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Trending Twitter



Black Swan Theory

• Ekonom di Morgan Stanley dan 
Goldman Sachs Group 
memperingatkan bahwa 
coronavirus akan lebih 
menghancurkan secara ekonomi 
daripada yang diperkirakan 
sebelumnya, menurut laporan 
Bloomberg, Minggu (22 Maret).

• Black Swan Theory Nassim 
Nicholas Taleb (2007)



Dampak yang Tidak Ringan



Dampak Sosial yang Mengkhawatirkan
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Konsumsi Turun dan Skenario Terberat



COVID-19 dan Revolusi Industri 4.0



Aviliani, ekonom
senior Institute for Development of Economics 
and Finance (Indef) (suarasurabaya.net)
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Industri yang Tumbuh dan Jatuh



New Normal



1. The Fall of Mobility, The Rise of Stay @ Home. Wabah praktis 
menghentikan mobilitas dan memaksa orang untuk berdiam diri di rumah. 
“the death of mobility“. Krisis COVID-19 membawa manusia seperti kembali 
ke zaman purba dimana hidupnya hanya di gua, yaitu rumah. “Welcome stay 
@ home economy.”

2. Online-Shopping Widening+Deepening: From Wants to Needs. Pembelian 
online (online shopping) mulai bergeser dari produk yang sifatnya keinginan 
(wants) ke produk yang sifatnya adalah kebutuhan (needs). 

3. Food Delivery: From “Indulgence” to “Utility”Konsumen menghindari 
eating out dan beralih ke layanan delivery. Selama ini konsumen 
memanfaatkan layanan delivery untuk jenis makanan “indulgence” yaitu 
untuk pleasure dan enjoyment (seperti: boba tea, pizza, burger, atau ayam 
geprek) akan bergeser ke “utility” untuk kebutuhan rutin sehari-hari. OVID-19 
“menghidupkannya” kembali. 

New Normal



4. Low-Trust Society. Krisis Covid-19 juga turut membuat kecurigaan 
antar warga meningkat di masyarakat. Beberapa kasus penolakan 
jenazah positif COVID-19; pengusiran tenaga kesehatan karena takut 
tertular; atau penolakan pemudik oleh masyarakat di kampung saat 
lebaran, Social distrust di antara anggota masyarakat semakin tinggi.

5. Constantly-Fear Customers. Di tengah krisis dan ketidakpastian. 
Orang mengalami kekacauan mental healthiness sehingga menjalani 
hari-hari dalam ketakutan dan puncaknya takut terenggut nyawa. 

6. Jamu Is the New Espresso. Jamu menjadi minuman yang paling 
banyak dicari saat ini. Ketika para ahli mengatakan bahwa mpon-mpon 
yang merupakan bahan dasar minuman jamu dapat menangkal virus 
COVID-19, jamu langsung laris manis di pasaran. Wabah COVID-19 
menjadikan jamu sebagai lifestyle. Jamu is the new espresso. 

New Normal



7. Halal (Thoyyiban) Becomes Mainstream. Kita tidak tak akan pernah 
lupa dengan kota Wuhan terutama pasarnya yang menjadi awal mula 
penyebaran virus. Khususnya kaum muslim, bayangan muram pasar 
Wuhan adalah wujud dari penyiapan dan pengolahan makanan yang 
tidak mengikuti prinsip-prinsip halal dan thoyyiban. 

8. The Future of Traveling. Bahkan ketika ancaman virus terus 
mengintai, kita tetap akan berlibur tapi dalam situasi dan kondisi yang 
bisa dikontrol dan tak terpapar virus. Travellers kian sadar melakukan 
self social distancing. Karena itu staycation dan wellness tour akan 
menjadi pilihan. 
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9. The Birth of Zoom Generation. Kalau generasi milenial sering 
disebut “Instagram Generation” dan Gen-Z adalah “Snapchat 
Generation”. Maka Zoom menjadi “the new Google”.

10. The Rise of Empathy and Solidarity. Krisis COVID-19 merupakan 
bencana kemanusiaan paling dahsyat abad ini dengan korban nyawa 
manusia yang begitu besar. Hikmahnya, COVID-19 telah menciptakan 
solidaritas dan kesetiakawanan sosial. COVID-19 telah menciptakan 
masyarakat baru yang empatik, penuh cinta, dan welas asih terhadap 
sesamanya. Sesuatu yang langka ketika wabah belum mendera. 
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SIMPULAN
1. Antara isu kesehatan dan isu ekonomi tidak perlu didikotomikan

2. Pengusaha dan masyarakat membutuhkan kepastian blue print 
penanganan dan komunikasi yang clear agar sampai tanpa multi tafsir.

3. New Normal dalam hidup segara akan terjadi: gaya hidup sehat dengan 
protap penanganan covid yang jelas dalam ber-aktivitas ekonomi dan 
kemasyarakatan

4. Isu keamanan sepatutnya tidak diabaikan di saat ketidakpastian seperti ini. 

5. Perlu pendekatan komprehensif baik kesehatan, komunikasi, antropologi, 
sosiologi, ekonomi, keamanan, dan budaya.



SIMPULAN
6. Unity of command dan komunikasi tersentral untuk penanganan pandemi 
covid-19.

7. Peduli Dunia usaha dan UMKM (terdampak terbesar),  di dalamnya harus 
Melakukan Penghematan Biaya Produksi dan Oprasional. Kondisi Tekanan 
Ekonomi ini Akan Berlangsung 1-2 Tahun Kedepan. Lakukan Adaptasi dan 
Pemetaan Potensi Pasar. Ubah fokus produksi/jasa sesuai kebutuhan pasar. 
Cari Peluang Peluang usaha Lainnya sesuai kompetensi/alat produksi. 
Maksimalkan Kemampuan Jejaring Menggunakan daring. 

8. Menjaga daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi terbatas dengan 
protocol penanganan Covid-19 yang ketat.

9. Dibutuhkan partisipasi masyarakat, baik individu maupun kominitas.
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30 Prediksi Perilaku Konsumen di New Normal, 2020

Tumpang Tindih Data Penerima Bansos

Rektor Ibnu Chaldun Terima Sembako Jokowi: Pendataan Enggak Teliti

COVID-19 dan RI 4.0

Ramalan Seram Sri Mulyani: Saat Konsumsi Masyarakat Tumbuh 0%

Kebijakan Pangan di Masa Pandemi COVID-19 


