeuw yang terinspirasi untuk membantu ibu-ibu lainnya 
yang mengalami perceraian. Saat ini, terdapat kira-kira 1.500 anggota SMI, di seluruh Indonesia 
dan luar negeri. SMI bertujuan untuk menyediakan wadah online yang aman bagi para ibu tunggal 
untuk membantu membangun kembali kehidupan mereka setelah perceraian atau kepergian 
pasangan mereka, serta untuk mendukung mereka yang menjadi ibu tunggal karena pilihan. Menjadi 
orang tua tunggal bukanlah hal yang mudah. Mereka dihadapkan pada berbagai masalah, baik 
keuangan maupun emosional, termasuk diskriminasi dari masyarakat, atau bahkan dari keluarga 
mereka sendiri. Dewi (bukan nama asli), misalnya, sempat mengalami depresi berat. Ketika Dewi 
membagikan perasaannya di Facebook Group SMI, Dewi langsung mendapat banyak “pelukan erat” 
secara online dari para anggota lainnya yang membantunya untuk bangkit kembali dari keadaan 
terendahnya. SMI telah menggunakan WhatsApp untuk membuat grup dukungan di tingkat daerah 
untuk anggotanya dan hal ini memungkinkan mereka untuk membentuk jaringan dukungan lokal 
yang lebih kecil. SMI tidak hanya memberikan dukungan emosional, tetapi juga berupaya untuk 
memberdayakan anggotanya secara ekonomi dengan menyelenggarakan program mingguan yang 
disebut Sunday Market. Melalui program ini, para anggota didorong untuk berinovasi dan menjual 
produk mereka melalui Facebook Group SMI. Sebagai pengakuan atas keberhasilan Maureen dalam 
membangun komunitas yang berpengaruh, Maureen terpilih sebagai salah satu dari 115 pemimpin 
komunitas di dunia untuk mengikuti Facebook Community Leadership Program di Amerika Serikat. 
Maureen mengatakan, “Melalui program ini, saya belajar banyak dari Facebook, dan pelatihan yang 
diberikan oleh Facebook, mengenai bagaimana mengelola dan menumbuhkan komunitas, serta 
meningkatkan keterampilan kepemimpinan saya.”

Sumber: Berdasarkan wawancara 
yang dilakukan dengan perwakilan 
dari Single Moms Indonesia pada 

tanggal 27 Juni 2019.

Single Moms Indonesia
— dukungan online dan 

offline untuk membantu para 
ibu tunggal

64FGD dengan perwakilan dari Trompela Ambon pada tanggal 6 Agustus 2019.

21%
Negara lain

71%
Kota lain

98%
Dalam kota
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Sudah Dong merupakan organisasi anti-perundungan yang didirikan pada 2014 oleh Katyana 
Wardhana, yang pada saat itu masih duduk di kursi SMA. Katyana tergerak setelah melihat kasus-
kasus perundungan yang terjadi secara luas yang menyebabkan anak-anak di Indonesia menjadi 
takut secara emosional dan tidak semangat untuk pergi ke sekolah, sehingga melewatkan pendidikan 
yang penting. Sudah Dong paling sering aktif di Instagram, di mana mereka membagikan konten 
mengenai bagaimana menghentikan dan mencegah terjadinya perundungan. Mereka telah menerima 
banyak Direct Message dari korban yang menceritakan keadaan buruk mereka, dan hal tersebut 
memungkinkan tim Sudah Dong untuk memberikan dukungan emosional dan nasihat. Tergantung 
dari persetujuan korban, mereka membagikan cerita korban secara anonim di feed Instagram mereka 
untuk meningkatkan kesadaran tentang efek buruk dari perundungan. Melalui konten media sosial 
mereka, terdapat banyak kasus di mana pengikut mereka terinspirasi untuk berterus terang tentang 
perundungan, termasuk mereka yang mengaku pernah menjadi pelaku perundungan. Upaya Sudah 
Dong telah menarik perhatian secara luas sehingga mereka berkunjung ke lebih dari 100 sekolah 
dan universitas di mana mereka memberikan materi tentang dampak dari perundungan. Mereka 
juga sudah bekerja sama dengan mitra-mitra lokal dan internasional, seperti Otoritas Jasa Keuangan, 
Coca Cola, IMB, dan UNICEF. 70% dari kerja sama ini berasal atau berkembang melalui aplikasi-aplikasi 
Facebook.

Sumber: Wawancana dengan 
perwakilan dari Sudah Dong pada 

tanggal 1 Agustus 2019. 

Sudah Dong
— mengatasi penyebab 

perundungan dan mendukung 
para korban 

Sebagian besar organisasi komunitas yakin bahwa 
aplikasi-aplikasi Facebook telah menjadi alat yang 
penting untuk mendukung pertumbuhan mereka. 
93% komunitas yang disurvei setuju bahwa 
penggunaan aplikasi-aplikasi Facebook mendorong 
pertumbuhan dan perkembangan organisasi 
mereka. Bahkan, banyak organisasi komunitas baru 
dibuat hanya dengan bantuan aplikasi tersebut, 
dan banyak organisasi komunitas yang sudah ada 
menyesuaikan cara komunikasi dan pertemuan 
mereka dari pertemuan secara langsung menjadi 
pertemuan secara real time di aplikasi-aplikasi 
Facebook. Dengan cara ini, hubungan para 
anggota di dalam komunitas akan tetap kuat. 
82% komunitas yang disurvei melaporkan adanya 
interaksi setiap hari antar anggota grup melalui 
aplikasi-aplikasi Facebook.  

Banyak organisasi komunitas menilai kegiatan 
online dan offline bersifat saling melengkapi. 
Misalnya, suatu komunitas dapat menggunakan 
fitur seperti Create Event untuk membantu 
mengatur acara, atau Create a Poll untuk 
berkonsultasi dengan anggota grup mengenai 
beragam isu sehingga lebih menghemat waktu 
dan efisien. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di 
Makassar adalah contoh organisasi komunitas yang 
dapat memanfaatkan semua aspek dari aplikasi-

aplikasi Facebook untuk menjangkau mereka 
yang membutuhkan jasanya. Sebagai contoh, 
LBH menggunakan WhatsApp untuk mengatur 
konsultasi.65 Organisasi lain, seperti KISARA Bali 
(halaman 50) dan Sudah Dong (halaman 47), 
bahkan menggunakan WhatsApp atau Direct 

Message Instagram untuk memberikan nasihat 
yang bersifat pribadi. Sudah Dong bahkan dapat 
membantu mereka yang tidak dapat mengunjungi 
kantor mereka sehingga dapat menjangkau 
masyarakat secara lebih luas. Konsultasi melalui 
WhatsApp terkadang bukan sekadar persoalan 
efisiensi, namun banyak orang merasa nyaman 
dengan anonimitas dalam diskusi melalui 
WhatsApp daripada pertemuan tatap muka 
langsung untuk membahas hal-hal pribadi.66 

Aplikasi-aplikasi Facebook bahkan telah 
memfasilitasi pemberian dukungan kepada 
orang-orang dengan kondisi kesehatan yang 
sangat buruk. WeCare merupakan platform urun 
dana (crowdfunding) untuk mereka yang tidak 
dapat membayar biaya rumah sakit. WeCare 
menggunakan Instagram untuk mengunggah 
informasi tentang pasien yang membutuhkan 
dukungan, dan juga menggunakan Instagram Ads 
untuk mencari dana.67 

65FGD dengan perwakilan LBH Makassar pada tanggal 23 Juli 2019.
66FGD dengan perwakilan dari KISARA BALI pada tanggal 29 Juli 2019 dan Sudah Dong pada 31 Juli 2019.
67FGD dengan perwakilan dari WeCare pada tanggal 31 Juli 2019.
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Untuk mendukung interaksi online dan offline ini, 
Facebook membuat Ruang Komunal Indonesia 

(RuKI), sebuah pusat komunitas  di Jakarta, 
untuk membantu komunitas online dalam 
memaksimalkan potensi mereka. RuKI memfasilitasi 
komunitas untuk bertemu secara langsung, belajar 
satu sama lain, memperluas jaringan pertemanan 
dan bekerja sama untuk melaksanakan gagasan 
mereka, mengembangkan misi, dan menciptakan 
dampak yang baik. RuKI juga menawarkan program 
peningkatan kapasitas bagi pemimpin komunitas 
untuk membangun dan menumbuhkan komunitas 
mereka dan untuk menggunakan media sosial 
dengan efektif dan aman. 

Komunitas perlu untuk mempersonalisasi 
penyampaian pesan mereka agar tetap relevan. 

Pada tahun 2009, Reza Puspo, pelari yang rutin berlari setiap hari, khawatir bahwa sebagian besar orang 
Indonesia tidak berolahraga secara teratur. Reza kemudian membentuk Indorunners dengan tujuan 
untuk “menyebarkan ‘virus’ yang dapat mendorong orang Indonesia untuk berlari.” Komunitas online 
yang dibentuk di Facebook tersebut telah mendapat banyak pengikut, dengan lebih dari 66 cabang yang 
tersebar di Indonesia dan kurang lebih 200.000 anggota pada akun Facebook-nya. Sebagai komunitas 
lari pertama di Indonesia yang memiliki kehadiran online, Indorunners menyebarkan ‘virus’ lari melalui 
aplikasi-aplikasi Facebook dengan mengunggah beragam konten seperti informasi perlombaan lari atau 
marathon, kiat olahraga, fakta nutrisi dan perencanaan diet, serta jadwal nongkrong bareng bersama 
para anggota. Satu anggota Indorunners di Balikpapan yang awalnya menderita diabetes dan obesitas 
sekarang dilaporkan sudah menikmati kesehatan yang lebih baik berkat program reguler Indorunners 
dan konten lainnya di halaman Indorunners. Indorunners percaya kehadiran mereka secara online telah 
berkontribusi pada  perubahan sikap orang terhadap lari dari suatu kegiatan yang berat bagi orang-
orang yang ingin sehat menjadi suatu gaya hidup yang keren. Euforia berlari memang tercermin dari 
meningkatnya jumlah acara lari di seluruh Indonesia dalam 10 tahun terakhir: dari kurang dari 10 acara 
setahun pada 2009 menjadi 384 acara lari pada tahun 2018. 

Sumber: Wawancana dengan 
perwakilan dari Indorunners pada 

tanggal 23 Juli 2019. 

Indorunners
— mempromosikan gaya 
hidup sehat secara online 

68FGD dengan perwakilan dari Parentalk pada tanggal 31 Juli 2019.
69Parentalk, Panduan untuk Orang Tua: Cara memulai Diskusi tentang Instagram dengan Anak Remaja; 2019.  
Panduan dapat diunduh di: bit.ly/panduaninstagram.pdf
70FGD dengan perwakilan dari Parentalk pada tanggal 31 Juli 2019.

Dengan menggunakan aplikasi-aplikasi Facebook, 
komunitas dapat menyesuaikan kegiatan mereka 
dengan individu secara spesifik atau dengan grup 
klien. Misalnya Parentalk, grup advokasi yang 
fokus pada masalah pengasuhan anak. Komunitas 
ini menganalisis umpan balik pada unggahan 
mereka sehingga mereka dapat menyesuaikan 
konten mereka ke depannya untuk meningkatkan 
jumlah pendukung mereka – contoh dampak dari 
penggunaan yang demikian adalah mereka pernah 
mendapat 24.000 “like” untuk satu unggahan.68 
Mengingat pentingnya media sosial dalam 
pekerjaan mereka, Parentalk juga bekerja sama 
dengan Instagram dan Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Anak untuk meluncurkan 
“Panduan Instagram untuk Orang Tua”69.

Selain mengembangkan organisasi mereka sendiri, 
aplikasi-aplikasi Facebook juga memudahkan 
komunitas-komunitas yang ada untuk membuat 
jaringan dengan komunitas lain secara online 
untuk bekerja sama dan memperluas jangkauan 
mereka. Misalnya, Parentalk membuat konten yang 
menarik bagi anggotanya dengan bekerja sama 
dengan bisnis seperti Nutrifood, sebuah bisnis 
makanan sehat, yang terhubung dengan mereka 
melalui aplikasi-aplikasi Facebook. Parentalk dengan 
Nutrifood telah membuat talk show tentang 
masalah perencanaan nutrisi.70  
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Kehadiran aplikasi-aplikasi Facebook juga dapat 
menawarkan kredibilitas dan transparansi 
yang dibutuhkan untuk upaya mendukung 
penggalangan dana. Ruman Aceh, organisasi 
komunitas yang menyediakan perpustakaan dan 
pendidikan prasekolah di Aceh, sudah dapat 
menarik pendanaan dari orang asing di Eropa 
dan Timur Tengah, serta dari orang-orang 
Indonesia di luar negeri, karena berita tentang 
kegiatan mereka telah dibagikan secara luas.71 

Banyak komunitas telah menggunakan aplikasi-
aplikasi Facebook lebih dari sekadar cara untuk 
berkomunikasi, dan menemukan aspek lain dari 
penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut. Survei 
kami menemukan, 97% oganisasi komunitas 
yang disurvei menggunakan aplikasi-aplikasi 
Facebook untuk membagikan informasi, 85% 
untuk mempromosikan seminar dan lokakarya, 

90% untuk mendapatkan umpan balik, dan 
96% untuk berkomunikasi dengan organisasi 
lain. Gambar 12 menunjukkan beragam dampak 
positif yang dihasilkan dari penggunaan 
aplikasi-aplikasi Facebook. Hal ini bermanfaat 
terutama bagi komunitas-komunitas yang lebih 
kecil dengan jumlah anggota yang sedikit dan 
bersifat sukarela. Blood for Life Foundation, 
misalnya, menggunakan Instagram untuk tujuan 
penggalangan dana, dan WhatsApp Group 
untuk berkoodinasi untuk memaksimalkan 
jumlah donor ketika armada Blood for Life 
Foundation mengunjungi daerah tertentu.72 
Meskipun memiliki sumber daya yang terbatas, 
beberapa organisasi komunitas kecil bahkan 
memprioritaskan perekrutan manajer media 
sosial untuk memanfaatkan utilitas dan dampak 
penggunaan aplikasi-aplikasi Facebook.  

71FGD dengan perwakilan dari Rumah Aceh pada tanggal 23 Juli 2019.
72FGD dengan perwakilan dari Blood for Life pada tanggal 23 Juli 2019.

Gambar 12 _ Dampak aplikasi-aplikasi Facebook terhadap organisasi komunitas*

Membuat interaksi dengan 
anggota dan masyarakat 

menjadi lebih efektif

Mendapatkan lebih banyak 
anggota/sukarelawan

Lebih terhubung dengan 
anggota mereka

Meningkatkan hubungan 
dengan anggota/sukarelawan

97%

95%

87%

94%

Mendorong pertumbuhan dan perkembangan93%

Membangun kerja sama dengan organisasi 
komunitas yang memiliki minat yang sama

Membangun kerja sama 
dengan pemerintah Mendapatkan dan menarik lebih banyak donor

Membangun kerja sama dengan organisasi 
komunitas yang memiliki minat yang berbeda

Membangun kerja sama dengan pelaku usaha

87%

67%93%

44%52%

Organisasi 
komunitas

Mitra

Anggota Masyarakat

*Persentase organisasi komunitas yang setuju/sangat setuju bahwa aplikasi-aplikasi Facebook 
membantu mencapai dampak yang disebutkan

Membangun kepercayaan

Meningkatkan komunikasi 
dengan masyarakat

Mendapatkan liputan dari 
media arus utama

93%

91%

97%

Meningkatkan dukungan 
untuk gerakan sosial yang 
mereka promosikan

94%

49Menghubungkan Indonesia: Dampak Sosial dan Ekonomi Facebook di Indonesia



Interaksi dan jangkauan yang difasilitasi oleh 
aplikasi-aplikasi Facebook, dikombinasikan 
dengan kemampuan untuk menyesuaikan konten, 
menawarkan platform untuk mempromosikan 
keragaman dan inklusi sosial. 

45% komunitas yang disurvei mengatakan bahwa 
mereka dapat mengakses kelompok sasaran 
tertentu, seperti perempuan, penyandang 
disabilitas, dan orang tua - hal yang mungkin 
tidak dapat mereka jangkau dengan cara lain. 
Organisasi komunitas tersebut juga merasa 
lebih mudah untuk menyasar generasi milenial 
dengan menggunakan media sosial daripada 
cara-cara yang konvensional. Misalnya, KISARA 
Bali adalah komunitas yang menginformasikan 
dan memberdayakan perempuan muda dalam 
mengatasi isu-isu pribadi yang sensitif seperti 
kesehatan seksual dan masalah relasi. Aplikasi-
aplikasi Facebook membantu KISARA Bali 
menjangkau grup sasaran ini di seluruh Bali 
dengan memberikan konseling pribadi melalui 
WhatsApp dan diskusi interaktif antarorganisasi 
dan komunitas, sesama anggotanya, dan 
dengan pengikutnya melalui Instagram. Secara 
khusus, organisasi komunitas menggunakan 

fitur Question pada Instagram Story untuk 
bertanya kepada audiens, topik apa yang ingin 
mereka diskusikan, dan topik tersebut kemudian 
didiskusikan pada saat acara offline mereka.73 

Sahabat Hinterland merupakan organisasi 
komunitas yang bertujuan untuk menyebarkan 
kesadaran tentang buruknya kondisi di pulau-
pulau kecil di sekitar Batam. Banyak guru di 
daerah pedalaman hanya lulusan SMA sehingga 
membuat mereka tidak memenuhi syarat untuk 
mengajar. Kebanyakan sekolah di sana juga tidak 
terawat dengan baik karena keterbatasan dana. 
Sahabat Hinterland mengandalkan Instagram 
untuk mengabarkan kegiatan mereka,  termasuk 
memberikan peningkatan kapasitas kepada guru 
dan siswa, serta membangun kembali sekolah-
sekolah. Orang-orang yang tertarik dengan 
gerakan mereka dapat bergabung melalui tautan 
yang disediakan di akun Instagram-nya. Saat ini, 
terdapat kira-kira 150 sukarelawan aktif – sering 
disebut sebagai Hinterland Warrior - yang 
membantu organisasi mereka dalam mencapai 
tujuan mereka dengan menyediakan dana, 
pengetahuan, dan energi yang diperlukan untuk 
mendukung program-programnya.74  

Memberdayakan 
Individu dan 
Masyarakat

73FGD dengan perwakilan dari KISARA Bali pada tanggal 29 Juli 2019.
74FGD dengan perwakilan dari Sahabat Hinterland pada tanggal 6 Agustus 2019.
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73FGD dengan perwakilan dari KISARA Bali pada tanggal 29 Juli 2019.
74FGD dengan perwakilan dari Sahabat Hinterland pada tanggal 6 Agustus 2019.
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INFOGRAFIK: 
MEMBERDAYAKAN 
INDIVIDU DAN 
MASYARAKAT

Membantu orang membuat 
keputusan yang lebih matang

Facebook menyediakan sumber informasi yang penting 
bagi individu dalam berbagai topik, termasuk:

Berita —82%
Produk/jasa —69%
Topik yang mereka minati—63%
Pekerjaan—46%
Kesehatan—60%
Tokoh publik yang inspirasional—53%

Penggunaan dan dampak aplikasi-aplikasi Facebook 
bagi individu yang disurvei

Memberdayakan individu dan mendukung 
interaksi yang lebih bermakna

menggunakan setidaknya satu 
aplikasi Facebook

98% 

63% 

69% 

berhubungan dengan 
orang-orang dengan minat 
yang sama

berhubungan dengan orang-orang 
dengan minat yang berbeda 
dengan minat mereka sendiri

membangun hubungan yang 
lebih dekat dan bermakna

berhubungan dengan orang-
orang di luar kota asal mereka

berhubungan dengan orang-
orang dari luar negeri

81% 80% 

84% 
Data ini menyediakan ulasan dari 
penggunaan dan dampak aplikasi-
aplikasi Facebook (Facebook, 
Messenger, Instagram, dan WhatsApp) 
bagi individu dan organisasi komunitas 
di Indonesia
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Penggunaan dan dampak aplikasi-aplikasi Facebook untuk organisasi komunitas

Membantu membangun organisasi komunitas dan 
memfasilitasi dukungan untuk tujuan yang baik

individu yang disurvei setuju 
bahwa aplikasi-aplikasi 
Facebook telah membantu 
mereka mengetahui acara 
sosial dan kegiatan filantropis

65% 

Jasa keuangan

Dari individu yang disurvei:

48% 41% 

37% 36% 

pernah melihat konten/iklan terkait jasa keuangan menggunakan aplikasi-aplikasi Facebook 
untuk mempelajari tentang jasa keuangan

menggunakan aplikasi-aplikasi 
Facebook untuk mencari 
informasi tentang jasa keuangan

merasa terdorong untuk mengajukan 
permohonan jasa keuangan setelah melihat 
konten melalui aplikasi-aplikasi Facebook

Meningkatkan keterampilan digital dan 
keterampilan individu lainnya

81% 

79% 

75% 69% 

73% 69% 

individu yang disurvei mengatakan bahwa mereka telah 
menggunakan aplikasi-aplikasi Facebook untuk mempelajari atau 
meningkatkan suatu keterampilan

Keterampilan 
digital

Keterampilan literasi Keterampilan vokasional

Bahasa lain Keterampilan 
non-teknis

98% 
mendapatkan 
anggota baru di kota 
mereka

90% 
mendapatkan 
masukan

96% 
berkomunikasi dengan 
organisasi komunitas lain

97% 
berbagi informasi

95% 
mempromosikan 
seminar dan lokakarya

21% 
mendapatkan 
anggota baru 
di negara lain

71% 
mendapatkan 
anggota baru  
di kota lain

Penggunaan

Impacts 44% Membangun kerja sama dengan pelaku usaha
87% Mendapatkan dan menarik lebih banyak donor
67% Membangun kerja sama dengan organisasi 
komunitas yang memiliki minat yang berbeda

Organisasi 
komunitas

Mitra

Anggota Masyarakat

94% lebih terhubung dengan 
anggota mereka

97% Membuat interaksi dengan 
anggota dan masyarakat menjadi 

lebih efektif
95% Meningkatkan hubungan 
dengan anggota/sukarelawan

87% Mendapatkan lebih banyak 
anggota/sukarelawan

94% Meningkatkan dukungan 
untuk gerakan sosial 
yang mereka promosikan
93% Membangun kepercayaan
97% Meningkatkan komunikasi 
dengan masyarakat
91% Mendapatkan liputan  
dari media arus utama93% Mendorong pertumbuhan dan perkembangan

Individu yang menjadi responden survei berlokasi di 34 provinsi di Indonesia. 1.220 responden termasuk 550 pengguna internet dan 670 bukan pengguna internet. Responden survei 
organisasi komunitas berlokasi di 15 kota di Indonesia. Sebanyak 565 organisasi komunitas mencakup berbagai komunitas, dari partai politik hingga organisasi sosial, kelompok 
agama, kelompok kampanye, dan klub hobi, untuk memastikan bahwa jumlah sampel mencerminkan distribusi umum jenis komunitas di Indonesia. Kedua survei dilakukan antara 
27 Juni 2019 dan 6 Agustus 2019

93% Membangun kerja sama  
dengan organisasi komunitas  

yang memiliki minat yang sama
52% Membangun kerja sama dengan pemerintah
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MENDUKUNG 
TATA KELOLA 
PEMERINTAHAN 
DIGITAL YANG 
EFEKTIF
Visi Pemerintah Indonesia untuk tahun 
2024 mencakup rencana untuk melanjutkan 
pengembangan infrastruktur dan sumber daya 
manusia, mereformasi birokrasi agar lebih 
dinamis, meningkatkan kemudahan investasi, 
dan meningkatkan value for money dari 
pengeluaran pemerintah. Dalam konteks ini, 
penggunaan aplikasi-aplikasi Facebook dapat 
membantu pemerintah untuk meningkatkan 
efektivitas dalam komunikasi dan koordinasi, 
menyediakan lebih banyak pilihan media 
untuk dapat berkomunikasi langsung dengan 
masyarakat, dan membantu dalam proses 

Pada 14 Juni 2019, Presiden Joko Widodo 
menjabarkan prioritas pemerintahannya untuk 
periode 2019-2024. Rencana tersebut terdiri 
dari lima elemen: keberlanjutan pembangunan 
infrastruktur, investasi sumber daya manusia, 
value for money yang lebih baik untuk anggaran 
belanja negara, peningkatan investasi, dan 
reformasi birokrasi.76 

Digitalisasi dapat menjadi salah satu kunci 
untuk meningkatkan efisiensi pemerintah dalam 
mencapai visi Presiden Joko Widodo. Aplikasi-
aplikasi Facebook dapat mendukung pelaksanaan 

pelayanan kepada masyarakat, termasuk 
pada saat periode krisis atau peristiwa besar 
lainnya. Aplikasi-aplikasi Facebook juga dapat 
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 
proses perumusan kebijakan, dengan cara 
komunikasi dua arah dan dengan demikian 
mempromosikan transparansi, kepercayaan, 
dan efektivitas dalam pemerintahan. 

Temuan dalam bab ini didasarkan pada survei 
offline terhadap 410 aparatur sipil negara 
di tingkat nasional, provinsi dan kota, yang 
menggunakan aplikasi-aplikasi  Facebook.75

visi ini dalam berbagai cara. Khususnya dalam hal 
peningkatan value for money untuk anggaran 
belanja negara dan reformasi birokrasi untuk 
membuat pemerintah lebih dinamis. Gambar 13 
menunjukkan bahwa banyak lembaga pemerintah 
menggunakan aplikasi-aplikasi Facebook 
secara luas dalam berbagai aspek perumusan 
kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan layanan 
publik. Aplikasi-aplikasi Facebook tersebut juga 
memungkinkan layanan publik menjadi lebih 
efisien, personal dan tepat sasaran untuk mereka 
yang menggunakannya.

Konteks strategis untuk penggunaan aplikasi-aplikasi 
Facebook oleh pemerintah

75Responden survei berlokasi di 15 kota di Indonesia. Kategori 410 aparatur sipil negara yang disurvei berdasarkan pada 
tingkatnya: pemerintah pusat, provinsi, dan kota. Proporsi sampelnya terdiri dari 251 (61%) pemerintah kota, 100 (24%) 
provinsi, dan 59 (14%) pusat. Lihat Lampiran A untuk informasi lebih lanjut.
76Jakarta Post, ‘We can be one of strongest countries in world’: Jokowi’s full speech; 2019.
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Terkait dengan infrastruktur, Facebook mendukung pengembangan konektivitas dan infrastruktur 
telekomunikasi nasional yang berkelanjutan, serta teknologi dan kemitraan, yang akan membantu dalam 
memperkuat dampak sosial-ekonomi yang positif dari aplikasi-aplikasi Facebook untuk individu, organisasi 
komunitas, pelaku usaha, dan pemerintah. Untuk mendukung hal ini, Facebook telah meluncurkan di 
antaranya program-program berikut untuk meningkatkan konektivitas:

• Free basics: melalui kemitraan dengan operator seluler, program Free Basics memberi masyarakat 
akses atas layanan dasar, seperti alat komunikasi, informasi kesehatan, situs web kerja, dan layanan 
Pendidikan, tanpa biaya data internet. Dengan memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk 
menikmati manfaat konektivitas secara gratis, Free Basics dapat membantu membukaakses internet 
yang lebih luas. Setiap operator seluler yang memenuhi kriteria teknis program Free Basics, dapat 
bermitra dengan Facebook. 

• Express Wi-Fi: Express Wi-Fi adalah platform perangkat lunak yang membantu penyedia layanan 
dan operator seluler untuk membangun, mengoperasikan, mengembangkan, dan memonetisasi lini 
bisnis mereka terkait Wi-Fi agar berkelanjutan dan mempunyai skala bisnis yang cukup. Facebook 
telah bermitra dengan BaliTower untuk menyediakan akses internet yang cepat, terjangkau, dan dapat 
diandalkan dengan menggunakan Wi-Fi. BaliTower akan menggunakan platform Express Wi-Fi untuk 
memperkuat dan mendukung jangkauan hotspot Wi-Fi-nya yang tersedia di lebih dari 100 gedung 
komersial dan 3.000 menara telekomunikasi mikrosel yang tersebar di Jabodetabek dan Bali.

• Terragraph: Terragraph adalah teknologi nirkabel dengan kecepatan gigabit yang dirancang 
untuk memenuhi permintaan yang semakin besar atas akses internet berkecepatan tinggi dan 
dapat diandalkan di daerah perkotaan dan pinggiran kota. Teknologi ini menyediakan cara yang 
cepat, terjangkau dan mudah untuk menjadi alternatif dari kabel serat optik, dan dapat mendukung 
penggunaan lainnya seperti akses nirkabel tetap (fixed wireless), Wi-Fi publik dan menjadi sarana 
infrastruktur konektivitas untuk mendukung layanan Smart City. Pada tahun 2018, Facebook dan XL 
melakukan uji coba Terragraph di Kota Tua, Jakarta dengan memberikan akses Wi-Fi publik kepada 
ribuan pengguna selama diadakan Asian Games.

• Analytics: Operator seluler dan produsen peralatan internet memerlukan wawasan yang lebih 
mendalamtentang berbagaipermintaan terkait dengan jaringan dan portofolio produk mereka. 
Facebook telah mengembangkan perangkat Connectivity Analytic untuk mitra konektivitasnya dalam 
rangka membantu mereka memahami pasar, menyebarkan jaringan mereka dengan lebih baik untuk 
meningkatkan jangkauan dan kecepatan jaringan, dan meningkatkan keputusan bisnis mereka termasuk 
produk dan layanannya, sehingga mereka dapat terus berinvestasi pada konektivitas di masa depan. 
Bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi Indonesia, Facebook telah mendukung peningkatan 
cakupan jaringan 3G dan 4G, kecepatan, dan latensi layanan mereka untuk 2,3 juta orang. Informasi 
yang dibagikan Facebook bersifat agregat dan tidak dapat diidentifikasi, yang artinya tidak ada informasi 
personal yang dibagikan. 

Untuk mendukung elemen sumber daya manusia dari visi yang dijabarkan di atas, seperti yang diuraikan 
di Bab 3, banyak orang menggunakan aplikasi-aplikasi Facebook untuk mendapatkan keterampilan baru, 
termasuk kemampuan literasi dan keterampilan digital, dan akses informasi tentang perawatan kesehatan. 
Sebuah laporan dari Centre for Strategic and International Studies dan Facebook menemukan bahwa 
layanan publik dan pemerintah tidak hanya akan mendapat manfaat dari penggunaan teknologi digital 
yang lebih intensif dalam hal administrasi dan partisipasi masyarakat, tetapi juga dari penerapannya dalam 
pendidikan dan kesehatan, misalnya untuk memfasilitasi lebih banyak pertukaran informasi yang efektif 
dan komunikasi yang lebih erat antara guru dan siswa, dan antara praktisi kesehatan dan masyarakat.77 Hal 
ini berarti penggunaan aplikasi-aplikasi Facebook tersebut akan terus menjadi katalis untuk mendukung 
peningkatan lebih lanjut sumber daya manusia Indonesia dan kesehatan masyarakatnya. 

77Center for Strategic and International Studies & Facebook, Rich-Interactive-Applications (RIA) in Indonesia:
Value to the Society and the Importance of an Enabling Regulatory Framework; 2018.

55Menghubungkan Indonesia: Dampak Sosial dan Ekonomi Facebook di Indonesia



Mendukung 
Pemerintahan 
digital yang efektif

78BKPM, BKPM helps accelerate digital economy wave in Indonesia; 2018.

Pada akhirnya, terkait elemen investasi dari 
visi tersebut, Badan Koordinasi Penanaman 
Modal Indonesia (BKPM) telah melaporkan 
penanaman modal asing sebesar US$ 3 miliar 
yang direalisasikan pada sektor digital dan 
menempatkan ekonomi digital di puncak peluang 
investasi yang paling menjanjikan di Indonesia.78 
Survei kami menemukan bahwa 54% responden 
pelaku usaha menggunakan aplikasi-aplikasi 
Facebook untuk mencari informasi tentang calon 
investor.  

Analisis per segmen atas hasil survei menunjukkan 
bahwa lembaga pemerintah tingkat nasional dan 
provinsi lebih memanfaatkan aplikasi-aplikasi 
Facebook daripada lembaga pemerintah tingkat 
regional. Misalnya, 98% aparatur sipil negara 
dari lembaga tingkat nasional membagikan 

Manfaat potensial dari aplikasi-aplikasi Facebook 
untuk lembaga-lembaga pemerintah diilustrasikan 
lebih lanjut dalam Gambar 13, yang menunjukkan 
persentase responden aparatur sipil negara yang 
menggunakan aplikasi tersebut untuk berbagai 
fungsi yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa 
banyak lembaga pemerintah menggunakan 
aplikasi-aplikasi Facebook untuk berbagai kegiatan 
dan meyakini bahwa mereka mendapatkan 
manfaat yang signifikan dalam hal efektivitas, 
keterbukaan dan transparansi, yang berkontribusi 
pada kepercayaan publik yang lebih besar.

Pengumuman Layanan Masyarakat/ Public Service 

Announcement (PSA) melalui akun aplikasi-
aplikasi Facebook mereka, dibandingkan dengan 
69% untuk lembaga pemerintah tingkat provinsi 
dan 63% untuk lembaga pemerintah tingkat 
kota. 83% aparatur sipil negara  dari lembaga 

Dampak bagi pemerintah

Gambar 13 _ Penggunaan dan dampak penggunaan aplikasi-aplikasi Facebook bagi Pemerintah

Penggunaan aplikasi-aplikasi Facebook oleh pemerintah
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pemerintah tingkat kota menggunakan aplikasi-
aplikasi Facebook untuk menginformasikan 
kepada publik tentang acara dan kegiatan yang 
mereka lakukan, 71% menggunakannya untuk 
menginformasikan tentang rencana untuk 
mengubah atau merumuskan peraturan, 63% 
menggunakannya untuk meminta umpan balik 

tentang kebijakan atau keputusan baru, dan 74% 
untuk mendapatkan umpan balik tentang layanan. 
93% aparatur sipil negara  yang disurvei setuju 
bahwa aplikasi-aplikasi Facebook membuat upaya 
menjangkau publik menjadi lebih murah daripada 
media konvensional (misalnya surat kabar, radio, 
TV).

Gambar 14 _ Penggunaan aplikasi-aplikasi Facebook oleh pemerintah – berdasarkan tingkat lembaga 

Lembaga pemerintah telah menemukan bahwa 
aplikasi-aplikasi Facebook dapat menjadi sebuah 
saluran media tambahan, yang lebih fleksibel, 
untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan 
pengguna layanan publik. 88% aparatur sipil 

negara yang disurvei mengatakan bahwa ada 
volume interaksi yang tinggi melalui akun media 
sosial mereka. Komunikasi ini berfungsi untuk 
berbagai tujuan, termasuk menangani umpan 
balik dari pengguna layanan publik.

Mendukung komunikasi internal dan eksternal 
pemerintah dan membuat komunikasi dan layanan 
kepada masyarakat lebih personal

Sumber: Wawancara dengan 
perwakilan dari Pemerintah 

Kota Ambon pada tanggal 12 
September 2019.

Pemerintah Kota Ambon menggunakan aplikasi-aplikasi Facebook untuk meningkatkan koordinasi 
internal. Dinas Komunikasi dan Informatika di Ambon membuat WhatsApp Group untuk semua 
kepala lembaga pemerintah kota utama, termasuk Walikota. WhatsApp Group memungkinkan 
mereka untuk dengan cepat mendiskusikan masalah yang muncul, menghasilkan solusi yang 
disepakati semua pihak, dan mengimplementasikannya. Sampah adalah salah satu masalah paling 
menonjol di Kota Ambon. Setiap kali ada hujan lebat, maka sampah akan terbawa ke jalan. Gambar 
dan lokasi di mana penumpukan sampah terjadi akan dibagikan di WhatsApp Group, dan setiap 
dinas akan ditunjuk untuk melaksanakan tugas sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka. 
Sebagai contoh, Dinas Perhubungan akan ditugaskan untuk menangani lalu lintas, sedangkan Dinas 
Kebersihan akan membersihkan sampah. Sebagai hasil dari inisiatif yang membuat pemerintah kota 
menjadi lebih responsif ini, survei pada pertengahan 2019 menunjukkan bahwa 74% responden 
setuju bahwa Dinas berkinerja baik dan bahwa mereka mempercayai Pemerintah Kota.

Pemerintah Kota Ambon
— menggunakan aplikasi-

aplikasi Facebook untuk 
melayani masyarakat dengan 
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Memberikan 
Pemberitahuan Layanan 

Masyarakat

Pusat Provinsi Kota

Menginformasikan 
tentang acara/kegiatan

Menginformasikan tentang 
perubahan kebijakan atau 

peraturan

Meminta umpan balik 
masyarakat terkait 

kebijakan baru

Meminta umpan balik 
tentang layanan masyarakat 

yang diberikan

98%

69%

100%

84%
95%

73%

90%

62%

95%

75%
63%

83%
71%

63%

74%
69%

84%
73%

62%

75%

57Menghubungkan Indonesia: Dampak Sosial dan Ekonomi Facebook di Indonesia



Mendukung 
Pemerintahan 
digital yang efektif

Dari perspektif individu, 50% individu yang 
disurvei mengatakan mereka menggunakan 
aplikasi-aplikasi Facebook untuk mengikuti kabar 
terbaru dari lembaga pemerintah. Penggunaan 
ini memungkinkan komunikasi yang jauh lebih 
sering antara pemerintah dan masyarakat 
(termasuk pengguna layanan publik) daripada 
jika pemerintah harus membalas di media massa 
atau dalam bentuk komunikasi pasif seperti 
melalui situs. 84% responden dari pemerintah 
setuju bahwa lembaga mereka sering menerima 

umpan balik dari masyarakat melalui aplikasi. 
Dari jumlah tersebut, 98% mengatakan bahwa 
mereka menindaklanjuti umpan balik yang 
diterima dan menanggapi pengguna layanan 
publik yang memberikan masukan. Survei 
individu mendukung temuan ini, dimana 41% 
individu yang disurvei setuju bahwa mereka 
menggunakan aplikasi-aplikasi Facebook untuk 
memberikan umpan balik kepada lembaga 
pemerintah.

Sumber: Wawancara dengan 
perwakilan dari Dinas 

Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

pada tanggal 12 September 
2019.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) di Banda Aceh 
sangat mengandalkan Instagram untuk mempromosikan perubahan proses perizinan bisnis dari 
offline ke online dengan menggunakan Online Single Submission untuk lisensi bisnis baru dan si 
Cantik Cloud untuk lisensi lainnya di tingkat kota. Dinas menerima umpan balik dan pertanyaan 
tentang prosedur baru tersebut dan dapat merespons langsung di aplikasi. Pemerintah Kota 
menyatakan bahwa perubahan kebijakan ini telah menambah jumlah bisnis baru yang terdaftar di 
kota. Satu setengah bulan setelah sistem dimulai dan berjalan, dinas berhasil menerbitkan sekitar 
1.955 lisensi, termasuk diantaranya 1.555 untuk bisnis baru.

Dinas Penanaman Modal 
Banda Aceh

— menggunakan aplikasi-
aplikasi Facebook untuk 

mempercepat layanan 
masyarakat

Facebook memfasilitasi lembaga pemerintah 
untuk terhubung dengan pemangku kepentingan 
mereka di media sosial. Melalui Facebook 

Laju Digital, Facebook memberikan pelatihan 
untuk meningkatkan kapasitas aparatur sipil 
negara untuk menggunakan Facebook untuk 
berhubungan dengan publik. Facebook 

bekerja bersama Kementerian Komunikasi dan 
Informatika dan pemerintah daerah dalam 
kampanye ini, dan sejauh ini telah melatih 
lebih dari 1.500 aparatur sipil negara. Selain 
itu, sepanjang 2019, Facebook juga melakukan 
pelatihan media sosial untuk memaksimalkan 
potensi manfaat media sosial bagi pemerintah, 
dengan berkolaborasi dengan bagian Hubungan 
Masyarakat di 11 kementerian dan 20 
pemerintah daerah.79  

Untuk mendukung meluasnya penggunaan 
media sosial secara umum, 66% responden 

dari kalangan pemerintahan yang menggunakan 
aplikasi-aplikasi Facebook mengatakan 
bahwa lembaga mereka memiliki pedoman, 
kebijakan, atau kode etik untuk staf mereka 
sehubungan dengan penggunaan media sosial, 
dan 52% mengatakan bahwa lembaga mereka 
memberikan pelatihan umum tentang media 
sosial untuk staf mereka. 
Facebook digunakan untuk berkomunikasi - 
dan membantu lembaga pemerintah untuk 
membuat layanan mereka kepada publik 
menjadi lebih personal dan lebih responsif 
terhadap kebutuhan masyarakat. Direktorat 
Jenderal Imigrasi adalah salah satu lembaga 
yang memimpin dalam hal ini, sebagaimana 
ditunjukkan dalam studi kasus di bawah. 
Ada peluang bagi lembaga pemerintah lain 
untuk belajar dari pengalaman lembaga yang 
mengadopsi hal tersebut terlebih dahulu untuk 
meningkatkan layanan publik.80

79Sebelas kementerian tersebut diantaranya Kementerian Pariwisata, Kementerian Keuangan, Kementerian Riset, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Maritim, Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia, Kementerian Pertanian, Kementerian Luar Negeri, dan Sekretariat Negara. Dua puluh pemerintah daerah 
termasuk Serang, Banjar, Surabaya, Sleman, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Jawa Barat, Banyuwangi, Minahasa Selatan, 
Menado, Makassar, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Papua Barat.
80Wawancara dengan perwakilan dari Dinas Imigrasi pada tanggal 22 Juli 2019.
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Sumber: Wawancara dengan 
perwakilan dari Direktorat 

Jenderal Imigrasi pada tanggal 22 
Juli 2019.

Direktorat Jenderal Imigrasi telah menggunakan iklan berbayar di akun Facebook dan Instagram 
secara aktif sejak 2016. Melalui aplikasi-aplikasi Facebook, direktorat ini dapat meningkatkan 
kesadaran publik dan pengetahuan produk. Setelah menerima banyak pertanyaan dari masyarakat 
melalui akun mereka, direktorat tersebut mengembangkan panduan FAQ sehingga masyarakat 
dapat menemukan informasi dengan cepat. Umpan balik yang diterima melalui aplikasi-aplikasi 
Facebook juga telah membantu direktorat ini untuk mengembangkan APAPO, aplikasi seluler 
mereka, dengan memperbaiki kelemahan aplikasi yang telah dilaporkan serta menambah fitur 
baru pada aplikasi. Dengan cara ini, aplikasi-aplikasi Facebook telah membantu Direktorat Jenderal 
Imigrasi untuk meningkatkan jumlah orang yang dilayani setiap hari. Saat ini, Direktorat Jenderal 
Imigrasi dapat menyelesaikan hingga 70 permintaan publik setiap hari yang diterima melalui aplikasi-
aplikasi Facebook.

Direktorat Jenderal 
Imigrasi

— menggunakan aplikasi-
aplikasi Facebook untuk 

berkomunikasi lebih efektif 
dengan pengguna layanan 

publiknya

81Wawancara dengan perwakilan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 12 September 2019.

Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu 
mengumpulkan dan mengolah informasi sebagai 
bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaannya, 
terutama laporan dan petunjuk kejahatan dari 
anggota masyarakat. Platform digital seperti 
aplikasi-aplikasi Facebook telah membuat proses 
tersebut menjadi lebih efisien karena mereka 
tidak bergantung pada pelaporan langsung ke 
kantor polisi atau fasilitas hotline. Kepolisian 
Negara Republik Indonesia telah memiliki lebih 

dari 900.000 pengikut di Facebook dan 500.000 
pengikut di Instagram, dan telah menerima 
banyak informasi berharga melalui jalur ini, 
termasuk pengaduan mengenai layanannya dan 
informasi orang dalam mengenai potensi tindak 
kejahatan. Seorang juru bicara menyatakan 
bahwa ada beberapa penggerebekan narkoba 
yang merupakan hasil dari informasi yang 
diterima di akun Facebook dan Instagram 
Kepolisian.81  

Sumber: Wawancara dengan 
perwakilan dari Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan pada 
tanggal 29 Juli 2019.

Kemendikbud telah aktif di aplikasi-aplikasi Facebook sejak tahun 2014. Kemendikbud terus 
mengunggah konten yang mendorong para akademisi untuk menyerahkan karya mereka di jurnal 
akademik terakreditasi secara nasional milik Kemendikbud, Sinta Arjuna Garuda. Upaya ini telah 
menarik banyak tanggapan, termasuk dari mereka yang tinggal di daerah terpencil, dan saat ini 
terdapat sekitar 31.000 publikasi online – sebuah peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2015 
yang hanya berjumlah 8.000 publikasi. Hal ini telah menjadikan Indonesia sebagai negara nomor satu 
di Asia Tenggara dalam hal jumlah karya akademik yang diterbitkan. Selain itu, setelah melakukan 
promosi aktif tentang skema Beasiswa Bidikmisi, salah satu program Kemendikbud, pada aplikasi-
aplikasi Facebook, jumlah rata-rata pendaftar beasiswa meroket hingga 700.000 per tahun, atau 
dua kali lebih banyak daripada kuota beasiswa yang tersedia. Mengingat besarnya permintaan, 
Kemendikbud sekarang mempertimbangkan untuk meningkatkan jumlah kuota beasiswa yang 
diberikan. Selain itu, sebagai hasil dari upaya promosi melalui aplikasi-aplikasi Facebook, Ulfa Nurjanah, 
anak kondektur bus, mendaftar dan menerima Beasiswa Bidikmisi, yang membuka jalan baginya untuk 
memperoleh gelar sarjana di bidang manajemen dengan predikat cum laude. Ulfa juga memanfaatkan 
konten yang terkait dengan kewirausahaan yang diunggah oleh Kemendikbuddi aplikasi-aplikasi 
Facebook untuk membantunya memulai usaha. Ulfa sekarang adalah pemilik Mr. Cuki, sebuah usaha 
warung makan yang menjual cumi-cumi goreng renyah, dengan 19 cabang di seluruh Indonesia.

Kementerian 
Pendidikan dan 

Kebudayaan 
(Kemendikbud)

— menghubungkan 
komunitas akademik, 

mempromosikan 
Indonesia dan 
meningkatkan 

pendaftaran beasiswa
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Memfasilitasi partisipasi masyarakat, keterbukaan, 
dan membangun kepercayaan yang lebih baik pada 
lembaga-lembaga Pemerintah 

Selain mendukung aspek tertentu dalam 
pemberian layanan dan komunikasi, aplikasi-
aplikasi Facebook menawarkan manfaat yang 
lebih umum, yaitu membantu meningkatkan 
kesadaran masyarakat tentang kegiatan 
pemerintah. Sebagaimana terlihat pada 
Gambar 13, 94% responden pemerintah setuju 
bahwa penggunaan aplikasi-aplikasi Facebook 
mendorong keterbukaan lembaga mereka, 
94% mengatakan aplikasi-aplikasi Facebook 
memfasilitasi upaya pemerintah menjangkau 
publik lebih mudah, dan 92% setuju bahwa 
aplikasi-aplikasi Facebook membantu mereka 
menjangkau masyarakat yang lebih luas daripada 
ketika menggunakan media konvensional. 
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) adalah 
salah satu contoh yang baik untuk menjelaskan  
bagaimana aplikasi-aplikasi Facebook dapat 
mempromosikan keterbukaan dan sosialisasi 
yang lebih baik kepada masyarakat. Kemenkeu 
menggunakan akun Instagram untuk 
menyampaikan informasi yang kompleks kepada 
masyarakat, contohnya bagaimana anggaran 
negara dikumpulkan dan digunakan untuk 
beragam prioritas seperti infrastruktur dan 
bantuan sosial.82

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) 
mengunggah hal-hal informatif untuk membantu 
masyarakat belajar dan memahami lebih banyak 
tentang kegiatan dan kebijakannya. Misalkan 
unggahan mengenai Dialog Infrastruktur 
Indonesia-Afrika/Indonesia-Africa Infrastructure 

Dialogue (IAID) 2019 yang diadakan di Bali, 
termasuk nilai kesepakatan perdagangan (USD 

822 juta), peserta internasional, dan infografis 
tentang sejarah hubungan Indonesia-Afrika.

Contoh lain adalah bagaimana Kemenlu secara 
aktif berkampanye di media sosial untuk 
pencalonan mereka menjadi anggota tidak 
tetap Dewan Keamanan PBB. Duta Besar Dian 
Triansyah Djani, perwakilan Indonesia di kantor 
PBB di New York menyatakan bahwa media sosial 
memainkan peran besar, terutama sejak adanya 
digitalisasi di seluruh kementerian.83 Menteri 
Luar Negeri Retno Marsudi juga menekankan 
bagaimana media sosial memainkan peran 
penting dalam mendukung peran diplomat, 
dengan menyatakan bahwa kecepatan adalah 
manfaat utama di era digital. Karena penggunaan 
media sosial, setiap informasi yang diberikan 
oleh diplomat dapat diterima secara real time, 
sehingga memungkinkan untuk melakukan 
analisis dengan segera.84 

Di tingkat lokal, organisasi pendidikan Kakak 
Asuh Bali adalah contoh bagaimana penggunaan 
aplikasi-aplikasi Facebook oleh organisasi 
komunitas dan individu dapat memfasilitasi 
pembuatan kebijakan pemerintah yang lebih 
baik dan memicu pemerintah untuk bertindak. 
Pada 2017, Pande, pemimpin organisasi, dapat 
menyoroti minimnya sekolah yang baik di 
daerah-daerah tertentu di Bali melalui Facebook. 
Seorang aparatur sipil negara  di Pemerintah 
Provinsi kemudian membaca unggahan tersebut 
dan menanggapinya dengan memerintahkan 
pembangunan tiga sekolah baru.85

82Halaman Instagram Kementerian Keuangan (@kemenkeuri).
83Medcom.id, RI Gencar Kampanye Pencalonan Anggota DK PBB via Sosial Media; 2018.
84Kompas, Kata Menlu soal Peran Penting Media Sosial untuk Kelancaran Diplomasi; 2016. 
85FGD dengan perwakilan dari Kakak Asuh Bali pada tanggal 29 Juli 2019.
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Sumber: Situs web LAPOR! 
(https://www.lapor.go.id/tentang); 
halaman Instagram LAPOR! (@
lapor1708).

SP4N-LAPOR! merupakan contoh lain 
bagaimana aplikasi-aplikasi Facebook 
mendukung keterlibatan masyarakat. SP4N-
LAPOR! adalah sistem penanganan pegaduan 
online terintegrasi yang dirancang untuk 
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 
mengawasi program, kinerja pemerintah, 
dan pemberian layanan publik. SP4N-LAPOR! 
dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
(KemenPAN-RB) dan dapat dengan 
mudah diakses melalui berbagai platform 
online termasuk Facebook (facebook.
com/layananpengaduanonlinerakyat) dan 
Instagram (lapor1708). Pemerintah Indonesia 
mengandalkan penetrasi media sosial untuk 
meningkatkan jumlah pengguna SP4N-LAPOR! 
Melalui aplikasi-aplikasi tersebut, masyarakat 
dapat menyampaikan keluhan atau melaporkan 
isu terkait dengan pemberian layanan publik 
kepada KemenPAN-RB, yang kemudian 
akan mengirimkan laporan tersebut kepada 
lembaga pemerintah yang bertanggung jawab, 
di tingkat nasional atau lokal, untuk ditinjau 
dan ditangani. SP4N-LAPOR! terintegrasi 
dengan beberapa sistem pemerintah daerah 
yang serupa (misalnya, E-Lapor di Provinsi 
Yogyakarta, Lapor Sleman, Lapor Bandung). 
Dalam banyak kasus, masyarakat menggunakan 
aplikasi-aplikasi tersebut untuk mengunggah 
foto-foto dari masalah yang dilaporkan (seperti 
jalan dan trotoar yang rusak, daerah banjir, dll.) 
yang memudahkan lembaga pemerintah terkait 
untuk memahami masalah yang ada dan dapat 
menanggapi dengan cepat.
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Mendukung 
Pemerintahan 
digital yang efektif

Mengingat lokasinya yang berada di daerah 
“Cincin Api”, Indonesia sangat rentan terhadap 
bencana alam, dan kondisi geografisnya yang 
bersifat kepulauan menjadikannya sulit untuk 
melarikan diri ketika bencana terjadi. Lembaga-
lembaga pemerintah menilai aplikasi-aplikasi 
Facebook sangat membantu ketika terjadi krisis 
bencana atau peristiwa besar lainnya. 52% telah 
menggunakan aplikasi-aplikasi Facebook untuk 
memberikan bantuan ketika terjadi bencana 
alam, 40% telah menggunakannya selama puncak 
periode liburan, dan 35% untuk peristiwa besar 
lainnya, seperti kebakaran. Tidak semua lembaga 

pemerintah terlibat dalam insiden tersebut, 
tetapi ketika ditanya mengenai cara mereka 
menggunakan aplikasi-aplikasi Facebook di saat 
krisis, lembaga pemerintah di semua tingkat yang 
menggunakan aplikasi-aplikasi Facebook setuju 
bahwa aplikasi-aplikasi tersebut berguna untuk 
masing-masing tujuan berikut ini: mendapatkan 
lebih banyak informasi tentang area yang 
terdampak (58%), menginformasikan kepada 
sanak saudara dari orang-orang yang terdampak 
(53%), menemukan orang-orang yang terdampak 
(52%), dan menghubungkan mereka dengan 
layanan bantuan darurat (56%). 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana 
(BNPB) adalah pengguna Instagram yang aktif. 
Story Highlight-nya memberi tahu masyarakat 
tentang, antara lain, acara, kegiatan, dan tips. 
Dalam salah satu unggahan di Instagram, BNPB 
memberikan infografis tentang status gunung 
berapi di Indonesia, dan dalam unggahan yang 
lainnya, BNPB mengklarifikasi berita hoax terkait 
prediksi gempa.

Membantu komunikasi dan tanggapan 
ketika terjadi krisis dan peristiwa besar

Gambar 15 _ Dampak penggunaan aplikasi-aplikasi Facebook pada pemerintah pada saat terjadi krisis bencana*

Sumber: Halaman Instagram BNPB (@bnpb_indonesia).

58% 58%61% 61%
Memfasilitasi 
sosialisasi 
informasi yang 
lebih cepat

Memfasilitasi 
tanggapan 
yang lebih 
cepat/efektif

Meningkatkan 
jumlah 
masyarakat 
yang dibantu

Memfasilitasi 
umpan balik 
mengenai 
penanganan 
krisis oleh 
pemerintah

* Persentase yang setuju/sangat setuju dengan penggunaan aplikasi-aplikasi Facebook pada saat krisis

Gambar 15 menunjukkan bahwa lembaga Pemerintah melihat banyak manfaat dari aplikasi-aplikasi 
Facebook terkait manajemen krisis, termasuk waktu respons dan sosialisasi informasi yang lebih cepat 
dan peningkatan jumlah orang yang dibantu secara keseluruhan. 53% responden mengatakan bahwa 
aplikasi-aplikasi Facebook dapat memicu munculnya komentar dengan jumlah yang begitu besar untuk 
dikelola, namun hal ini menjadi informasi yang berharga untuk mengetahui bantuan seperti apa yang 
dibutuhkan akibat bencana. 
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Pemerintah mengandalkan dukungan dari 
masyarakat pada saat krisis dan survei terhadap 
organisasi komunitas secara umum menekankan 
nilai penggunaan aplikasi-aplikasi Facebook pada 
saat-saat seperti itu.

Melihat dari perspektif organisasi komunitas, 
97% komunitas setuju bahwa aplikasi-aplikasi 
Facebook bermanfaat ketika terjadi krisis untuk 
tujuan seperti mengabarkan anggota organisasi 
komunitasnya atau masyarakat dan memberikan 
bantuan kepada mereka yang memerlukannya, 
82% mengatakan mereka sudah menggunakan 
aplikasi-aplikasi Facebook ketika terjadi bencana 
alam yang besar, dan 53% setuju bahwa 
mereka sudah menggunakan aplikasi-aplikasi 
Facebook ketika terjadi kekurangan pangan atau 
kebutuhan pokok lainnya. 91% setuju bahwa 
mereka menggunakan aplikasi-aplikasi Facebook 
tersebut untuk mendapatkan dukungan atau 
bantuan dari anggota masyarakat dan 92% 
setuju mereka menggunakan aplikasi-aplikasi 

tersebut untuk penggalangan dana pada masa 
krisis. 86   

Pada saat krisis bencana, orang-orang membuka 
Facebook untuk memeriksa keadaan orang-
orang yang mereka sayangi dan mendapatkan 
kabar terbaru. Pada momen inilah komunikasi 
menjadi sangat penting bagi orang-orang yang 
berada di daerah yang terdampak, dan bagi 
teman-teman dan keluarga mereka yang ingin 
mendengar kabar dari mereka. 65% individu 
yang disurvei menghubungi organisasi tanggap 
bencana atau orang lain yang dapat membantu 
mereka. Pada September 2017, Facebook 
meluncurkan fitur Crises Response, sebuah fitur 
pada Facebook dimana para pengguna dapat 
menemukan informasi lebih lanjut mengenai 
krisis bencana yang baru terjadi dan mengakses 
perangkat Crisis Response – termasuk Safety 

Check, Community Help dan Fundraisers untuk 
mendukung upaya pemulihan krisis – semuanya 
dalam satu tempat.

97% organisasi 
komunitas 
setuju aplikasi-
aplikasi Facebook 
bermanfaat ketika 
terjadi krisis.

86Statistik dalam paragraf ini tidak termasuk responden dari grup hobi, karena mereka tidak berkaitan secara langsung.
87Facebook, Data for Good; 2019. Lihat: https://dataforgood.fb.com/tools/disaster-maps
88Liputan6, Facebook Donasikan Rp 15 Miliar untuk Korban Bencana di Palu dan Donggala; 2018.
89UNICEF, WhatsApp Pilot Helps Tsunami Response; 2019.

Facebook Disaster Map
— memanfaatkan 

kekuatan media sosial 
untuk membantu mereka 

yang membutuhkan 

Ketika terjadi bencana, Disaster Maps membagikan informasi real time dengan tim tanggap bencana, 
sehingga membantu mereka menentukan beberapa hal, seperti apakah masyarakat memiliki akses ke 
jaringan listrik dan seluler, apakah mereka sudah dievakuasi, dan layanan dan persediaan apa yang paling 
mereka butuhkan. Semua data tersebut tidak diidentifikasi, artinya data tidak ditautkan dengan nama atau 
informasi lain yang dapat mengidentifikasi seseorang.87

Pada September 2018, gempa bumi besar dan tsunami melanda Palu, Sulawesi Tengah. Lebih dari 2.000 
orang meninggal dunia, dan lebih dari 200.000 orang kehilangan rumah mereka. Untuk mendukung upaya 
pemulihan bencana, Facebook menyumbang US$ 1 juta melalui Palang Merah Indonesia dan bekerja 
sama dengan organisasi lokal untuk membantu memulihkan dan membangun kembali masyarakat di 
sana.88 Dalam upaya untuk mendukung tanggapan Pemerintah terhadap krisis tersebut, WhatsApp dan 
UNICEF bekerja sama untuk mempromosikan versi digital platform U-Report dengan menggunakan 
Facebook. U-Report sebelumnya digunakan hanya untuk mengirimkan pesan teks untuk mengumpulkan 
opini masyarakat dan partisipasi dalam program UNICEF dan mitranya. Sebagai bagian dari tanggapannya 
atas bencana tsunami Palu tersebut, UNICEF mulai menggunakan Facebook Ads, poster, dan promosi 
dari mulut ke mulut, yang menghasilkan lebih dari 3.500 orang mendaftar ke U-Report melalui WhatsApp 
dalam waktu 48 jam. Berdasarkan informasi yang terkumpul, diketahui tiga kebutuhan utama: makanan 
(38%), keselamatan keluarga (13%), dan tempat tinggal (11%). Seorang pekerja sosial pemerintah daerah 
Palu berkata, “Dengan data dari U-Report, beban kerja saya menjadi berkurang karena masukan langsung 
diterima dari organisasi-organisasi komunitas melalui aplikasi WhatsApp – sungguh luar biasa!”89

Sumber: Facebook, 2019. Data for 
Good. Lihat: https://dataforgood.

fb.com/tools/disaster-maps/
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INFOGRAFIK: 
MENDUKUNG TATA 
KELOLA PEMERINTAHAN 
DIGITAL YANG EFEKTIF
Data ini menyediakan ulasan mengenai penggunaan 
dan dampak dari aplikasi-aplikasi Facebook 
(Facebook, Messenger, Instagram, dan WhatsApp) 
bagi pemerintah di semua tingkat

Mendukung komunikasi internal dan eksternal pemerintah dan mempersonalisasikan komunikasi 
dan layanan kepada masyarakat

86% Menginformasikan masyarakat tentang acara/
kegiatan

86% Memahami perkembangan isu di masyarakat

80% Meminta umpan balik masyarakat atau 
mendorong masyarakat untuk bertanya

77% Mendapatkan umpan balik dari layanan  
yang dilaksanakan

77% Mempromosikan layanan publik yang 
disediakan

75% Memberitahu masyarakat tentang rencana 
perumusan/perubahan peraturan/kebijakan

70% Mengabarkan Pemberitahuan Layanan 
Masyarakat untuk mengedukasi masyarakat

66% mempromosikan program kesejahteran sosial

Penggunaan aplikasi-aplikasi Facebook oleh pemerintah

95% Dapat menjangkau masyarakat dengan lebih 
mudah

95% Mendorong keterbukaan dan transparansi

95% Biaya lebih rendah untuk menjangkau publik

93% Peningkatan kepercayaan masyarakat

92% Peningkatan koordinasi dengan lembaga 
pemerintah lainnya

88% Peningkatan kesadaran masyarakat akan 
keberadaan lembaga

88% Memungkinkan tindak lanjut dan tanggapan 
kepada pengguna ketika menerima umpan balik

86% Mendorong partisipasi masyarakat

Dampak bagi pemerintah
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Membantu komunikasi dan tanggapan ketika terjadi krisis dan peristiwa besar

Penggunaan aplikasi-aplikasi Facebook oleh pemerintah – 
berdasarkan tingkat lembaga

individu yang disurvei mengatakan 
mereka menggunakan aplikasi-aplikasi 
Facebook untuk mengikuti kabar terbaru 
dari lembaga pemerintah

dari responden pemerintah yang menggunakan aplikasi-aplikasi 
Facebook mengatakan bahwa lembaga mereka memiliki pedoman, 
kebijakan, atau kode etik untuk staf mereka sehubungan dengan 
penggunaan media sosial

dari pejabat pemerintah yang disurvei mengatakan bahwa lembaga mereka 
memberikan pelatihan umum tentang media sosial untuk staf mereka

1 dari 2 66% 

52% 

Penggunaan dan dampak aplikasi-aplikasi Facebook bagi lembaga pemerintah

52% 
memberikan bantuan 
ketika terjadi 
bencana alam

40% 
berkomunikasi
selama puncak 
periode liburan

35% 
 berkomunikasi selama 
peristiwa besar, seperti 
kebakaran

58% 
mendapatkan lebih 
banyak informasi tentang 
area yang terdampak

menginformasikan kepada 
sanak saudara dari orang-
orang yang terdampak

53% 

menemukan 
orang-orang yang 
terdampak

52% 

menghubungkan 
mereka dengan 
layanan bantuan 
darurat

56% 

Memfasilitasi 
sosialisasi informasi 
yang lebih cepat

61% 

Memfasilitasi 
tanggapan yang lebih 
cepat/efektif

61% 

Meningkatkan jumlah 
masyarakat yang dibantu

58% 

Memfasilitasi umpan balik 
mengenai penanganan 
krisis oleh pemerintah

58% 

Responden survei berlokasi di 15 kota di Indonesia antara 27 Juni 2019 dan 6 Agustus 2019. Sebanyak 410 pejabat pemerintah dikelompokkan berdasarkan tingkat lembaga: 
pusat, provinsi, dan kota

Penggunaan Dampak

Memberikan 
Pemberitahuan Layanan 

Masyarakat

Menginformasikan 
tentang acara/kegiatan

Menginformasikan 
tentang perubahan 

kebijakan atau peraturan

Meminta umpan balik 
masyarakat terkait 

kebijakan baru

Meminta umpan balik 
tentang layanan masyarakat 

yang diberikan

Pusat Provinsi Kota

100%
84%
83%

90%
62%
63%

95%
75%
74%

98%
69%
63%

95%
73%
71%
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Hasil survei menunjukkan bahwa Facebook 
memiliki hubungan dan kontribusi yang 
semakin penting bagi perekonomian dan 
masyarakat di Indonesia. Facebook hadir 
untuk mendukung masyarakat Indonesia serta 
organisasi komunitas dan para pelaku usaha, 
baik yang berukuran besar maupun kecil, 
dengan meningkatkan kekuatan teknologi 
digital dan memfasilitasi masyarakat Indonesia 
untuk menciptakan dampak sosial dan ekonomi 
yang positif – dengan demikian, membantu 
memajukan kehidupan mereka.

Namun, survei kami juga mengindikasikan 
banyaknya peluang bagi keempat kelompok 
grup yang disurvei. 

Survei terhadap pelaku usaha menunjukkan 
bahwa aplikasi-aplikasi Facebook digunakan 
secara luas, sehingga dapat memberikan 
manfaat yang signifikan kepada pelaku usaha 
dan merupakan pendorong pertumbuhan 
ekonomi dan memberikan dampak sosial. 
Meskipun terdapat manfaat aplikasi-aplikasi 
Facebook yang dapat diadopsi dan diapresiasi, 
para pelaku usaha juga tetap memiliki peluang 
untuk lebih memanfaatkan media sosial secara 
umum, dengan belajar dari beberapa pelaku 
usaha yang telah dideskripsikan di dalam studi 
kasus.

Aplikasi-aplikasi Facebook juga memberikan 
peluang untuk koneksi dan kolaborasi secara 
online di antara para pelaku usaha sehingga 
memberikan sejumlah manfaat integrasi dalam 

ekosistem digital. Banyak pelaku usaha melihat 
kehadiran mereka secara online melalui 
aplikasi-aplikasi Facebook sebagai pelengkap 
kehadiran mereka secara offline.

Survei terhadap organisasi komunitas 
mengungkapkan penggunaan yang luas dan 
manfaat dari aplikasi-aplikasi Facebook. 
Organisasi komunitas menggunakan 
aplikasi-aplikasi Facebook secara ekstensif, 
memanfaatkan fitur-fitur yang mudah 
digunakan dan mampu menjangkau masyarakat 
secara luas, untuk menciptakan dampak yang 
lebih besar daripada yang mungkin dihasilkan 
sebelum era digital.

Para individu menggunakan aplikasi-aplikasi 
Facebook untuk menjaga dan memperat 
hubungan sosial, bahkan ketika terpisah oleh 
jarak, agar mendapat informasi atau kabar 
terbaru lebih cepat dan memperoleh dampak 
sosial yang lebih besar daripada yang dapat 
mereka capai.

Survei terhadap lembaga pemerintah 
menunjukkan tingginya dukungan terhadap 
penggunaan aplikasi-aplikasi Facebook, 
meskipun masih ada potensi yang lebih besar 
untuk pengadopsian dan penggunaan fitur-
fitur media sosial oleh lembaga-lembaga 
tersebut di area-area seperti kesehatan 
masyarakat. Facebook yakin bahwa aplikasi-
aplikasinya dapat memainkan peran dalam 
membantu pemerintah mencapai visinya untuk 
Indonesia dalam lima tahun ke depan.

KESIMPULAN5
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Laporan ini mengacu pada hasil dari empat survei mandiri secara offline terhadap individu, organisasi komunitas, pelaku usaha, dan aparatur 
sipil negara, yang dilakukan dari tanggal 27 Juni 2019 sampai 6 Agustus 2019. Survei tersebut dilengkapi dengan Diskusi Kelompok Terarah/
Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara terhadap organisasi komunitas dan pelaku usaha, untuk memperoleh wawasan yang lebih 
terperinci mengenai penggunaan dan manfaat aplikasi-aplikasi Facebook bagi berbagai pemangku kepentingan. Survei dan FGD ini dilakukan 
secara tatap muka dan masing-masing dikelola oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Institute for Development of Economics and 
Finance (INDEF).

Ukuran sampel untuk setiap segmen diuraikan dalam tabel di bawah ini, berdasarkan penyebaran geografis yang mencerminkan ukuran 
populasi, kecuali untuk aparatur sipil negara pemerintah, yang mayoritas berbasis di Jakarta.

1. Survei terhadap individu
Survei terhadap individu dilakukan dengan stratified random sampling. Sebanyak 1,220 responden yang berumur di atas 17 tahun dipilih secara acak 
dari 34 provinsi di Indonesia. Sebanyak 1,220 responden tersebut terdiri atas 550 pengguna internet dan 670 responden bukan pengguna internet. 
Hasilnya dianggap sebagai representasi di tingkat nasional. Ukuran sampel nasional memberikan batas galat sebesar 2,9% pada tingkat kepercayaan 
95%.

Pemilihan acak terhadap sampel dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

Pertama, populasi dibuat berlapis (stratified) berdasarkan total populasi di setiap provinsi, sehingga menghasilkan sampel yang proporsional pada 
setiap provinsi. Sampel tersebut kemudian dibagi lebih jauh berdasarkan area pedesaan dan perkotaan di setiap provinsi dan berdasarkan gender: 
50% pria dan 50% perempuan.

Kedua, dari setiap provinsi, desa-desa (atau kelurahan di daerah perkotaan) dipilih secara acak sebagai unit pengambilan sampel primer/primary 

sampling unit (PSU). Secara keseluruhan, terdapat 122 kelurahan di daerah pedesaan dan perkotaan yang dipilih sebagai PSU, di mana dari masing-
masing kelurahan tersebut dipilih 10 responden.

Terakhir, di setiap kelurahan yang terpilih, dilakukan pencatatan semua rukun tetangga (RT, yakni kelompok lingkungan terkecil dalam suatu kelurahan 
administratif), dan kemudian 5 RT dipilih secara acak. Kemudian, dari RT yang terpilih ini, dua rumah tangga dipilih secara acak di mana satu 
responden yang berumur di atas 17 tahun kemudian dipilih dari rumah tangga tersebut.

2. Survei terhadap organisasi komunitas, aparatur sipil negara pemerintah, dan pelaku usaha
Survei secara offline terhadap para pemangku kepentingan lainnya dilakukan secara purposive sampling (tidak secara acak). Purposive 

sampling digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk menjajaki pengalaman segmen-segmen tersebut dalam menggunakan aplikasi-
aplikasi Facebook. Oleh sebab itu, hanya pengguna aplikasi-aplikasi Facebook yang dipilih sebagai responden dan survei ini tidak akan 
relevan bagi mereka yang tidak menggunakan aplikasi sama sekali. Ukuran sampel adalah 565 organisasi komunitas, 410 aparatur sipil negara 
pemerintah, dan 1.033 pelaku usaha.

Wilayah Individu Pelaku Usaha
Organisasi 
Komunitas

Aparatur Sipil 
Negara

Sumatra 250 181 104 65

Jawa 690 625 317 204

Bali & Nusa Tenggara 70 56 32 41

Kalimantan 80 39 24 10

Sulawesi 80 85 50 40

Papua & Maluku 50 47 38 50

Total 1.220 1.033 565 410

Tabel 2 _ Jumlah responden berdasarkan grup dan geografi

Lampiran A: 

Metodologi Survei dan FGD
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Responden dipilih berdasarkan kriteria spesifik sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

Segmen Uraian

Organisasi 
Komunitas

• Partai politik
• Organisasi profesional
• Klub hobi
• Lembaga keagamaan
• Organisasi masyarakat sipil (OMS)
• Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Aparatur Sipil 
Negara 

• Pegawai negeri sipil tingkat Eselon 2 – 4 
• Lembaga pemerintah kementerian dan non-kementerian dikelompokkan berdasarkan tingkat:

o 251  aparatur sipil negara tingkat kotamadya (61%)
o 100 aparatur sipil negara tingkat provinsi (24%)
o 59 aparatur sipil negara  tingkat pusat (14%)

• Responden dalam kategori kotamadya mendapat porsi paling besar, diikuti oleh provinsi, dan terakhir oleh 
tingkat nasional, dengan persentase masing-masing sebesar 60%, 27%, dan 13%, kurang lebih proporsional 
dengan jumlah lembaga Pemerintahan di setiap tingkat.

Pelaku Usaha • Dikelompokkan berdasarkan pendapatan tahunan, mengacu pada UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah:

o IDR � 50 miliar --� usaha besar
o IDR 2,5 – 50 miliar --� usaha menengah
o IDR 300 juta – 2,5 miliar --� usaha kecil
o IDR 125 juta – 300 juta --� usaha mikro

Dengan kategori tambahan untuk menjangkau banyaknya bisnis yang lebih kecil dari mikro:
o IDR ‹125 juta --� usaha nano

• Proporsi responden usaha di setiap kota (disebutkan di bawah) mencerminkan populasi berdasarkan data dari 
BPS:

o Usaha besar (38 atau 3% dari total responden)
o Usaha menengah (56 atau 5%)
o Usaha kecil (137 atau 12%)
o Usaha mikro (306 atau 30%)
o Usaha nano (496 atau 50%)

Tabel 3_  Jumlah responden berdasarkan grup dan geografi

Survei ini dilakukan di 15 kota di Indonesia (lihat tabel di bawah). Kota-kota tersebut dipilih dengan sengaja untuk mewakili ukuran populasi 
dan lokasi geografis (Indonesia Barat, Tengah, dan Timur). Kota-kota tersebut dikelompokkan berdasarkan ukuran menurut Peraturan 
Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
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Tabel 4_  Lokasi survei dan FGD

Ukuran kota berdasarkan populasi (‘000)

Kecil 
(<100)

Menengah 
(100 – 500)

Besar 
(500 – 1.000)

Metropolitan
(>1.000)

   
Lo

ka
si

Barat
Sungai Penuh Banda Aceh** Batam**

Medan
Jakarta**

Semarang
Surabaya

7 kota di 
Indonesia Barat

Tengah
Mataram
Manado

Denpasar**
Balikpapan**

Makassar**
5 kota di 

Indonesia Tengah

Timur Tidore Kepulauan
Jayapura
Ambon**

3 kota di 
Indonesia Timur

2 kota kecil 5 kota menengah 3 kota besar 5 kota metropolitan Total: 15 kota

3. FGD dan wawancara 

FGD dilakukan untuk menjajaki lebih jauh hasil survei terhadap organisasi komunitas dan pelaku usaha di 7 dari 15 kota di mana survei 
dilakukan. Kota-kota tersebut dipilih berdasarkan keragaman sosial ekonomi daerahnya. FGD bertujuan untuk memberikan lebih banyak 
konteks dan nuansa mengenai bagaimana aplikasi-aplikasi Facebook memberikan dampak sosial dan ekonomi pada pelaku usaha dan 
organisasi komunitas, dan untuk melengkapi temuan dari survei. 

Catatan: ** Kota di mana FGD dilaksanakan – lihat di bawah.
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Di bawah ini adalah penjelasan dari semua fitur Facebook yang disebutkan dalam Laporan ini. 

Fitur Facebook Definisi

Community Help Alat-alat di pusat Penanggulangan Krisis di mana orang dapat meminta dan memberikan bantuan kepada 
masyarakat terkena dampak krisis.

Create a Poll Fitur yang memungkinkan orang untuk menambahkan polling ke cerita mereka untuk mengajukan 
pertanyaan, menyesuaikan jawaban dan biarkan orang memilih opsi favorit mereka.

Create Event Fitur di Facebook Group untuk membuat acara, mengisi detail acara, dan memberi tahu orang-orang 
tentang acara tersebut

Crisis Response Crisis Response adalah pusat Facebook dimana masyarakat dapat menemukan lebih banyak informasi 
tentang terkini tentang krisis dan akses alat respons krisis Facebook - termasuk Pemeriksaan Keamanan, 
Bantuan Komunitas dan Penggalang dana untuk mendukung pemulihan krisis - semuanya di satu tempat.

Custom Audience Opsi penargetan iklan yang memungkinkan pengguna untuk menemukan pengguna lain yang sudah tahu 
tentang mereka di aplikasi Facebook.

Facebook Ads Layanan iklan berbayar di Facebook

Facebook Business Page Facebook Business Page adalah layanan gratis untuk publik untuk meraih audiens di komputer dan 
handphone mereka. Fitur ini khusus didesain untuk bisnis, brand, selebriti, aksi sosial, dan organisasi.

Facebook Group Facebook Group adalah tempat berkomunikasi untuk sekelompok orang yang mempunyai ketertarikan 
yang sama atas suatu hal dan tempat berbagi opini. Fitur ini memungkinkan orang-orang untuk 
berkumpul atas suatu isu sosial atau aktivitas, membagi foto, dan berita atau informasi yang menarik 
anggota kelompok.

Facebook Live Facebook Live adalah fitur streaming video di Facebook yang membantu pengguna untuk menyiarkan 
langsung video mereka.

Facebook Page Facebook Page membuat tokoh publik, bisnis, organisasi, dan entitas lainnya untuk membuat kehadiran 
yang otentik dan publik di Facebook

Hashtags Sebuah hashtag adalah tanda untuk konten. Itu membantu para pengguna yang tertarik dengan topik-
topik tertentu, dan dapat dengan cepat menemukan konten dengan topik yang sama

Lead Ads Lead ads membantu bisnis untuk mengumpulkan informasi dari calon pembeli potensial. Informasi-
informasi yang dapat sebuah bisnis kumpulkan termasuk nama, alamat email, nomor telepon, dan masih 
banyak lagi. Lead Ads juga bisa digunakan untuk newsletters, perkiraan harga, dan informasi bisnis.

Marketplace Marketplace adalah tempat di Facebook yang memudahkan para pengguna untuk menemukan, membeli, 
dan menjual barang dan layanan.

Safety Check Sebuah cara mudah untuk memberitahu kerabat dan keluarga pengguna bahwa pengguna aman dalam 
sebuah krisis. Ketika diaktifkan, Safety Check berada di atas halaman krisis jika mereka berada di area 
yang terpengaruh

Lampiran B:

Fitur-fitur Aplikasi-aplikasi Facebook

Tabel 5_ Fitur Facebook
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Fitur-fitur Instagram Definisi

Carousel Format iklan Carousel tersedia di Facebook, Instagram, Messenger, dan Audience Network dimana 
pengguna bisa menggeser sebuah post untuk melihat foto atau video lainnya dalam sebuah iklan tunggal

Custom Audiences Fitur yang berada di dalam Instagram Ads. Custom Audiences adalah layanan iklan bertarget yang 
memudahkan bisnis untuk memasukkan alamat-alamat email untuk menarget ulang di platform sosial 
media. Custom Audiences adalah sebuah cara yang efektif bagi para pebisnis online untuk berinteraksi 
dengan pengguna-pengguna relevan dari beberapa kanal.

Direct Messages Direct Messages membuat Anda dapat mengirim pesan ke satu atau beberapa orang

Hashtag (#) Sebuah hashtag adalah tanda untuk konten. Itu membantu para pengguna yang tertarik dengan topik-
topik tertentu, dan dapat dengan cepat menemukan konten dengan topik yang sama

Instagram Ads Iklan di Instagram adalah sebuah cara untuk mengunggah konten bersponsor di Instagram untuk meraih 
audiens yang lebih besar dan lebih tertarget

Instagram Explore Explore menyaring banyak konten yang diunggah ke Instagram setiap harinya, dan menampilkan konten-
konten yang relevan kepada para pengguna

Instagram Live Instagram Live adalah fitur yang terdapat di Instagram Story, yang memungkinkan para pnegguna untuk 
menyiarkan video kepada followers mereka dan berinteraksi dengan mereka secara real-time

Instagram Story Instagram Story adalah fitur yang terdapat di Instagram dimana pengguna dapat mengambil gambar dan 
mengunggah gambar-gambar terkait dan video dalam format slideshow

Instagram Story Highlights Stories Highlight memungkinkan pengguna untuk mengelompokkan beberapa Stories dalam satu tempat 
yang nantinya akan terletak di bawah bio Instagram pengguna.

Instagram Post Posts bisa berbentuk foto dan/atau video dengan teks dan lokasi

Poll Sebuah fitur di Instagram Story dimana pengguna dapat memasukkan pemungutan suara

Questions Sebuah fitur di Instagram Story untuk menambahkan kotak pertanyaan agar para followers bisa memberi 
pertanyaan kepada pengguna, melalui fitur ini.

Video Ads Video ads adalah sebuah layanan iklan berbentuk video. Layanan ini bisa bervariasi dalam tujuan, format, 
penempatan, dan target.

Fitur-fitur WhatsApp/
WhatsApp Busines Definisi

Away Message Fitur yang memungkinkan pengguna untuk memasang away messages agar dapat mengirimkan pesan 
secara otomatis kepada semua kontak mereka, atau hanya kontak-kontak tertentu

Business Profile Fitur yang memungkinkan bisnis untuk membuat profil yang memuat informasi terkait dengan bisnis 
(contoh: alamat, jam operasional, deskripsi bisnis, alamat email, dan website)

Chat List Filters Fitur yang memungkinkan pengguna untuk menyortir grup, daftar broadcast, dan pesan belum terbaca

Label Fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengorganisir dan menemukan pesan dengan mudah dengan 
label tertentu

Messaging Tools Template perpesanan yang memungkinkan bisnis untuk membangun percakapan

Metrics Fitur yang memberi informasi penting untuk bisnis (contoh: angka pesan yang dibalas atau link yang diklik), 
sehingga mereka dapat menganalisis bagaimana performa percakapan bisnis mereka

WhatsApp Business WhatsApp Business dapat di download secara gratis di Android dan iOS. Aplikasi ini diciptakan untuk 
membantu bisnis kecil. Aplikasi ini membantu bisnis untuk lebih mudah berkomunikasi dan berinteraksi 
dengan pelanggan

WhatsApp Group Fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengundang pengguna lainnya ke sebuah group chat sehingga 
semua orang bisa berbincang bersama-sama

WhatsApp Story “Status-stories” di WhatsApp memungkinkan pengguna untuk membagikan teks, foto, video, dan GIF yang 
hanya bertahan selama 1 hari

Quick Reply Fitur yang memungkinkan pengguna untuk menerima pesan secara utuh di background

Tabel 6_ Fitur Instagram

Tabel 7_ Fitur Whatsapp/Whatsapp Business
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Misi Facebook adalah untuk memberikan orang kemampuan untuk membangun komunitas dan membuat dunia menjadi lebih dekat, dan kami 
terinspirasi setelah melihat bagaimana misi kami direalisasikan di Indonesia. Melalui beragam pendekatan, dengan melibatkan kemitraan lokal, 
program dan inisiatif, kami berkomitmen untuk memberikan dukungan bagi masyarakat Indonesia dalam tiga pilar:

1. Pengembangan komunitas dan upaya menciptakan dampak sosial
Komunitas menunjukkan bahwa kita adalah bagian dari sesuatu hal yang besar, kita tidak sendirian, dan ada banyak hal yang dapat kita 
kembangkan di masa mendatang. Facebook memiliki misi untuk menciptakan layanan inovatif serta menjadikan platform ini sebagai 
kekuatan yang positif bagi masyarakat Indonesia.

Facebook telah memperkenalkan produk dan fitur untuk menghubungkan masyarakat Indonesia melalui interaksi yang bermakna 
(lihat Lampiran B). Selain itu, kami juga memperkenalkan program Hubs Ecosystem yang menyediakan dua tempat kolaborasi agar 
mereka dapat membangun komunitas dan mengembangkan kemampuan secara online maupun offline:

o Ruang Komunal Indonesia (RUKI): Pertama kali dibuka untuk publik pada 23 Mei 2018, RUKI merupakan tempat bagi 
komunitas untuk berkumpul dan terhubung melalui interaksi yang bermakna. Dalam waktu satu tahun, 4.387 orang dari 
860 komunitas di Jakarta dan sekitarnya telah memanfaatkan fasilitas ini untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan. 
RUKI juga telah menjalankan lebih dari 200 program, yang diinisiasi oleh Facebook maupun komunitas tersebut.

o Lab Innovation Indonesia: merupakan tempat yang ditujukan bagi bisnis start-up, developer dan penggagas inovasi untuk 
berkolaborasi dan berbagi pengalaman, serta mengembangkan kemampuan dan jaringan. Tempat ini dibuka secara resmi 
pada 24 Juni 2019.

2. Integritas, keamanan dan literasi digital
Menciptakan tempat yang aman dan memiliki informasi yang memadai bagi komunitas di Indonesia untuk saling terhubung dan 
berbagi di aplikasi-aplikasi Facebook merupakan hal yang sangat penting. Program seperti Think Before You Share memberikan 
dukungan bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan literasi digital dan memberdayakan mereka dengan kemampuan agar 
dapat menjaga keamanan diri di ranah online. Facebook juga bermitra dengan para ahli, pimpinan komunitas, masyarakat sipil, dan 
organisasi kepemudaan untuk mengembangkan dan program-program edukasi yang mendukung misi tersebut.

3.  Inisiatif ekonomi untuk mendukung usaha kecil dan menengah
Facebook memampukan usaha kecil dan menengah untuk mengembangkan kemampuan digital mereka melalui serangkaian solusi dan 
program yang membantu mereka terhubung dengan konsumen, dan pada akhirnya, menciptakan dampak ekonomi yang membantu 
Indonesia menghadapi tantangan di masa depan. Program-program yang kami lakukan diantaranya adalah #SheMeansBusiness, 
modul pelatihan Facebook Blueprint untuk seluruh anggota Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia, dan Akademi Instagram.

Selain itu, Facebook Laju Digital juga memberdayakan pemilik bisnis dan anggota komunitas di seluruh Indonesia dengan kemampuan 
digital untuk membantu mereka berinteraksi secara aman di ranah online. Inisiatif ini membantu mereka mengembangkan jaringan, 
memberikan pelatihan yang mereka butuhkan, dan meningkatkan kemampuan di bidang media sosial. Hingga saat ini, kami telah 
berinteraksi dengan lebih dari 12.000 murid, pemilik bisnis, pimpinan komunitas, dan pemerintah daerah, serta 40.000 wirausaha di 41 
kota di 27 provinsi di Indonesia. Melalui Akademi Instagram, kami juga telah memberikan pelatihan bagi 1.300 wirausaha dibawah 35 
tahun, di Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta, menggunakan sebuah kurikulum yang dirancang untuk memberdayakan pebisnis muda 
agar mampu meningkatkan penjualan secara lokal maupun global.

Seluruh program dan inisiatif ini merupakan komitmen Facebook bagi Indonesia, sebagai negara yang merangkul dan ingin memanfaatkan 
kekuatan positif dari digitalisasi. Facebook berkomitmen untuk terus membina kerjasama dengan pemerintah di Indonesia demi menciptakan 
dampak sosial dan ekonomi yang positif. Lampiran D memberikan penjelasan tentang seluruh program Facebook yang telah disebutkan dalam 
laporan ini.

Lampiran C:

Komitmen Facebook di Indonesia
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Lampiran D: 

Program Facebook di Indonesia

Di bawah ini adalah penjelasan dari semua program Facebook yang disebutkan dalam Laporan ini.

Program Definisi

Asah Digital Sebuah program untuk meningkatkan literasi digital bagi masyarakat Indonesia, sekaligus memberikan 
keterampilan yang dibutuhkan agar mereka tetap aman di dunia online. Dalam program ini, Facebook 
bekerja sama dengan Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB), Siberkreasi dan Persatuan Guru Republik 
Indonesia (PGRI) untuk memberikan pelatihan di 12 provinsi di seluruh Indonesia sepanjang tahun 2020, 
yang akan menjangkau seluruh lapisan masyarakat baik mereka yang baru pertama kali atau yang sudah 
paham menggunakan internet; mulai dari guru, pelajar, hingga para orangtua. Facebook juga bekerja 
sama dengan para ahli, akademisi dan organisasi non-pemerintah (NGOs) di Asia Pasifik untuk membuat 
berbagai modul sebagai sumber pembelajaran di program ini. Asah Digital adalah bagian dari program 
global “We Think Digital” yang telah disesuaikan dengan kebutuhan Indonesia.  
Lihat: https://wethinkdigital.fb.com/id/id-id/

Developer Circles Program yang dibuat untuk melengkapi komunitas developer lokal dengan ketrampilan teknologi level 
dunia yang mampu membantu mereka untuk mengembangkan karier secara cepat dan lebih efektif. 
Lihat: https://developers.facebook.com/

Digital Literacy Library Facebook meluncurkan Digital Literacy Library di 2018 dengan bekerjasama dengan tim the Youth 
and Media di the Berkman Klein Center for Internet and Society di Harvard University. Pelajaran yang 
siap digunakan merupakan sumber bagi para pengajar yang mencari topik tentang literasi digital dan 
membantu kaum muda dalam membangun ketrampilan yang dibutuhkan terkait keamanan di ranah 
online. Untuk informasi selengkapnya, silakan kunjungi: https://facebook.com/safety/educators

Facebook Blueprint Pelatihan dan program bersertifikasi tentang marketing di Facebook dan Instagram. Ada 3 bagian yang 
dipelajari di Facebook Blueprint, termasuk Blueprint eLearning, Blueprint Certification dan Blueprint Live. 
Para partisipan dapat memilih jalur seperti Digital Planner, Creative and Stretegic Planner, Data Driven, 
Brand Marketer, dll.  
Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi: https://www.facebook.com/business/learn

Facebook Community 
Leadership Program (FCLP)

Facebook Community Leadership Program didesain guna memampukan para pemimpin dari seluruh 
dunia yang membangun komunitasnya melalui aplikasi-aplikasi Facebook. Selama kesempatan ini 
mereka diberikan pelatihan, dukungan dan biaya. Untuk informasi selengkapnya, silakan kunjungi: https://
communities.fb.com/

Facebook Journalism Project Facebook Journalism Project telah diluncurkan di 2017 guna mempererat ikatan kami dengan industri 
berita melalui kolaborasi dan program pelatihan. Melalui inisiatif ini, kami telah berkolaborasi dengan 
organisasi berita untuk menciptakan alat dan produk bagi newsrooms, yang mendukung jurnalisme 
berkualitas tinggi dan telah bekerja dengan penerbit dan pengajar guna melengkapi masyarakat dengan 
pengetahuan yang dibutuhkan untuk diketahui oleh pembaca di era digital seperti saat ini.

Facebook Laju Digital Facebook Laju Digital merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan digital dari 
para pemilik UKM, pencari kerja, pemimpin komunitas, pelajar dan pemerintah. Melalui pelatihan secara 
langsung, Facebook mengajarkan para partisipan tentang bagaimana mengembangkan bisnis, bagaimana 
membangun komunitas dan cara invatif untuk berinteraksi sebagai masyarakat secara online. Program 
ini dijalankan di seluruh Indonesia, dengan fokus hingga kota-kota di Indonesia bagian timur. Program ini 
juga didukung oleh Staff Kepresidenan,Kominfo, Kemendikbud, dan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil 
Menengah. Dalam mengimplementasi program, Facebook juga berkolaborasi denga Siberkreasi, Center 
for Digital Society, Relawan TIK, YCAB Foundation, dan idEA. Lihat: https://www.facebook.com/boost

Tabel 8_ Program Facebook
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Program Definisi

Akademi Instagram Sebuah program pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan digital pengusaha muda di 
Indonesia. Instagram membawa para ahli dan para insan inspiratif untuk berbagi ilmu tentang industri 
kreatif, teknik marketing digital, kreasi konten kreatif dan teknik beriklan di Instagram dan Facebook. 
Melalui Akademi Instagram, kami with Facebook telah melatih 1.300 pengusaha di bawah 35 tahun di 
Jakarta, Bandung dan Yogyakarta dengan menggunakan kurikulum yang dirancang untuk memperdaya 
para pengusaha muda dalam meningkatkan penjualan baik domestik mau pun internasional.

Lab Innovation Indonesia Sebuah ruangan fisik bagi para developer, inovator dan komunitas teknologi untuk berkolaborasi, belajar 
dan berbagi ide serta membantu mereka dalam meningkatkan ketrampilan dan jaringan, yang dibangun 
di 24 Juni 2019. Berpartner dengan CoHive, HACKTIV8 dan berbagai komunitas teknologi lain,  
Lab Innovation Indonesia berupaya memampukan ekosistem teknologi di Indonesia untuk berkembang 
dan sukses.

Ruang Komunal Indonesia Pertama kali dibuka untuk publik di 23 Mei 2018, Ruang Komunal Indonesia merupakan ruangan yang 
diperuntukan bagi komunitas-komunitas untuk berkumpul dan membangun interaksi yang berarti. 
Setahun setelah pembukaannya, 4.387 individu dari 860 komunitas di area Jakarta telah menggunakan 
fasilitas yang disediakan untuk berinteraksi, berbagi pengetahuan dan cerita dalam beragam program 
yang diadakan oleh Facebook dan komunitas itu sendiri. Untuk informasi selengkapnya, silakan kunjungi: 
http://fb.me/ruangkomunalindonesia

#SheMeansBusiness #SheMeansBusiness program telah diluncurkan di 21 negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia 
dan didesain untuk menjangkau baik para usahawan perempuan yang memiliki cita-cita tinggi melalui 
serangkaian pelatihan dan ilmu online dimana membekali mereka dengan pengetahuan, ketrampilan, 
koneksi dan teknologi yang memadai untuk membangun dan mengembangkan bisnis mereka. Hingga 
pertengahan 2019, Facebook telah mengimplementasi 100 program kegiatan dan melatih 28.000 
usahawan perempuan di 20 kota, berkolaborasi dengan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), 
Pahlawan Ekonomi Surabaya, Wanita Wirausaha Femina dan Girls in Tech Indonesia . Lihat: https://
shemeansbusiness.fb.com

Think Before You Share Facebook, YCAB Foundation, Sudah Dong dan Do Something Indonesia memperkenalkan Think Before 
You Share program untuk pertama kalinya di tahun 2016. Program Think Before You Share berfokus 
dalam meningkatkan literasi digital dengan harapan membangun komunitas yang lebih bijak di kegiatan 
sosial media. Bersama berbagai mitra termasuk Kemendikbud dan Kemenag, program ini telah merangkul 
33.000 remaja, pelajar, guru dan orang tua di sekolah di tujuh provinsi di seluruh Indonesia.
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