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Meski virus COVID-19 belum menghilang, 

namun pandemi COVID-19 telah bisa 

dikendalikan, data-data perkembangan orang 

yang terpapar COVID-19 dalam kurun waktu 

tertentu masih dinamis tapi trend menunjukkan 

adanya penurunan yang signifikan. 

Ruang-ruang publik sudah mulai dibuka, aturan 

menggunakan masker sudah diperlonggar, dan 

mobilitas penduduk sudah kembali normal.

Trend grafik bulanan COVID-19 menunjukkan 

bahwa saat ini Negara Indonesia sudah berada 

pada kondisi kenormalan baru yang sebenarnya, 

masyarakat sudah mulai kembali beraktivitas di 

luar rumah, kantor-kantor juga sudah 

menerapkan WFO (Work from Office) bukan lagi 

WFH (Work from Home). tempat perbelanjaan 

seperti mall dan pasar sudah kembali ramai 

dikunjungi, demikian juga tempat wisata.

PEMULIHAN
DITENGAH
KETIDAKPASTIAN

TAHUN 2022

Gambar 1 Data Kasus COVID-19 di Indonesia
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Gambar 2 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Q1.2020-Q3.2022

Merujuk pada data pertumbuhan ekonomi 

Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Pusat 

Statistik (BPS), perekonomian Indonesia sudah 

mengalami perbaikan dibanding tahun 

sebelumnya. Di kuartal pertama tahun 2022 

ekonomi Indonesia tumbuh positif yaitu 5,02 

persen, lebih baik dibanding periode yang 

sama tahun 2021. Di kuartal kedua tahun 2022 

pertumbuhan ekonomi Indonesia masih stabil

di angka 5.45 persen, 

lebih rendah dibanding periode yang sama 

pada tahun 2021 yang mencapai 7.02 persen. 

Di kuartal ketiga tahun 2022 pertumbuhan 

ekonomi Indonesia mencapai 5,72 persen, 

pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 

2022 ini cenderung lebih stabil dibanding 

tahun 2021. Angka ini mengindikasikan mulai 

stabilnya ekonomi Indonesia menuju seperti 

tahun 2019, sebelum pandemi COVID-19 

terjadi.
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Harapan pulih lebih cepat pada tahun 2022 ini, 

ternyata mendapat tantangan geopolitik global 

yang tidak bersahabat. Perang Rusia-Ukraina 

yang terjadi pada Februari 2022 membuat 

ekonomi dan politik dunia menjadi tidak stabil. 

Secara ekonomi perang tersebut membuat 

distribusi rantai pasok dunia menjadi terhambat. 

Kondisi secara langsung maupun tidak langsung 

berpengaruh terhambatnya rencana percepatan 

pemulihan ekonomi Indonesia pasca COVID-19. 

Perang Rusia-Ukraina membuat perekonomian 

global mengalami dua kali kontraksi setelah

terkontraksi akibat pandemi COVID-19. Perang 

membuat pasokan BBM global mengalami 

kesulitan, yang menyebabkan harga BBM 

mengalami kenaikan. 

Di Indonesia sendiri akibat tidak langsung dari 

perang Rusia-Ukraina adalah kenaikan BBM 

yang ditetapkan oleh pemerintah pada periode 

September 2022 lalu. Beban subsidi BBM yang 

membengkak membuat pemerintah mau tidak 

mau menaikkan harga BBM.

Akibatnya harga-harga kebutuhan menjadi 

naik, serta inflasipun linier naik. Menurut data 

BPS, inflasi pada September 2022 mencapai 

5.95 persen (y-o-y), Tingkat inflasi tahun 

kalender (Januari–September) 2022 sebesar 

4,84 persen, angka tersebut di atas target BI 

yang mencapai 4 persen.
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Gambar 3 Kondisi Pendapatan Publik

Secara mikro dampak pandemi dan kondisi 

ekonomi global cukup berpengaruh terhadap 

kondisi ekonomi masyarakat, ini terlihat jelas 

dalam hasil survei yang dilakukan Alvara 

Research Center yang menunjukkan kondisi 

ekonomi masyarakat sudah mulai tertekan, 

terutama dari kalangan kelas menengah.

Secara umum di semua kelas sosial 

ekonomi, mayoritas kondisi 

pendapatan masyarakat sama saja 

antara tahun 2022 dan 2021

Lebih banyak yang mengatakan 

kondisi pendapatan lebih menurun 

dibanding yang mengatakan 

pendapatan meningkat tahun 2022

dibanding tahun 2021

Kelas menengah lebih banyak yang 

menyatakan pendapatan menurun 

dibanding kelas ekonomi lainnya

Kondisi Pendapatan

Kelas Menengah Indonesia paling terdampak bila terjadi 
gejolak ekonomi, karena mereka memiliki daya beli dan 
secara gaya hidup lebih mudah membelanjakan uangnya
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Gambar 4 Kondisi Pengeluaran Publik

Gambar 5 Kondisi Tabungan Publik

Secara umum di semua kelas sosial 

ekonomi, mayoritas kondisi tabungan 

masyarakat sama saja antara tahun 

2022 dan 2021

Lebih banyak yang mengatakan 

kondisi tabungan lebih menurun 

dibanding yang mengatakan kondisi 

tabungan meningkat tahun 2022 

dibanding tahun 2021

Kelas menengah lebih banyak yang 

menyatakan kondisi tabungan 

menurun dibanding kelas ekonomi 

lainnya

Secara umum di semua kelas sosial 

ekonomi, mayoritas kondisi 

pengeluaran meningkat tahun

2022 dibanding tahun 2021

Kelas menengah lebih banyak yang 

menyatakan pengeluaran meningkat 

dibanding kelas ekonomi lainnya

Kondisi Pengeluaran

Kondisi Tabungan
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Kondisi ini tercermin juga dari temuan 

survei yang sama yang menyebutkan 

bahwa tingkat kepuasan terhadap 

pemerintah paling rendah terkait dengan 

ekonomi. Kepuasan publik tertinggi pada 

aspek layanan telekomunikasi dan 

internet, pelayanan kesehatan, dan 

pendidikan, sementara kepuasan publik 

terendah pada aspek pengentasan 

kemiskinan, kemudahan lapangan kerja, 

dan stabilitas harga kebutuhan pokok.

Gambar 6 Tingkat Kepuasan Publik
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Pandemi COVID-19 selain memberikan 

dampak negatif, ternyata juga memberikan 

dampak positif. Salah satu dampak positif dari 

adanya pandemi COVID-19 adalah percepatan 

digitalisasi. Hasil riset Asosiasi Penyelenggara 

Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan 

bahwa pengguna internet di Indonesia 

mencapai 210.03 juta pengguna. Angka 

tersebut mengalami kenaikan 6.78 persen 

dibanding tahun 2021 yang mencapai 196.7 

juta pengguna. Penetrasi internet tahun 2022 

paling tinggi ada pada generasi muda yaitu usia 

13-18 tahun yang mencapai 99.16 persen,
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usia 19-34 tahun mencapai 98.64 persen, usia 

35-54 tahun mencapai 87.3 persen dan usia 

di atas 55 tahun mencapai 51.73 persen. 

Artinya generasi muda merupakan pengguna 

utama internet di Indonesia. Selama pandemi 

COVID-19 dorongan digitalisasi mulai dari 

bidang pendidikan, ekonomi, dan pelayanan 

publik sangat masif. Selama pandemi 

sekolah-sekolah menerapkan sistem daring. 

Kemudian konsumsi belanja online juga 

meningkat tajam selama Pandemi, layanan 

publik yang selama ini banyak offline juga 

berubah menjadi online via apps.

INDONESIA
SEMAKIN
DIGITAL
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Gambar 7 Penetrasi Internet di Indonesia

Dari sisi teknologi, BPS mencatat tahun 2020 

pelanggan telepon selular di Indonesia sebesar

131,66 per 100 penduduk, artinya satu 

penduduk Indonesia bisa memiliki lebih dari 

satu nomer selular. Sementara itu pengguna 

Internet di Indonesia menurut Asosiasi 

Penyelenggara Internet Indonesia (APJI)

tahun 2019-2020 mencapai 196,7 juta atau 

73,7 persen dari total penduduk Indonesia.

Penetrasi internet di Indonesia berkembang 

dengan cepat selama beberapa tahun terakhir.

Internet saat ini sudah menjadi kebutuhan dari

setiap individu. Hasil studi Alvara Research

Center menemukan delapan dari sepuluh

orang di Indonesia saat ini telah mengakses

internet. Makin muda, penetrasi internet

makin tinggi.
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 Hal ini ditunjukkan dari temuan riset bahwa 

semua Gen Z telah mengakses internet, 

kemudian sembilan dari sepuluh Milenial telah 

mengakses internet, dan delapan dari sepuluh 

Gen X telah mengakses internet serta baru 

setengah dari Baby Boomers yang mengakses 

internet. 

”Kegandrungan” generasi muda akan internet 

terlihat dari makin banyaknya Gen Z dan 

Milenial yang masuk dalam kategori addicted 

user (dengan durasi akses internet > 7 jam 

sehari). Tiga hingga empat dari sepuluh Gen Z 

di Indonesia merupakan addicted user, 

sedangkan 2 dari sepuluh Milenial merupakan 

addicted user. Proporsi dua generasi tersebut 

yang merupakan addicted user lebih tinggi 

dibanding generasi sebelumnya.

DESEMBER 2022
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Gambar 8 Persentasi Pengguna yang Kecanduan

Perbedaan waktu mengakses internet antar 

generasi cukup nyata. Secara umum puncak dari 

penggunaan internet di semua generasi berada 

pada rentang waktu pukul 18.00-22.00. Artinya 

puncak konsumsi internet terjadi di malam hari. 

Kondisi ini tentu layak menjadi perhatian bagi 

para provider internet, agar di jam-jam tersebut 

tidak terjadi penurunan kecepatan dan 

kapasitas internet. Jika kita lihat penggunaan 

internet di generasi muda yaitu Gen Z makin 

merata di semua waktu, sedangkan untuk 

Milenial dan Gen X pola waktunya hampir sama. 

Sedangkan untuk Baby Boomers tren waktu 

penggunaannya secara proporsi lebih rendah 

dibanding generasi sebelumnya. 

Hari-hari ini smartphone bukan menjadi barang 

mewah lagi. Hampir setiap orang yang kita 

temui pasti memegang smartphone, baik itu 

smartphone yang middle low maupun yang 

premium. Temuan riset menunjukkan bahwa 

Gen Z memiliki smartphone di usia 6-10 tahun, 

kemudian Milenial di usia 16-20 tahun dan 

Gen X di usia > 20 tahun. Artinya generasi yang 

lebih muda makin adaptif dengan teknologi 

smartphone karena mereka mengenal 

smartphone lebih dini, sehingga mereka lebih 

mudah dalam memahami teknologi internet 

maupun smartphone. Pengenalan dan 

kepemilikan smartphone sejak usia dini tentu 

memiliki dampak positif dan negatif terhadap 

perkembangan anak yang dalam hal ini 

adalah Gen Z.
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Smartphone merupakan jiwa bagi generasi 

muda, temuan riset Alvara Research Center 

2022 menemukan bahwa generasi muda lebih 

memilih ketinggalan dompet dibanding 

ketinggalan smartphone. Ini sangat berbeda 

dengan Gen X yang lebih memilih ketinggalan 

smartphone dibanding ketinggalan dompet. 

Saat ini fitur smartphone bisa menggantikan 

dompet, misalnya dengan dompet digital, 

maupun dengan internet banking maupun 

M-banking yang bisa diakses lewat smartphone. 

Dengan kepraktisan smartphone tentunya 

generasi muda lebih memilih ketinggalan 

dompet dibanding ketinggalan smartphone. 

DESEMBER 2022
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Gambar 9 Tujuan Penggunaan Internet
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Dengan smartphone-pun bisa melakukan 

banyak hal, misalnya mengakses musik untuk

hiburan, menonton film, membuka email, 

belanja online, dan sebagainya. Ada 

kecemasan/ kegelisahan tersendiri bagi 

generasi muda jika ketinggalan atau bahkan 

kehilangan smartphone, karena smartphone 

sudah menyatu dengan kehidupan mereka. 

Penetrasi dan intensitas konsumsi internet 

yang sangat besar di kalangan anak muda 

berakibat pada perubahan nilai-nilai dan 

perilaku anak muda. Karena mereka sebagian 

besar menghabiskan waktu di dunia digital 

maka pola pikir, cara pandang, dan watak 

mereka juga berbasis digital. Siapa saja yang 

akan mendekat kepada anak muda harus 

menggunakan media digital agar bisa 

mendapatkan atensi anak muda.

Rata-rata Aktivitas di Internet

DESEMBER 2022



Gambar 10 Peta Perbincangan CEO Perusahaan

Dampak pandemi dan gejolak ekonomi dunia 

menjadi pelaku industri yang mulai khawatir 

terhadap penurunan bisnis mereka, situasi yang 

ekonomi dunia yang serba tidak pasti membuat 

mereka kesulitan dalam merumuskan 

perencanaan bisnis dan cenderung memilih 

untuk menunda ekspansi bisnis dan 

mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu pada 

tahun 2023. Situasi yang tidak bersahabat ini 

dibuktikan dengan mulai maraknya pemutusan 

hubungan kerja di penghujung tahun 2022,
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pemutusan hubungan kerja ini terutama 

dilakukan oleh perusahaan-perusahaan startup 

yang berbasis IT. 

Di Indonesia sendiri kita membaca dan 

mendengar perusahaan e-commerce seperti 

Shoppee yang merumahkan ribuan 

karyawannya, perusahaan fintech LinkAja pada 

bulan Mei 2022 melakukan pemutusan 

hubungan ratusan karyawannya, hal yang sama 

dilakukan oleh GoTo, Grab, dan Ruang Guru.

HOPE FOR THE BEST,
PREPARE FOR THE WORST

TAHUN 2023

DESEMBER 2022



Tahun 2023 seharusnya menjadi tahun 

akselerasi bagi ekonomi Indonesia, tahun yang 

cerah setelah mendung ekonomi selama 

2 tahun terakhir akibat pandemi COVID-19. 

Setelah ekonomi mulai merangkak dan bangkit 

pada tahun 2022 maka pada tahun 2023 ini 

menjaga dan meningkatkan produktivitas. 

Tahun 2023 ekonomi Indonesia ditargetkan 

tumbuh sebesar 5.3 persen (y-o-y), kemudian 

inflasi berada di angka 3.6 persen (y-o-y). 

Artinya pemerintah optimis bahwa ekonomi 

akan lebih baik dibanding tahun 2022.

Optimisme ini tentunya bukan tanpa dasar 

mengingat pemerintah memfokuskan APBN lebih 

banyak melanjutkan agenda pembangunan 

ekonomi. Percepatan pembangunan infrastruktur 

pendukung transformasi ekonomi serta 

revitalisasi industri bernilai tambah dan 

berorientasi ekspor. Belanja APBN pada tahun 

2023 direncanakan mencapai Rp 3.061 triliun 

dengan, rencana pendapatan APBN sebesar 

Rp.2.463.0 triliun, serta sisanya dari pembiayaan 

utang.
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Pemerintah juga telah melakukan 

langkah-langkah kebijakan sebagai wujud 

kewaspadaan dari kemungkinan terpuruknya 

ekonomi 2023. Diantaranya Bank Indonesia 

telah menaikkan suku bunga acuan untuk 

menjaring investasi dan mengendalikan inflasi. 

Pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan

belanja wajib perlindungan sosial sebesar 

2 persen dari Dana Transfer Umum untuk 

memperkuat jaminan sosial masyarakat pra 

sejahtera.

Tantangan optimisme ekonomi Indonesia 

ternyata mendapat halangan dari 

carut-marutnya ekonomi global akibat Pandemi 

COVID-19 serta perang Rusia-Ukraina yang 

berkepanjangan. Resesi ekonomi global 

mengancam ekonomi Indonesia pada tahun 

2023 mendatang. Ekonomi Amerika yang 

menjadi barometer dunia diperkirakan 

mengalami slow down dan berujung resesi. 
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Demikian juga resesi yang mengancam Eropa 

akibat dari ketidakstabilan ekonomi karena 

perang. Selain itu, China sebagai salah satu 

kekuatan besar dunia juga mengalami 

perlambatan ekonomi. Ekonomi global pada 

tahun 2022 hanya tumbuh 3.2 persen (y-o-y), 

dan pada tahun 2023 IMF memprediksi ekonomi 

global hanya tumbuh 2.9 persen (y-o-y).

Ancaman resesi ekonomi yang banyak 

menghantui negara-negara maju membuat 

Indonesia harus waspada dan ekstra hati-hati 

dalam merumuskan kebijakan ekonomi tahun 

2023. Indonesia bersama emerging country, India, 

Brazil dan Meksiko, diperkirakan tekanan 

ekonominya tidak akan seberat negara-negara 

maju. Secara makro, fundamental ekonomi masih 

sangat baik, ekonomi Indonesia mayoritas masih 

ditopang oleh konsumsi domestik, dan ditambah 

dengan jumlah penduduk dengan usia produktif 

yang melimpah.
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Gambar 11 Tingkat Optimisme Terhadap Ekonomi Indonesia Tahun 2023

Fundamental ekonomi Indonesia yang baik juga 

ditopang oleh tingkat optimisme publik yang

tinggi, hasil survei Alvara Research Center pada 

bulan September 2022 menunjukkan hal ini, 

tingkat optimisme publik terhadap kondisi 

ekonomi Indonesia pada tahun 2023 sebesar 

70,5 persen. Meski demikian perlu dicatat 

bahwa tingkat optimisme tersebut cenderung 

lebih rendah di generasi
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 lebih muda yakni Gen Z. Optimisme 

terhadap ekonomi Indonesia tahun 2023 

tersebut menjadi modal yang berharga bagi 

Indonesia dalam menghadapi kondisi yang 

serba tidak menentu. Selain itu ada tiga 

modal lain yang bisa menjadi “pelumas” 

ekonomi bagi Indonesia, yaitu jumlah 

penduduk usia muda, perilaku digital, dan 

kontestasi politik.

DESEMBER 2022
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Gambar 12 Generasi Dominan di Indonesia

PENDUDUK
USIA MUDA
Hasil sensus penduduk BPS tahun 2020 

menunjukkan ada tiga generasi yang secara 

jumlah sangat dominan di Indonesia, yaitu Gen 

X, Milenial, Gen Z. Dua per tiga penduduk 

Indonesia berasal dari ketiga generasi ini, yakni 

Gen X, 21,88 persen atau setara dengan 58,65 

juta, milenial, 25,87 persen atau setara dengan 

69,90 juta, dan Gen Z, 27,94 persen atau setara 

dengan 74,93 juta.
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Dalam laporan Visi Indonesia Emas 2045, 

Bappenas menyebutkan bahwa jumlah 

penduduk Indonesia pada tahun 2045 sebesar 

318,9 juta jiwa dan mayoritas tinggal di 

perkotaan (72,8 persen). Dalam laporan 

tersebut juga disebutkan secara ekonomi 

jumlah penduduk yang masuk kategori kelas

menengah sebanyak 223 juta dan angkatan 

kerja 197,2 juta jiwa.

DESEMBER 2022



Angkatan kerja yang melimpah ini selain 

menjadi berkah juga bisa menjadi bencana bila 

kita tidak mampu mengelola dan menumbuhkan 

kapabilitas mereka sekaligus juga membuka 

peluang kerja dan usaha buat mereka, apalagi 

Gen Z dan Milenial memiliki segala akses 

informasi baik lokal mapun global. 

Akses informasi Gen Z yang tidak terbatas 

menyebabkan mereka secara cepat mengetahui 

segala kejadian yang terjadi di belahan dunia 

yang lain, literasi global tersebut kemudian 

membentuk pola pikir mereka dan 

dikonstekstualisasikan dengan kondisi aktual 

yang terjadi di Indonesia. Mereka juga sadar

bahwa kondisi ekonomi yang tidak baik 

berakibat langsung dengan masa depan mereka 

terutama terkait akses dan peluang kerja 

mereka. Lalu apa yang harus dilakukan anak 

muda untuk memastikan masa depan mereka 

tetap cerah di masa sulit?, berikut ini adalah 

prinsip-prinsip yang harus dilakukan.
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 Pertama, 

Kolaborasi, di dunia yang semakin terkoneksi ini 

harus dimanfaatkan secara optimal, baik 

jejaring konvensional maupun jejaring internet 

menjadi modal yang sangat berharga. 

Semangat berjejaring secara naluriah sudah 

dimiliki oleh anak muda, tinggal bagaimana 

mewujudkan jejaring yang lebih produktif.

Kedua, 

Inovasi, karakteristik anak muda yang kreatif 

bila disalurkan pada waktu dan tempat yang

tepat bisa menghasilkan inovasi yang unggul, 

inovasi ini terbatas pada inovasi berbasis 

produk fisik tapi juga ide dan gagasan yang 

berimplikasi pada perubahan sosial.

Ketiga, 

Durabiliti, anak muda tidak boleh cepat 

putus asa dan juga tidak boleh cepat puas. 

Konsistensi dan daya tahan menjadi kata kunci 

apakah anak muda memiliki daya juang dalam 

memperjuangkan mimpi-mimpi mereka.
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PERILAKU DIGITAL
YANG MAKIN TINGGI
Digitalisasi yang tumbuh dengan baik selama 

dua tahun terakhir diprediksi akan terus tumbuh 

pada tahun 2023. Motornya adalah generasi 

muda yaitu Gen Z dan Milenial. Mereka adalah 

generasi yang paling addicted dalam penggunaan 

internet. 

Menurut laporan Meta & Bain Company, nilai 

penjualan bruto e-commerce Indonesia tahun 

2022 diprediksi mencapai US$56 miliar atau 

Rp843.2 triliun rupiah, ini merupakan jumlah 

yang sangat besar. Angka tersebut mengalami 

peningkatan sebesar 14 persen dibanding tahun 

2021 yang mencapai US$49 miliar. Pada tahun 

2027 jumlah penjualan bruto e-commerce di 

Indonesia diprediksi akan meningkat mencapai 

US$121 miliar. Di Indonesia sendiri berdasarkan 

data Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian e-commerce sebagai 

18    |

penyumbang terbesar ekonomi digital 

Indonesia kemudian diikuti oleh transportasi

dan makanan (ride hailing), kemudian media 

online dan terakhir adalah online travel. 

Indonesia sendiri saat ini masih menjadi 

penyumbang pangsa pasar terbesar ekonomi 

digital ASEAN, yaitu sekitar 40 persen.

Digitalisasi akana terus berkembang seiring 

dengan temuan-temuan baru dunia teknologi 

seperti Augmented Reality dan juga Metaverse.

Pepatah terkenal dari peradaban Tiongkok 

menyebutkan, setiap krisis di saat yang 

menghasilkan peluang. Di sinilah anak muda 

berperan, dengan akses digital yang tidak 

terbatas, akses informasi yang luas, dan usia 

produktif yang mereka miliki, anak muda bisa 

menjadi daya ungkit bagi Indonesia untuk

melalui masa-masa sulit pada tahun 2023.
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KONTESTASI
POLITIK
Tahun depan kita akan mulai memasuki tahun 

politik. Pada tahun 2024, Indonesia akan 

mengadakan Pemilu Legislatif, Pemilu Kepada 

Daerah dan Pemilu Presiden. Pemilu serentak 

tahun 2024 merebutkan kursi Presiden, 542 

kursi kepala daerah 20.528 kursi legislatif yang 

terdiri dari 575 kursi DPR, 19.817 DPRD

dan 136 DPD.

Pemilu serentak belum pernah dijalankan 

sebelumnya sehingga ini akan menjadi Pemilu 

terberat yang akan dilaksanakan oleh Negara 

Indonesia. Berdasarkan jadwal pemilu yang telah 

ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

maka pada tahun 2023 akan masuk beberapa 

tahan yaitu pencalonan anggota DPR, DPD, 

DPRD, Presiden dan wakil presiden serta 

tahapan kampanye yang akan dilaksanakan pada 

28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. 

Ada beberapa tantangan dalam penyelenggaraan 

Pemilu 2024, antara lain transparansi dan

akuntabilitas penyelenggara, masalah DPT 

dan partisipasi pemilih, serta masa 

pelaksanaan kampanye. Jika terkelola dengan 

baik tentu akan meminimalisir peningkatan 

eskalasi politik yang mengarah pada 

ketidakstabilan negara. Berdasarkan tahapan 

pemilu, tahun 2023 mendatang akan menjadi 

tahun yang krusial karena di tahun ini sudah 

masuk masa pendaftaran, penetapan calon 

serta masa kampanye.

Konten kampanye dan pengerahan massa 

tentunya akan menjadi tantangan yang cukup 

berat. Berdasarkan Pemilu 2019 lalu, banyak 

kampanye dengan konten negatif maupun 

hoax. Selain itu penggunaan politik identitas 

yang kentara bisa membuat masyarakat 

menjadi terbelah dan bisa mengarah pada 

konflik sosial. Artinya pemerintah perlu 

memetakan area-area rawan politik identitas 

dan juga rawan konflik sosial sehingga 

risiko-risiko tersebut dapat dikelola dan 

dinetralisir. 
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Tantangan lain pada tahun 2023 ini, para 

legislator tentunya sudah tidak fokus dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya, karena 

mereka sudah masuk pada tahap pencalonan 

dan juga masa kampanye. Fungsi legislasi tentu 

akan melambat. Demikian juga dengan fungsi 

eksekutif karena banyak menteri yang

berasal dari partai politik. Dengan demikian 

roda pemerintahan tidak akan berjalan dengan 

optimal. Akibatnya pelaku bisnis dan investor 

akan berfikir ulang untuk menanamkan 

modalnya di Indonesia hingga kepastian Pemilu 

2024 usai, akibatnya ekonomi akan mengalami 

tantangan perlambatan.

Pemilu 2024 merupakan Pemilu krusial karena 

akan menjadi ukuran kedewasaan demokrasi di

Indonesia. Kematangan bangsa Indonesia 

dalam berdemokrasi akan ditentukan pada 

2024 ini. Presiden Joko Widodo menurut 

perundang-undangan yang saat ini tidak bisa 

mencalonkan diri kembali menjadi calon 

presiden, sehingga Pilpres akan menjadi ajang 

pertarungan bebas, karena tidak ada 

incumbent. Jika pemilu 2024 ini sukses 

berjalan dengan jujur dan adil, maka Pemilu 

2029 juga berpeluang berjalan dengan baik. 

Dari berbagai survei ada tiga kandidat yang 

selalu menempati posisi teratas kandidat calon 

presiden yang akan bertarung di pemilu 2024, 

mereka adalah Ganjar Pranowo, Prabowo 

Subianto, dan Anies Baswedan.
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Ganjar Pranowo dipersepsikan oleh publik 

lebih dekat dengan Presiden Joko Widodo, 

Prabowo Subianto juga masuk dalam jajaran 

kabinet Indonesia Maju, sementera Anies 

Baswedan dipersepsikan publik sebagai 

antitesa Presiden Joko Widodo. Konsolidasi 

partai-partai yang sekarang sedang berjalan 

akan sangat menentukan berapa pasang calon 

Presiden/ calon Wakil Presiden akan berlaga di 

Pemilu 2024.

Pertanyaan selanjutnya, lalu apa pengaruh 

kontestasi politik dalam ekonomi Indonesia? 

Gubernur Bank Indonesia pada tahun 2018 

pernah menyatakan bahwa dengan 

diadakannya pemilihan umum, otomatis 

pengeluaran negara akan bertambah, Ia juga 

mengungkapkan ada hal positif dari pemilu, 

yaitu dapat mendorong pertumbuhan 

konsumsi rumah tangga secara langsung. 

Penelitian LPEM FEUI pada tahun

2014, menyebutkan bahwa pemilu terbukti 

memberikan dampak yang signifikan terhadap 

jumlah uang yang beredar selama kuartal 

menjelang pemilu dan saat pemilu. DPR 

bersama pemerintah dan penyelenggara 

pemilu telah menyepakati besaran dana 

pelaksanaan Pemilu 2024, yakni Rp76,6 triliun. 

Angka tersebut terbagi menjadi 3 tahun 

anggaran yaitu tahun anggaran 2022, 2023, 

dan 2024. Pemilu bisa menjadi “pelumas” bagi 

pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023.



Dominasi penduduk muda yang sangat besar 

dan penetrasi internet yang sangat tinggi 

memaksa kita untuk melakukan pendekatan 

berbeda dari biasanya, baik untuk untuk dunia 

industri dan bisnis maupun untuk kepentingan 

kontestasi politik. Tiga pendekatan yang bisa 

dilakukan adalah Collaboration, Networking, dan 

Creating Social Change.

Anak muda (Gen Z dan Milenial) lebih suka 

teamwork untuk bekerja atau beraktifitas. Mereka 

benar-benar meyakin bahwa kolaborasi lebih baik 

daripada kerja-kerja individu. Karena pengambil 

kebijakan harus mampu menciptakan ekosistem 

yang bisa memfasilitasi mereka saling bertukar ide 

dan gagasan untuk mengembangkan kemampuan 

bekersama satu sama lain.

Semangat anak muda untuk berkolaborasi tersebut 

didukung oleh temuan survei yang dilakukan oleh 

Alvara Research Center tahun 2020 terhadap anak 

muda menyebutkan bahwa 79,8 persen anak muda 

suka bekerja dalam tim, dan 83,6 persen anak muda 

suka bekerja yang lebih fleksibel dan tidak terikat 

oleh waktu.

 

Collaboration / Kolaborasi

Kehidupan anak muda saat ini sangat tergantung 

kepada teknologi, terutama internet, menggunakan 

internet sebagai media komunikasi adalah hal yang 

tepat bagi anak muda, mereka biasa berjejaring 

dengan siapa saja, tidak hanya dalam ruang lingkup 

nasional, bahkan sampai global. Platform media 

sosial memungkinkan anak muda mampu 

berjeraring lebih sering dan lebih produktif. 

Kemampuan anak muda melakukan networking 

berbeda dengan orang tua, mereka tidak memilih 

dengan siapa harus berjejaring, mereka lebih 

terbuka untuk bergaul dengan siapa saja, asal bisa 

mendapatkan manfaat dan saling bisa belajar 

hal-hal baru.

 

Networking / Berjejaring
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Milenial menunjukkan minat terhadap isu-isu global 

dan mereka tertarik untuk ikut terlibat dalam dalam 

aktifitias sosial seperti amal, isu lingkungan, dan 

layanan masyarakat. Ketertarikan anak muda 

terhadap isu-isu global karena mereka memang 

memiliki kemampuan mengakses informasi tanpa 

batas melalui media digital.

Ketertarikan anak muda pada isu lingkungan, 

misalnya, sudah menjadi trend dunia. Survei yang 

dilakukan Kantar tahun 2021 di Eropa, Amerika 

Latin, dan Asia menghasilkan hampir 60 persen 

anak muda sangat khawatir dengan adanya 

perubahan iklim, dan lebih dari 45 persen 

mengatakan perubahan iklim akan berpengaruh 

terhadap kehidupan mereka sehari-hari. 

Tiga pendekatan tersebut bisa dilakukan bila 

pengambil kebijakan memiliki paradigma yang 

sama dalam menghadapi tahun 2023, perlu adanya 

platform bersama serta ekosistem yang mampu

menumbuhkembangkan segala potensi, baik 

potensi anak muda maupun potensi digital. Dalam

menghadapi potensi krisis kita perlu melirik 

kembali pepatah Tiongkok, 危 机 (Weiji), bahwa 

setiap ada bahaya, sekaligus juga ada peluang.

Creating Social Change  / 
Menciptakan Gerakan 
Perubahan Sosial



Tantangan lain pada tahun 2023 ini, para 

legislator tentunya sudah tidak fokus dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya, karena 

mereka sudah masuk pada tahap pencalonan 

dan juga masa kampanye. Fungsi legislasi tentu 

akan melambat. Demikian juga dengan fungsi 

eksekutif karena banyak menteri yang

berasal dari partai politik. Dengan demikian 

roda pemerintahan tidak akan berjalan dengan 

optimal. Akibatnya pelaku bisnis dan investor 

akan berfikir ulang untuk menanamkan 

modalnya di Indonesia hingga kepastian Pemilu 

2024 usai, akibatnya ekonomi akan mengalami 

tantangan perlambatan.

Pemilu 2024 merupakan Pemilu krusial karena 

akan menjadi ukuran kedewasaan demokrasi di

Indonesia. Kematangan bangsa Indonesia 

dalam berdemokrasi akan ditentukan pada 

2024 ini. Presiden Joko Widodo menurut 

perundang-undangan yang saat ini tidak bisa 

mencalonkan diri kembali menjadi calon 

presiden, sehingga Pilpres akan menjadi ajang 

pertarungan bebas, karena tidak ada 

incumbent. Jika pemilu 2024 ini sukses 

berjalan dengan jujur dan adil, maka Pemilu 

2029 juga berpeluang berjalan dengan baik. 

Dari berbagai survei ada tiga kandidat yang 

selalu menempati posisi teratas kandidat calon 

presiden yang akan bertarung di pemilu 2024, 

mereka adalah Ganjar Pranowo, Prabowo 

Subianto, dan Anies Baswedan.
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