PENGEMBANGAN ASET DIGITAL SEBAGAI SARANA PENGEMBANGAN UMKM

Non-Fungible Token atau NFT menjadi topik pembahasan di Indonesia saat ini. Hal ini
terjadi setelah adanya pemuda Indonesia yang berhasil meraup untung dengan
melakukan penjualan melalui NFT. Dilansir dari Kompas.com, pria bernama Ghozali
menjual foto selfie-nya yang berjudul “Ghozalie Everyday” di platform marketplace
OpenSea. Penjualan tersebut menyebabkan Ghozalie berhasil meraup untung hingga
miliaran rupiah. Cerita Ghozalie dalam memperoleh penghasilan melalui penjualan NFT
menginspirasi masyarakat untuk mengetahui lebih dalam terhadap NFT dan ikut
menjual NFT mereka di marketplace.
NFT sendiri adalah aset digital dengan kepemilikan sah di mana aset tersebut
tersimpan dalam blockchain. NFT dapat disebut sebagai perwakilan atau representasi
digital dari aset fisik sehingga tidak seperti tanah maupun aset berwujud lainnya. Karya
seni juga bisa diwakili melalui NFT misalnya lukisan, foto, video, musik, game. Sebagai
suatu aset digital, penggunaan NFT yang digunakan dalam karya seni merupakan
inovasi dalam suatu kepemilikan karya seni dimana sangat sulit untuk dilakukan
plagiarisme.
Bentuk penggunaan aset digital di Indonesia tidak hanya terbatas pada NFT
saja, tetapi juga terdapat dalam media digital lain sebagai aset digital. Penggunaan
aset digital di Indonesia misalnya website dan sosial media menjadi wadah pendukung
dalam peningkatan usaha pelaku UMKM.
Terkait jenisnya, aset digital yang tersedia di Indonesia terdiri atas investasi mata
uang kripto, investasi reksa dana dan saham, media sosial, dan banner iklan. Investasi
mata uang kripto di Indonesia juga sudah mendapatkan legalitasnya melalui Peraturan
Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018. Berdasarkan
peraturan tersebut, kripto komoditi ditetapkan sebagai subjek kontrak berjangka yang
dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Dibutuhkannya pengaturan terkait
perdagangan aset digital kripto untuk menjadi sarana perlindungan pelaku perdagangan
kripto dalam memberikan legalitas terhadap aset dan arus keuangan pelaku
perdagangan, memberikan alasan yang lebih kuat untuk dihadirkannya bursa kripto di
Indonesia. Pada tahun ini, Pemerintah melalui Bappebti berencana mendirikan bursa
kripto yang akan menjadi sarana bagi perdagangan resmi aset digital kripto di
Indonesia.

Dengan terjadinya pandemi COVID-19 di Indonesia, pelaku usaha harus dapat
beradaptasi dengan menggunakan teknologi digital dalam menjangkau pasar dan
konsumen. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat jika 45% bisnis UKM hanya
mampu bertahan 3 bulan selama pandemi. Sementara itu baru 13% UKM di Indonesia
yang sudah terhubung dengan ekosistem digital. Penggunaan aset digital seperti media
sosial, website, dan marketplace dapat menjadi alat promosi yang efektif untuk
menjangkau pasar yang lebih luas. Terlebih lagi, biaya yang dikeluarkan juga lebih
sedikit karena hanya seputar terhadap pembuatan konten, pengecekan aktivitas media
sosial dan berinteraksi dengan konsumen. Oleh karena hal tersebut, penggunaan aset
digital bagi pelaku usaha, terutama UMKM akan dapat menjadi sarana pendorong untuk
dapat mencapai konsumen dengan lebih efektif. Aset digital juga dapat menjadi sarana
dalam mengenalkan usaha dari bisnis yang digeluti sehingga masyarakat akan lebih
tertarik untuk membeli barang dan/atau jasa yang ditawarkan pelaku usaha.
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