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● Metodologi yang digunakan dalam studi adalah studi literatur (literature study) mendalam dengan berbagai 
sumber baik primer maupun sekunder dan studi terdahulu yang relevan dengan topik bahasan utama.

● CELIOS mengucapkan terimakasih atas dukungan yang diberikan oleh GudangAda dan ucapan terimakasih 
terhadap setiap pihak yang terlibat dalam proses studi. 

GudangAda x CELIOS: B2B FMCG Marketplace Indonesia Outlook 2023

● Studi yang dilakukan oleh CELIOS (Center of Economic and Law Studies) dengan GudangAda: B2B FMCG 
Marketplace Indonesia Outlook 2023 bertujuan memberikan pemahaman kepada publik terkait kondisi bisnis B2B 
FMCG di Indonesia, serta peluang kolaborasi antar pelaku usaha untuk memperbesar potensi pasar B2B FMCG. 
CELIOS juga memberikan rekomendasi bagi pemangku kepentingan, serta gambaran tren bisnis B2B FMCG 2023. 

Tentang Studi



Catatan Peneliti 
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Tantangan ekonomi pasca pandemi perlu disikapi dengan berbagai inovasi dan perumusan strategi yang lebih resilience bagi 
dunia usaha. Salah satu bentuk inovasi yang perlu didorong adalah pengembangan kapasitas UKM. 

Ditengah ketidakpastian, fokus pemulihan ekonomi pada 2023 terletak pada ketahanan sektor UKM, sebagai kontributor utama 
serapan tenaga kerja dan PDB. Peluang UKM pun cukup positif karena hadirnya platform digital yang dapat membantu kelancaran 
dan pengembangan bisnis jangka panjang. Salah satunya melalui transformasi digital dalam B2B FMCG yang mampu 
menghubungkan kebutuhan UKM khususnya warung tradisional dengan principal, sehingga UKM memperoleh kepastian 
ketersediaan stok barang, harga yang lebih transparan dan lebih kompetitif serta layanan konsumen yang lebih prima.

Riset yang dilakukan CELIOS memberikan insight terkait arah pengembangan bisnis B2B FMCG di Indonesia, dilihat dari tantangan 
yang dihadapi para pihak, potensi bisnis B2B FMCG pasca pandemi, adopsi digital dan literasi keuangan UKM serta membedah 
peluang kolaborasi lebih lanjut antara stakeholder yang terlibat di ekosistem B2B FMCG. Studi ini diharapkan mampu menjawab 
berbagai tantangan ekonomi dari sudut pandang inovasi digital di bidang B2B FMCG.

Bhima Yudhistira
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2023 akan menjadi salah satu tahun terbaik bagi UKM dan pelaku bisnis B2B Indonesia untuk membuktikan resiliensinya sekali lagi 
atas gejolak perekonomian global yang cenderung tidak bersahabat. Hal ini didasari modal yang baik di periode sebelumnya 
dimana industri UKM mampu menjadi salah satu penopang ekonomi Indonesia untuk terus bergerak maju walaupun situasi 
ekonomi global sedang tidak kondusif pada saat itu.

Sejalan dengan visi GudangAda membangun infrastruktur B2B e-commerce platform yang terbesar di Indonesia melalui 
digitalisasi rantai pasok dan misi mendukung industri UKM Indonesia berdiri kuat, bergerak maju, dan memberikan manfaat 
positif, GudangAda dan CELIOS melakukan Studi B2B FMCG Marketplace Indonesia Outlook 2023. Hasil riset diharapkan 
memberikan gambaran lengkap status industri B2B Indonesia dan referensi dalam mengarungi bisnis B2B di tahun 2023.

Studi ini mengkonfirmasi bahwa ekosistem B2B FMCG telah berkembang semakin lengkap, berbarengan dengan kesiapan 
mengadopsi pendekatan digital oleh para pelaku bisnis skala UKM yang semakin baik. Meningkatnya permintaan layanan POS 
(point-of-sales), pembiayaan serta pertumbuhan pesat UKM di kalangan menengah mendemonstrasikan besarnya potensi B2B 
FMCG Indonesia.

Semua ini berkat dukungan positif stakeholder ekosistem ekonomi digital Indonesia. Pada pelaksanaan kegiatan G20 di Bali pada 
2022, GudangAda dan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, didukung berbagai perusahaan teknologi yang bergabung di 
jejaring ITF-DEWG Presidensi G20 Indonesia aktif menyelenggarakan kegiatan edukasi publik mengenai urgensi akselerasi 
transformasi digital dan peningkatan literasi digital masyarakat. Dukungan Kemenkominfo RI dan segenap stakeholder perlu 
diapresiasi dan terus dipertahankan.

Akhir kata, saya mewakili GudangAda sekaligus dalam rangkaian perayaan ulang tahun GudangAda yang ke-4, berharap dapat 
berkolaborasi dan bertumbuh sehat bersama segenap mitra bisnis, untuk mencapai misi kita bersama mendigitalisasi rantai 
pasok bisnis B2B Indonesia. 

Stevensang
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Pesatnya pertumbuhan ekonomi digital menjadi salah satu penopang utama dalam upaya menjaga laju aktivitas ekonomi 
dunia agar dapat terus bertahan dan bangkit dari dampak masif pandemi COVID-19. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
(UMKM) yang kini makin bergeliat di ekosistem digital turut memainkan peranan kunci terhadap pertumbuhan ekonomi digital 
Indonesia.

Menyadari tren digitalisasi dan besarnya potensi di dalamnya, kami yakin bahwa transformasi digital yang inklusif, 
memberdayakan, dan berkelanjutan adalah esensial untuk kita wujudkan bersama. Dimulai dari penyediaan akses 
telekomunikasi digital yang merata dan mudah dijangkau hingga upaya pendampingan serta peningkatan kecakapan digital 
bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk para pelaku UMKM.

Studi yang merupakan hasil kerja sama antara GudangAda dan CELIOS ini merupakan sekilas potret kuatnya kolaborasi 
pentahelix antara Pemerintah, industri, akademisi, media, dan kalangan masyarakat, khususnya dalam hal ini adalah antara 
para pelaku bisnis, dalam menjaga ekosistem digital Indonesia untuk terus bertumbuh dan bertransformasi, sekaligus makin 
resilien dan adaptif.

Mira Tayyiba



Ringkasan Hasil Studi

● Pelaku UKM semakin siap dalam melakukan adopsi digital ditunjukkan dari peningkatan jumlah pelaku bisnis di 
sektor B2B FMCG, namun masih memiliki beberapa tantangan salah satu nya rendahnya literasi digital dan 
literasi keuangan.

● Bisnis B2B FMCG di Indonesia sejauh ini mendapatkan feedback yang positif dari pengguna dan kecenderungan 
untuk menggunakan kembali platform digital B2B sangat tinggi. Dampak yang ditimbulkan pun positif bagi 
pendapatan UKM serta memberikan efek B2B FMCG relatif bertahan dalam situasi ketidakpastian ekonomi.

● Terdapat kenaikan permintaan yang cukup tinggi terhadap layanan POS (Point-of-Sales) dan pembiayaan 
bagi UKM yang tergabung di dalam ekosistem B2B FMCG.

● Kehadiran B2B FMCG sangat relevan dan perlu didorong dengan kolaborasi lebih luas dengan pihak Principal 
sebagai kanal distribusi karena menawarkan nilai tambah dibandingkan sekedar layanan logistik.

● Terkait situasi ekonomi yang menantang ditunjukkan dari dinamika kondisi makro ekonomi global terutama di 
negara-negara mitra dagang utama Indonesia, dan tantangan inflasi di dalam negeri yang berdampak 
terhadap perilaku konsumsi rumah tangga. Oleh karena itu kehadiran B2B FMCG semakin relevan dalam 
membantu penguatan potensi khususnya sektor UKM sebagai kontributor terbesar dalam PDB Indonesia.
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01.

Perekonomian Indonesia
di 20237



Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan mengalami tantangan sekaligus peluang. Tantangan berasal dari 
masih relatif tingginya inflasi, suku bunga dan fluktuasi nilai tukar. Peluang muncul dari pemulihan tren belanja masyarakat pasca 
pelonggaran mobilitas dan permintaan FMCG yang relatif stabil terutama di bisnis makanan-minuman dan kosmetik
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Gambaran Kondisi Ekonomi 2023
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2023

Perekonomian dunia pada tahun 2023 diperkirakan melambat disertai dengan meningkatnya risiko resesi yang disebabkan adanya 
fragmentasi politik dan ekonomi serta pengetatan kebijakan moneter yang agresif di negara maju (IMF, 2022; Bank Indonesia, 2022)
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Usaha pada sektor Mikro Kecil Menengah mampu memberi kontribusi besar bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia, dengan 
jumlahnya yang mampu mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi besar ini turut tercermin dalam porsi 60,5% terhadap 
PDB dan kemampuan dalam penyerapan tenaga kerja nasional di level 96,9% (Kemenko, 2022)

2006 2007 2008

su
m

be
r: 

Ba
nk

 In
do

ne
si

a,
 2

01
8

su
m

be
r: 

Ba
nk

 In
do

ne
si

a,
 2

01
6

Pe
rt

um
bu

ha
n 

Kr
ed

it 
UK

M
 2

00
6-

20
08

Pe
rt

um
bu

ha
n 

Kr
ed

it 
UK

M
 2

01
2-

20
13

Pertumbuhan penyaluran kredit UKM tetap tinggi dengan kualitas yang 
terjaga, meskipun kehati-hatian terhadap dampak krisis global akan 
berpengaruh pada penyaluran kredit UKM pada triwulan IV-2008. Kredit 
UKM tumbuh lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 26,1% 
menjadi Rp 660,7 triliun

Pertumbuhan kredit UKM 2013 masih tinggi mengindikasikan besarnya 
peran UMKM dalam menopang perekonomian domestik di tengah kuatnya 
pengaruh perlambatan ekonomi global. Di lain pihak, kinerja pasar obligasi 
dan pasar saham dalam tren menurun dipengaruhi meningkatnya 
ketidakpastian global dan melambatnya ekonomi domestik.

Kredit Modal Kerja Kredit Investasi Kredit Konsumsi

Kredit Modal Kerja Kredit Investasi
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Gambaran Kondisi Ekonomi 2023
Potret Pertumbuhan Kredit UKM 2008 dan 2013
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Lanskap Bisnis B2B
10



Pertumbuhan Nilai Transaksi B2B Secara Global  

• Nilai transaksi B2B Global sebesar 903,50 
Miliar USD pada tahun 2021 

• Diproyeksikan mencapai nilai 1,618,15 Miliar 
USD pada 2028 dengan CAGR 10,20% 
selama periode perkiraan.

Proyeksi Nilai Transaksi B2B, 2021 Hingga 2028
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• Pertumbuhan nilai transaksi B2B e-commerce di 
Indonesia selalu mengalami pertumbuhan dari periode 
2018-2022

• Pertumbuhan cukup persisten setiap tahun yang 
mencapai tingkat 25%

Pertumbuhan Nilai Transaksi  B2B E-commerce Indonesia    
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Kehadiran B2B FMCG Menjadi Varian Baru
Pengembangan Model Bisnis B2B

Business to Business (B2B) Business to Business 
(B2B) FMCG

Proses penjualan yang 
dilakukan oleh satu bisnis atau 
perusahaan ke perusahaan 
lainnya.

B2B menghubungkan 
produsen, grosiran, pengecer, 
dan pelaku bisnis lainnya.

Proses penjualan yang 
dilakukan oleh satu bisnis atau 
perusahaan ke perusahaan 
lainnya khusus untuk 
produk-produk FMCG.

B2B FMCG Marketplace Indonesia Outlook 2023
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Lanskap Bisnis B2B

Profile Pengguna 
B2B Marketplace

Sebagian besar pemilik usaha warung berusia antara 25 
hingga 35 tahun. Sekitar setengah pemilik usaha warung telah 
menjalankan bisnis mereka selama lebih dari tiga tahun. 
Karena populasinya yang besar, Jawa tetap menjadi lokasi 
utama sebagian besar warung beroperasi (Jakarta dan kota 
satelitnya menyumbang 26% dari total pemilik warung).

B2B Marketplace merupakan sarana mempertemukan penjual barang secara grosir dan pedagang ritel melalui 
aplikasi digital untuk mendapatkan harga yang kompetitif, dan layanan penunjang kegiatan bisnis lainnya
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Sebesar 38% pemilik warung  menyatakan membelanjakan Rp 1 
juta untuk kebutuhan restocking, 27% menghabiskan Rp 1-2juta 
(US$139.21), dan 12% menghabiskan Rp 2-3 juta (US$208,81)
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Mengacu pada sifat bisnis perdagangan kecil, restocking 
cycle produk secara umum terjadi setiap 1-2 minggu sekali.
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Tantangan Terbesar Pemilik Warung dalam 
Mengembangkan Usaha Pasca Pandemi
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03.

Peta Pemain B2B FMCG
Marketplace17



Peta Rantai Pasok B2B FMCG Tradisional Indonesia

Rantai pasokan FMCG di ritel tradisional dapat memiliki hingga 5 lapisan perantara antara merek dan pelanggan mereka.
Panjangnya rantai distribusi berkaitan dengan biaya yang ditanggung oleh principal. 
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Produsen FMCG Distributor GT Retailer

E-commerce

Produsen FMCG Distributor GT Retailer

Marketplace

Logistik in-house 
atau pihak ketiga

Logistik in-house 
atau pihak ketiga

B2B e-commerce: produk dikirim keluar dari 
gudang perusahaan

Perbedaan B2B Marketplace tidak hanya membantu user tapi juga principal (produsen FMCG) dalam memetakan 
kebutuhan pasar dan efisiensi distribusi.

Platform B2B Marketplace

Peta Pemain B2B Marketplace Indonesia

Sumber: Consultancy.Asia 2021

B2B FMCG Marketplace Indonesia Outlook 2023
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Peta Pemain B2B Marketplace di Indonesia

Fokus pada FMCG Berbagai Industri (termasuk FMCG)

Sejumlah platform e-commerce B2B telah muncul, hanya sedikit yang berfokus pada FMCG

Selain GudangAda, para pemain lainnya adalah platform marketplace ride-hailing atau B2B yang bertujuan untuk 
memanfaatkan basis pelanggan GT (offline) untuk melengkapi bisnis intinya

B2B FMCG Marketplace Indonesia Outlook 2023
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Tantangan Bisnis Principal FMCG Dalam 
Mengembangkan Usaha

Bisnis Principal FMCG dapat berkembang lebih baik, 
dengan mengkolaborasikan 5 pain points di dalam 
peta transformasi bisnis menjadi lebih digital 

Peningkatan cost of 
logistic

Capaian kota tier 2 
dan tier 3

Tingkat dependensi 
terhadap sales cost

Kebutuhan jaringan 
distribusi online

Kebutuhan data tren 
penjualan real-time

Rp

B2B FMCG Marketplace Indonesia Outlook 2023
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Dampak B2B Marketplace untuk Principal FMCG

B2B FMCG Marketplace Indonesia Outlook 2023

Menyediakan data 
transaksi secara granular 
dan real time sebagai 
insight dan dasar 
penyusunan strategi 
distribusi

Memfasilitasi Principal 
membangun jalur distribusi 
online lebih luas sampai ke 
titik Retailers

Proses transaksi digital yang 
transparan dan dinamis 
mendukung kestabilan 
supply & demand sehingga 
memperkuat kestabilan 
harga produk di pasaran 

Mengurangi elemen biaya 
logistik sehingga lebih efisien 
serta memiliki level margin 
lebih tinggi secara 
keseluruhan 



Peta Prinsipal Indonesia 
Setiap model B2B FMCG menghadirkan kelebihan dan kekurangan yang unik bagi operator

Food & Beverage

Banyaknya pemain dalam industri dan cepatnya pergantian selera maupun 
tingginya elastisitas harga menyebabkan tingginya tingkat overstock produk 
yang tidak ditangani dengan baik berisiko menjadi bad stock. 

Model B2B pada perusahaan personal care skala besar telah memiliki 
jaringan yang luas dan terkoneksi yang menyasar langsung ke 
perusahaan retail dan UMKM. Produk personal care cenderung memiliki 
expired date yang lama, sehingga resiko barang rusak menjadi minim.

Konsumen dari kalangan warung-warung UMKM dari daerah terpencil 
memerlukan waktu yang lebih lama untuk mendapatkan barang karena 
sistem PO dan jalur distribusi yang berjenjang dari distributor. 

Personal & Home Care

FMCG kategori food industry bersifat fast moving products memiliki 
kecenderungan masa days of inventory yang rendah dan telah membentuk 
jaringan distributor yang terintegrasi dan tersegmentasi dengan baik ke 
modern market, traditional market (grosir/retail), hingga e-commerce. 

B2B FMCG Marketplace Indonesia Outlook 2023
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Mom & Baby Beauty

B2B FMCG Marketplace Indonesia Outlook 2023

Perusahaan yang ada di industri perlengkapan ibu dan bayi dituntut untuk 
menyediakan produk yang berkualitas tinggi, aman, terjamin, memiliki brand 
values, dan harga yang terjangkau. Pendistribusian produk ibu dan bayi perlu 
memperhatikan kualitas dan keamanan sampai dengan ke konsumen.

industri beauty /kecantikan memiliki pola sistem produksi B2B secara 
kontrak melibatkan banyak pihak ketiga atau vertical integration. 
Pemilihan bahan baku, proses produksi, hingga jalur distribusi cenderung 
highly controlled.  

Perubahan selera masyarakat terhadap produk beauty yang dinamis 
membutuhkan time management yang tepat untuk dapat memahami 
peluang time-to-serve, time-to-market, time-to-react. Kesalahan dalam 
memberikan strategi waktu membuat hasil produksi secara masal gagal 
diserap oleh masyarakat. 

Industri perlengkapan ibu dan bayi di Indonesia terus berkembang yang 
didukung dengan tingginya permintaan pasar, dan channel distribusi yang 
tersebar secara luas.

Peta Prinsipal Indonesia 
Setiap model B2B FMCG menghadirkan kelebihan dan kekurangan yang unik bagi operator
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04.

Transformasi B2B ke 
Era Digital25



Tahapan Transformasi B2B FMCG ke Era Digital

Fase transformasi B2B di Indonesia saat ini berada pada transisi Fase 2 menuju ke Fase 3 dimana perusahaan penyedia layanan B2B 
mulai melakukan pengembangan layanan tambahan yang dibutuhkan oleh pelaku UKM dalam ekosistem digital yang terintegrasi

E-commerce

FA
SE

FA
SE

Customer 
Process 

Portal FA
SE

Multi 
Channel 

Infrastructure

● Fase 1 bermula dari kehadiran 
platform B2B yang fokus pada 
integrasi data produk dan 
pemetaan kebutuhan 
pengadaan barang UKM

● Fase berikutnya adalah peningkatan 
layanan yang bersifat personalisasi 
terhadap kebutuhan UKM yang 
beragam serta pendampingan intens 
kepada UKM terutama dalam mencoba 
inovasi layanan digital

● Fase ke-3 penggunaan AI (Kecerdasan 
Buatan) secara optimal untuk 
menentukan kebutuhan tiap UKM dan 
Principal, pengembangan layanan 
yang lebih luas dengan beragam kanal 
dan mendorong perluasan bisnis B2B 
seperti pembiayaan digital.

B2B FMCG Marketplace Indonesia Outlook 2023



06.

Tantangan Literasi 
Keuangan Digital

27



Meski indeks meningkat dari tahun 2019, namun terdapat gap yang lebar antara literasi keuangan 49,68 persen dan inklusi keuangan sebesar 85,10 
persen. Literasi keuangan di era digital diperlukan untuk mendorong pelaku UKM agar memperoleh kapasitas pembiayaan yang lebih besar 
sehingga menunjang ekspansi usaha secara berkelanjutan
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Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan di Indonesia

Pengetahuan, keterampilan, dan 
keyakinan, yang mempengaruhi sikap 
dan perilaku untuk meningkatkan 
kualitas pengambilan keputusan dan 
pengelolaan keuangan dalam rangka 
mencapai kesejahteraan. (OJK, 2017)

Inklusi Keuangan
Akses terhadap produk dan layanan jasa 
keuangan yang bermanfaat dan 
terjangkau dalam memenuhi kebutuhan 
masyarakat maupun usahanya. (Bank 
Dunia, 2016) 

Literasi Keuangan

Tantangan Literasi Keuangan Digital
B2B FMCG Marketplace Indonesia Outlook 2023
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Literasi keuangan lembaga keuangan mikro masih berkisar 0,85% sementara inklusi keuangan lembaga keuangan mikro 0,72%. Upaya peningkatan 
literasi dan inklusi keuangan di tingkat mikro perlu kolaborasi dengan pemain B2B FMCG karena menyasar pemain UKM yang membutuhkan lebih 
dari sekedar layanan pasokan, tapi juga dukungan pembiayaan.

Literasi Keuangan Masyarakat Indonesia, 2016 dan 2019 
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07.

Rasio Kredit
Terhadap PDB30



Kredit Domestik yang Disediakan oleh Sektor Keuangan (% dari PDB)

Rasio kredit domestik di Indonesia terhadap PDB pada tahun 2020 
cenderung meningkat namun masih terdapat ruang yang lebar 
untuk penetrasi pinjaman terutama ke segmen UKM

Rasio kredit domestik terhadap PDB Indonesia lebih rendah 
daripada rasio kredit domestik terhadap PDB Thailand, 
Filipina, dan Brunei Darussalam pada tahun 2020. 
Peningkatan pembiayaan ke UKM dapat mendorong rasio 
lebih tinggi.
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08.

Peluang 
Digitalisasi UKM32



Jumlah UKM di Indonesia mencapai 64 juta unit yang 
berpeluang naik kelas dengan percepatan adopsi digital. 
Kehadiran B2B FMCG dapat mempercepat penetrasi internet 
di sektor UKM sekaligus mendorong pemanfaatan internet 
untuk melakukan aktivitas bisnis secara lebih luas dan efisien.

Internet User di Indonesia

● Terdapat 204,7 juta pengguna internet di 
Indonesia hingga Januari 2022

● Capaian penetrasi internet di Indonesia 73,7% 
dari total populasi

● Tetapi masih terdapat tantangan, hanya 9,9% 
yang menggunakan internet untuk 
melakukan pembelian barang menggunakan 
platform digital
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Penggunaan Platform Digital oleh UKM dalam 
Menemukan Supplier Terus Meningkat

Lebih dari 60 persen UKM telah menerapkan digitalisasi 
dalam pencarian supplier dan penjangkauan pelanggan. 

Baru ada sekitar 20 persen UKM yang telah menerapkan 
digitalisasi proses bisnis serta penggunaan alat dan 
analisis digital, tetapi lebih dari 30 persen UKM sedang 
mempersiapkan penerapan digitalisasi proses bisnis 
maupun penggunaan alat dan analisis digital.

Pemanfaatan Platform Digital oleh UKM

Mencari 
Supplier

Menjangkau 
Pelanggan

Digitalisasi 
Proses Bisnis

Penggunaan Alat & 
Analisis Digital

65

16

16

2

63

21

14

2

27

36

30

7

26

32

33

9

Mengimplementasikan Mempersiapkan Mempertimbangkan Tidak Merencanakan
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Tabel di samping menunjukkan bahwa 
sektor makanan dan minuman memiliki 
porsi penetrasi terbesar pada adopsi 
digital (71%) yang diikuti sektor jasa 
(mencakup edukasi, kesehatan, jasa 
keuangan, media,dll) (68%). 

Dalam tahap digitalisasi bisnis proses, 
penetrasi sektor UKM di Indonesia masih 
rendah, hanya sektor jasa dan real 
estates & perkotaan yang berada pada 
penetrasi menengah. 

% Responden UKM yang memanfaatkan berbagai manfaat digital berdasarkan sektor 
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Tinggi (≥ 70% penetrasi) Menengah (30-69% penetrasi) Rendah (<30% penetrasi)

Penemuan supplierSektor Penjangkauan 
Konsumen

Digitalisasi Proses 
Bisnis

Penggunaan Digital 
Tools dan Analytics

Makanan & Minuman

Perdagangan

Jasa

Manufaktur

Pertanian & Perikanan

Real Estate & 
Perkotaan

Transportasi

71% 69% 26% 23%

70% 68% 26% 21%

68% 63% 32% 30%

63% 63% 29% 29%

58% 52% 22% 19%

58% 54% 31% 34%

56% 53% 29% 30%

Potensi Digitalisasi UKM 
Sektor Makanan dan Minuman Terbuka Lebar
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09.

Gap Akses
Layanan Digital36



Indonesia menempati urutan ke-69 dari 169 negara 
dengan persentase populasi terbesar yang tidak 
terkoneksi. Hal ini menimbulkan tantangan dari segi 
akses digital terhadap pengembangan basis 
layanan B2B FMCG.

15,8% dari populasi Indonesia tidak terkoneksi 
dengan internet (per 12 November 2022).
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Negara dengan Populasi Terbesar yang 
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10.

Dampak Kehadiran
B2B Marketplace 38



Jurnal Hasil Keterangan

Bielverdge and Stone 
(2022) +0,5% pertumbuhan ekonomi Terjadi peningkatan pertumbuhan 0,5% akibat aktivitas B2B

(Brookes & Wahhaj, 
2001)

Peningkatan 0.25% pertumbuhan ekonomi per 
tahun untuk setiap 10 tahun 

Efektivitas penurunan cost of information melalui B2B digital 
mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan asumsi bank sentral 
menerapkan kebijakan moneter sebagai respon indikasi disinflasi 
akibat aktivitas B2B

Rao, Y., Zhang, K., & Li, L. 
(2010)

Hubungan stabil jangka panjang dan 
keseimbangan dinamis pada transaksi pada 
E-commerce dan pertumbuhan ekonomi 

Berdasarkan hasil studi di Tiongkok, peningkatan nilai transaksi pada 
E-commerce mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 0,26% oleh 
karena transaksi E-commerce merupakan bagian dari PDB, 
berpengaruh pada perindustri lain, mengakselerasikan perkembangan 
industri keuangan dan logistik secara efisien

Dotzel, T., & Shankar, V. 
(2019)

B2B memberikan dampak positif pada value 
perusahaan secara signifikan dan insignifikan 
pada risiko perusahaan 

Pada bauran industri yang menerapkan B2B dan B2C, B2B memberikan 
dampak positif pada value perusahaan lebih besar dibandingkan B2C 
apabila terjadi peningkatan inovasi produk, Penemuan ini memberikan 
highlight pada pentingnya investasi inovasi, alokasi, dan manajemen 
keputusan

Dampak Kehadiran B2B Marketplace Perekonomian

B2B FMCG Marketplace Indonesia Outlook 2023
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Jurnal Hasil Keterangan

Bakri. A. A. A., Steel.
A. C., & Soar, J., (2010) 

Penerapan B2B memberikan efisiensi lebih baik 
bagi UKM

Urgensi penerapan sistem B2B pada UKM untuk meningkatkan kinerja dan 
efisiensi sehingga mampu memberikan akselerasi penerapan UKM lebih 
berguna, efektif dan produktif

Wei & Pandey. (2022)
Alibaba memberikan dampak positif bagi 
aktvitas UKM dalam hal cost of savings, market 
expansion, dan business transformation

B2B model Alibaba menghasilkan dan membantu UKM untuk mempercepat 
dalam menemukan sumber daya. Dalam hal cost of savings, Alibaba 
memberikan dampak lebih besar pasca UKM skala menengah sedangkan 
pada market  expansion, Alibaba memberikan pengaruh lebih besar pada 
UKM skala kecil

(Lin. et al. 2019)
3 Pendekatan manajemen UKM dalam 
menghadapi pasar B2B : Conservative, flexible 
dan integrative-exploratory approach

1) Conservative - memandang pemasaran tidak prioritas, berisiko dan 
membuang waktu

2) Flexible - memandang pentingnya pemasaran (branding). Terdapat 
sedikit aksi yang telah dilakukan

3) Integrated Explanatory Approach - pemasaran sebagai competitive 
advantage dan secara aktif melakukan aktivitas pemasaran

(Thuraisamy, et al. 2022)
Faktor strategic agility memberikan peran 
pada hubungan adopsi B2B e-commerce 
pada kinerja UKM

Strategic Agility memberikan peran moderat dalam hubungan adopsi B2B 
e-commerce pada kinerja UKM manufaktur melalui perspektif internal

(Hussein, et al, 2020)
Tiga faktor signifikan yang mempengaruhi 
aktivitas B2B e-commerce di UMKM : organisasi, 
teknologi dan lingkungan

Dalam level implementasi tingkat lebih tinggi pada aktivitas B2B 
e-commerce, penyediaan pembayaran elektronik penting untuk memastikan 
transaksi bisnis supplier dan buyer terkendali

Dampak Kehadiran B2B Marketplace Bisnis UKM

B2B FMCG Marketplace Indonesia Outlook 2023
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Menyediakan harga 
produk dan biaya logistik 
yang lebih kompetitif

Memperluas cakupan 
pasar dan sumber produk 
yang ditawarkan

Mempercepat adopsi digital 
sehingga lebih cepat 
beradaptasi terhadap 
perubahan trend konsumen

Mempercepat ekspansi 
bisnis secara online

Meningkatkan kapasitas 
pembiayaan dengan 
manajemen stok barang 
dan pencatatan lebih baik

01.

02.

03.

04.

05.

Dampak Kehadiran B2B Marketplace bagi 
Bisnis UKM

B2B FMCG Marketplace Indonesia Outlook 2023
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Model bisnis Taobao Village di China mampu mendorong aktivitas wirausaha dan pengembangan lapangan kerja secara luas. 
Konsep dari Taobao Village adalah B2B dimana pelaku UKM dapat menggunakan platform untuk mencari bahan baku, dan 
pemasaran secara grosir bahkan berorientasi ekspor.

Taobao Village
menjadi bentuk 

representasi pendorong 
perkembangan ekonomi 

pedesaan di China

Entrepreneurship
Aktivitas e-commerce store > 660.000

Pilar 1

Promoting Industrial Development
Pencapaian total GMV >220 M RMB

Pilar 2

Create Job Opportunity
Terciptanya 1,8 juta lapangan pekerjaan

Pilar 3

Dampak Kehadiran B2B dalam Mendukung UKM 
sebagai Engine of Growth: Studi Taobao Village 
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Aktivitas UKM di Taobao Village

Dampak Kehadiran B2B di Konteks Global: 
Taobao Village
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Jangkauan
• Tingkat Provinsi- 30
• Tingkat Kabupaten - 1016
• Tingkat Desa - 30716

sumber: Taobao, 2018

Wilayah operasional B2B Taobao Village mampu menjangkau 30 provinsi dan 30.716 pos di setiap 
desa. Taobao village juga berhasil menurunkan angka kemiskinan di 178 titik wilayah

Jumlah Pengguna
• Pengguna Taobao yang 

menggunakan fasilitas stasiun - 50 mil

Tingkat Kemiskinan
• Tingkat kemiskinan level Nasional - 178
• Tingkat kemiskinan level Provinsi - 147

Dampak Kehadiran B2B di Konteks Global: 
Taobao Village

B2B FMCG Marketplace Indonesia Outlook 2023
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sumber: Taobao, 2018

5
regional 

warehouses

>30
county level 
warehouses

>5000
service 
station

3 Level Warehouse Network

*Kelebihan Taobao Village terletak pada jaringan ekosistem pergudangan 
yang tersebar di lebih dari 5.000 service station, mempermudah pasokan 
barang yang akan dijual kembali oleh pelaku UKM

Dampak Kehadiran B2B di Konteks Global: 
Taobao Village

B2B FMCG Marketplace Indonesia Outlook 2023
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11.

Outlook B2B FMCG 
Indonesia di 2023
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Temuan Studi
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● Peluang eskalasi volume bisnis B2B Indonesia masih besar seiring potensi bisnis UKM, pertumbuhan 

pengguna internet dan dukungan pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. 

Potensi pertumbuhan transaksi bisnis B2B diperkirakan sebesar 25% pada 2023.

● Sebagai penyedia layanan distribusi produk mulai dari produsen, ke penjual, hingga end user, platform 

digital B2B akan menjadi tren yang menyebar di berbagai segmen industri tak terkecuali FMCG

● Transformasi bisnis B2B di era adopsi teknologi digital terbagi atas 3 fase: (1) e-commerce, (2) customer 

process portal, (3) multi channel infrastructure. Pasar Indonesia saat ini berada pada transisi Fase 2 

menuju Fase 3 

● Perkembangan bisnis B2B di Indonesia menghadapi tantangan tingkat literasi keuangan dan gap 

digital yang belum merata di Indonesia, serta rendahnya penetrasi pembiayaan UKM 

● Kolaborasi platform digital B2B dengan Principal sebagai kanal distribusi perlu didorong lebih luas 

karena menawarkan nilai tambah di luar layanan logistik.
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Major Trend Bisnis B2B FMCG Indonesia di 2023

B2B FMCG Marketplace Indonesia Outlook 2023

● Semakin banyak perusahaan FMCG dan pelaku UKM yang membutuhkan digitalisasi rantai pasok 

● Sektor B2B FMCG terbukti tahan terhadap gejolak eksternal dibandingkan B2C yang mengandalkan 

promo dan diskon untuk meningkatkan loyalitas pelanggan

● Peluang pertumbuhan B2B melalui pendekatan multisaluran (omnichannel), kebutuhan akan solusi 

sederhana untuk kecepatan dan efisiensi biaya, serta fleksibilitas pembayaran

● Tuntutan regulator dan pengguna terkait keamanan data pribadi menjadi faktor kunci terhadap 

kepercayaan terhadap bisnis digital B2B FMCG

● Kebutuhan pendataan transaksi yang lebih tervalidasi dan real time terhadap produk yang diminati 

konsumen, sehingga perusahaan FMCG (Principal) dapat mengikuti perkembangan pasar secara cepat

● Permintaan pembiayaan UKM yang terintegrasi dalam satu platform B2B semakin tinggi (one-stop 

financing) dengan tenor yang dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan bisnis UKM



06
Prinsip-prinsip panduan ini membentuk dasar 

dari strategi dan pendekatan B2B mencapai keberlanjutan.

Pembuatan Aplikasi Terintegrasi

Untuk membangun ekosistem secara 
end to end solution (marketplace, 

logistic, POS, financial services)

Penjagaan Rasio Biaya

Untuk kebutuhan promosi dalam rangka menjaga 
stabilitas harga pasar dan membangun struktur 

keuangan jangka panjang

Penguatan Saluran Distribusi

Untuk memperluas relasi dengan partner 
bisnis (principal, wholesalers, retailers) 
sehingga distribusi produk dari hulu ke hilir 
menjadi lebih efisien

Penjualan Terfokus

Fokus pada penjual strategis pada area tertentu 
untuk memastikan permintaan dan penawaran 
berada pada porsi seimbang dengan biaya 
logistik yang efisien

4 Langkah Strategis Membangun Ekosistem B2B 
yang Berkelanjutan

B2B FMCG Marketplace Indonesia Outlook 2023

49



06

“ “Potensi B2B FMCG masih terbuka lebar karena peluang melakukan disrupsi terhadap rantai pasok ritel di 
Indonesia yang sebagian besar masih dilakukan secara manual. Setiap ada permasalahan panjangnya rantai 
distribusi, maka disitulah kehadiran platform B2B FMCG dapat efektif memberikan suport baik kepada Principal 
maupun kepada Pelaku UKM. 

Peluang pendanaan di bisnis B2B FMCG juga tidak terlepas dari tuntutan dari investor kepada perusahaan 
digital agar mengejar dua target sekaligus, yakni profitabilitas dan pertumbuhan (growth). Dua target itu 
harus mampu dijalankan oleh pelaku di ekosistem digital tahun 2023.

-Hansen (Alpha JWC ventures)

““Selama 3 tahun bergabung dengan GudangAda terdapat berbagai manfaat yang dirasakan langsung oleh 
pelaku usaha ritel seperti yang saya kelola. Efisiensi waktu, pelayanan konsumen yang semakin optimal, 
hingga adanya transparansi harga barang memudahkan bisnis. 

Menyambut 2023 kedepan, diharapkan GudangAda dapat mendorong layanan baru seperti Factoring atau 
pembiayaan anjak-piutang, dan tetap menjaga efisiensi biaya pengiriman. Program seperti Koloni atau 
mengirim barang secara bersamaan ke konsumen merupakan salah satu program terbaik yang harus 
dipertahankan.

-MJS Kranggan

Mampukah Bisnis B2B FMCG Tumbuh Secara Solid di 2023?

B2B FMCG Marketplace Indonesia Outlook 2023
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Rekomendasi Kebijakan Pemerintah dalam 
Menyokong Ekosistem Digital B2B

Strategi Pemain Bisnis B2B FMCG 
Berkembang di 2023

Rekomendasi Studi

B2B FMCG Marketplace Indonesia Outlook 2023

1. Pembentukan posisi industri e-commerce sebagai 

industri jasa disertai peningkatan regulasi relevan dan 

membangun pembiayaan digital yang mendorong B2B

2. Meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur 

aplikasi teknologi informasi

3. Pembentukan peta jalan dan perangkat kebijakan 

dukungan pengembangan B2B di Indonesia khususnya 

membantu daya saing UKM

4. Memfasilitasi pengadaan barang jasa pemerintah pusat 

dan daerah dengan UKM melalui skema platform B2B

5. Peningkatan literasi digital di seluruh jenjang pendidikan 

dan pelaku usaha tentang manfaat kehadiran B2B

1. Fokus pada peningkatan kecepatan pengiriman dan 

pengurangan waktu pengadaan

2. Peningkatan efisiensi biaya dan kemudahan dalam 

orientasi mitra

3. Mengurangi jumlah perantara saluran

4. Menerapkan sistem keuangan dan pembayaran 

yang lebih efektif

5. Edukasi kontinu pada users B2B khususnya warung 

tradisional/pedagang eceran
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Glosarium 

● UKM atau Usaha Kecil Menengah: Usaha Kecil didefinisikan sebagai unit usaha dengan omset atau penghasilan kotor mencapai Rp2,5 miliar, 
sedangkan Usaha Menengah dengan omzet Rp2,5-5 miliar. Definisi UKM disesuaikan dengan regulasi UU No.20 Tahun 2008. 

● B2B atau Business to Business: Model bisnis yang melibatkan transaksi antar pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya, sebagai contoh 
antara produsen makanan minuman dengan penjual ritel atau toko tradisional.

● FMCG atau Fast Moving Consumers Goods: Bisnis yang berkaitan dengan produk kebutuhan masyarakat sehari-hari, seperti makanan 
minuman, kosmetik dan obat-obatan yang memiliki kecepatan penjualan.

● CAGR atau Compound Annual Growth Rate: tingkat pertumbuhan per tahun selama rentang periode waktu tertentu

● Indeks literasi Keuangan: Indeks yang menggambarkan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang mempengaruhi sikap dan 
perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan

● Indeks Inklusi Keuangan: Indeks yang menggambarkan keterjangkauan masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan yang 
bermanfaat dan terjangkau dalam memenuhi kebutuhan masyarakat maupun usahanya
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