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Karena wabah COVID-19 ketidaksetaraan 
serta perbedaan yang kontras akan bagaimana 
setiap orang di dunia mengalami dampak 

dari pandemi ini terlihat jelas. Sebagai contoh, 
sejumlah data terbatas milik pemerintah 
Amerika Serikat mengindikasikan bahwa warga 
kulit berwarna punya peran yang begitu besar dalam 
menyebarkan virus Corona. Faktanya tidak semua 
dampak negatif setara, dan terhadap sebagian 
orang, dampaknya bisa jadi bencana bagi mereka.

 Tanpa merendahkan kelompok-kelompok 
lainnya, fakta menunjukkan bahwa perempuan 
sangat terdampak oleh peristiwa global seperti 
wabah COVID-19. Berbagai pakar dan masyarakat 
luas pun memahami bahwa wabah ini bisa 
memberikan dampak yang sangat buruk terhadap 
negara miskin maupun yang menengah, dan pada 
akhirnya akan kesenjangan di negara-negara 
tersebut semakin meningkat khususnya di kalangan 
perempuan. Meski sebuah studi menunjukkan 
bahwa laki-laki berkulit putih lebih berpotensi 
mengidap dan meninggal karena virus Corona, 
tetap kaum perempuanlah yang merasakan 
dampak ekonomi dan sosial berkepanjangan 
karena pandemi ini.

 Saat ini, lebih dari sejuta pekerja tekstil 
di Bangladesh telah dirumahkan tanpa bayaran 
karena pembatalan pesanan dari perusahaan-
perusahaan retail barat. Marie Stopes International 
memperkirakan bahwa sekitar 9,5 juta perempuan 

di seluruh dunia dapat kehilangan kesempatan 
akan layanan dasar dari perencanaan keluarga 
dan kesehatan reproduksi akibat wabah ini. 
Di berbagai negara, kekerasan rumah tangga 
terhadap perempuan selama lockdown melonjak 
tajam. Belum lagi kerugian ekonomi dari jutaan 
usaha kecil dan menengah yang terpaksa tutup, 
yang mana sebagian besarnya dimiliki perempuan.

 Memastikan hak dan kebutuhan perempuan 
terpenuhi di tengah pandemi ini menjadi semakin 
penting. Ketidaksetaraan gender yang mencolok 
membuat perempuan dan laki-laki memiliki 
kemampuan yang berbeda untuk mempersiapkan, 
mengatasi dan melakukan pemulihan dari peristiwa 
yang memprihatinkan seperti saat ini. Respon 
jangka pendek dan jangka panjang harus bisa 
memperhitungkan dan mengatasi perbedaan 
gender dalam kerentanan dan ketahanan 
ekonomi, atau perempuan beresiko terlantar tidak 
hanya saat krisis terjadi, tetapi juga selama 
masa pemulihan. Akhirnya ketidaksetaraan 
gender akan terjadi secara berkepanjangan.

 Women’s World Banking telah mendata 
sejauh mana kesenjangan gender mempengaruhi 
dampak ekonomi dari COVID-19 yang dirasakan 
lembaga keuangan dalam pelayanan mereka ter-
hadap wanita berpenghasilan rendah. Masyarakat 
inklusi keuangan memiliki peranan penting dalam 
memperkuat ketahanan dan kemampuan 
perempuan dalam menghadapi krisis ini. 

Membangun Ketahanan: 
Cara Memastikan Perempuan 
Tidak Tertinggal Karena Wabah 
COVID-19
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Berikut adalah lima rekomendasi untuk 
mempersiapkan dan mengurangi dampak ekonomi 
Covid-19, berdasarkan pengalaman lebih dari 
40 tahun di sektor keuangan:

    1 Memastikan perempuan dan laki-laki 
punya akses yang sama terhadap teknologi: 
Sebelum kesenjangan gender dalam akses keuangan 
terurai, kesenjangan teknologi perlu diminimalisir. 
Akses informasi terhadap wabah ini tidak boleh tert-
inggal dari cepatnya penyebaran COVID-19. Menurut 
data GSMA tahun 2018, rata-rata hanya 10% perem-
puan yang  memiliki ponsel dan sebesar 26 persennya 
kemungkinan tidak memiliki akses ke internet pada 
ponselnya. Sementara menurut data Bank Dunia, 
kemungkinan kaum perempuan untuk terliterasi 
hanya sebesar 9 poin persentase. Dari kepemilikan 
ponsel cerdas yang rendah, kebeterbatasan dalam 
mobilitas, akses yang terbatas kepada pendidikan, 
juga tingkat literasi yang lebih rendah dibanding 
laki-laki, dapat disimpulkan bahwa informasi 
seputar keehatan akan sulit menjangkau 
perempuan, dibanding laki-laki. Karena kesenjangan 
informasi ini, ruang gerak perempuan untuk 
mempersiapkan diri menghadapi pandemi menjadi 
terbatas.

Rekomendasi: Dekati kelompok perempuan agar 
mereka bisa memahami dan mempersiapkan diri 
untuk menghadapi wabah COVID-19 dan social 
distancing. Banyak penyedia layanan keuangan 
punya hubungan yang dekat dengan nasabahnya, 
staf terdepan, petugas pinjaman, pemimpin 
kelompok, atau rekan-rekan kelompok tabungan 
yang bisa dijadikan sumber informasi dan motivasi 
terpercaya. 

  2 Meningkatkan akses perempuan terhadap 
layanan keuangan digital: Berkurangnya kesenjan-
gan teknologi semestinya dapat memperluas akses 
perempuan terhadap layanan keuangan digital, 
sehingga mereka bisa bisa mengakses dana mereka, 
menyetor uang dan melakukan pembayaran 
dari mana saja. Namun, saat ini kurang dari 184 
juta perempuan yang telah memiliki ponsel dan 
kurang dari 327 juta perempuan yang bisa 
mengakses internet, menurut data GSMA. 

Banyak perempuan belum memiliki ponsel 
pribadi, sehingga harus meminjam ponsel ker-
abatnya saat butuh. Karenanya, perempuan belum 
meraup manfaat dari layanan keuangan digital 
yang aman dan  dapat  digunakan  dimana  saja.

Rekomendasi: Penyedia jasa keuangan harus 
menyadari masih banyak perempuan yang harus 
meminjam ponsel orang lain, sehingga fitur multiple 
users atau switching accounts perlu dipertimbang-
kan. Selain itu, terhadap perempuan yang sudah 
memiliki ponsel cerdas, mulailah mengiklankan 
layanannya di media sosial dan berikan promo 
rujukan teman supaya mereka tertarik untuk 
beralih ke layanan keuangan digital. Mengajak 
lebih banyak perempuan untuk berdagang dan 
melakukan pembayaran secara daring juga 
mungkin dilakukan jika mobilitas mereka terbatas, 
dan krusial untuk meminimalisir kesenjangan 
teknologi berbasis gender. Penyedia layanan 
keuangan maupun pemerintah bisa juga mem-
fasilitasi layanan pendaftaran akun dengan 
fitur e-KYC atau meningkatkan jumlah agen bank 
perempuan, yang terbukti dapat memfasilitasi 
akses keuangan di daerah terpencil.

  3 Mengurangi dampak dari beban para 
perawat perempuan yang tidak dibayar: 
Perempuan merawat anak kecil, orang tua dan 
orang sakit dan tidak dibayar. Baik sebelum maupun 
saat pandemi, perempuan dua sampai 10 kali lebih 
mungkin bekerja tak dibayar ketimbang laki-laki. 
Ini memberatkan beban ekonomi perempuan. 
Ketika suami atau anggota keluarganya sakit, 
perempuan sering mengorbankan penghasilan 
mereka untuk merawat, dan akhirnya mereka 
jugalah yang rentan terpapar virus Corona. 
Menutup biaya pengobatan dari sakit yang 
tak terduga adalah salah satu dari sejumlah 
alasan yang kerap setemui saat perempuan 
mendekapitalisasi atau melikuidasi usahanya, 
sebelum mereka menghabiskan tabungannya 
dan pada akhirnya terjerat oleh kemi-
skinan. Lebih jauh, antisipasi biaya-biaya 
tersebut menghalangi perempuan merawat 
diri  mereka  sendiri  jika  mereka  sakit.
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Rekomendasi: Sektor keuangan bisa melengkapi 
perlindungan saat perempuan, anak atau anggota 
keluarga sakit dan membangun sistem kesehatan 
yang mumpuni dengan menawarkan asuransi 
mikro yang dibuat khusus untuk perempuan.  Sejak 
2010, Women’s World Banking telah mem-
perluas akses asuransi mikro terhadap lebih 
dari 1 juta wanita di Yordania, Mesir, Maroko, 
dan Uganda untuk menambah pendapatan yang 
hilang dari keadaan yang tidak diinginkan.

  4 Mendorong kebermanfaatan penuh 
dari rekening G2P untuk kesehatan keuangan: 
Ketidakpastian ekonomi telah menjadi situasi 
yang biasa saat ini, bantuan-bantuan sosial (bansos) 
digelontorkan untuk membantu meringankan 
beban ekonomi dan memungkinkan masyarakat 
menetap di rumah. Sekitar 100 juta orang di dunia 
telah menerima bantuan pemerintah, yang sebagian
besar penerimanya adalah perempuan. Karena 
bansos, semakin banyak perempuan yang punya 
rekening di bank. Sayangnya, bukanlah sesuatu 
yang baru bahwa mayoritas penerima bantuan ini 
tidak tahu cara menggunakan akun mereka 
selain tarik tunai.

Rekomendasi: Meski program bantuan sudah 
banyak yang menargetkan perempuan, perempuan 
harus tahu cara memaksimalkan penggunaan 
rekening mereka melalui program digitalisasi 
bansos. Harapannya, perempuan bisa memenuhi 
kebutuhan perempuan seperti mengirim uang 
ke sanak saudara, melakukan pembayaran 
digital dan menerima pembayaran barang dan 
jasa yang dijual secara daring.

  5 Melakukan pengumpulan data yang 
terpilah berdasarkan jenis kelamin, serta rutin 
perbarui data untuk memberikan informasi 
tekrini tentang kebijakan dan produk: Upaya ini 
penting untuk membantu mempersiapkan krisis 
yang kemungkinan terjadi di masa depan. Bisa 
dimulai dengan mengumpulkan, menganalisa, 
dan menyajikan data yang dipilah berdasarkan 
gender dan karakteristik sosial ekonomi lainnya. 
Pengumpulan data secara jarak jauh cukup 
menjanjikan di tengah pembatasan jarak seperti 
saat ini.

Rekomendasi: Investasi yang berkelanjutan 
dibutuhkan dalam kelengkapan data individu 
untuk menunjang pembuatan kebijakan inklusi 
keuangan karena; Pertama, pemerintah dan swasta 
bisa menggunakan data ini untuk menganalisis 
dan mengindentifikasi kesenjangan antara laki-
laki dan perempuan agar bisa membuat layanan yang 
sesuai dengan isu yang ada. Kedua, pengumpulan 
data tersebut juga harus meliputi kepemilikan 
akun, ponsel, dan usaha agar bisa mengetahui 
tingkat privasi dan kontrol perempuan terhadap 
ponsel. Ketiga, dengan semakin banyaknya 
perempuan yang memiliki akun di lembaga 
keuangan karena program bansos, jenis akun 
perlu didata agar kegunaan dan kualitas akun 
tersebut dapat dinilai. Akhirnya, kapanpun 
memungkinkan, mengukur relevansi program 
pemberdayaan ekonomi perempuan dengan 
inklusi keuangan dengan metode pengukuran 
yang tervalidasi.

Kemampuan untuk bertahan adalah kunci untuk 
bisa pulih dengan cepat dari goncangan. 
Bagi perempuan yang mengalami represif, 
berpenghasilan rendah, kekerasan dalam rumah 
tangga, dan pekerjaan yang tidak menentu akan 
butuh waktu dan usaha yang lebih utnuk bisa 
pulih. Seringkali ketahanan perempuan bisa 
dilihat dari kebebasan finansialnya. Jika 
perempuan punya kendali atas keuangannya, 
akses terhadap tabungan, asuransi, jaminan 
dan bisa mengambil keputusannya sendiri dan 
keluarganya, ketahanan bisa lebih cepat diraih.

Mengapa butuh insiden yang besar seperti 
wabah COVID-19 ini untuk menyoroti 
kesenjangan? Saat dunia berusaha untuk 
mengendalikan dan meminimalisir wabah ini, 
kita harus menerima fakta bahwa kemampuan kita 
untuk menghadapi dan mengontrol diri di tengah 
pandemi ini akan jauh lebih besar jika dunia 
lebih adil. Memperluas akses perempuan ke layanan 
keuangan akan menjadi langkah utama dalam 
mengatasi krisis dan membangun dunia yang lebih
setara.

20 April 2020
Penulis : Mary Ellen Iskenderian, Presiden & 
CEO Women’s World Banking
Penerjemah : Rizki Nadia Putri
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Sekarang ini, semua orang merasakan langsung 
dampak dari wabah COVID-19. Kegiatan di luar 
rumah seperti bekerja, bersekolah sampai 

akses ke layanan publik seketika terhenti untuk 
hampir sebagian orang. Jika berkaca dari wabah 
sebelumnya seperti HIV-AIDS, SARS, H1N1, dan 
Ebola, kelompok-kelompok paling rentan – baik 
itu negara, kelompok masyarakat, rumah tangga 
maupun individu – seringkali menanggung beban 
yang sangat berat. Perempuan adalah salah satunya.

Kesenjangan gender bukanlah hal yang baru dalam 
lingkungan kita. Nyatanya, kesenjangan gender 
bisa melebar selama dan sesudah pandemi. Akses 
permodalan, pemberdayaan ekonomi, hak dan 
kekuatan berpendapat pada perempuan yang sudah 
dibangun bertahun-tahun, akan sirna. Untuk 
merumuskan kebijakan netral gender, pent-
ing untuk memahami bagaimana COVID-19 
dan krisis ekonomi yang mengikuti dapat 
mempengaruhi hasil dari keseteraan gender 
seperti diilustrasikan dalam grafik di bawah ini.

Virus Corona
Tak Pandang Gender 

Seharusnya 
Kita Juga

Tiga area kerja strategi Gender Bank Dunia. Sumber: Bank Dunia
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Coba renungkan dampak ekonomi dari COVID-19, 
khususnya laki-laki dan perempuan yang bekerja di 
berbagai industri. Banyak perempuan yang bekerja 
di sektor pekerjaan bidang jasa terpukul dengan 
krisis ini, seperti resepsionis, asisten rumah tangga, 
pramugari, pelayan restoran, penata rias dan lain-
lain. Namun, tidak sedikit pula perempuan yang 
bekerja di sektor manufaktur, seperti Bangladesh 
yang setengah penduduk perempuannya bekerja 
di industri tekstil dan pabrik pakaian siap pakai. 
Karena pandemi saat ini, jutaan pekerja tekstil, 
yang mayoritas perempuan, sudah dirumahkan 
tanpa bayaran.

Di samping itu, perempuan yang bekerja di sektor 
infomal, khususnya di negara-negara berpenghasilan 
rendah, tidak memiliki jaminan sosial seperti 
asuransi tunakarya. Penting untuk perempuan 
memiliki jaminan sosial agar bisa menyokong 
pendapatan untuk keluarganya, terlebih bila figur 
laki-laki di keluarganya tidak mampu lagi untuk 
memberi nafkah. 

Ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan 
juga ditemukan dalam rumah tangga. Sebelum 
wabah COVID-19 hadir, perempuan menurut 
kodratnya di masyarakat harus bertanggung jawab 
terhadap rumah tangga dan menjaga rumah tangga. 
Di saat seperti ini, besar kemungkinan perempuan 
juga harus memikul beban yang lebih berat untuk 
mengurus hal-hal lain yang disebabkan oleh 
penutupan sekolah, karantina orang tua dan 
banyaknya anggota keluarga yang jatuh sakit. 
Akibatnya, perempuan sangat berpotensi untuk 
meninggalkan pekerjaannya, terutama bagi 
mereka yang tidak bisa bekerja jarak jauh.

Dari sisi kesehatan, dampak COVID-19 dapat mem-
pengaruhi kapasitas laki-laki dan perempuan 
secara berbeda. Saat ini banyak dilaporkan bahwa 
laki-laki punya resiko meninggal lebih tinggi 
akibat COVID-19 bila dibandingkan perempuan. 
Belum diketahui pasti sebabnya, tetapi bukti 
menunjukkan bahwa faktor biologis dan faktor 
perilaku berperan penting. Meskipun ini adalah 
masalah yang cukup serius bagi laki-laki, bukan 
berarti perempuan tidak rentan terhadap virus ini.

Karena perannya sebagai perawat di dalam dan luar 
rumah, resiko terpaparnya perempuan terhadap 

wabah COVID-19 sangat besar. Sebanyak 88% 
perawat pribadi dan 69% tenaga medis adalah 
perempuan. Sebagai garda terdepan, bekerja dari 
rumah tentu bukanlah pilihan. Di Spanyol, misalnya, 
jumlah perawat yang terinfeksi didominasi oleh 
perempuan, yaitu sebesar 71,8%. Sementara 
laki-laki hanya 28,2%.

Adanya pergeseran dari sumber daya publik ke 
kedaruratan kesehatan masyarakat juga dapat 
menimbulkan resiko terhadap layanan kesehatan 
untuk perempuan dan ibu. Kondisi seperti saat 
ini membuat sumber daya sistem kesehatan 
sangat terbatas. Saat Ebola dan SARS mewabah, 
angka kematian ibu menukik tajam karena berku-
rangnya akses mereka ke layanan kesehatan 
dan karena ketakutan akan penularan di tempat 
bersalin. Di samping kekhawatiran itu, terbatasnya 
layanan kesehatan reproduksi juga diprediksi bisa 
meningkatkan kehamilan yang tidak terencana, 
terutama di kalangan perempuan usia remaja.

Terakhir, kekuatan perempuan kemungkinan akan 
menurun. Budaya patriarki, ketidakpastian ekonomi 
dan stres yang diakibatkan wabah ini memicu adanya 
kekerasan terhadap perempuan. Hal ini telah 
mendesak Sekretaris Jendral PBB untuk membuat 
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap 
perempuan sebagai rencana respon nasional 
(seperti ketersediaan tempat perlindungan, 
membangun sistem kewaspadaan dengan apoteker 
dan pedagang grosir, dan memastikan bahwa 
sistem peradilan terus diberlakukan agar bisa 
menuntut  para  pelaku  kekerasan).

Oleh karena itu, kebijakan yang kita buat perlu 
didasarkan dengan fakta lapangan mengidentifikasi 
resiko yang sudah ada, membuat data tentang 
dampak COVID-19 terhadap gender, dan memastikan 
bahwa kebijakan dan intervensi bisa menjawab
masalah laki-laki dan perempuan secara tepat. 
Virus ini tidak memandang gender apapun, 
responnya pun harusnya juga tidak.

20 April 2020
Penulis: Caren Grown & Carolina Sánchez-Páramo
Penerjemah: Rizki Nadia Putri
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Bila dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

definisi dari kata “Pahlawan” adalah orang yang 

menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam 

membela kebenaran. Di masa pandemi saat ini, tentu kita 

butuh ribuan bahkan jutaan orang untuk menjadi Pahlawan, 

baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi. Namun saya 

hanya membahasnya dari sisi ekonomi saja. Lalu, siapa yang 

kita harapkan untuk Menjadi Pahlawan Ekonomi Disaat 

Pandemi?

Sebelum menjawab pertanyaan “berat” diatas saya mau 

ceritakan terlebih dahulu pengalaman saya. Disaat pandemi 

Covid-19 mulai masif terjadi di Indonesia kira-kira di minggu 

kedua bulan maret, situasi dan kondisi ekonomi saat itu 

mulai tak menentu. IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) 

sempat jeblok ke level terendah sejak 2016, pasar modal 

mulai gak karuan dan imbasnya investasi saya di reksadana 

nilainya menjadi minus. Saat itu, saya mulai menduga-duga 

kalau sistem stabilitas keuangan nasional kita dalam kondisi 

yang tidak baik.

Dugaan “dangkal” saya semakin kuat dikala beredar 

informasi di grup WA yang saya juga tidak tahu pasti itu 

bersumber dari mana. Saya coba jabarkan informasinya. 

Informasi pertama yang beredar yakni kalau kita harus 

menarik atau menyimpan uang tunai dalam jumlah yang 

banyak (Rush Money) alasannya karena Bank tidak 

beroperasi selama pandemi sehinggga uang dimesin-mesin 

ATM tidak tersedia. Informasi yang kedua kita harus 

membeli bahan pokok (makanan, minuman dan obat-

obatan) dalam jumlah yang sangat banyak karena kota-kota 

besar Indonesia akan di lockdown. 

Kedua informasi diatas secara psikologis mempengaruhi 

pikiran saya, namun saya mencoba membaca secara 

serius portal berita Kompas. Saya mulai amati pemberitaan 

dibidang ekonominya, ternyata tidak sesuai dengan 

informasi yang beredar di grup WA tadi. Maka saya 

simpulkan informasi di grup WA tersebut adalah berita 

‘HOAX”. Akhirnya saya mulai kembali untuk berpikir rasional 

dan mengikuti perkembangan pemberitaan dari portal 

berita Kompas dan juga mengikuti perkembangan informasi 

ekonomi dari laman situs Bank Indonesia dan Otoritas Jasa 

Keuangan.

Katakan Tidak Pada Rush Money

Meskipun situasi dan kondisi ekonomi disaat pandemi 

sekarang penuh dengan ketidakpastian, namun saya rasa 

kita tidak perlu untuk menarik uang tunai dalam jumlah 

yang banyak. Perlu diketahui bahwa dampak dari rush 

money bagi ekonomi adalah akan terganggunya likuditas 

perbankan dan tidak menutup kemungkinan hal ini bisa 

memicu terjadinya resesi. 

Menjadi Pahlawan Ekonomi di Masa Pandemi
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Oleh: Demson Natanael Sihaloho, Credit Risk Manager, Argapro.id (Fintech P2P Lending)
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Di masa pandemi saat ini justru lebih aman dan nyaman 

bertransaksi secara digital (cashless) dan membuat kita 

terhindar dari covid-19 yang amat berbahaya itu. Menurut 

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), kondisi ekonomi 

Indonesia masih terkendali, namun tim KSSK tetap 

mewaspadai dan mengantisipasi terjadinya segala 

kemungkinan. Jadi, tariklah uang tunai dari rekening 

secukupnya sesuai kebutuhan dan upayakan bertransaksi 

secara cashless.

Hindari Panic Buying dan Panic Selling

Kepanikan wajar terjadi ditengah pandemi saat ini. 

Namun kita harus tetap berpikir rasional sebelum membuat 

keputusan. Sempat terjadi dimasyarakat membeli dengan 

memborong bahan-bahan makanan dalam jumlah banyak 

(panic buying), bahkan petugas supermarket sampai 

kewalahan melayaninya. Ternyata masyarakat memborong 

bahan makanan karena timbul kekhawatiran jika stok 

makanan tidak cukup karena isu lockdown yang tidak jelas 

sumbernya. 

Panic Buying seperti ini justru memperparah kondisi 

ekonomi nasional, dampaknya akan terjadi kelangkaan 

barang dan kenaikan harga barang karena tingginya 

permintaan. Tidak hanya berdampak kepada ekonomi 

nasional saja, namun juga berdampak terhadap ekonomi 

keluarga/rumah tangga, karena alokasi penggunaan uang 

sepenuhnya ditujukan untuk membeli bahan makanan, 

padahal suatu keluarga/rumah tangga perlu berhemat dan 

memperbesar anggaran dana darurat ditengah 

ketidakpastian saat ini. 

Panic Buying bisa memicu terjadinya Panic Selling, karena 

uang tidak cukup untuk memborong bahan makanan, maka 

mulai menjual aset-aset yang dimiliki demi membeli bahan 

makanan dalam jumlah yang sangat banyak. Padahal 

Pemerintah sudah sangat jelas mengatakan bahwa stok 

makanan nasional sangat cukup dan tidak ada pembatasan 

produksi dan distribusi bagi industri yang bergerak di bidang 

pangan. 

Konsisten Menabung dan Berinvestasi

Dalam kondisi yang penuh dengan ketidakpastian ini 

sebaiknya konsisten untuk tetap menabung karena sangat 

bermanfaat dalam meningkatkan anggaran dana darurat 

kita. Selain itu manfaatkan berinvestasi di sektor keuangan, 

seperti membeli produk saham, reksadana, obligasi dsb. 

Meskipun pasar sedang lesu saat ini, namun inilah 

kesempatan kita membeli produk investasi karena harganya 

saat ini relatif lebih murah. Analoginya sederhannya begini,

beli disaat harga murah (ekonomi kurang baik) dan jual 

disaat harga mahal (ekonomi baik), maka dikemudian hari 

kita akan memperoleh marjin keuntungan. 

Disaat investasi reksadana saya kinerjanya sedang jeblok 

alias minus saat ini, saya memilih untuk tidak melepasnya 

atau menjualnya, bahkan saya memilih untuk stay invested 

secara konsisten.

Kesimpulan

Di masa pandemi covid-19 saat ini prilaku cerdas 

masyarakat kita sangat menentukan kondisi ekonomi negara 

kita. Menurut saya berprilaku cerdas dari sisi ekonomi 

disaat pandemi dapat kita jalankan dengan tidak melakukan 

tindakan rush money, tidak panic buying dan selling serta 

konsisten menabung dan berinvestasi diproduk keuangan 

dalam negeri. Apabila hal ini dijalankan secara serius dan 

konsisten oleh masyarakat kita, saya yakin stabilitas sistem 

keuangan akan aman terkendali dan makroprudensial aman 

terjaga.

Pahlawan Ekonomi bukan hanya Pemerintah, Bankir, Pengu-

saha atau segelintir orang saja, melainkan masyarakat yang 
berprilaku cerdas ditengah pandemi juga merupakan Pahl-
awan Ekonomi. Jadi kita wajib berharap dan berjiwa besar 

kalau diri sendirilah yang harus menjadi Pahlawan Ekonomi. 

Menjadi Pahlawan Ekonomi di Masa Pandemi tidak hanya 

turut serta membantu kestabilan ekonomi nasional, namun 

ekonomi individu dan keluarga juga pasti sangat terbantu. 

Semoga.
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