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Penambahan
kasus baru

6,000 – 13,000

Penambahan
kasus baru

3,000 – 4,000

Survei 1
September 2020

Survei 2
Juni 2021

Mobility Indonesia

Tanda-tanda gelombang kedua yang ditandai oleh kenaikan tajam COVID-19 di Indonesia sudah mulai terjadi pada 

bulan Juni 2021, dan mencapai puncaknya pada minggu kedua Juli 2021 setelah pemerintah Indonesia menerapkan 

PPKM Darurat yang mengetatkan mobilitas penduduk Indonesia, khususnya di Jawa-Bali.

Sumber: Google MobilitySumber: Satgas Penanganan Covid-19

BACKGROUND
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50%

Gender

15,6% 30,5% 53,9%

Usia

26,2% 73,8%

Gen - X
(1965-1980)

Millennials
(1981-2000)

50%

Pria WanitaASN, Pegawai
BUMN & Swasta

46,0%

Pengusaha/ 
Wiraswasta

26,5% 

Ibu Rumah
Tangga

13,5%

Lainnya

14,0% 

Status Sosial Ekonomi
Pekerjaan

RESPONDENT PROFILE
Riset ini dilakukan pada 8-18 Juni 2021 terhadap 532 responden yang mayoritas Generasi Millennial, bekerja sebagai 

Karyawan Swasta/BUMN dan merupakan kelompok kelas menengah. Survei dilakukan di 7 kota besar yaitu 

Jabodetabek, Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, Makasar, dan Balikpapan. 

Sumber: Inventure-Alvara, 
Indonesia Industry Outlook 2nd Semester, 2021.
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10,0

41,5

24,4 24,1

Pertengahan 2021 Akhir 2021 Pertengahan 2022 Setelah 2022

16,5 

43,0 

22,3 
18,2 

KONDISI KEUANGAN KEMBALI NORMAL [%]

N=532

51,5% 48,5%

PREDIKSI PANDEMI COVID-19 BERAKHIR [%]

Pertengahan 2021 Akhir 2021 Pertengahan 2022 Setelah 2022

59,5% 40,5%

Setelah Indonesia melewati gelombang pertama COVID-19 

pada bulan Maret 2021, optimisme masyarakat terhadap 

prospek perekonomian cukup tinggi. 

Terbukti sebanyak 59,5% responden merasa yakin 

ekonomi Indonesia akan pulih pada tahun 2021.  Demikian 

pula terkait selesainya pandemi, sebanyak 51,5% 

responden yakin pandemi bakal berakhir pada tahun 2021.

CONSUMER OPTIMISM:

WILL PANDEMIC END IN 2021?

Ques�on
1 Menurut Anda, kapan pandemi COVID-19 akan berakhir di Indonesia?
2 Menurut Anda, kapan kondisi keuangan Anda dan keluarga akan membaik/kembali normal seper� sebelum pandemi? 

Sumber: Inventure-Alvara, 
Indonesia Industry Outlook 2nd Semester, 2021.
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10,0

41,5

24,4 24,1

Pertengahan 2021 Akhir 2021 Pertengahan 2022 Setelah 2022

PREDIKSI PANDEMI COVID-19 BERAKHIR [%]

N=532

Hasil Survei Juni 2021

65,3

19,7
8,4 6,5

Akhir tahun 2020 Pertengahan 2021 Akhir 2021 Setelah 2021

16,5

43,0

22,3 18,2

Pertengahan 2021 Akhir 2021 Pertengahan 2022 Setelah 2022

KONDISI KEUANGAN KEMBALI NORMAL [%]

60,5

19,3 9,6 10,7

Akhir tahun 2020 Pertengahan 2021 Akhir 2021 Setelah 2021
N=629

Hasil Survei Juni 2021

Hasil Survei September 2020 Hasil Survei September 2020

Bila kita bandingkan hasilnya, terlihat bahwa 

di kedua survei tersebut konsumen Indonesia 

sangat optimis dengan prospek pemulihan 

ekonomi. 

Sebelumnya kami melakukan survei di bulan 

September 2020 mengenai kepercayaan 

konsumen Indonesia dengan meminta 

pendapat responden mengenai kapan 

pandemi bakal berlalu. 

Hanya saja kami melihat, di survei yang kedua 

di bulan Juni 2021, konsumen lebih realistik 

dalam melihat keadaan. Hal ini wajar 

mengingat mereka semakin “berpengalaman” 

dalam menjalani krisis pandemi. 

CONSUMERS ARE GETTING CONFIDENT: MORE EXPERIENCED, MORE REALISTIC

Ques�on
1 Menurut Anda, kapan pandemi COVID-19 akan berakhir di Indonesia? (2020 & 2021)
2 Menurut Anda, kapan kondisi keuangan Anda dan keluarga akan membaik/kembali normal seper� sebelum pandemi? (2020 & 2021) 

Sumber: Inventure-Alvara, 
Indonesia Industry Outlook 2nd Semester, 2021.
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VAKSIN COVID-19 [%]

Belum, saya bersedia divaksin

Sudah

Belum, namun saya masih ragu
untuk divaksin

Tidak mau/bersedia divaksin 

32,1

31

26,7

10,2

N=532

63.2% OF INDONESIA CONSUMER ARE WILLING TO BE VACCINATED

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Inventure-Alvara, 63,2% 

responden menerima kehadiran vaksin secara positif dimana 31% 

diantara telah mendapatkan vaksin. 

Dengan tercapainya, herd immunity akan semakin mendorong 

masyarakat beraktivitas lebih leluasa di luar rumah sehingga 

mampu menggerakkan roda bisnis untuk pemulihan ekonomi 

masyarakat Indonesia.

Alasan konsumen Indonesia optimis situasi mulai membaik salah 

satunya didorong oleh program vaksinasi massal yang dilakukan 

pemerintah. 

Kombinasi antara partisipasi masyarakat dan upaya program 

vaksinasi massal dari pemerintah yang semakin progresif 

ditujukan untuk mencapai herd immunity (kekebalan imunitas). 
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CONSUMERS ARE GETTING CONFIDENT: 

VACCINE IS TRULY A GAME-CHANGER

Meskipun merasa cemas melihat 

perkembangan kasus COVID-19 

gelombang kedua di awal dan 

pertengahan Juni 2021, kehadiran 

vaksin telah membuat masyarakat 

yakin dan merasa lebih aman untuk 

beraktifitas di luar rumah.

Keyakinan ini terutama terlihat untuk 

aktivitas umum seperti bekerja di 

kantor, bersekolah, dan berbelanja di 

pasar tradisional, yang mendapatkan 

persetujuan tinggi dari responden 

yaitu sekitar 70-80%.  

  

  

  

  

  

TINGKAT KONFIDEN MASYARAKAT BERAKTIVITAS DI LUAR RUMAH [%]

Berbelanja di pasar tradisional

Bekerja dikantor secara tatap muka

Sekolah tatap muka

Menonton film di bioskop

Berpergian menggunakan transportasi 
udara (pesawat)

Menginap di hotel

Setelah saya divaksin, saya �dak ragu lagi 
untukmembuat agenda ru�n liburan ke 

luar kota sebulan sekali
N=532

Ques�on
1 Melihat kondisi yang terjadi di India saat ini dan vaksin yang telah terdistribusi, berikanlah penilaian Anda untuk pertanyaan berikut dengan skala 1-6 
(Sangat Tidak Setuju Sekali; Sangat Tidak Setuju; Tidak Setuju; Setuju; Sangat Setuju; Sangat Setuju Sekali)

81

74

67

50

49

47

41

Sumber: Inventure-Alvara, 
Indonesia Industry Outlook 2nd Semester, 2021.
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50,2

13,0

65,0
52,1

45,1

49,1

29,3
42,7

4,7

38,0

5,6 5,3

Kondisi
pendapatan

Kondisi
pengeluaran

Kondisi tabungan Kondisi investasi

Turun/ berkurang Sama saja Naik/ meningkat

50,2

45,1

13,0

49,1

38,0

65,0

29,3

4,7 5,6 5,3

52,1

42,7

FINANCIAL CONDITION: 
LESS INCOME, LESS SAVING

KONDISI KEUANGAN [%]

Dari sisi tabungan, 65,0% responden merasa mengalami penurunan. 

Sementara dari sisi investasi 52,1% responden merasakan penurunan.

Kami menanyakan pendapat responden mengenai kondisi keuangan 

mereka saat ini: apakah membaik, sama saja, atau memburuk. 

Kondisi keuangan itu mengacu kepada empat pilar keuangan keluarga 

yaitu: pendapatan, pengeluaran, tabungan, dan investasi. 

Hasilnya, dari sisi pendapatan sebanyak 50,2% responden merasa 

mengalami penurunan. Sedangkan dari sisi pengeluaran, 49,1% 

responden merasakan sama saja.  

Ques�on
1 Bagaimana pendapatan Anda dan keluarga selama masa pandemi COVID-19?
2 Bagaimana kondisi pengeluaran Anda dan keluarga selama masa pandemi COVID-19?
3 Bagaimana kondisi investasi Anda dan keluarga selama masa pandemi COVID-19 ini?
4 Bagaimana kondisi tabungan (saving) Anda dan keluarga selama masa pandemi COVID-19?

Sumber: Inventure-Alvara, 
Indonesia Industry Outlook 2nd Semester, 2021.
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Sep-20 Jun-21 Sep-20 Jun-21 Sep-20 Jun-21 Sep-20 Jun-21

KONDISI PENDAPATAN KONDISI PENGELUARAN KONDISI TABUNGAN

78,4%

18,9%

2,7% 4,7% 1,4% 5,6% 1,6% 5,3%

50,2%

45,1%

24,5%

30,0%

45,5%

13,0%

49,0%

38,0%

66,8% 65,0%

31,8% 29,4%

56,8%

41,7%

52,1%

42,7%

KONDISI INVESTASI

Naik/meningkat

Sama Saja

Turun/berkurang

Ques�on
1 Bagaimana pendapatan Anda dan keluarga selama masa pandemi COVID-19? (2020 & 2021)
2 Bagaimana kondisi pengeluaran Anda dan keluarga selama masa pandemi COVID-19? (2020 & 2021)
3 Bagaimana kondisi investasi Anda dan keluarga selama masa pandemi COVID-19 ini? (2020 & 2021)
4 Bagaimana kondisi tabungan (saving) Anda dan keluarga selama masa pandemi COVID-19? (2020 & 2021)

FINANCIAL CONDITION:

SIGN FOR RECOVERY?
Sedangkan dari sisi tabungan dan investasi kita melihat tak terjadi 

perubahan yang signifikan antara hasil survei September 2020 dan 

Juni 2021 

Dari sisi pengeluaran, kondisi Juni 2021 dirasa lebih baik karena 

responden yang merasakan penurunan pendapatan mengalami 

penurunan dibandingkan September 2020. Dengan hasil ini maka 

terlihat bahwa mereka merasa kondisinya mulai membaik. 

Kami mengajukan pertanyaan yang sama pada survei sebelumnya pada 

bulan September 2020. Kalau kita bandingkan hasil dari kedua survei 

tersebut, kita akan mendapatkan temuan menarik sebagai berikut. 

Sumber: Inventure-Alvara, 
Indonesia Industry Outlook 2nd Semester, 2021.
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BANKING & FINANCE

WELCOME, DIGITAL BANKING
GOODBYE, BRANCHES AND ATMS

Pandemi telah mempercepat adopsi digital banking di kalangan 

konsumen. Layanan perbankan digital menjadi pilihan yang semakin 

menarik karena risiko penularan COVID-19 bisa diminimalisir. 

Sebaliknya konsumen semakin tidak tertarik bertransaksi di kantor 

cabang dan di ATM. 

Perbankan harus berpacu dengan waktu untuk segera memberikan 

layanan digital dengan fitur yang lengkap jika tidak ingin ditinggalkan 

oleh nasabahnya. Welcome to the era of digital banking.

Temuan riset Inventure-Alvara menunjukkan bahwa 81,2% responden 

memilih layanan aplikasi digital banking dibanding datang ke ATM. 

Dan 57,3% makin tidak tertarik datang ke kantor cabang. 

81,2% 18,8%

Setuju Tidak Setuju

LEBIH MEMILIH LAYANAN 
DIGITAL BANKING

Q: Setelah saya divaksin, saya tetap 
memilih layanan aplikasi digital banking 
dibanding ke ATM untuk kebutuhan 
transaksi harian. 

57,3%

42,7%

Setuju Tidak Setuju

SEMAKIN TIDAK TERTARIK 
DATANG KE CABANG

Q: Dengan adanya perkembangan aplikasi
digital banking, saya semakin �dak tertarik
untuk datang kantor cabang.

Sumber: Inventure-Alvara, 
Indonesia Industry Outlook 2nd Semester, 2021.
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BANKING & FINANCE

THE FALL OF CARD-BASED 

TRANSACTIONS 

Temuan ini memperkuat riset kami sebelumnya pada bulan September 

2020 yang menunjukkan bahwa konsumen semakin jarang melakukan 

transaksi dengan menggunakan kartu kredit maupun kartu debit.

Pertumbuhan transaksi berbasis aplikasi digital, menggerus transaksi 

berbasis kartu (card-based transaction). Hal ini beralasan mengingat 

contactless transaction dengan menggunakan aplikasi dinilai lebih aman 

di masa pandemi karena mengurangi risiko penularan COVID-19. 

Dengan maraknya teknologi contactless payment seperti QR code, 50,9% 

responden menyatakan tidak tertarik dengan produk berbasis kartu.

50,9%

49,1%

Setuju Tidak Setuju

TRANSAKSI BERBASIS KARTU VS NIR-KONTAK [%] 

Q: Dengan maraknya teknologi contactless 
payment (QR Code, dll), saya semakin �dak 
tertarik dengan produk berbasis kartu (kartu 
debit & kredit).

Juni 2021 September 2020

Kartu Kredit

Lebih Jarang Sama Saja Lebih Sering

N= 629

Kartu Debit

50

33

17

37

37

26

Sumber: Inventure-Alvara, 
Indonesia Industry Outlook 2nd Semester, 2021.
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BANKING & FINANCE THE NEW RULES OF DIGITAL BANKING: 

COMPLETENESS + INTEGRATION

15

65,8%

34,2%

Optimisme masyarakat nampak dari tren kenaikan transaksi investasi di 

Indonesia. Menurut Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesi (BEI), 

Riset yang dilakukan Inventure-Alvara pada Juni 2021 menunjukkan, 65.8% 

responden setuju bahwa fitur pembelian produk investasi (Reksadana, Obligasi, 

Saham, dll) perlu tersedia dalam aplikasi digital banking.

Di tengah kompetisi yang semakin sengit, para pemain digital banking perlu 

“mawas diri & peka”. Memahami perubahan perilaku konsumen untuk 

menentukan value proposition yang unik dan sesuai kebutuhan konsumen. 

Kedepannya digital banking tidak hanya akan bersaing untuk merebut hati 

konsumen dengan kelengkapan fitur saja (completeness) namun juga 

terintegrasi dengan fitur perbankan lainnya.

I Gede Nyoman Yetna, sampai Maret 2021 ini jumlah investor ritel tumbuh 25% 

lebih menjadi 4.9 juta orang dibandingkan akhir tahun 2020.

Perilaku konsumen yang mulai “melek” dengan investasi bisa menjadi value 

proposition menarik yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku di sektor digital 

banking. Sekaligus menjadi pembeda dari fitur digital banking lainnya yang saat 

ini masih berfokus pada cash management dan saving. 

Sumber: www.bareksa.com

LAYANAN PEMBELIAN PRODUK INVESTASI
(REKSADANA, OBLIGASI, SAHAM, DLL)

N= 532

Sumber: Inventure-Alvara, 
Indonesia Industry Outlook 2nd Semester, 2021.

Setuju Tidak Setuju

Q: Fitur pembelian produk investasi (reksa dana, obligasi, 
saham) harus tersedia di aplikasi digital banking.
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GOOGLE TREND: 
LENDING IS THE NEW INCOME

Data Google Trend dari bulan Juni – Juli 2021 menunjukkan, 

pencarian kata kunci pinjaman jauh diatas kata kunci tabungan & 

investasi.

Terjadi juga lonjakan kata kunci terkait pinjaman 1 bulan terakhir. 

Mulai dari: pinjaman online, pinjaman online terpercaya, sampai 

pinjaman pasti cair.

Banyak pegawai swasta, buruh pabrik, dan pekerja sektor non-

esensial lainnya dipecat atau hanya memperoleh upah separuh 

gaji selama pandemi ini. Kesulitan ekonomi diperparah dengan 

dampak PPKM. mendorong masyarakat yang tidak punya pilihan 

lagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terpaksa harus 

meminjam uang baik via bank maupun pinjaman online. 

Menghadapi krisis gelombang kedua pandemi COVID-19 membuat 

masyarakat khususnya mereka yang berada di kelas sosial 

menengah-bawah harus “terpuruk” lebih dalam.

Sumber: Google Trend, Juli 2021



PREFERENSI KONSUMEN 
UNTUK FITUR PENGINGAT 
TAGIHAN DI APLIKASI 
DIGITAL BANKING

N= 532

Sumber: Inventure-Alvara, 
Indonesia Industry Outlook 2nd Semester, 2021.

Setuju Tidak Setuju

82,7%

17,3%

BANKING & FINANCE
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PERSONALIZATION: THE FUTURE OF RETAIL BANKING

Hal ini menjadi insight menarik karena tidak hanya 

mengakomodasi kebutuhan milenial dan zilenial akan 

layanan financial planning namun juga menghadirkan 

layanan yang sifatnya personal.

Studi dari Deloitte pada November 2020 lalu mengenai 

“The future of retail banking” menunjukkan  behavioural 

recommendations merupakan salah satu strategi hyper-

personalisation imperative yang bisa dilakukan oleh para 

digital bank untuk menciptakan value bagi konsumen. 

Kompetisi digital banking di Indonesia saat ini memasuki 

era yang “sengit”. Pemain incumbent seperti BRI, BCA, 

Bank Mandiri berhadapan langsung dengan para pemain 

neo bank seperti Bank Jago dan Line Bank yang meskipun 

masih baru namun memiliki ekosistem perbankan digital 

yang matang. 

Berdasarkan riset Inventure-Alvara pada Juni 2021, 

sebanyak 82.7% responden menganggap fitur pengingat 

tagihan harus tersedia dalam aplikasi digital banking. 

Value ini bisa misalnya dihadirkan melalui layanan 

pengingat tagihan yang memberikan kemudahan bagi 

nasabah untuk mencatat jadwal pembayaran hingga 

pengelolaan dana simpanan. Seperti misalnya layanan 

yang dihadirkan oleh Jenius & Bank Jago yang memiliki 

fitur payment reminder, asset management dan jadwal 

pembayaran rutin. Untuk memenangkan persaingan, para 

pemain digital banking perlu berlomba-lomba 

menghadirkan aplikasi perbankan yang mengedepankan 

fitur hyper-personalization.

Q: Fitur pengingat tagihan harus tersedia 
di aplikasi digital banking.

Sumber: www2.deloi�e.com



ADAPTASI KONSUMER UNTUK FITUR 
LIVE CHAT CUSTOMER SERVICE

N= 532
Sumber: Inventure-Alvara, 

Indonesia Industry Outlook 2nd Semester, 2021.

Setuju Tidak Setuju

BANKING & FINANCE
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23,3%

76,7%

Adopsi digital selama pandemi semakin masif. Pengaruh 

digital kini tidak sekedar tools yang membuat 

masyarakat terhubung. Lebih dalam lagi, pengaruh 

digitalisasi akan menjadi key driver untuk semua sektor 

industri di masa pemulihan bisnis termasuk untuk sektor 

perbankan.

Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sekitar 

1.000 kantor cabang bank tutup sepanjang tahun 2020. 

Bank BNI pun per bulan Mei 2021 berencana akan 

menutup 96 kantor cabang dan akan fokus melayani 

nasabah ritel melalui aplikasi digital banking BNI.

Seiring dengan gencarnya kampanye digital banking dan 

masifnya aktivitas perbankan untuk mengedukasi 

nasabah mereka untuk beralih ke digital tentu 

berdampak pada preferensi layanan customer service. 

Kehadiran customer service fisik menjadi tidak relevan 

lagi karena masyarakat lebih nyaman bertransaksi dari 

rumah. Studi Inventure-Alvara pada Juni 2021, sebanyak 

76.7% responden setuju untuk menggunakan layanan 

customer service “live chat” berbasis chat maupun video. 

Perubahan perilaku konsumen ini bisa dimanfaatkan 

untuk melakukan transformasi dalam hal asset light. 

Dengan membangun sistem customer service berbasis 

digital, membuka kesempatan bagi bank untuk 

menghadirkan layanan customer service yang cepat dan 

tepat namun tetap dalam komposisi yang light.

NO MORE PHYSICAL CUSTOMER SERVICE!

Q: Layanan call center di masa post-vaksin 
yang paling nyaman digunakan. 

Sumber: www.cnnindonesia.com
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27,8%

72,2%

Sumber: www.google.com

ADAPTASI KONSUMEN 
UNTUK LAYANAN 
SOCIAL MEDIA CARE

N= 532

Sumber: Inventure-Alvara, 
Indonesia Industry Outlook 2nd Semester, 2021.

Setuju Tidak Setuju

Q: Layanan call center di masa post-vaksin 
yang paling nyaman digunakan. 

SOCIAL MEDIA AS 
A CUSTOMER SERVICE (SMaaCS)

Layanan social media care ini tak jarang ditujukan untuk membangun interaksi 

dua arah antara brand dan konsumen. Inilah yang kemudian melatarbelakangi 

brand berlomba-lomba untuk mendapatkan predikat social media terbaik. 

Misalnya dengan menghadirkan konten-konten yang menghibur. 

Sosial media seperti Instagram, Twitter, TikTok telah menjadi media 

mainstream. Bahkan, untuk mendapatkan informasi terkini, seringkali netizen 

lebih dahulu mendapatkan informasi dari socmed dibandingkan dari media massa. 

Beberapa official account brand dan lembaga pemerintah telah mencoba 

strategi ini untuk meningkatkan brand awareness dan engagement. Seperti 

@GrabID, @KemenPU @jadijago

Platform Twitter misalnya, kini banyak netizen yang lebih memilih melaporkan 

keluhan pelanggan melalui tweet karena bisa lebih cepat direspon. Didorong 

dengan adanya fenomena viral sehingga mau tidak mau memaksa perusahaan 

untuk menghadirkan layanan social media care yang responsif. Tujuannya 

selain memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi pelanggan juga untuk 

menjaga brand image.

Data riset Inventure-Alvara pada Juni 2021, mayoritas responden (72.2%) 

menganggap layanan customer service melalui official account di sosial media 

sangat penting. 

Terlebih di masa pandemi ini, interaksi masyarakat lebih sering berada di dunia 

maya dibandingkan dunia nyata. Menurut data Hootsuite di Januari 2021, 

Indonesia masuk kedalam 10 besar negara yang masyarakatnya memiliki daily 

time spent using social media paling lama, yaitu sekitar 3 jam 14 menit setiap 

harinya. Hal ini menjelaskan bahwa “absen” di social media telah menjadi 

rutinitas. 
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42,1%
57,9%

DATA PRIBADI UNTUK VERIFIKASI 
REKENING KEUANGAN

N= 532

Sumber: Inventure-Alvara, 
Indonesia Industry Outlook 2nd Semester, 2021.

Setuju Tidak Setuju

Q: Saya �dak mempermasalahkan data pribadi (upload 
foto KTP, selfie dengan foto KTP, biometrik) untuk verifikasi 
untuk pembukaan rekening di aplikasi fintech.

CUSTOMER 
CONFIDENCE 
IN DATA PRIVACY

Riset yang dilakukan Inventure-Alvara pada Juni 2021 memaparkan dari 57.9% responden ternyata tidak 

mempermasalahkan data pribadi mereka (KTP, foto selfie, dll) untuk dipakai saat verifikasi pembukaan rekening di 

aplikasi fintech. 

Namun dengan maraknya berita terkait data pribadi yang diperjualbelikan secara bebas di situs ilegal memunculkan 

respon dari masyarakat yang kemudian mempertanyakan bagaimana kesediaan masyarakat kedepannya untuk 

memberikan data pribadi untuk  aktivitas-aktivitas yang memerlukan verifikasi KTP? Sementara aktivitas-aktivitas 

yang vital saat ini memerlukan verifikasi online. Misalnya saja untuk layanan pemerintah dan transaksi perbankan.

Hampir semua perusahaan digital banking saat ini memanfaatkan fitur Know Your Customer (KYC) sebagai proses 

verifikasi nasabah mereka dalam membuka rekening bank ataupun melakukan transaksi tertentu secara online. 

Data ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia sudah cukup confident dengan proses keamanan data privacy 

yang digunakan perusahaan saat ini. Tentunya didukung dengan assurance dari pihak bank yang memberikan 

jaminan keamanan data dan diperkuat dengan reputasi bank yang baik. 

Ini akan menjadi sinyal bagi para perusahaan digital bank untuk semakin menguutilisasi proses perbankan mereka 

ke arah fully digital.



TELCO & MEDIA
INDUSTRY OUTLOOK



THE RISE OF
STREAMING

SERVICES
Dengan datangnya pandemi, on-demand streaming 

services seperti Netflix atau Disney+ semakin diminati 

dibandingkan layanan TV Kabel dan TV “free-to-air”. 

Sebanyak 66,4% responden lebih memilih layanan on-

demand streaming services karena berbagai keunggulan 

yang dimiliki seperti fleksibilitas waktu dalam menikmati 

konten.  

66,4%

33,6%

Setuju Tidak Setuju

LAYANAN ON DEMAND STREAMING  
SERVICE VS TV KABEL

Q: Saya lebih memilih on-demand streaming services 
seper� Neflix, Disney+, HBO Go, dan sejenisnya dibanding 
layanan TV kabel/TV “free-to-air”. 

Sumber: Inventure-Alvara, 
Indonesia Industry Outlook 2nd Semester, 2021.
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NEWS SUBSCRIPTION 

GETS MOMENTUM: 

THE IMPORTANCE OF 

HOAX BUSTER

Banyaknya berita Hoax membuat layanan berlangganan berita online 

premium seperti Kompas.com, IDN TIMES, Kumparan, atau Tech in 

Asia semakin diminati dibanding berita online gratis. Alasannya, 

karena kontennya lebih berkualitas, terpercaya, dan tanpa iklan.

Studi dari Inventure-Alvara, menemukan 62,6% responden setuju 

untuk lebih memilih berlangganan berita online premium dibanding 

berita online gratis. Hal ini mengindikasikan, konsumen semakin 

matang dalam mengonsumsi informasi dan berita.

62,6%

37,4%

Setuju Tidak Setuju

BERLANGGANAN BERITA 
ONLINE PREMIUM

Q: Saya lebih tertarik untuk berlangganan berita 
online premium (Kompas.com, IDN TIMES, Kumparan, 
Tech in Asia, dll), dibanding berita online gra�s karena 
konten yang lebih berkualitas dan tanpa iklan.

Sumber: Inventure-Alvara, 
Indonesia Industry Outlook 2nd Semester, 2021.
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34,8%
65,2%

MOBILE INTERNET VS 
FIXED BROADBAND (WIFI)

N= 532

Sumber: Inventure-Alvara, 
Indonesia Industry Outlook 2nd Semester, 2021.

Setuju Tidak Setuju

Q: Setelah saya divaksin, saya lebih memilih meningkatkan
paket internet smartphone untuk mendukung mobilitas
dibanding fixed broadband (Wifi).

THE COMEBACK OF HUMAN-MOBILITY

Meskipun data ini kembali turun drastis saat pemerintah menerapkan PPKM di 

tanggal 22 Juni sebagai penanganan gelombang kedua COVID-19. Namun, dengan 

adanya vaksin menjadi a truly game changer yang mendorong mobilitas masyarakat 

di luar rumah. 

Dengan kembalinya mobilitas masyarakat, dampaknya yaitu preferensi konsumen 

dalam memilih layanan internet berubah. Jika sebelumnya, fixed broadband lebih 

diminati karena masyarakat lebih sering berada di rumah. Namun, dari studi 

Inventure-Alvara menunjukkan, 65.2% responden lebih memilih untuk 

meningkatkan paket internet smartphone dibanding fixed broadbaand (Wifi) karena 

dirasa lebih mendukung mobilitas. 

Indikator naiknya mobilitas masyarakat didorong oleh program vaksinasi yang 

membuat masyarakat lebih konfiden untuk beraktivitas di luar rumah. 

Meskipun begitu, bukan berarti fixed broadband tidak lagi relevan. Dengan adopsi 

digital yang semakin masif konsumen tetap membutuhkan fixed broadband untuk 

koneksi internet yang stabil. Baik bagi pemain di bisnis fixed broadband maupun 

paket internet perlu menyiapkan strategi yang matang untuk berebut pasar. 

Terlebih untuk menghadapi persaingan di era 5G nantinya. 

Setelah lebih dari satu tahun “terkurung” di rumah masyarakat sudah tidak sabar 

ingin segera bisa mobile. Nampak dari pergerakan masyarakat per tanggal 5 Juni 

2021 yang terekam oleh Google dimana terdapat peningkatan mobilitas ke tempat 

retail & rekreasi serta taman. 

Sumber: Google Mobility Report (Indonesia) 5 Juni 2021
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31,4%
68,6%

ADOPSI INTERNET 5G

N= 532

Sumber: Inventure-Alvara, 
Indonesia Industry Outlook 2nd Semester, 2021.

Setuju Tidak Setuju

Q: Saya belum membutuhkan layanan internet 
5G dengan ak�vitas digital dan koneksi internet 
yang tersedia saat ini.

Pertanyaan besarnya, apakah masyarakat Indonesia 

sudah siap dengan layanan 5G? Studi yang dilakukan 

Inventure-Alvara menunjukkan sebanyak 68.6% 

responden merespon mereka belum membutuhank 

internet 5G. Alasannya yaitu internet yang tersedia (4G) 

saat ini sudah mencukupi kebutuhan mereka. 

Di Indonesia sendiri layanan 5G baru hadir di tahun ini 

dan baru bisa dinikmati di beberapa kota besar di Pulau 

Jawa. Provider telekomunikasi yang memiliki layanan 5G 

pun belum banyak (Telkomsel, Tri & Smartfren) 

Di sisi lain, pemain yang belum banyak dan akses 

informasi yang minim turut berkontribusi terhadap 

rendahnya awareness masyarakat terhadap layanan 5G. 

Kehadiran internet 5G di beberapa negara maju seperti 

Amerika, China sampai Korea Selatan sudah bukan hal 

yang mengejutkan lagi. Pasalnya layanan 5G ini sudah 

bisa mereka nikmati sejak beberapa tahun yang lalu. 
Tantangan selanjutnya bagi provider telekomunikasi 

yaitu  menumbuhkan awareness konsumen hingga 

kemudian menciptakan menciptakan akan layanan 5G. 

Growth driver lainnya yaitu konten social media yang 

didominasi video-content based app dimana 

membutuhkan koneksi internet yang lebih stabil.Namun, kedepannya layanan 5G dibutuhkan seiring 

penggunaan teknologi digital yang telah menyentuh 

seluruh aspek kehidupan manusia. Ditambah di era 

digital, kekuatan koneksi internet menjadi daya saing 

negara.

5G? 
NOT READY YET
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Sumber: Google Trend, July 2021

GOOGLE TREND: 
URBAN CITY NEEDS 
PHYSICAL MICE!

Satu sisi hal ini menjadi angin segar bagi para pemain di industri MICE bahwa dari segi 

demand konsumen cukup tinggi. Tentunya untuk menangkap peluang sangat 

bergantung pada peran pemerintah untuk mengendalikan pandemi melalui program 

vaksinasi.

Masyarakat di perkotaan nampaknya sudah jenuh dengan kegiatan online. Data dari 

Google Trend dari awal Juni sampai 26 Juli 2021 menunjukkan tren pencarian web 

conferencing mulai menurun dan tergantikan oleh pencarian kata konser dan pameran.

Jika dilihat lebih dalam lagi berdasarkan regional/lokasi, pencarian konser & pameran 

(merah & biru) paling banyak ditemukan di kota-kota besar seperti mayoritas pulau 

Jawa, Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, dan Bali.

Hal ini menandakan aktivitas masyarakat yang rindu akan kegiatan fisik seperti konser 

musik, pameran dan acara pertunjukkan lainnya. 
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PROPERTY

CAPTURING MILLENNIAL MARKET 

BY DELIVERING EASINESS

Studi dari Inventure-Alvara, mayoritas responden menyetujui jika 

program DP 0% dianggap sebagai penawaran menarik meskipun tenor 

kredit menjadi lebih panjang. Alasannya yaitu karena memberikan 

kemudahan membeli properti di masa pandemi. Terutama untuk 

konsumen milenial.

Faktor yang mendorong pertumbuhan sektor properti salah satunya 

didorong oleh stimulus PPnBm dari pemerintah yang membebaskan 

pajak penjualan atas barang mewah yang kemudian oleh pengembang 

properti dimanfaatkan untuk membuat program-program promosi.. 

Hasil laporan BPS, pertumbuhan ekonomi di sektor real estat pada 

triwulan I tahun 2021 mengalami pertumbuhan sekitar 0,94% sepanjang 

3 bulan pertama dibandingkan periode yang sama di tahun 

sebelumnya. 

Setuju Tidak Setuju

Q: Saya lebih memilih proper� yang menawarkan DP 0% 
meskipun tenor kredit menjadi lebih panjang

Sumber: Inventure-Alvara, 
Indonesia Industry Outlook 2nd Semester, 2021.

50,8% 49,2%
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PROXIMITY AND ACCESS 

ARE (STILL) MATTER

Bagi konsumen, kombinasi fasilitas akses dan TOD adalah paket 

menarik yang menjadi faktor pertimbangan utama ketika membeli 

properti. 

Sebanyak 54,1% responden menganggap memiliki rumah yang dekat 

dengan pusat kota masih sangat penting. Sementara 56,2% menjawab 

fasilitas TOD adalah selling point yang harus ada. 

Tatkala kebijakan WFH (working from home) dilaksanakan permanen, 

rupanya konsumen tetap berminat membeli properti yang dilengkapi 

dengan fasilitas TOD (Transit Oriented Development). 

45,9% 

54,1%

Setuju Tidak Setuju

PILIHAN RUMAH DEKAT PUSAT KOTA

43,8%

56,2%

Setuju Tidak Setuju

PILIHAN RUMAH DENGAN 
TRANSPORTASI PUBLIK

Q: Bila kebijakan WFH permanen, saya �dak tertarik 
membeli rumah yang dekat dengan pusat kota

Q: Bila kebijakan WFH permanen, saya �dak 
tertarik membeli rumah yang dekat dengan 
transportasi publik

Sumber: Inventure-Alvara, 
Indonesia Industry Outlook 2nd Semester, 2021.
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CONSUMER INSIGHT ABOUT DP 0% PROPERTY

Hal ini menandakan minat konsumen terhadap properti mulai 

menggeliat meskipun kemudian tren ini turun pada bulan April karena 

dampak pemberitaan gelombang kedua COVID-19 di India.

Data dari Google Trend, pada awal 2021 tren pencarian rumah DP 0% 

dari Februari-Maret mengalami peningkatan meskipun tidak linear. 

Artinya, pemulihan bisnis properti akan sangat bergantung dengan 

stimulus dari pemerintah untuk mendorong daya beli konsumen.

Sumber: Google Trends 1 Januari - 5 April 2021
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Sikap terhadap pembelian
proper� di masa depan

Rumah.com Indonesia Property Market Outlook 2021

Dihuni sendiri

Untuk investasi

0 20% 40% 60%

Membeli tahun ini Membeli tahun depan

Dampak menghabiskan lebih
banyak waktu di rumah

Rumah.com Indonesia Property Market Outlook 2021

Saya lebih memikirkan
tentang memiliki rumah

Saya ingin merenovasi
atau menggunakan

kembali area tertentu 

Saya berpikir untuk pindah 
dari lokasi saya saat ini

Saya �dak ingin
mengubah apa pun, 

0 10% 20% 30%

Sumber: Indonesia Property Market Outlook 
Q1 Rumah.com

HOME IS THE 
CENTER OF LIFE

Berbeda dengan kondisi sebelum pandemi dimana konsumen milenial cenderung lebih 

banyak menghabiskan uang untuk hal-hal yang sifatnya leisure sehingga memiliki properti 

tidak menjadi hal yang prioritas dan dianggap sebagai salah satu instrumen investasi. 

Dari hasil riset Rumah.com dalam Indonesia Property Market Outlook Q1 2021, preferensi 

mayoritas responden (60%) membeli properti digunakan untuk hunian. 

Pandemi menjadikan rumah sebagai pusat kehidupan. Home is the center of life. Mulai dari 

beribadah, bekerja, belajar hingga mencari alternatif hiburan. 

Oleh karena rumah menjadi pusat segala aktivitas, tren desain rumah kedepannya perlu 

memperhatikan aspek keseimbangan bagi penghuninya. Dengan situasi pandemi yang masih 

belum dapat dipastikan kapan berakhir sementara konsumen mulai mengalami habituasi. 

Beraktivitas di dalam rumah menjadi kenormalan baru. Oleh karena itu memiliki 

rumah/hunian yang nyaman menjadi penting. Termasuk dengan melakukan renovasi rumah. 
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FOR PLACES OF 

RESIDENCE

MOBILITY TRENDS 

Bahkan untuk berbelanja kebutuhan pokok juga dilakukan dari rumah 

meskipun pemerintah memberikan kelonggaran bagi masyarakat untuk 

membeli kebutuhan pokok di supermarket. 

Data Google Mobility Index per 20 July memaparkan penurunan mobilitas 

masyarakat untuk aktivitas rekreasi dan berbelanja baik kebutuhan grosir 

maupun obat-obatan. Sementara itu, tren terhadap mobilitas di area 

residential meningkat +21%. Data ini menunjukkan aktivitas masyarakat 

yang lebih sering di rumah. 

Dengan melihat data ini kebutuhan akan papan menjadi sangat penting di 

era post-pandemic. Terlebih disaat masyarakat sudah mulai nyaman 

menjadikan rumah sebagai pusat segala aktivitas kehidupan. 

Sumber Google Mobility Trends (Indonesia) 20 Juli 2021
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THE RISE OF 
“RUMAH SEHAT” 

Kualitas hidup saat pandemi sangat ditentukan oleh kenyamanan tempat tinggal. 

Pandemi memaksa masyarakat untuk beradaptasi untuk life at home. Segala bentuk 

aktivitas diupayakan bisa dilakukan dari rumah. Didukung dengan perusahaan-

perusahaan yang mulai beradaptasi dengan sistem kerja remote working. 

Studi dari IKEA pada 2020, 47% responden yang berasal dari berbagai negara 

merespon pandemi mendorong keinginan untuk pindah rumah yang lebih baik. Tiga 

prioritas sebagai bahan evaluasi yaitu time, space dan nature. 

Dampaknya, masyarakat mulai kehilangan sekat antara kehidupan profesional dan 

pribadi. Rumah tidak lagi cukup menjadi tempat beristirahat. Keseimbangan hidup 

mulai terganggu sehingga masyarakat mulai melakukan evaluasi terhadap tata letak 

hunian mereka. 

Rumah menjadi tempat yang nyaman untuk menghabiskan waktu berkualitas 

bersama keluarga, cukup luas untuk beraktivitas dan memiliki akses ke ruang terbuka 

yang cukup. 

Kebutuhan akan kualitas udara yang baik juga dianggap sebagai salah satu upaya 

untuk mewujudkan rumah sehat. Maka dari itu, selain tren desain properti, perabotan 

rumah yang menunjang gaya hidup sehat juga akan diminati. 

Pandemi membuat konsumen lebih berfokus untuk menciptakan “Rumah Sehat”. 

Rumah yang dapat mendukung kesehatan penghuninya baik jasmani maupun rohani. 

Oleh karena konsumen yang mulai aware dengan tren ini juga berdampak terhadap 

penjualan home appliances. Seperti misalnya, penjualan air purifier yang meningkat  

selama pandemi.

indonesiahousing.co

Sumber: Life at Home Report IKEA 2020
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THE SURGE OF AIR PURIFIER DEMAND

Jul 6

Data dari Google Trend, peningkatan tren pencarian 

untuk kata kunci air purifier mengalami 

peningkatan. Puncak dari peningkatan terhadap 

tren ini terjadi di tanggal 6 Juli atau 4 hari setelah 

pemerintah mengungumkan PPKM Nasional. 

Tidak hanya di Indonesia, permintaan produk home 

appliance air purifier juga terjadi secara global. 

Pandemi membuat masyarakat lebih banyak 

beraktivitas di dalam rumah. Maka dari itu, air 

purifier menjadi alternatif solusi untuk bisa 

mendapatkan kualitas udara yang baik saat 

mobilitas masyarakat di luar rumah terbatas.

Sumber: Google Trends 6 Januari - 24 Juli 2021
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FAKTOR PENTING YANG DIPERTIMBANGKAN DALAM MEMBELI PROPERTI - EKSTERNAL

0 20% 40% 60% 80%

Lokasi hunian

Keamanan area

Fasilitas di sekitar area*

Fasilitas trabsportasi umum di sekitar area*

Perkembangan masa depan di daerah tersebut

Kematangan area

Pinjaman rumah / Kelayakan keuangan

Hasil sewa di masa depan / apresiasi yang
diharapkan dari rumah

Rekomendasi agen proper�

N/A

N/A

H1 2020 H2 2020

*New factor added in H2'20

Sumber: Indonesia Property Market Outlook Q1 
Rumah.com

THE FUTURE OF PROPERTY: CONNECTED-INTEGRATED FACILITY

Selain melihat ketersediaan akses ke pusat kota dan fasilitas 

transportasi umum, konsumen juga akan concern terhadap 

masterplan pengembangan area di kawasan properti. 

Pandemi melahirkan 15 minutes city yang artinya konsumen 

ingin segala mobilitas untuk memenuhi kebutuhan bisa 

dijangkau dalam waktu 15 menit baik dengan berkendara 

maupun jalan kaki. Oleh karena itu properti dengan fasilitas 

yang terintegrasi seperti Rumah Sakit, Sekolah, Mall, Taman 

Bermain menjadi daya tarik bagi konsumen. 

Kedepannya properti-properti yang dibangun dengan konsep 

kota mandiri seperti di Bumi Serpong Damai (BSD) dan Bekasi 

akan lebih diminati. Faktor pendorongnya yaitu pandemi 

membuat mobilitas konsumen terbatasi sehingga konsumen 

menginginkan segala kebutuhan baik kebutuhan pokok dan 

non-pokok dapat terpenuhi tanpa harus keluar jauh dari rumah. 

Pengembangan kota akan semakin localized.
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PERFORMANCE 
OVER PRICE

Sebanyak 77,3% responden setuju, kurir yang cepat dan tepat lebih 

dipilih dibandingkan kurir yang hanya memberikan harga murah. 

Maraknya e-commerce di Indonesia mendorong meningkatnya 

persaingan di bisnis kurir dan logistik. Hal ini ditandai dengan 

maraknya pemain baru di industri ini dan berkembangnya layanan 

yang muncul.

LOGISTICS 

77,3%
22,7%

Setuju Tidak Setuju

LAYANAN KURIR CEPAT & 
TEPAT WAKTU

Q: Saya lebih memilih kurir yang memberikan 
layanan pengiriman cepat dan tepat waktu meskipun 
kurir lain bisa memberikan harga lebih murah

Sumber: Inventure-Alvara, 
Indonesia Industry Outlook 2nd Semester, 2021.
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37,4%
62,6%

PELUANG FOOD DELIVERY 
ANTARKOTA

N= 532

Sumber: Inventure-Alvara, 
Indonesia Industry Outlook 2nd Semester, 2021.

Setuju Tidak Setuju

Dengan berkembangnya layanan same-day antarkota, 
saya memper�mbangkan untuk membeli produk 
makanan khas dari luar kota.

UNLOCKING NEW 
POTENTIAL MARKET 
FOR SAME-DAY DELIVERY

Studi dari Inventure-Alvara, sebanyak 62,6% responden mempertimbangkan membeli produk 

khas dari luar kota sebagai alternatif belanja online. Artinya, demand konsumen cukup tinggi dan 

bisa menjadi peluang bisnis yang menarik di tengah pandemi ini.

Potensi baru yang lahir di masa pandemi untuk sektor logistik yang menarik untuk dikembangkan 

adalah layanan pesan antar same-day khusus untuk produk oleh-oleh dari luar kota. 

Sebelum pandemi mungkin belum pernah terpikirkan kita yang tinggal di Jakarta ingin memesan 

makanan Gudeg asli dari Jogja dan hanya perlu menunggu 6 jam sampai pesanan kita terima.  

Potensi ini menarik karena pandemi membuat mobilitas masyarakat terbatas termasuk untuk 

pergi berlibur. Sementara, hal yang paling dirindukan ketika liburan tentu kuliner khas kota 

wisata. 
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NEW MARKET FOR 
FOOD DELIVERY

Pengiriman makanan menjadi market baru yang menarik bagi kurir logistik. Terutama 

untuk pengantaran makanan yang dikemas dalam bentuk frozen food. Berdasarkan 

data dari Google Trend kata kunci yang berkaitan dengan tren ini yaitu jasa kurir yang 

menyediakan layanan frozen food  menunjukkan kecenderungan yang meningkat.

Hal ini semakin membuka peluang untuk tumbuhnya potensi pengiriman same-day. 

Salah satunya melalui layanan pengiriman makanan khas daerah. 

Sumber: Google Trends 17-24 Juli 2021
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60,9%

39,1%

Setuju Tidak Setuju

BRAND JASA KURIR 
TIDAK PENTINGDELIVERY EXPERIENCE 

MATTERS

Oleh karena itu, untuk menarik minat konsumen menggunakan jasa kurir, 

para pelaku bisnis di sektor logistik perlu meningkatkan kualitas layanan 

untuk memperluas pasar.

Belanja online membuat konsumen tidak bisa merasakan secara langsung 

barang yang dibeli via online, maka experience berbelanja berpindah. Dari 

physical experience ke service experience. Dari riset Inventure-Alvara, 

mayoritas responden 60,9% menganggap brand jasa kurir tidak lagi relevan 

karena layanan yang diberikan umumnya adalah komoditi. 

Consumer journey telah berubah dimana proses pengiriman barang via kurir 

logistik memberikan nilai yang besar untuk membuat konsumen puas 

dengan pengalaman berbelanjanya. 

Q: Ke�ka berbelanja di marketplace/ ecommerce, 
pilihan brand jasa kurir �dak pen�ng bagi saya karena 
menurut saya layanan mereka sama saja.

Sumber: Inventure-Alvara, 
Indonesia Industry Outlook 2nd Semester, 2021.

40

N= 532



LOGISTICS 

41

FREE ONGKIR IS 
STILL INTERESTING

Namun, di saat perang harga berakhir dan subsidi 

ongkir tidak bisa lagi diberikan, konsumen akan 

lebih memilih jasa kurir yang bisa memberikan 

pengalaman pengiriman yang cepat, tepat dan 

aman. 

Konsumen di satu sisi menginginkan layanan kurir 

yang cepat dan tetap namun sebagaimana sifat 

dasar manusia tentu ingin memperoleh keuntungan 

yang maksimal. Value for money. Oleh karena itu, 

fitur free ongkir masih dianggap menarik oleh 

konsumen. 

Terlebih di era adopsi online shopping yang masif 

selama pandemi ini, baik jasa kurir dan e-commerce 

sedang berebut market share dimana salah satu 

strateginya yaitu dengan memberikan benefit free 

ongkir. 

Sumber: Google Trends 24 Juni-21 Juli 2021
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LOGISTIC BECOMING 

SUPER APPS
Tidak dapat dipungkiri sektor logistik saat ini sedang tumbuh pesat 

terutama untuk kurir e-commerce. Oleh karena itu, para pemain di industri 

logistik berlomba-lomba untuk memperluas potensi pasar dengan 

memperkuat basis konsumen di e-commerce. 

Tidak sekedar layanan delivery platform-based, pemain di sektor industri 

ini perlu lebih inovatif lagi untuk melakukan kerja sama dengan pihak 

eksternal dalam suatu ekosistem super apps sehingga bisa memberikan 

pengalaman berbelanja online yang menyenangkan bagi konsumen. 

Tren kedepannya yaitu sektor logistic akan terus menjalin strategic 

partnership dengan ekosistem e-commerce. Misalnya, baru-baru ini yang 

sempat viral bagaimana Gojek yang merupakan platform ride-hailing dan 

instant/same-day delivery merger dengan Tokopedia. Lalu, AirAsia yang 

mengakuisisi Gojek Thailand untuk memperkuat layanan pengiriman 

antarpulau. AirAsia sebelumnya juga telah membangun marketplace yang 

berlabel AirAsia Shop. 

42
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LOGISTIC 
MARKETPLACE BOOM
Tidak hanya bisnis logistik ritel saja yang bertumbuh. Logistik B2B pun juga mengalami 

pertumbuhan seiring volume pengiriman yang meningkat dan membutuhkan layanan 

kargo. 

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh pemain logistik B2B adalah bagaimana 

konsumen dapat memperoleh layanan kargo dengan harga yang transparan dan sistem 

yang terdigitalisasi. Misalnya saja, perusahaan konstruksi perlu mengirimkan bahan 

bangunan dimana ketika kargo sudah tiba di lokasi tujuan dan hendak kembali ke 

destinasi awal tidak ada muatan yang diangkut. 

Pandemi melahirkan era logistic marketplace boom. Di sektor logistik B2B misalnya ada 

Kargo, Shipper dan Deliveree. Platform ini mengkoneksikan antara pemilik jasa logistik 

baik corporate maupun pribadi dengan perusahaan. Dengan adanya platform ini 

perusahaan tidak harus memelihara aset truk.

Hal ini kemudian menjadi proses yang kurang efektif bagi perusahaan karena harus 

mengeluarkan biaya perjalanan pulang-pergi dimana salah satunya membawa muatan 

kosong. Kemudian, sistem surat jalan yang manual menyulitkan konsumen untuk 

melacak proses pengantaran secara real-time. Satu keuntungan pandemi adalah adopsi 

digital yang masif sehingga dengan adanya intervensi digital, proses logistik B2B bisa 

menjadi lebih efisien. Dari sisi konsumen pun juga bisa memperoleh harga yang 

transparan. 

Sementara itu untuk logistik ritel ada wehelpyou. Platform yang mengkoneksikan 

jasa kurir regular yang berfokus pada sektor UKM. Fitur yang menarik yaitu, UKM 

bisa memberikan saran/alternatif pengiriman dengan harga terbaik untuk 

konsumen.
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DIGITAL CURRICULUM IS 
THE NEW WINNING FORMULA 

KURIKULUM DIGITAL SEBAGAI 
PERTIMBANGAN MEMILIH SEKOLAH

57,3%

42,7%

Setuju Tidak Setuju

Sekolah yang memiliki reputasi bagus biasanya menjadi target pilihan 

baik oleh orang tua maupun siswa. 

Pandemi yang sudah berlangsung 1,5 tahun memaksa kegiatan 

belajar-mengajar dilakukan secara digital. Rupanya hal ini 

menimbulkan perubahan dalam faktor pertimbangan memilih sekolah. 

Kurikulum digital sebuah sekolah kini justru menjadi salah satu 

pertimbangan utama konsumen dalam memilih sekolah.

Survei Inventure-Alvara menunjukan sebanyak 57,3% lebih 

mementingkan sekolah yang memiliki kurikulum digital dibandingkan 

reputasi sekolah (sekolah favorit).

EDUCATION

Q: Setelah pandemi, saya lebih memen�ngkan sekolah 
yang memiliki kurikulum digital dibandingkan reputasi 
sekolah (sekolah favorit).

Sumber: Inventure-Alvara, 
Indonesia Industry Outlook 2nd Semester, 2021.
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ONLINE SCHOOL, 
BORING SCHOOL 
Sekolah daring terus dipertanyakan efektivitasnya, terutama oleh 

orang tua siswa. Setelah vaksin, sekolah tatap muka diharapkan 

segera dimulai, agar pembelajaran menjadi efektif kembali di tahun 

2021 ini. 

Studi Inventure-Alvara menemukan bahwa 80,8% responden 

menyatakan ingin sekolah segera membuka kelas tatap muka di 

tahun ini, terlebih dengan dimulainya program vaksinasi. 

Sementara itu sebanyak 85,3% responden menyatakan sekolah 

daring membuat siswa tertinggal mengikuti pelajaran.

80,8% 19,2%

Setuju Tidak Setuju

PEMBUKAAN SEKOLAH TATAP MUKA

85,3% 14,7%

Setuju Tidak Setuju

BELAJAR ONLINE MEMBUAT 
TERTINGGAL PELAJARAN

Q: Setelah saya/anak saya divaksin, saya ingin 
sekolah segera membuka kelas tatap muka 
di tahun 2021 ini.

Q: Belajar online membuat siswa ter�nggal 
mengiku� pelajaran dibandingkan saat kelas 
tatap muka.

Sumber: Inventure-Alvara, 
Indonesia Industry Outlook 2nd Semester, 2021.
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18,6%

81,4%

KESIAPAN HYBRID LEARNING

N= 532

Sumber: Inventure-Alvara, 
Indonesia Industry Outlook 2nd Semester, 2021.

Setuju Tidak Setuju

Setelah saya/anak saya divaksin, saya mendukung sekolah 
segera menyelenggarakan metode hybrid learning 
(kombinasi offline dan online).

Hal ini dikarena dalam pembelajaran tatap muka dirasa 

lebih memberikan pengalaman yang real untuk 

pengembangan kompetensi. Selain itu, interaksi 

antarsiswa dan guru juga sangat berpengaruh untuk 

membangun keahlian bersosialisasi yang rasanya 

menjadi hilang selama belajar online.

Maka dari itu, kedepannya sistem pendidikan perlu 

beradaptasi dengan menghadirkan system hybrid 

learning yang merupakan kombinasi antara sekolah 

online-offline.  Hal ini didukung oleh studi dari 

Inventure-Alvara dimana mayoritas responden (81,4%) 

setuju jika sekolah menerapkan metode hybrid pasca 

sekola dibuka Kembali. 

Pandemi COVID-19-19 menjadi titik awal revolusi dalam 

dunia pendidikan yang menuntut adanya transformasi 

digital. Melalui kebijakan school from home (SFH), mau 

tidak mau siswa dan guru “dipaksa” untuk beradaptasi 

dengan teknologi. 

Di era post-vaksin dan saat herd immunity sudah 

tercapai nanti bukan berarti sekolah langsun Kembali ke 

situasi sebelum pandemi. Pembelajaran yang 

menekankan pengalaman tetap dibutuhkan mengingat 

kebutuhan untuk pengembangan skill di masa depan 

sangat membutuhkan kompetensi digita. 

Setelah selama lebih dari setahun menjalani SFH, baik 

guru dan siswa semakin adaptif dengan pembelajaran 

online. Namun, di sisi lain, pembelajaran tatap muka 

menjadi kegiatan yang sangat dirindukan. 

THE FUTURE OF SCHOOL SYSTEM IS HYBRID LEARNING
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Mengerjakan tugas dari guru berupa soal-soal

Mendengarkan guru memberi materi (satu arah)

Belajar dari berbagai sumber belajar elektronik

Menyalin ulang materi pelajaran

Membaca buku teks pelajaran

Belajar dar TV

Mengerjakan proyek sederhana atau krea�vitas

Belajar interak�f

Membaca buku pengayaan

Belajar kelompok

Belajar dari radio

Semester lalu Semester saat ini

86,6%
79,9%

53,6%

48,6%
47,4%

50,3%

42,9%
41,4%

35,5%
47,9%

17,4%
24,7%

38,8%
21,1%

11,0%
16,7%

14,3%

1,9%
2,1%

0,0%

0,0%

0,0%

Metode Belajar Siswa

MORE LEARNING 
METHODS, MORE 

INNOVATION
Sebelum pandemi, model pembelajaran hanya terfokus pada 

suasanan di dalam kelas. Metode belajar satu arah dimana siswa 

hanya mendengarkan guru dan kemudian diminta mengerjakan 

tugas. 

Namun selama pandemi, model pembelajaran semakin bervariasi 

dan inovatif. Mulai dari belajar dari TV, pemanfaatan social media 

seperti TikTok, Youtube sebagai media tugas hingga mengerjakan 

proyek Do It Yourself (DIY) sederhana yang mengasah kreativitas 

dan keterampilan. 

Menurut data Google Trends selama Juni-Juli 2021 pencarian topik 

atau kata “Model Belajar” cukup tinggi. Lalu, jika dianalisis lagi lebih 

dalam lagi, maka topik yang berhubungan dengan kata “Model 

Pembelajaran” pun sangat beragam. Mulai dari topik mengenai 

“Mata Pelajaran”, “Kompetensi Inti”, “Berpikir Kritis”, hingga 

“Bermain”.

48
Sumber: Survei Belajar dari Rumah Tahun Ajaran 2020/2021 Kemendikbud
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GAMIFICATION IS 
THE NEW METHOD 
Semenjak pandemi, metode pembelajaran pendidikan semakin 

beragam dan bervariatif. selain pembelajaran secara online 

terdapat juga metode pembelajaran lainnya yang seru dan efektif 

yaitu gamifikasi.

Metode gamifikasi merupakan konsep yang mengadaptasi video 

game dalam metode pembelajaran. Tujuannya yaitu untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa. Saat ini penerapan metode 

pembelajaran yang mengusung gamifikasi sudah cukup banyak 

seperti dengan menggunakan minecraft.

Berdasarkan dari hasil data Google Trends terlihat bahwa selama 

April-Juli 2021 pencarian topik atau kata “Gamifikasi” cukup 

banyak dimana nilai tertinggi mencapai 100 poin dan akan terus 

meningkat. Pun sama halnya dengan topi “Minecraft-Education 

Edition” juga cukup banyak dengan nilai tertinggi mencapai 100 

poin dan akan terus tumbuh. 



BEAUTY CPG
INDUSTRY OUTLOOK



BEAUTY CPG

FROM DECORATIVE 
MAKEUP TO 
SKIN CARE 

Sebanyak 78,2% responden menjadi lebih sering membeli produk 

skincare dibanding makeup dekoratif selama WFH. Selain itu 54,9% 

rutin menggunakan skincare untuk kesehatan kulit wajah dan 

tubuh serta menjaga penampilan.

Semenjak pemakaian masker menjadi kewajiban, untuk menunjang 

penampilan terjadi pergeseran dimana konsumen lebih memilih 

membeli dan menggunakan produk skincare dibanding dengan 

makeup dekoratif.   

78,2%
21,8%

Setuju Tidak Setuju

LEBIH SERING MEMBELI 
PRODUK SKINCARE

Q: Selama menjalani Working From Home (WFH), 
saya lebih sering membeli produk skincare 
dibandingkan make-up dekora�f

54,9%

45,1%

Setuju Tidak Setuju

RUTIN MENGGUNAKAN 
PRODUK SKINCARE 

Q: Dengan mobilitas saya selama pandemi, 
saya semakin memperha�kan penampilah
dengan ru�n menggunakan skincare untuk
kesehatan kulit wajah dan tubuh

Sumber: Inventure-Alvara, 
Indonesia Industry Outlook 2nd Semester, 2021.
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SKIN CARE VS 

MAKE UP

Data dari Google Trend, peningkatan tren pencarian untuk kata kunci perawatan kulit mengalami 

peningkatan. Puncak dari peningkatan terhadap tren ini terjadi di tanggal 8 Juli dan terus 

mengalami peningkatan di tanggal 25 Juli dimana PPKM darurat masih diberlakukan.  

Sementara untuk tren pencarian kata kunci kosmetik mengalami penurunan dibanding dengan 

kata kunci perawatan kulit. Kondisi ini dipengaruhi karena mobilitas masyarakat yang menurun 

drastis karena lebih sering berada di rumah. Oleh karena lebih sering berada di rumah, maka 

penggunaan make up dianggap kurang penting. 

8 Juli

Sumber: Google Trends 29 Juni - 22 Juli 2021

BEAUTY CPG



THE RISE OF
EYE MAKEUP

THANKS TO 
FACE MASK
Selama ini mata dan bibir menjadi fokus dalam makeup dekoratif. 

Namun semenjak adanya kewajiban untuk selalu menggunakan 

masker, riasan mata menjadi lebih penting dibandingkan riasan bibir.

Hasil studi kami menunjukkan, sebanyak 61,7% lebih mementingkan 

riasan mata dibandingkan riasan bibir. Alasannya gampang ditebak, 

karena bibir kian tersembunyi oleh masker yang barangkali akan 

terus kita gunakan. 

RIASAN MATA LEBIH PENTING 
DIBANDINGKAN BIBIR 

61,7%

38,3%

Setuju Tidak Setuju

Q: Dengan adanya kewajiban untuk selalu menggunakan 
masker, riasan mata menjadi lebih pen�ng bagi saya 
dibandingkan riasan bibir

Sumber: Inventure-Alvara, 
Indonesia Industry Outlook 2nd Semester, 2021.
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EYE MAKEUP IS 
THE NEW MUSE
Data dari Google Trend, peningkatan tren pencarian untuk 

kategori riasan mata seperti alis mata, maskara dan perona 

mata mengalami peningkatan, terutama untuk alis mata. Di 

tanggal 25 Juli pun tren alis mata dan perona mata terlihat 

mengalami peningkatan. 

Peningkatan tren riasan mata ini, kemungkinan 

dikarenakan ada perubahan pola makeup dimana fokus 

makeup sekarang lebih dominan dengan riasan mata 

disbanding riasan bibir. Alasannya karena kewajiban 

penggunaan masker wajah. 

BEAUTY CPG
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TREATMENT DI SALON

N= 532

Sumber: Inventure-Alvara, 
Indonesia Industry Outlook 2nd Semester, 2021.

Setuju Tidak Setuju

27,1%

72,9%

Q: Setelah saya divaksin, saya �dak ragu lagi melakukan perawatan
kecan�kan di salon/klinik.

IT’S TIME TO 
GO BACK TO SALON
Pasca program vaksinasi berjalan dan konsumen mulai konfiden untuk 

melakukan kegiatan di luar rumah maka melakukan perawatan kecantikan di 

Salon mulai meningkat. Berdasarkan riset Inventure-Alvara, mayoritas 

responden merasa lebih aman setelah divaksin sehingga tidak ragu lagi untuk 

melakukan perawatan kecantikan di salon/klinik. 

Terlebih lagi untuk perawatan rambut di salon dimana di era post vaksin, 

keindahan dan kesehatan rambut akan semakin diperhatikan dan menjadi arus 

utama baru oleh para konsumen didunia kecantikan. Alasannya selain dari 

semakin banyaknya teknologi dan produk perawatan khusus kulit kepala, 

adalah karena tingkat awareness konsumen mengenai "kesehatan" dan 

"perawatan diri" terus menjadi bagian yang berkembang dari rutinitas harian 

konsumen.

BEAUTY CPG



56

30 JuniIT’S TIME TO 
GO BACK TO SALON
Data dari Google Trend, peningkatan tren pencarian untuk kata kunci 

salon kecantikan mengalami peningkatan. Puncak dari peningkatan 

terhadap tren ini terjadi di tanggal 30 Juni dimana mobilitas 

masyarakat masih normal dan belum diberlakukannya PPKM darurat. 

Sementara di tanggal 25 Juli di saat PPKM darurat masih diberlakukan 

tren terhadap salon kecantikan masih terlihat stabil meskipun sempat 

mengalami penurunan. 

BEAUTY CPG
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PREFERENSI SKIN CARE ORGANIK

N= 532

Sumber: Inventure-Alvara, 
Indonesia Industry Outlook 2nd Semester, 2021.

Setuju Tidak Setuju

30,5%

69,5%

Q: Dengan adanya pandemi COVID-19, saya lebih memilih produk 
dengan label organik/natural walau harganya lebih mahal.

BEAUTY 
WITH 
RESPONSIBILITY
Pandemi COVID-19-19 membuat masyarakat lebih sadar 

akan CHSE (Cleanliness, Healthy, Safety and 

Environment). Kesadaran inilah yang mendorong 

lahirnya tren beauty with responsibility. Konsumen 

menjadi lebih peduli terhadap produk-produk 

kencantikan dengan konsep organik. Hal ini dilakukan 

sebagai upaya untuk berkontribusi menjaga kelestarian 

lingkungan supaya tidak semakin rusak.  Selain itu 

dengan kandungan bahan organik dianggap lebih natural 

sehingga aman digunakan untuk kulit wajah dan tubuh. 

Fenomena ini diperkuat dengan studi dari Inventure-

Alvara. Sebanyak 70% responden menjawab mereka 

tidak mempermasalahkan harga yang mahal untuk 

membeli produk kecantikan berbahan dasar organik dan 

natural. Produk organic umumnya juga menerapkan 

konsep zero waste sebagai bentuk konsistensi dalam 

mendukung kampanye menjaga alam . Misalnya The 

Body Shop yang meluncurkan kampanye Bring Back Our 

Bottle dimana konsumen bisa menukarkan botol bekas 

produk TBS untuk ditukarkan dengan point belanja. 

Kampanye ini menarik karena mengajak konsumen 

untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang baik yaitu 

menjaga lingkungan. Kedepannya, value proposition ini 

akan semakin menarik bagi konsumen seiring kesadaran 

akan CHSE yang semakin meningkat karena pandemi ini. 

BEAUTY CPG

Sumber: Google Image
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32,7%

67,3%

KONSUMEN TIDAK PERCAYA 
BEAUTY INFLUENCER

N= 532

Sumber: Inventure-Alvara, 
Indonesia Industry Outlook 2nd Semester, 2021.

Setuju Tidak Setuju

Dengan adanya beauty blogger, saya �dak percaya 
review dari mereka karena cenderung memberikan 
komentar posi�f tentang brand kecan�kan.

Kondisi ini dipicu karena konsumen saat ini 

hidup di dalam lingkungan “low-trust society”. 

Konsumen akan lebih mengandalkan 

rekomendasi dari teman/orang terdekat dalam 

membeli produk kosmetik. Singkatnya 

konsumen lebih percaya dengan promosi word-

of-mouth (WOM) karena lebih transparan dan 

apa adanya. Sementara itu, berdasarkan hasil 

survei dari Nosto pun mengatakan demikian, 

sebanyak 74% konsumen membeli produk 

kosmetik berdasarkan dari hasil review 

konsumen lain yang tertera di website mereka. 

Studi dari Inventure-Alvara menunjukkan 

bahwa konsumen tidak percaya review dari 

beauty influencer dalam membeli produk 

kosmetik. Alasannya karena para beauty 

influencer biasanya hanya memberikan 

komentar positif dan tidak sesuai dengan 

dengan kualitas asli produk tersebut. 

CONSUMERS ARE THE SEEKER OF HONEST REVIEW

BEAUTY CPG

Sumber: Nosto
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BERWISATA DI GREEN ZONE

N= 532

Sumber: Inventure-Alvara, 
Indonesia Industry Outlook 2nd Semester, 2021.

Setuju Tidak Setuju

21,6%

78,4%

Q: Setelah saya divaksin, saya memilih berwisata di 
green zone (daerah dengan kasus COVID-19 rendah).

Hal ini terbukti dari survei yang kami lakukan, setelah 

divaksin 78,4% responden menyatakan lebih memilih 

berwisata di destinasi yang masuk kawasan zona 

hijau yang memiliki kasus COVID-19 rendah.

Seiring meningkatnya kasus COVID-19 dan buka-

tutup pembatasan sosial (PSBB/PPKM), wisatawan 

semakin berhati-hati dalam menentukan aktivitas 

traveling. Destinasi wisata dengan kasus COVID-19 

yang rendah atau zona hijau (green zone) akan lebih 

dipilih oleh wisatawan.

Dengan penetapan tiga zona hijau untuk destinasi 

wisata di Bali, akan membuat turis baik dari domestik 

dan luar negeri merasa aman berlibur di Bali. 

Sebaliknya, bagi industri wisata dan masyarakat Bali 

akan aman karena turis yang datang itu sudah bebas 

COVID-19.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah juga 

mendorong kebangkitan sektor pariwisata melalui 

fokus pada pembukaan sektor pariwisata pada zona 

hijau. Tiga kawasan wisata di Bali yang terdiri dari 

Ubud, Sanur dan Nusa Dua akan menjadi 

percontohan kawasan wisata zona hijau.

GREEN ZONE PREFERENCE
Sumber: Unsplash
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SERTIFIKAT CHSE SEMAKIN PENTING

N= 532

Sumber: Inventure-Alvara, 
Indonesia Industry Outlook 2nd Semester, 2021.

Setuju Tidak Setuju

18,0%

82,0%

Q: Setelah saya divaksin, saya lebih memilih akomodasi
yang telah mendapat ser�fikat CHSE.

Hal itu terkonfirmasi dari survei yang kami 

lakukan, 82% responden setelah divaksin 

menyatakan lebih memilih akomodasi atau hotel 

yang telah memiliki sertifikat CHSE.

Pemerintah mendorong industri hotel 

menerapkan protokol kesehatan dengan ketat di 

masa pandemi COVID-19-19. Manajemen hotel 

yang mampu menerapkannya dapat mengajukan 

sertifikasi Cleanliness, Hygiene, Sanitation, and 

Environment (CHSE) kepada pemerintah untuk 

kemudian mendapatkan sertifikat CHSE.

Travel agent pun lebih percaya diri dalam menjual 

produk jika rekanannya khususnya hotel sudah 

memiliki sertifikat CHSE. Para konsumen pun 

rata-rata selalu menanyakan perihal penerapan 

CHSE pada destinasi yang akan dituju.

Sertifikasi CHSE telah menjadi 'angin segar' bagi 

para pelaku usaha akomodasi atau hotel untuk 

meningkatkan okupansi selama pandemi COVID-19.

BOOSTING 
OCCUPANCY 

THROUGH 

CHSE 
CERTIFICATE Sumber: Harris Hotel
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35,2%

64,8%

KONFIDEN MELAKUKAN 
PERJALANAN DINAS

N= 532

Sumber: Inventure-Alvara, 
Indonesia Industry Outlook 2nd Semester, 2021.

Setuju Tidak Setuju

Q: Setelah saya divaksin, saya bersedia mengiku� 
ou�ng/perjalanan dinas yang diadakan kantor baik 
di luar kota/luar negeri.

Hal ini sejalan dengan hasil riset yang kami lakukan, 

64,8% responden setelah divaksin bersedia melakukan 

outing atau perjalanan dinas yang diadakan kantor ke 

destinasi baik di luar kota maupun luar negeri.

Destinasi-destinasi lain pun kini meminta dilibatkan 

dalam program ini, seperti Work from Jogja, Lombok, 

hingga Labuan Bajo. Work from Destination atau 

workcation akan menjadi tren yang diminati konsumen, 

khususnya segmen bisnis melalui wisata insentif.

Salah satu kunci pemulihan sektor wisata di masa 

pandemi adalah adanya insentif pada sisi demand atau 

konsumen, baik dari pemerintah maupun perusahaan.  

Dengan memberikan insentif atau subsidi kepada 

konsumen untuk berwisata akan memberikan angin 

segar bagi para pelaku di industri pariwisata.

Misalnya program Work from Bali yang digaungkan 

pemerintah melalui Kementerian Koordinator Maritim 

dan Investasi (Kemenkomarves). Setiap kementerian dan 

lembaga di bawah Kemenkomarves serta perusahaan-

perusahaan BUMN diarahkan untuk bekerja atau 

melakukan kegiatan di Bali. 

INCENTIVIZED TRAVEL: WORK FROM DESTINATION

Work from Bali/sumber: De�k.com
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29,9%

70,1%

MINAT TERHADAP WISATA 
KEBUGARAN & KESEHATAN

N= 532

Sumber: Inventure-Alvara, 
Indonesia Industry Outlook 2nd Semester, 2021.

Setuju Tidak Setuju

Q: Setelah saya divaksin, saya lebih memilih des�nasi yang 
menawarkan wisata kebugaran dan kesehatan (Spa, 
Meditasi, Yoga, dll) dibandingkan wisata petualangan 
(Hiking, Trekking, Bike...

Bahkan, kini mulai dikembangkan wisata vaksin atau 

melakukan vaksinasi di destinasi-destinasi wisata. 

Dengan konsep vaccine with a view, program ini bisa 

menjadi peluang bagi para pelaku wisata.

Wellness dan health tourism adalah wisata minat khusus 

berbasis kebugaran tubuh dan kesehatan. Salah satu tipe 

smaller in size tourism ini akan berkembang pesat 

meskipun pandemi telah usai nanti.

Indonesia memiliki banyak bahan baku rempah-rempah 

dan tanaman obat yang sedang dikembangkan. Hal ini 

menjadi potensi yang besar dalam mendukung 

keberlangsungan wisata wellness. 

Survei kami menunjukkan, 70,1% responden setelah 

divaksin lebih memilih destinasi yang menawarkan 

wisata berbasis kebugaran dan kesehatan seperti SPA, 

yoga, meditasi hingga medical tourism.

 Misalnya di Yogyakarta, beberapa pelaku wisata 

menginisiasi program vaksinasi di tempat wisata yang 

mereka kelola. Pemerintah melalui Kemenparekraf juga 

sedang menyiapkan program wisata vaksin di Bali.

“WISATA VAKSIN”: 
VACCINE WITH A VIEWWisata Vaksin di Heha Sky View Jogja/sumber: Kompas.com



TOURISM

YEARNING TO 

GO OFFLINE
Pandemi COVID-19 memaksa masyarakat kian terbatas ruang 

geraknya karena adanya kebijakan social distancing. Hal ini membuat 

mereka makin jenuh dan stress karena tidak bisa beraktivitas dengan 

leluasa. Mereka mulai merindukan aktivitas secara fisik.

 

Setelah divaksin, 60,2% responden menginginkan agar kegiatan 

seperti seminar, pelatihan, atau pameran dilaksanakan secara 

langsung (offline)”. Hal ini tentu menjadi kabar gembira bagi bisnis 

MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) yang tiarap selama 

1,5 tahun terakhir.

60,2%

39,8%

Setuju Tidak Setuju

ANIMO KEGIATAN OFFLINE
PASCA VAKSIN.

Q: Setelah saya divaksin, saya lebih memilih mengiku� 
kegiatan seper� seminar/pela�han/pameran secara 
langsung (offline).

Sumber: Inventure-Alvara, 
Indonesia Industry Outlook 2nd Semester, 2021.
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TOURISM

GOODBYE, 
LONG WEEKEND!

Sebanyak 70,9% responden mengatakan, menghindari berwisata di 

saat long weekend, bahkan setelah mereka divaksin. Alasannya 

gampang ditebak, karena mereka khawatir tertular COVID-19.

Sebelum pandemi, animo masyarakat untuk berwisata di saat long 

weekend sangat tinggi. Namun kondisi ini berubah ketika badai 

pandemi datang. Kini masyarakat cenderung menghindari liburan di 

saat long weekend demi keamanan dan keselamatan.

Apakah ini tanda-tanda kita memasuki era: “Everyday is holiday, 

everyday is working day”.  Kini, long weekend menjadi tidak relevan 

lagi untuk liburan, karena berbagai pembatasan yang dilakukan 

pemerintah, maupun konsumen yang masih takut untuk bepergian di 

saat yang bersamaan.

70,9% 

29,1%

Setuju Tidak Setuju

MENGHINDARI WISATA
DI SAAT LONG WEEKEND

Q: Setelah saya divaksin, saya menghindari berwisata 
saat long weekend

Sumber: Inventure-Alvara, 
Indonesia Industry Outlook 2nd Semester, 2021.
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TOURISM VILLAGE 
IS PREFERABLE
(FOR NEWA-SEEKERS)
Pandemi membuat industri pariwisata mati suri. Vaksin adalah harapan baru 

bagi bangkitnya industri pariwisata. 

Pandemi membuat preferensi travellers juga berubah. Akomodasi yang 

tersertifikasi CHSE (cleanliness, healthiness, safety, environment) dan konsep 

wisata outdoor seperti desa wisata menjadi pilihan demi keamanan.

Bahkan setelah divaksin, sebanyak 82% responden mengatakan lebih memilih 

akomodasi yang telah mendapat sertifikat CHSE. 

Di sisi lain, 83,1% responden menyatakan setuju lebih memilih berwisata ke 

desa wisata di masa dan pasca pandemi karena relatif aman. Desa wisata cocok 

untuk konsep destinasi NEWA (Nature, Eco, Wellness, Adventure).

82,0% 18,0%

Setuju Tidak Setuju

AKOMODASI DENGAN SERTIFIKAT 
CHSE

83,1% 16,9%

Setuju Tidak Setuju

PILIHAN TEMPAT WISATA

Q: Setelah saya divaksin, saya lebih memilih 
akomodasi yang telah mendapat ser�fikat CHSE

Q: Setelah saya divaksin, saya lebih memilih 
berwisata ke Desa Wisata di masa dan pasca 
pandemi karena rela�f aman

Sumber: Inventure-Alvara, 
Indonesia Industry Outlook 2nd Semester, 2021.
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FOOD & BEVERAGE

CHSE CERTIFICATE 
IS THE NEW 
MICHELIN STAR

Setelah divaksin 78,8% responden lebih memilih resto/café yang 

telah mendapat sertifikat CHSE dari Kemenparekraf. Dan sebesar 

86,7% responden lebih memilih resto/café yang telah mendapat 

sertifikat halal.

Wisata kuliner sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. 

Pandemi membuat tren bergeser, orang tidak hanya 

mementingkan rasa namun juga kualitas dan standar kesehatan.

LEBIH MEMILIH RESTO/CAFÉ 
BERSERTIFIKAT HALAL

LEBIH MEMILIH RESTO/CAFÉ 
BERSERTIFIKAT CHSE

78,8% 
21,2%

Setuju Tidak Setuju

86,7%
13,3%

Setuju Tidak Setuju

Q: Setelah saya divaksin, saya lebih memilih 
resto/café yang telah mendapat ser�fikat CHSE dari 
Kementerian Parekraf

Q: Setelah saya divaksin, saya lebih memilih 
resto/café yang telah mendapat ser�fikat halal

Sumber: Inventure-Alvara, 
Indonesia Industry Outlook 2nd Semester, 2021.
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FOOD & BEVERAGE

OUTDOOR RESTO IS 
THE NEW OASIS

Survei kami menunjukkan, setelah divaksin, 76,9% responden 

lebih memilih untuk makan di resto atau café yang bertema atau 

mempunyai area outdoor. 

Restoran  outdoor dengan menu makanan sehat kini menjadi 

solusi di tengah pandemi. Sebab sirkulasi udara outdoor lebih baik 

ketimbang indoor dimana virus bisa terperangkap saat perputaran 

udara di dalam tak berjalan sebagaimana mestinya.

76,9% 
23,1%

Setuju Tidak Setuju

PILIHAN RESTO/CAFE

Q: Setelah saya divaksin, saya lebih memilih 
resto/café yang bertema outdoor

Sumber: Inventure-Alvara, 
Indonesia Industry Outlook 2nd Semester, 2021.
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27,8%

72,2%

LEBIH MEMILIH MAKANAN SEHAT

N= 532

Sumber: Inventure-Alvara, 
Indonesia Industry Outlook 2nd Semester, 2021.

Setuju Tidak Setuju

Q: Setelah saya divaksin, saya lebih memilih menu 
makanan yang sehat (jamu, herbal, organic, plant based, 
vegetarian, gluten free, dll).

Pandemi COVID-19-19 mendatangkan 

perubahan gaya hidup baru di tengah 

masyarakat, salah satunya kebiasaan 

mengonsumsi makanan sehat dengan gizi 

seimbang.

Sebenarnya kebiasaan makan sehat sudah 

banyak diterapkan oleh masyarakat. Namun, 

pandemi menyadarkan masyarakat untuk 

mengutamakan konsumsi makanan bergizi 

seimbang untuk meningkatkan imunitas 

tubuh.

Menurut survei kami, 72,2% responden 

menyatakan setelah divaksin, mereka lebih 

memilih mengonsumsi menu makanan yang 

sehat seperti makanan organik, plant based, 

gluten free atau yang mengandung herbal.

HEALTHY FOOD: 

IMMUNE BOOSTER Sumber: Unsplash
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29,5%

70,5%

ONLINE FOOD DELIVERY

N= 532

Sumber: Inventure-Alvara, 
Indonesia Industry Outlook 2nd Semester, 2021.

Setuju Tidak Setuju

Q: Setelah saya divaksin, saya tetap lebih memilih 
memesan secara online/delivery demi keprak�san 
dan keamanan.

Survei kami menunjukkan, sekitar 70,5% 

responden menyatakan setelah divaksin mereka 

tetap lebih memilih memesan makanan secara 

online atau take away demi kepraktisan dan 

keamanan dari penularan COVID-19. 

Salah satu perubahan perilaku paska pandemi 

adalah semakin masifnya adaptasi digital dalam 

mengonsumsi produk dan layanan, salah satunya 

adalah makanan. Konsumen semakin terbiasa 

membeli makanan secara online karena adanya 

pembatasan sosial.

Kebiasaan baru ini membuat semakin 

menjamurnya resto-resto baru dengan konsep 

cloud kithen maupun dapur bersama. Dimana 

resto-resto ini fokus melayani konsumen secara 

online tanpa menyediakan fasilitas dine-in, yang 

lebih efisien dalam operasionalnya.

ONLINE FOOD DELIVERY: 

MORE CLOUD KITCHEN
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PIVOTING FROM THE FALL TO THE RISE: IT’S A MUST!
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Sumber: OJK-BCG Joint Research Survey (N=3,136) pada Oktober 2020

PERSENTASE RESPONDEN YANG MENGIMPLEMENTASIKAN
TIAP SOLUSI UNTUK MENGHADAPI COVID-19

Solusi jangka pendek yang ditempuh pelaku UMKM
untuk mengatasi pandemi

BE AGILE. 
IT’S TIME TO PIVOTING!

Para UMKM perlu lebih peka untuk melihat peluang di sekitar. Kita harus menghadapi realita hidup 

next normal pasca pandemi yang tidak akan sama lagi dengan sebelum adanya COVID-19. Pivoting, 

pivoting, pivoting!.

Kekuatan dari bisnis di sektor UMKM ialah bagaimana mereka “gesit & tangkas” dalam merespon 

perubahan pasar, para UMKM bisa saja berganti bisnis/produk yang mereka tawarkan dalam waktu 

singkat.

Kita banyak melihat bagaimana bisnis resto & café yang melakukan pivoting untuk menjual produk 

frozen food mereka secara online, parkiran mall yang berubah menjadi drive-thru cinema, atau 

beberapa pabrik konveksi baju yang berubah menjadi tempat produksi masker kain.

Inilah yang harus dipahami oleh para UMKM, kita tidak bisa menunggu dan berharap pandemi akan 

cepat berlalu. Be agile, it’s time to pivoting!.

Data dari OJK-BCG pada Oktober 2020 menunjukkan, implementasi strategi yang paling banyak 

UMKM lakukan saat pandemi ialah diversifikasi produk/sektor baru. Hal ini menunjukkan bahwa 

bisnis di masa pandemi harus merespon perubahan pasar dan konsumen yang ada. Tidak bisa hanya 

berdiam diri dan berharap pandemi segera berakhir.
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YOUR CHOICES... 

EXISTING
DIVERSIFY
or PIVOT?



FUTURE BUSINESS
a�er pandemic

Moderately Prospec�ve Highly Prospec�ve

Cloud kitchen
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Source: 

CHOICES:
EXISTING
DIVERSIFY
or PIVOT?

IT’S PROSPECTIVE BUSINESS FOR UKM
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Subsidi
operasional

Subsidi jasa
penyedia solusi

teknologi

Insen�f 
penggunaan

pla�orm digital

Subsidi alat
IT/digital

Subsidi biaya
ekspor/impor

Subsidi 
asuransi

Tidak 
tertarik

Bantuan finansial yang diharapkan UMKM

Sumber: OJK-BCG Joint Research Survey (N=3,136) pada Oktober 2020

PERSENTASE RESPONDEN YANG MEMILIH TOP 3 BANTUAN
FINANSIAL UTAMA YANG DIHARAPKAN

60%

50% 50% 46%

34%
29%

3%

MINIMIZING THE 
OPERATIONAL COST

Maka dari itu, strategi menekan biaya operasional dianggap lebih efektif dan 

harapan dari UMKM, pemerintah maupun stakeholders terkait bisa 

memberikan dukungan berupa subsidi biaya operasional seperti misalnya 

diskon listrik dan air, keringanan biaya cicilan bank, dsb.

Studi yang dilakukan OJK dan BCG, mayoritas pelaku UMKM mengharapkan 

adanya bantuan finansial berupa subsidi operasional. Hal ini ditujukan untuk 

menekan biaya operasional yang besar sementara demand berkurang. Di 

tengah daya beli konsumen yang menurun, tentu akan membutuhkan usaha 

yang besar untuk mendorong konsumen membeli produk sementara di sisi 

lain pelaku UMKM harus berjuang untuk menjaga cash flow. 

Bagi UMKM, ada dua aspek yang bisa dimaksimalkan untuk menghadapi krisis 

Pertama, mendorong volume penjualan dan kedua yaitu menekan biaya 

produksi. 
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JOIN IN 
#SUPPORTUMKM CAMPAIGN

Tidak dapat dipungkiri, UMKM adalah sektor yang rentan menghadapi pandemi ini 

meskipun di satu sisi, UMKM memiliki kelebihan yaitu fleksibilitas. Maka dari itu, bukan 

lagi nilai tawar, untuk survive di masa pandemi ini UMKM harus pivot ke bisnis-bisnis 

yang rising. 

Contoh lainnya yaitu akun OA Instagram @bapak2id yang setiap hari membuka free slot 

untuk membantu mempromosikan usaha UMKM. Tidak ingin ketinggalan, brand 

kosmetik lokal yang sedang tren saat ini Somethinc juga turut membuka kampanye 

dimana follower mereka bisa mempromosikan akun jualan UMKM favorit. 

Dengan kekuatan promosi via online yang luar biasa, untuk bisa bergabung dalam 

kampanye ini mau tidak mau UMKM juga harus memiliki official account di social 

media/e-commerce. 

Sisi baiknya, pandemi telah menumbuhkan rasa empati dari sesama manusia. Di tengah 

situasi sulit seperti saat ini misalnya banyak komunitas/organisasi dengan basis massa 

yang besar melakukan kampanye #SupportUMKM. Di Tokopedia dan Shopee secara 

khusus membuat kampanye Dukung Produk Lokal untuk membantu mendongkrak 

perekonomian di sektor UMKM. 
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Shopee

Tokopedia

Bukalapak

Lazada

Blibli

Orami

Bhinneka
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JD.ID

Sociolla
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Kunjungan

Sumber: iPrice, 10 Februari 2021

Media sosial

54%

Melalui agen/
reseller/
member

32%
Door-to-door/

langsung

41%

Market place

15%

Toko fisik

34%

Pusat Peneli�an Ekonomi - Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia

Migrasi konsumen ke online selama masa pandemi 

menjadi kesempatan bagi para UMKM untuk melebarkan 

sayap usahanya ke ranah digital. Hal ini sekaligus 

menjadi cara bertahan UMKM sekaligus cara berjualan 

baru pasca krisis COVID-19.

Hasil survei Redseer menunjukkan bahwa lintasan 

pertumbuhan e-commerce Indonesia akan tetap positif 

dengan pertumbuhan 50% yoy di tahun 2020. Studi dari 

McKinsey pun mengatakan demikian, 58% masyarakat 

Indonesia mula terbiasa berbelanja lewat digital. Hal ini 

yang kemudian mendorong peningkatan jumlah 

transaksi e-commerce harian dari 3,1 juta transaksi per 

hari pada saat sebelum pandemi menjadi 4,8 juta 

transaksi selama bulan April.

Oleh karena itu, penting bagi para pelaku UMKM untuk 

memperbanyak channel penjualan produk. Tidak hanya 

secara offline dengan membuka toko fisik tapi juga 

dengan berjualan di media sosial, ecommerce, melalui 

agen/reseller/member, hingga berjualan secara door-to-

door/langsung. Singkatnya menciptakan strategi 

omnichannel dengan mengusung seamless customer 

experience.   

OMNICHANNEL 
BECOME MAINSTREAM
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JOIN IN COMMUNITY 
IS A MUST

Di tengah terganggunya kinerja UMKM, maka peran komunitas menjadi penting. 

Komunitas diharapkan dapat membatu para UMKM untuk dapat bertahan dan 

meningkatkan kembali produktifitas. Oleh karenanya, para pelaku UMKM di masa 

pandemi wajib bergabung dalam suatau komunitas maupun asosiasi.

Komunitas ini dapat menjadi tempat diskusi, pertukaran pengalaman dan informasi, 

pemasaran dan juga pemodalan serta sebagai tempat pelatihan melalui workshop dan 

webinar. 

Pandemi COVID-19 berdampak pada kinerja UMKM. Potensi UMKM juga berubah ketika 

ada wabah COVID-19 tersebut. Hasil riset dari Asian Development Bank (ADB) yang 

dilakukan oleh Shigehiro Shinozaki (2020) pada 17 April sampai 22 Mei 2020 menunjukkan 

bahwa setengah UMKM menangguhkan usahanya; Setengah lagi tetap beroperasi di 

tengah gangguan pasokan dan permintaan yang rendah, dengan perincian Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah masing-masing 48%, 54.4%, 31.3% yang melakukan penutupan 

usaha. Hal yang sama pun terjadi saat gelombang kedua dimulai.
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PANDEMIC

MILLENNIAL MUSLIM LIFE JOURNEY: THE MILESTONES

SAFETY 
SECURITY 

SCREEN

SELF-
EXPRESSION

SOCIAL
SPIRITUAL

Source: 



5S 
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Source: 

SAFETY 
SECURITY 
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SELF-
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The Rise of 
Halalan Toyyiban

Digitaliza�on 
of Life

Esteem & Actualiza�on 
(s�ll) Ma�er

The Empathic 
Genera�on
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SAFETY + SECURITY
The Rise of Halalan Thayyiban



86

HALAL 

Bahkan, dari studi Porch, Milenial adalah generasi yang 

paling tidak bisa masak. Praktis, sehari-hari mereka lebih 

mengandalkan food online delivery. Studi dari GoFood 

(2020) menunjukkan, 3 menu makanan yang paling sering 

dipesan adalah: Ayam Geprek, Kopi Susu dan Pisang 

Goreng. Gaya hidup ini menjadi kurang sehat karena 

makanan yang dikonsumsi pun juga minim serat dan gizi. 

Makanan adalah termasuk bagian dari leisure lifestyle. 

Inilah yang mendasari kenapa sebelum pandemi, kafe, 

resto, berbagai kedai kopi susu menjamur. 

Ditambah, milenial yang sering bekerja hingga lupa waktu 

praktis mereka menjadi jarang punya waktu untuk 

olahraga. Berkah di balik pandemi adalah mengingatkan 

milenial untuk mengevaluasi gaya hidup dan mulai 

menerapkan gaya hidup sehat. Dilihat dari survei Jakpat, 

per Maret-April 2020 menunjukkan, mayoritas responden 

menjawab mereka menjadi lebih sering mengonsumsi 

makanan sehat dan berolahraga seperti yoga, meditasi, 

jalan kaki, bersepeda, dll. 

Melihat hal ini, penting bagi brand untuk membantu 

mempromosikan gaya hidup sehat agar di masa depan 

saat puncak bonus demografi 2030 diisi oleh generasi-

generasi yang berkualitas sehat fisik dan mental.

HALALAN
THAYYIBAN, 

NEW 
URGENCY

Sumber: smg.com
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Label halal tidak berhenti sampai di produk atau 

pelayanan. Konsumen yang saat ini didominasi oleh 

milenial dan Gen-Z semakin kritis menyikapi suatu 

produk. Konsumen akan meneliti dengan sangat 

seksama suatu produk sebelum memutuskan untuk 

membeli. Tidak hanya produknya saja yang harus halal 

tetapi proses produksi sampai value-chain ke end 

consumer juga harus dipastikan halal.

Contohnya brand yang sejak lama konsisten dengan 

branding sustainability yaitu The Body Shop. Dalam 

pesan komunikasinya, TBS selalu menonjolkan 

penggunaan bahan dasar natural dan no animal testing. 

Definisi halal ini dijabarkan ketika dalam proses hulu ke 

hilir suatu produk dapat menjaga maqashid syariah yaitu 

memberikan kemanfaatan untuk profit, people, planet. 

Brand tidak hanya berfokus pada menghasilkan produk 

yang berkualitas tetapi juga bisa berdampak pada 

sustainability. Misalnya ke lingkungan dan pekerja ( fair 

trade). 

Contoh lainnya adalah hijab organik yang mulai booming. 

Hijab organik dalam klaimnya yaitu tidak meninggalkan 

limbah industri dari proses pembuatan kain kerudung. 

Hal ini dikarenakan serat-serat yang digunakan sebagai 

bahan dasar terbuat dari material organik. 

HALAL TRACING: MAQASHID, SUSTAINABILITY
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BEYOND HALAL: 
WIDENING & DEEPENING

Halal widening yaitu ketika kebutuhan label halal ini tidak terbatas pada produk 

yang dikonsumsi mulut saja. Contoh brand yaitu Teflon Halania Maxim, makanan 

kucing Royal Canin dan kacamata halal Athalla. 

Halal deepening, artinya label halal tidak berhenti pada branding dan sertifikasi saja 

tetapi juga memasukkan ingredients yang kental dengan nuasa Islam. Seperti 

misalnya habatussauda  ( jinten hitam) yang dipercaya memiliki kaya khasiat. Contoh 

brand yang termasuk dalam halal deepening yaitu Sunlight dan Lifebuoy. 

Di tahun sebelumnya, marak brand yang berlomba-lomba merilis sertifikasi halal. 

Seperti misalnya, kulkas SHARP, deterjen halal TOTAL, sampai makanan kucing 

berlabel halal. Maraknya fenomena ini dikarenakan pasar muslim yang sedang 

tumbuh pesat. Kami menyebutnya Halal of Things. Hal ini menjadi peluang yang 

sayang dilewatkan oleh pelaku bisnis. 

Menghadapi pandemi, pasar muslim masih menunjukkan tren positif bahkan 

diprediksi akan mengalami the second boom pasca pandemi ini. 

Dari sisi kehalalan produk tidak lagi sebatas branding tetapi mengalami halal 

widening dan halal deepening. 
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CONSUMER CONFIDENCE

IN HALAL FOOD

Puncaknya, yaitu strong halal assurance dimana pemilik resto menggunakan label halal untuk 

membangun kepercayaan brand. Contohnya dengan menampilkan sertifikasi MUI di resto.

Dalam hal menilai kehalalan makanan, konsumen mengidentifikasikan 3 tahapan halal. 

Pertama, doubtful halal assurance dengan hanya menampilkan sign “No Pork No Lard” 

ditambah interior muslim yang berlebihan (foto masjid, muslim Arab, dll).

Studi yang dilakukan Crescent Rating dalam Halal Food Lifestyle Singapore 2021 membagi 

respon konsumen terhadap sign “No Pork No Lard” ke dalam 3 kategori: positif, netral dan 

negatif. Mayoritas merespon negatif. Artinya simbol ini tidak cukup kuat dalam hal branding 

halal. Komentar mayoritas yang muncul salah satunya memaparkan bahwa sign tersebut 

hanya tanda agar konsumen muslim mau mempir ke restoran. 

Simbol makanan halal yang paling umum yaitu mencantumkan sign “No Pork No Lard” 

terutama untuk restoran-restoran di negara yang bukan mayoritas muslim. Kini, sign 

tersebut tidak cukup untuk menginformasikan kehalalan makanan. 

Kedua, reasonable halal assurance. Contohnya makanan-makanan yang memang dijual di 

negara/area yang mayoritas muslim. Misalnya saja ketika berlibur ke Bali, muslim traveler 

akan lebih selektif memilih makanan dibandingkan Ketika di Jogja. 

Sumber: Crescent Ra�ng
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Sangat �dak setuju sekali

Sangat �dak setuju

Tidak setuju

Setuju

Sangat setuju

Sangat setuju sekali

Dengan adanya pandemi, saya lebih memilih lembaga
keuangan dengan prinsip syariah dibandingkan konvensional

N=629

Setuju: 58.8%
Tidak Setuju: 41,2%

Setelah terjadi pandemi, mayoritas publik 
cenderung lebih religious dan lebih memilih 
lembaga keuangan dengan prinsip syariah.

Sumber: Inventure-Alvara

39,3

50,5

6,2

SYARIAH PAYMENT: 

THE NEW COOL OF 

TRANSACTION

Alasannya pasca pandemi perbankan syariah 

berpotensi tumbuh optimis di angka 9,22% 

dibarengi dengan naiknya tingkat kesadaran 

masyarakat akan pentingnya transaksi syariah. 

Studi yang dilakukan oleh Inventure-Alvara 

menunjukkan, 58,8% responden menjawab dengan 

adanya pandemi mereka justru lebih memilih 

lembaga keuangan dengan prinsip syariah 

dibandingkan konvensional.

Sementara itu pandemi COVID-19 juga membuat 

percepatan dalam hal transformasi digital tak 

terkecuali di perbankan syariah. Kini perbankan 

syariah sudah semakin up-to-date mulai dari 

proses bisnis, pelayanan hingga aktivitas promosi 

sudah banyak dilakukan secara digital. 

Contoh Bank Syariah Indonesia, sudah melakukan 

berbagai inisiatif terkait digitalisasi di antaranya 

adalah dengan mengembangkan BSI Mobile yang 

telah dilengkapi berbagai fitur praktis dan sesuai 

dengan kebutuhan nasabah. Selain itu, terdapat 

juga LinkAja Syariah sebagai dompet digital 

syariah dan yang akan segera dirilis Bank Aladin 

Syariah sebagai bank digital syariah pertama di 

Indonesia. 

Seiring berkembangnya pasar muslim di 

Indonesia, ekonomi syariah khususnya industri 

keuangan syariah turut berkembang pesat. 

Berbagai layanan terkait keuangan syariah mulai 

menjadi pilihan bagi konsumen muslim

0,2 1,8

2,1
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N investasi = 1335 Total 81 - 24 25 - 30 31 - 35 36 - 40

Reksadana

Emas

Saham

Deposito

Proper�

P2P lending

37%

29%

16%

12%

4%

2%

44%

30%

17%

7%

1%

1%

34%

32%

13%

14%

3%

4%

27%

36%

14%

15%

5%

3%

22%

35%

13%

22%

6%

2%

SHARIAH INVESTMENT, 
THE NEW PREFERENCE

Selain sukuk, investasi emas juga dianggap menarik oleh milenial. Studi dari Populix, 

emas menempati peringkat kedua tren investasi yang muncul 2021. Hal ini 

dikarenakan emas menawarkan safety yaitu berupa harga yang cenderung stabil di 

berbagai krisis. Termasuk pandemi ini. 

Hal ini berdampak pada preferensi baru milenial dalam hal berinvestasi. Investasi-

investasi yang bernuansa syariah kian diminati. Sebagai contoh, Sukuk Ritel Seri 007 

yang dikeluarkan oleh DJPPR pada 2020 lalu tercatat volume pemesanan pembelian 

Rp 5,42 T dengan jumlah investor 16.992. 

Penjualan ini terbanyak sejauh penjualan sukuk tabungan. Sisi safety yang ditawarkan 

yaitu investasi ini merupakan program pemerintah sehingga kepastian mengenai 

return tidak perlu diragukan lagi. Selain itu, dengan prinsip syariah, pengelolaan dana 

investasi akan digunakan untuk gotong-royong pemulihan ekonomi Indonesia.

Aspek safety dalam konsumen milenial dan Gen-Z tidak cukup pada aspek kesehatan 

saja. Terlebih di tengah situasi yang tidak pasti karena pandemi ini, milenial juga 

memikirkan keamanan di masa depan. 

Sumber: Populix
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Dalam �ga tahun terakhir, jumlah inisia�f galang dana yang terbantu melalui pla�orm
galang dana digital Kitabisa meningkat tajam

Pertumbuhan kumula�f inisia�f galang
dana untuk kebutuhan medis

Pertumbuhan kumula�f inisia�f galang
dana oleh organisasi non-profit

Pertumbuhan kumula�f inisia�f galang
dana untuk rumah ibadah

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

Secara keseluruhan, donasi digital di Indonesia telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut menunjukan adanya potensi untuk meningkatkan
total nilai donasi khususnya dengan mendorong agar donasi menjadi bagian dari gaya hidup.

25,9x 12,9x 13,8x

Potensi donasi digital di Indonesia dari zakat lebih dari 200 Triliun Rupiah, dengan 
realisasi saat ini baru di 3,4% dan masih terus meningkat

Pengumpulan zakat, infaq, shadaqah (ZIS)

# dalam triliun Rupiah

2016 2017 2018 2019

Meningkat
25% Per tahun

1,7

2,6

3,7

8,1

Pengumpulan zakat meningkat beberapa tahun terakhir dengan laju 25% per tahun

2018

(Rp 233)

Belum terkumpul

Sudah terkumpul

96,6%

3,4%
(Rp 8)

Total potensi Zakat
di Indonesia

Rp 233
Triliun*

ONLINE ZISWAF
BECOMES MAINSTREAM
Setiap tahun, partisipasi masyarakat untuk memberi (giving) dan ZISWAF, baik 

dalam bentuk donasi, valunterisme dan mengorganisasi gerakan membantu orang 

lain secara mandiri (communal self-help) terus mengalami peningkatan terlebih di 

masa krisis pandemi COVID-19. Tak hanya itu, bagi kalangan milenial memberi dan 

bersadaqah sudah menjadi suatu kenormalan baru. 

Mengapa?

Pertama, memberi dan ZISWAF merupakan bentuk kepedulian untuk membantu 

yang lain (helping others). Memberi adalah sebuat gerakan mulia. Kedua, di era 

tingkat penetrasi digital semakin tinggi maka kegiatan ZISWAF menjadi lebih 

mudah. Jika biasanya pembayaran zakat, infaq dan sadaqah disalurkan lewat 

masjid, panti asuhan atau lembaga lainnya, kini dapat dilakukan secara digital atau 

online.

Sehingga ke depannya, potensi donasi digital dari ZISWAF akan terus meningkat 

dan lembaga filantropi maupun gerakan sosial lainnya akan tumbuh subur 

terutama pasca pandemi COVID-19

Melalui platform digital maka semua orang dapat dengan mudah melakukan 

pembayaran zakat, infaq dan sadaqah melalui berbagai situs online seperti Baznas, 

Lazis, e-commerce atau marketplace, hingga layanan payment seperti Gopay atau 

OVO. 
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GIANT E-COMMERCE PLAYERS "GO MUSLIM”

Sementara di sisi lain semakin kaya dan relijiusnya kelas menengah muslim 

Indonesia berakibat pada gurihnya pasar muslim di Indonesia. Terlihat dari mulai 

banyaknya e-commerce atau marketplace online yang khusus membidik pasar 

muslim.

Salah satunya dengan berlomba-lomba menciptakan kanal khusus muslim yang 

diperuntukkan untuk menjawab kebutuhan kaum muslim milenial dengan 

menawarkan koleksi muslim terlengkap mulai dari produk fesyen, makanan halal 

hingga pembayaran kewajiban zakat dan infaq.

Perkembangan teknologi dan dunia digital telah turut mengubah perilaku dan gaya 

hidup muslim terutama semenjak pandemi COVID-19 melanda. Alhasil kaum muslim 

khususnya kaum milenial semakin digital savvy. Singkatnya generasi milenial tidak 

mudah lepas dari bagian hidup digital.  Segela aktivitas sehari-hari mereka mulai 

beralih ke digital seperti mencari informasi hingga berbelanja.

Seperti Tokopedia dengan Tokopedia Salam, Shopee dengan Shopee Barokah dan 

Lazada dengan Lazadah Amanah. 

Khusus dalam hal berbelanja semenjak pandemi COVID-19 mewabah sebagian kaum 

muslim lebih banyak melakukan aktivitas belanja secara online dibanding datang 

langsung ke toko (offline).

Source: Anghami
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MUSLIM 
CONTENT CREATOR: 
THE NEW HYPE

Singkatnya, kini berdakwah atau menyebarkan ajaran agama islam kepada muslim milenial 

tidak lagi dilakukan dengan cara yang konvensional dan membosankan, melainkan dengan 

membuat konten dakwah yang lebih kreatif, simple, dan maknanya jelas. 

Tumbuhnya platform media sosial  bak jamur di musim hujan berbanding lurus dengan 

banyaknya content creator yang mengusung konten-konten Islami di berbagai kanal media 

sosial seperti Instagram, Twitter, Youtube dan TikTok selama Ramadhan. 

Banyaknya konten-konten islami di berbagai platform media sosial ini tak lepas dari 

karakteristik generasi milenial yang modern, digital savvy dan gadget freak khususnya di 

bulan Ramadhan. Generasi yang lebih banyak menghabiskan waktunya dengan perangkat 

teknologi digital dan beragam aplikasi. 

Misalnya dengan membuat komik, infografis, atau konten video akan lebih menarik 

perhatian kaum milenial muslim dan cepat menjadi viral di media sosial. Seperti contoh 

content creator Amritsaraje dan Syakirdaulay yang sering menyisipkan konten-konten 

Islami di dalam konten TikTok miliknya. 

Source: Tik Tok for Business
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Alhasil dengan memperbanyak amal ibadah dan mendekatkan diri kepada Tugan 

YME, kaum muslim dapat menciptakan ketenangan dan keseimbangan jiwa dan raga. 

Jika biasanya kebanyakan orang menangani rasa stress, cemas, dan panik dengan 

bermediasi, yoga maupun aktivitas kontemplasi lainnya, maka masyarakat muslim 

dapat menanganinya dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan YME dengan cara 

memperbanyak amal ibadah seperti sholat sunnah, berdoa dan membaca Al-Qur’an. 

Situasi ini membuat sebagian masyarakat menjadi semakin relijius yang digambarkan 

dengan tingkat keimanan, keislaman dan keihsanan semakin mengalami peningkatan 

selama pandemi COVID-19. 

Terutama selama pandemi COVID-19 dimana sebagian besar masyarakat melakukan 

aktivitas sehari-harinya hanya di dalam rumah (stay at home lifestyle), belum lagi 

dengan banyaknya media exposure dan aktivitas digital lainnya, mampu membuat 

sebagian masyarakat muslim menjadi lebih stress, cemas dan khawatir. 

Karenanya, selama pandemi, agama dapat menjadi tempat bersandar mencari 

ketenangan sekaligus harapan bagi kaum muslim.

Situasi panik dan khawatir memerlukan katarsis. Agama adalah salah satu medium 

yang dapat dijadikan sandaran bagi setiap individu untuk mengeliminasi rasa 

kepanikan, kestresan, dan kekhawatiran yang berlebih.

ISLAMIC MINDFULNESS 

Source: Anghami Source: Google

HALAL 
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BALANCED LIFE: 
PLAY HARD, PRAY HARDER 

Milenial Muslim merupakan experience-seeker. Mereka kerap mencari pengalaman seru 

dan menyenangkan, dan tidak ingin melewatkan momen penting dalam hidupnya. Meski 

begitu, kegiatan terwebut tetap sejalan dengan kaidah agama maupun nilai-nilai kebaikan 

yang mereka pegang.

Play hard, pray harder!

Bagi milenial muslim, keseimbangan menjadi faktor penting dalam hidup. Masa muda 

tidak lepas dengan yang namanya menjalani passion atau hobi, mencari jati diri, dan 

bereksplorasi. Milenial muslim juga bisa menjalankan itu semua, tapi tercermin dari sudut 

pandang dan kebiasaannya yang sudah lebih matang dan paham tentang keseimbangan. 

Islam mengajarkan tentang keseimbangan hidup antara orientasi dunia-akhirat, 

menengah dalam makan-minum, dan wajar dalam membelanjakan harta.

Hal itu tercermin dari pengaturan keuangan mereka, contohnya, tetap bisa hangout di 

coffee shop terbaru. Di sisi lain, mereka juga tidak lupa punya perencanaan untuk membeli 

rumah.

Pandemi Corona memberikan pelajaran untuk seimbang antara dunia dan akhirat, 

kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan sosial. Seimbang antara kepentingan individu 

dengan umum. 

Sumber: Republika

HALAL 
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HALAL 
TRAVEL 
MOMENTUM 
POST-
PANDEMIC

Pandemi COVID-19 menjadi kesempatan untuk 

membangkitkan pariwisata halal yang sudah lama 

didorong untuk bisa memberikan kontribusi bagi 

pengembangan industri pariwisata. Pasalnya, tuntutan 

yang muncul terhadap pariwisata selama masa pandemi 

sejalan dengan konsep pariwisata halal.

Pandemi membuat pariwisata dituntut mengarah ke arah 

yang lebih bertanggung jawab bagi pengunjung. Seperti 

misalnya menjaga kesehatan dan etika di destinasi 

wisata. Pariwisata juga mulai mengarah ke tema-tema 

yang menyehatkan dan mengkonsumsi makanan yang 

menyehatkan.

CrescentRating memprediksi jumlah wisatawan Muslim 

secara global mencapai 230 juta pada 2026, meningkat 

dari 140 juta pada 2018. Sedangkan menurut Global 

Islamic Economy Report, nilai perputaran uang dari 

wisata halal dunia diprediksi meningkat dari 177 miliar 

dolar pada 2017 menjadi 274 miliar dolar pada 2023.

Konsep pariwisata halal yakni merupakan servis 

tambahan dan fasilitas ramah muslim atau ramah bagi 

keluarga. Dengan begitu, diharapkan memberikan 

kenyamanan bagi pengunjung muslim atau non muslim 

baik perorangan maupun keluarga.

Sumber: Crescent ra�ng

HALAL 
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SAFETY & HYGIENE-FIRST TRAVEL
How important are the following factors to
decide your holiday des�na�on? (Indonesia)

Safety

Cleanliness

Value for money

Water-usage friendly washrooms/toilets

Weather

Ease of travel (no need for a visa
short flight, etc)

Family-friendliness

Availability of halal food

Avolding crowds

Muslim-friendliness

Newness (never visited before)

Availability of prayer room with
ablu�on facility in public places

100%

99.5%

98.4%

95.3%

94.7%

93.7%

93.2%

91.1%

88.4%

88.4%

87.9%

87.9%

10 tahun terakhir istilah “green” seakan menjadi mantra yang sakti untuk untuk 

komunikasi pemasaran. Hal ini terjadi seiring bertumbuhnya konsumen yang semakin 

semakin sadar akan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan.

Menurut studi yang dilakukan oleh Wego-Pear Anderson dalam “Muslim Traveler in the 

New Normal” (2020), mengonfirmasi prediksi perubahan preferensi. Faktor safety dan 

cleanliness menjadi perhatian utama untuk perjalanan di masa depan.

Milenial muslim akan lebih peka dengan kebersihan kabin pesawat, kamar mandi hotel, 

dan restoran. Dengan adanya pandemic ini mereka akan menuntut penerapan protokol 

kesehatan dan kesehatan seperti desinfektan, ketersediaan produk sanitasi, dan 

penggunaan masker wajah (serta sarung tangan) oleh frontliner. 

Maka di era new normal setelah pandemi COVID-19, “hygiene” akan menjadi “the new 

green”.  

Pun di industry pariwisata, tren tersebut juga naik dengan semakin sadarnya milenial 

muslim akan kelestarian dan keberlanjutan di destinasi wisata. Namun, dengan adanya 

wabah COVID-19 tren “green” tersebut bertambah dengan unsur higienitas yang 

menjadi prioritas oleh wisatawan saat ini. 

Sumber: Wego – Pear Anderson
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92,9 7,1

Ya Tidak

Melakukan Donasi [%]
Q5. Selama wabah Covid-19, apakah Anda melakukan 

donasi/ sedekah? [S]

94,8

55,7

50,5

46,7

Pekerja terdampak

Tenaga Kesehatan

Ojek Online

Keluarga Pasien

Covid-19

Pihak yang Berhak Menerima [%]
Q8. Menurut Anda siapa yang berhak 

menerima donasi?

56,7

40,6

38,7

35,5

15,7

9,2

Langsung kepada pihak Fakir yang

membutuhkan

Organisasi/Yayasan Keagamaan

Organisasi/Yayasan Non-Keagamaan

Lingkungan (RT/RW/Desa/Kelurahan)

Pan� Sosial (Ya�m/Jompo)

Lembaga Pemerintah

Saluran Donasi [%]
Q6. Melalui saluran donasi apa biasanya Anda melakukan 

donasi/ sedekah?

Sumber: Inventure-Alvara

Krisis COVID-19 tidak hanya membuat orang 

lebih religius namun juga menumbuhkan 

empati yang luar biasa di kalangan 

masyarakat tak terkecuali kaum muslim. Wabah COVID-19 membuat orang harus 

terpaksa ”dirumahkan” yang berakibat 

tingginya gelombang PHK. Banyak orang 

kehilangan penghasilan. Terlebih bagi pekerja 

informal yang keuntungan per harinya 

merosot tajam karena orang-orang harus 

berdiam diri di rumah. 

Bencana pandemi akan menciptakan 

empathic society dimana zakat kian 

menemukan relevansinya. 

Bencana COVID-19 mendorong orang untuk 

lebih berempati dan zakat adalah manifestasi 

dari ekonomi gotong-royong yang 

merupakan kelokalan Indonesia. Dimana 

masyarakat terbiasa hidup saling membantu.

Hampir seluruh responden menjawab mereka 

melakukan donasi di masa krisis ini. 

Meskipun bagi umat muslim memang 

diwajibkan untuk memberikan zakat fitrah di 

bulan Ramadhan. Namun, yang menarik di 

sini, 94,8% responden mengaku mereka 

berdonasi untuk pekerja terdampak Corona 

yang donasinya diberikan secara langsung. 
ZAKAT BECOMES 

EVEN MORE RELEVANT:

WELCOME 

THE EMPATHIC 

SOCIETY

Mei 2020
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Gen Z (<24) Milenial (24-39) Gen X (40-45)

1,2x per bulan 1,5x per bulan 1,4x per bulan

Generasi milenial lebih sering berdonasi dibandingkan dengan
kelompok usia lainnya

Frekuensi berdonasi berdasarkan kelompok usia

Gen Z Milenial Gen X 

Rp61

Rp80

Rp95

Rp113
Rp122 Rp124

Peningkatan rerata nominal donasi digital dan non-digital meningkat 
semenjak pandemi COVID-19 di semua kelompok usia

Rerata jumlah donasi berdasarkan usia Rp Ribuan

MILLENNIAL MUSLIM: 
THE EMPHATIC GENERATION

Menurut survei Gopay-Kopernik (2021), frekuensi donasi generasi milenial 

lebih banyak dibanding generasi yang lain, yaitu sebanyak 1,5x perbulan 

lebih besar jika dibandingkan Gen-X dan Gen-Z yang sebesar masing-

masing 1,4x dan 1,2x. 

Krisis COVID-19 tidak hanya membuat orang lebih relijius namun juga 

menumbuhkan empati yang luar biasa di kalangan masyarakat. Menariknya 

generasi milenial merupakan generasi yang paling empatik dibanding Gen-

X maupun Gen-Z. 

Tak hanya itu, rerata nominal donasi pun mengalami peningkatan semenjak 

pandemi COVID-19 baik donasi digital maupun non-digital. Rata-rata 

nominal donasi generasi milenial naik dari Rp 95.000 ke Rp 113.000.  

 

Sumber: Gopay Digital Dona�on Outlook 2020
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Nilai Indeks Literasi Wakaf Nasional Tahun 2020

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

Nilai Pemahaman Wakaf
Dasar

Nilai Pemahaman Wakaf
Lanjutan

Nilai Indeks Literasi
Wakaf

No

1

2

3

Dimensi/Variabel Skor Kategori

Pemahaman Dasar tentang Wakaf

Pemahaman Lanjutan tentang Wakaf

Indeks Literasi Zakat

57.67

37.97

50.48 Rendah

Rendah

Rendah

Persentase Responden yang sudah 
dan belum Berwakaf

Sudah Belum

80%

20% WAKAF: 
THE 
NEW HYPE 

Sumber: Indeks Literasi Wakaf 2020 (BWI-Kemenag)

Dalam satu dekade terakhir, ghirrah terkait praktik 

wakaf di Indonesia semakin meningkat, dari sisi 

kuantitas dan kualitas. Hal ini dilihat dari terus 

bertambahnya tanah/objek wakaf, semakin banyaknya 

lembaga-lembaga baru yang mengelola wakaf, adanya 

asosiasi dan forum untuk pengembangan wakaf, serta 

munculnya tipe wakaf baru, seperti wakaf asuransi atau 

wakaf saham.

Peningkatan ini juga terlihat dalam kajian terkait wakaf. 

Ghirrah terhadap wakaf ini sejalan dengan 

meningkatnya gerakan filantropi Islam di Indonesia, 

khususnya sejak masa Reformasi, yang tidak saja 

mengembangkan zakat, tapi juga merambah pada 

pengembangan sedekah dan wakaf. Lembaga zakat pun 

ikut berkontribusi dalam mengembangkan wakaf, 

termasuk praktik wakaf produktif.

Dari survei yang sama, baru 20% responden yang 

menyatakan pernah berwakaf. Hal ini menunjukkan 

besarnya potensi yang bisa dikembangkan untuk 

berwakaf, khususnya di kalangan milenial muslim.Namun, literasi terkait pemahaman tentang wakaf 

sendiri relatif masih rendah. Menurut survei indeks 

literasi wakaf yang dilakukan oleh Badan Wakaf 

Indonesia dan Kementerian Agama (2020), pemahaman 

dasar dan lanjutan tentang wakaf masih masuk kategori 

rendah dengan skor di bawah 60.
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ZAKAT AS AN ECONOMIC 
DEVELOPMENT PLATFORM 
Ada satu fenomena menarik di tengah pandemi 

COVID-19 ini, yaitu terkait dengan pola berbagi 

sebagian masyarakat yang justru semakin 

meningkat. Sebagai indikatornya adalah naiknya 

pengumpulan zakat, infak, sedekah (ZIS) BAZNAS 

dan beberapa lembaga zakat lainnya. 

Pemerintah sendiri melihat pentingnya zakat 

sebagai platform pemberdayaan umat dan 

redistribusi kesejahteraan. Beberapa waktu lalu, 

Presiden Joko Widodo meluncurkan Gerakan 

Cinta Zakat di Istana Negara. Gerakan ini dinilai 

dapat mendorong partisipasi masyarakat untuk 

meningkatkan zakat, infak, dan sedekah.

BAZNAS Pusat misalnya, pada Ramadhan tahun 

lalu mencatat kenaikan penghimpunan ZIS 

sebesar 56% dibandingkan dengan Ramadhan 

tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa meski 

masyarakat secara umum mengerem laju 

konsumsi yang dilakukannya, dengan lebih 

memfokuskan diri pada konsumsi barang dan jasa 

untuk memenuhi kebutuhan primer (dharuriyat), 

namun semangat berbagi sebagian masyarakat 

masih sangat tinggi.

Selain itu penyaluran zakat juga dapat 

dimanfaatkan untuk menanggulangi kemiskinan. 

Presiden menyatakan Gerakan Cinta Zakat sejalan 

dengan program pemerintah yang memiliki kerja 

yang sangat besar untuk mengentaskan 

kemiskinan, menangani musibah dan bencana, 

serta menuntaskan program-program SDGs

HALAL 
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mereka. Kami menyebutnya:

Gen-Sy 
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Saat ini angkatan kerja didominasi oleh generasi 

milenial. Sebagai generasi yang produktif, 

Sebagian besar waktu milenial dihabiskan untuk 

bekerja. Belum lagi jika milenial memiliki pekerjaan 

sampingan. 
Terlebih di era pandemi ini, dimana perusahaan-

perusahaan mulai menerapkan WFH (Work From 

Home) sehingga batas antara dunia “professional” 

dan “kehidupan” menjadi kabur. 

Survei yang dilakukan oleh Jakpat, 28% responden 

menyatakan pekerjaan mereka menuntut bekerja 

overtime. Sementara, 30% responden juga 

menjawab bahwa mereka sering dihubungi oleh 

atasan terkait pekerjaan di luar jam kerja. 

Dalam 24 jam sehari, mayoritas waktu milenial 

dihabiskan untuk bekerja sehingga praktis hampir 

tidak ada waktu untuk berolahraga atau sekedar 

melakukan hobi. Hal ini menjadi pain points 

konsumen milenial dimana mereka berharap bisa 

memperoleh dukungan untuk menemukan 

keseimbangan antara work and life.

WORK-LIFE IMBALANCE
PAIN POINTS #1

WHY

Source: Online survey via Jakpat, n=141, 3 big ci�es

CASE STUDY
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WHY

UNHEALTHY
LIFESTYLE

PAIN POINTS #2:

Milenial mendapat gelar generasi 4S: Sugar (eating unhealthy food), Skin (beauty), Screen (digital) dan Sun 

(travelling). Riset dari IDF Atlas 2019 menunjukkan, milenial Indonesia diprediksi pada tahun 2030 akan 

menempati ranking 3 untuk angka generasi prediabetes tertinggi. 

Hal ini bukan tanpa sebab. Dengan perkembangan tren food & beverages yang begitu masif belakangan ini. 

Seperti misalnya tren Kopi Susu, Boba dan Thai Tea. Belum lagi dengan kebiasaan milenial yang “workaholic” 

sehingga dalam urusan memilih makanan, mereka lebih memilih makanan cepat saji (Geprek, Chicken Wings, 

Burger dan lain-lain). 

Karena sebagian besar waktu dipakai untuk bekerja sehingga milenial menjadi kurang berolahraga. Baru 

setelah pandemi, milenial mulai menaruh perhatian tinggi untuk menerapkan gaya hidup sehat. Salah satunya 

ditunjukkan dengan pencarian Google Trend di awal pandemi dimana aktivitas olahraga seperti lari, sepeda 

dan jalan kaki mulai naik. 

Source: Jakpat Pola Makan

Source: Google Trends Februari-November 2020

CASE STUDY
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Dibandingkan negara lain di ASEAN, skor DCI (Digital 

Civility Index) adalah paling tinggi dimana skor yang 

rendah menunjukkan level kosopanan bersosial 

media yang lebih baik. Hasil skor DCI di Asia 

Tenggara yaitu: Indonesia (76), Vietnam (72), Thailand 

(69), Filipina (66), Myanmar (63) dan Singapura (59). 

Studi dari Global Web Index 2019, Indonesia 

menempati peringkat 6 sebagai negara yang paling 

socially-digital. Namun, dari riset yang baru-baru ini 

dipublikasikan oleh Microsoft justru memaparkan 

bahwa netizen Indonesia sebagai orang yang paling 

tidak sopan se-Asia Tenggara. 

Salah satu dampak negatif dari perkembangan digital 

adalah arus informasi yang deras dan minim filtrasi. 

Di sisi lain, milenial hidup di era digital dimana hidup 

mereka sangat-sangat bergantung pada teknologi 

digital. 

Dengan banjir arus informasi dan tidak adanya sistem 

yang memfiltrasi sehinggal milenial “terpaksa” harus 

mengonsumsi semua informasi-informasi yang 

masuk. Dampaknya, informasi yang benar dan salah 

menjadi bias. 

INFORMATION OVERLOAD
PAIN POINTS #3

Source: Global Web Index 2019
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246
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216

216
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191
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186

186
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148
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139

117

The most “social” countries Average daily minutes spent online
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Milenial adalah generasi yang melek finansial. Namun, mereka juga adalah generasi yang merasa paling 

membutuhkan edukasi literasi keuangan. Bahkan, literasi keuangan ini juga menjadi layanan yang mereka harapkan 

dari bank mereka. Milenial dikenal sebagai generasi yang lebih mementingkan karir dan pekerjaan. Tujuannya yaitu 

mereka ingin memiliki kehidupan yang lebih baik di masa depan. Walaupun pengalaman pertama memulai investasi 

tidak jarang karena faktor “ikut-ikutan tren”. 

Studi yang dilakukan Jakpat di 2018, 88,2% responden mengaku sudah memiliki investasi baik dalam bentuk tabungan 

atau jenis investasi lainnya. Di tengah pandemi ini, keingingan milenial untuk merasa safety ini semakin meningkat. 

Tidak hanya dalam hal kesehatan diri, tetapi juga dalam hal investasi. Peminat investasi emas meningkat selama 

pandemi karena emas dianggap sebagai investasi yang cukup stabil di situasi krisis. Berbeda dengan saham 

perusahaan dimana pandemi sangat berdampak pada bisnis sehingga berpengaruh pada nilai saham.

NEED FOR FINANCIAL LITERACY
PAIN POINTS #4

Source: Bareksa.com

Source: Jakpat Millennial Percep�on 2018 

Own some

88.2 % Investment
Product

Didn’t Own

11.8 % Investment
Product

Savings

Gold

Bank Deposit

Property

Mutual Funds

Stocks

Foreign Currency

Luxury Goods

Bond

Others

64,7 %

50,8%

25,7%

22,3%

15,9%

13,7%

11,6%

7,2%

3,3%

1,2%

n: 1.176 responden who own investment products

More than 80% of

responden claim to having

some investment product

Majority of the respondents  in this survey own some popular investment

like savings, gold, deposit, and property. However, it seems that having

mutual funds (reksadana) and stock is becoming a trend among

millennilas today.

CASE STUDY



111

WHY
Source: Online survey via Jakpat, n=141, 3 big ci�es

Pandemi ini adalah situasi yang tidak mudah bagi 

siapa saja. Iklim pekerjaan yang membuat batas 

antara kerja dan kehidupan menjadi kabur, 

kesempatan bersosialisasi yang terbatas dan 

sejumlah tantangan lainnya yang seringkali 

membuat frustasi. 

Studi yang dilakukan oleh Jakpat menunjukkan, 

mayoritas responden merasa beberapa gejala yang 

menandakan mental health mereka terganggu. 

Seperti misalnya stres, khawatir, cepat marah dan 

menjadi tidak sabaran. 

Dengan situasi yang sulit seperti ini, manusia 

menjadi kesulitan untuk beraktualisasi diri 

sehingga proses untuk menjadi manusia 

seutuhnya ( fully-functioning person) menjadi 

terhambat. 

Kehidupan milenial yang sebelum pandemi erat 

dengan fun & leisure dan jalan-jalan, kini menjadi 

terbalik. Dampaknya, keseimbangan mental 

menjadi terganggu.

MENTALLY UNHEALTHY
PAIN POINTS #5

CASE STUDY
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Mereka teguh kepada nilai-nilai Islam, namun tetap tidak melupakan 

adaptasi kemajuan-kemajuan global baik di bidang teknologi, gaya 

hidup, kepedulian lingkungan, hingga budaya pop.

Kondisi serba ketidakseimbangan yang terurai di depan melahirkan 

format kehidupan baru di kalangan muslim milenial yang 

mengedepankan keseimbangan hidup.

Tuntutan keseimbangan ini tak hanya parsial tapi mencakup seluruh 

aspek kehidiupan mereka:

Pandemi mempercepat tuntutan ke arah keseimbangan hidup ini di 

kalangan milenial. 

Keseimbangan antara dunia-akhirat, artinya mereka tetap mengejar 

kesuksesan dan kemuliaan di dunia, tapi juga tak melupakan 

kesuksesan di akhirat.

Milenial memang di kenal dengan berbagai kegiatan yang fun dan 

leisure, namun kini mereka juga mulai kuat dalam berzakat, infaq, 

sadaqah, dan berdonasi.

Milenial juga dikenal FOMO (fear of missing out) dan YOLO (you only 

live once) sehingga terus terdistraksi dan nggak fokus, namun kini 

mereka juga mulai sadar mindfulness dan kesehatan jiwa. 

Kami menyebut muslim milenial yang kian mengedepankan 

keseimbangan hidup ini dengan sebutan “Gen-Sy” atau Generasi 

Syariah 

GEN-SY
BALANCE LIFE BECOMES
THE NEW URGENCY

CASE STUDY
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Alasan utama, generasi milenial memutuskan untuk hijrah salah satunya 

adalah ingin menjadi individu yang lebih baik. Hal ini diperkuat juga 

dengan studi dari IDN Research Institute dimana 47,7% responden 

menyebutkan kata Better saat menjawab pertanyaan mengenai hal yang 

terlintas saat mendengar kata hijrah.

Hijrah sekaligus menjadi bentuk keseimbangan antara spiritual, sosial dan 

fungsional. Ketiga aspek ini yang membentuk keseimbangan dalam hidup. 

Menyikapi hal ini brand harus jeli memahami fenomena hijrah. Tidak 

hanya dipandang dari aspek keagamaan saja tetapi juga membantu 

konsumen untuk bisa hidup lebih baik. 

BALANCE
OF FUN AND FAITH 

CASE STUDY

113



HOW

BALANCE OF
HARDWORK &
MINDFULNESS

Untuk mencapai al-falah, tidak cukup hanya dengan kerja keras. Dalam ajaran Islam, 

diajarkan keseimbangan yang merupakan sunah Allah. Misalnya, manusia setelah bekerja 

keras yang dilakukan adalah tawakal (berserah diri). Artinya, dalam setiap upaya yang 

dilakukan manusia selalu mengingat Allah dan ajaran agama. 

Setelah bekerja keras, rejeki yang diperoleh dibagi dengan yang membutuhkan. Dengan 

berbagi dapat melegakan hati dan membuat bahagia. Seperti kita ketahui, berbagi adalah 

cara paling sederhana untuk bahagia. Ikatan ini disebut keseimbangan antara functional 

(kerja keras), spiritual (berdoa), social (berbagi). 

Hal ini disebabkan keseimbangan fisik dengan mental (mindfulness), atau material dengan 

spiritual akan menciptakan kesejahteraan holistik bagi manusia. Melihat hal ini, brand 

perlu memahami konsumen untuk tidak hanya mengejar urusan duniawi tetapi juga 

akhirat dan sosial.

Prinsip keseimbangan menduduki peran yang sangat menentukan dalam kehidupan 

manusia untuk mencapai al-falah (kesuksesan). 

CASE STUDY

WORK HARD.

HAVE FUN

CHOOSE KIND

BE PRESENT
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HOW

Untuk mencapai al-falah, tidak cukup hanya 

dengan kerja keras. Dalam ajaran Islam, diajarkan 

keseimbangan yang merupakan sunah Allah. 

Misalnya, manusia setelah bekerja keras yang 

dilakukan adalah tawakal (berserah diri). Artinya, 

dalam setiap upaya yang dilakukan manusia selalu 

mengingat Allah dan ajaran agama. 

Hal ini disebabkan keseimbangan fisik dengan 

mental (mindfulness), atau material dengan 

spiritual akan menciptakan kesejahteraan holistik 

bagi manusia. Melihat hal ini, brand perlu 

memahami konsumen untuk tidak hanya mengejar 

urusan duniawi tetapi juga akhirat dan sosial.

Prinsip keseimbangan menduduki peran yang 

sangat menentukan dalam kehidupan manusia 

untuk mencapai al-falah (kesuksesan). 

Setelah bekerja keras, rejeki yang diperoleh dibagi 

dengan yang membutuhkan. Dengan berbagi 

dapat melegakan hati dan membuat bahagia. 

Seperti kita ketahui, berbagi adalah cara paling 

sederhana untuk bahagia. Ikatan ini disebut 

keseimbangan antara functional (kerja keras), 

spiritual (berdoa), social (berbagi). 

BALANCE OF
HARDWORK &
MINDFULNESS

CASE STUDY
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See/travel the world

Earn high salaries/
be wealthy

Buy homes of their own

Make posi�ve impacts on
community/society

Have children/start families

Respondents: All millennials: 13,416; all Gen Zs: 3009. Millennials in junior roles: 2706; in senior role
Gen Zs in junior roles: 773; in mid-level roles: 444; parents: 268; not parents: 2741.

Millennials

Millennial Aspira�on

57%

52%

49%

46%

39%
Gen Z (<24) Milenial (24-39) Gen X (40-45)

1,2x per bulan 1,5x per bulan 1,4x per bulan

Generasi milenial lebih sering berdonasi dibandingkan dengan
kelompok usia lainnya

Frekuensi berdonasi berdasarkan kelompok usia

Milenial juga dikenal sebagai generasi YOLO (You Only 

Live Once). Hal ini yang mendasari kenapa milenial 

begitu “murah hati” jika menyangkut hal-hal yang 

sifatnya leisure.

Sebelum pandemi, industri leisure seperti pariwisata, 

kafe & reston, transportasi begitu marak. Setiap ada hal 

baru (happening) milenial tidak ragu untuk menjajal 

karena takut FOMO (Fear of Missing Off). 

Studi dari Deloitte pada 2019 lalu menyebutkan 

mayoritas responden (58%) berkeinginan untuk bisa 

liburan ke berbagai belahan dunia. Sementara, 52% juga 

mengaku bekerja keras untuk mendapatkan gaji yang 

lebih besar. Melihat karakter milenial yang YOLO dan 

FOMO ini semua bisnis yang mengakomodasi kebutuhan 

leisure milenial pasti milenial.

Oleh karena itu, untuk menggaet hati konsumen milenial 

brand harus bisa memposisikan diri sebagai brand yang 

fun tetapi juga mendukung konsumen melakukan 

kegiatan altruis. Hal yang menarik adalah, milenial selain generasi yang 

konsumtif tetapi juga generasi yang dermawan. 

Diperkuat oleh hasil riset dari Gopay tahun 2020, 

Milenial adalah generasi yang lebih sering berdonasi 

dibandingkan generasi lainnya. Hal ini merupakan 

bentuk keseimbangan dari leisure dan giving.

BALANCE OF LEISURE & GIVING

Source: Deloi�e Global Millennial Survey 2019

Source: Gopay Digital Dona�on Outlook 2020

CASE STUDY
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Bahkan, dari studi Porch, Milenial adalah generasi yang 

paling tidak bisa masak. Praktis, sehari-hari mereka lebih 

mengandalkan food online delivery. Studi dari GoFood 

(2020) menunjukkan, 3 menu makanan yang paling sering 

dipesan adalah: Ayam Geprek, Kopi Susu dan Pisang 

Goreng. Gaya hidup ini menjadi kurang sehat karena 

makanan yang dikonsumsi pun juga minim serat dan gizi. 

Makanan adalah termasuk bagian dari leisure lifestyle. 

Inilah yang mendasari kenapa sebelum pandemi, kafe, 

resto, berbagai kedai kopi susu menjamur. 

Ditambah, milenial yang sering bekerja hingga lupa waktu 

praktis mereka menjadi jarang punya waktu untuk 

olahraga. Berkah di balik pandemi adalah mengingatkan 

milenial untuk mengevaluasi gaya hidup dan mulai 

menerapkan gaya hidup sehat. Dilihat dari survei Jakpat, 

per Maret-April 2020 menunjukkan, mayoritas responden 

menjawab mereka menjadi lebih sering mengonsumsi 

makanan sehat dan berolahraga seperti yoga, meditasi, 

jalan kaki, bersepeda, dll. 

Melihat hal ini, penting bagi brand untuk membantu 

mempromosikan gaya hidup sehat agar di masa depan 

saat puncak bonus demografi 2030 diisi oleh generasi-

generasi yang berkualitas sehat fisik dan mental.

BALANCE OF
ENJOYMENT & HEALTHINESS Source: Jakpat Pola Makan
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