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Romy Sebut Teknologi Inform asi 

Ubah Arah Ekonomi Dunia
BANTUL, TRIBUN - Konsep Sharing Eco- 
nomy merupakan sebuah fenomena yang 
menjadi tren selama beberapa tahun terakhir 
di tanah air. Konsep tersebut sendiri berar
ti melakukan kegiatan ekonomi dengan me
manfaatkan aset dan sumber yang dapat di
lakukan secara luas oleh masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh M 
Romahurmuzy, anggota Komisi XI DPR RI 
ketika mengisi seminar nasional yang dis
elenggarakan di Sportorium Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Senin 
(20/ 11).

Romi sapaan akrabnya menyebutkan 
bahwa teknologi informasi sudah mengu
bah arah ekonomi dunia. Saat ini perusa
haan-perusahaan yang berbasis teknologi 
mulai berkembang pesat

“Perubahan arah ini dapat kita ama
ti dari valuasi perusahaan besar di dun
ia. Beberapa dekade lalu perusahaan 
yang bergerak dalam pertambangan dan 
pengolahan bahan bakar minyak yang 
memimpin,"jelasnya.

“ Namun saat ini yang memimpin adalah 
perusahaan yang berbasis pada teknologi in
formasi seperti Apple, Windows dan Alpha- 
bet. Ini juga terjadi di Indonesia, misal pada

perusahaan GO-JEK yang hanya dengan 
waktu 7 tahun mampu mencapai nilai valu
asi Rp39 triliun,"imbuhnya.

Romi menyebutkan bahwa dengan profil 
Indonesia saat ini peluang dalam ekonomi 
digital akan sangat potensial untuk diman
faatkan. “Pemilik gawai berupa telepon geng
gam dan juga pengguna internet di Indo
nesia saat ini sudah mencapai ratusan juta 
orang,"jelasnya

Politisi PPP tersebut mengungkapkan 
pengaplikasian sharing economy ini dapat 
dilihat dari bermunculannya berbagai bisnis 
dalam bidang jasa yang menggunakan basis 
teknologi informasi. Mulai dari pegiat bisnis 
daring, seperti GO-JEK yang bergerak dalam 
transportasi dan Bukalapak pada e-com- 
merce.

“ Kenapa ini menjadi potensial, karena 
bisnis tersebut mampu menyediakan be
ragam lapangan pekerjaan yang secara efek
t if  dapat membantu pertumbuhan ekonomi 
negara,” paparnya.

Seminar ini merupakan rangkaian kegiatan 
Kongres Nasional FOKKERMAPI (Forum 
Komunikasi dan Kerjasama Mahasiswa Ilmu 
Pemerintahan Se-lndonesia) yang berlangs
ung pada 19 - 25 November 2017.(owi)


