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INDUSTRY MEGASHIFTS AFTER PANDEMIC
(The Framework)
Di tahun 2021 kita akan menghadapi perubahan peta
industri besar, barangkali terbesar dalam sejarah
peradaban umat manusia.
COVID-19 telah meluluh-lantakkan sendi-sendi
perekonomian, industri, dan bisnis yang memaksa
kita memasuki dunia yang sama sekali baru: A
WHOLE NEW WORLD.
MEGA
(CHANGES)

MACRO
(COMPETITION)

MICRO
(CUSTOMER)

Di tahun 2021 kita akan menghadapi pergeseran
industri maha dahsyat dan ekstrim, karena itu saya
menyebutnya: INDUSTRY MEGASHIFTS.

COVID-19 PROPAGATION
& VACCINE AVAILABILITY

Bagaimana peta pergeserannya?
HYGIENE

ACCELERATED
DIGITALIZATION

EMPATHIC
SOCIETY

SOCIETAL
ANXIETY

THE
NEW FORCES
OF CHANGE
GLOBAL SUPPLY-CHAIN
DISRUPTION

LOW
MOBILITY

THE
NEW RULES
OF THE GAME

THE RISE
OF NATIONALISM

LESS-CROWD
GOVERNMENT
(MIS) LEADERSHIP

LOWTOUCH

THE

NEW VALUE
STAY
PROPOSITION
@ HOME
LIFESTYLE
BACK TO
THE BOTTOM OF
THE PYRAMID

Secara sederhana saya kelompokkan ke dalam 3
GO
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bagian besar yaitu pergeseran di tingkat MEGA
("Changes), MACRO ("Competition") dan MICRO
("Customer).

I. MEGA: THE 6 FORCES OF CHANGE
COVID-19 PROPAGATION
& VACCINE AVAILABILITY

ACCELERATED
DIGITALIZATION

SOCIETAL
ANXIETY

teknologi, politik, regulasi, sosial, ekonomi,

THE
NEW FORCES
OF CHANGE

GLOBAL SUPPLY-CHAIN
DISRUPTION

hingga lingkungan. Secara umum ada 6
perubahan besar yang terjadi di tingkat Mega
ini yaitu:

THE RISE
OF NATIONALISM

GOVERNMENT
(MIS) LEADERSHIP

Pergeseran di tingkat Mega mencakup
perubahan-perubahan besar di bidang

II. MACRO: THE 4 NEW RULES OF THE GAME
Pergeseran di tingkat Makro mencakup perubahanperubahan besar yang menghasilkan peta kompetisi
baru di era pandemi. Perubahan besar yang didorong
oleh bencana dahsyat COVID-19 ini menghasilkan
lanskap industri baru yang ditandai dengan empat

HYGIENE

karakeristik: Hygiene, Low-Touch, Less-Crowd, dan
Low-Mobility.

LOW
MOBILITY

THE
NEW RULES
OF THE GAME

LOWTOUCH

Perusahaan yang sukses di era pandemi adalah
perusahaan-perusahaan yang bisa beradaptasi
dengan 4 karakteristik tersebut. Itu sebabnya
perusahaan di sektor industri digital misalnya, lebih
sustainable di era pandemi karena bersifat lowtouch.

LESS-CROWD

Sementara perusahaan-perusahaan yang high-touch
dan high-crowd seperti di sektor pariwisata mau tak
mau harus bertransformasi dan mengadopsi model
bisnis yang low-touch dan less-crowd untuk bisa
sukses melewati badai krisis pandemi.

III. MICRO: THE 4 NEW VALUE PROPOSITIONS
Banyaknya korban nyawa akibat
COVID-19 melahirkan masyarakat
baru yang penuh empa , welas asih,
dan sarat solidaritas sosial.

Dengan adanya COVID-19
konsumen menghindari
kontak ﬁsik manusia, mereka
baralih menggunakan medium
virtual/digital.

EMPATHIC
SOCIETY

THE
NEW
VALUE
STAY
PROPOSITION
@ HOME

GO
VIRTUAL

LIFESTYLE

Gaya hidup baru nggal di
rumah dengan ak vitas
working-living-playing, karena
adanya social distancing.

BACK TO
THE BOTTOM OF
THE PYRAMID

Mengacu ke Piramida Maslow,
konsumen kini bergeser kebutuhannya
dari “puncak piramida” yaitu aktualisasi
diri dan esteem ke “dasar piramida”
yaitu makan, kesehatan, dan keamanan
jiwa-raga.

GET THE FULL REPORT

INDUSTRY
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2021
AFTER PANDEMIC

Laporan 450 halaman memuat
pergeseran perilaku
konsumen di 22 industri
utama di Indonesia mulai
dari banking, otomotif,
telekomunikasi, ritel,
hingga UKM.

Contact : 0877 3411 5676 | Sabil
or visit: www.inventureknowledge.id

MARKET KEY INSIGHTS 2021

PROFIL RESPONDEN

72,1

Usia [%]

Mayoritas responden merupakan pria dengan usia lebih dari 20 tahun yang
merupakan generasi Millennial, bekerja sebagai karyawan swasta/ BUMN dan
merupakan kelompok kelas menengah.
22,6

45,4

5,3

54,6

< 18 Tahun

18 - 20 Tahun

> 20 Tahun

Gender [%]

SEC [%]
[A1] (>Rp 6.000.000)

Pekerjaan [%]
Pekerja Swasta dan BUMN

7,0

Pelajar/ Mahasiswa

2,7

Profesional

2,4

Pegawai Negeri Sipil

2,2

21,9

[B] (Rp 2.500.001-Rp 4.000.000)

24,2

Ibu Rumah Tangga

Lainnya

[A2] (Rp 4.000.001-Rp 6.000.000)

31,8

Pengusaha/ Wiraswasta/Pedagang

18,8

[C1] (Rp 1.750.001-Rp 2.500.000)

29,7
Sumber:

44,5
5,6

[C2] (Rp 1.250.001-Rp. 1. 750.000)

2,9

[D] (Rp 900.001-Rp. 1.250.000)

2,7

[E] (< Rp 900.000)

3,7

N=1121

IMPACT ON HOUSEHOLD:
INCOME, SPENDING, SAVING, INVESTING
Krisis ekonomi yang diakibatkan oleh COVID-19 berdampak pada kondisi keuangan keluarga dan pribadi. Riset yang dilakukan oleh
Inventure-Alvara pada 1121 masyarakat Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia, mayoritas merespon bahwa pendapatan mereka
berkurang selama pandemi namun di sisi yang lain pengeluaran mereka meningkat. Dengan adanya penurunan pendapatan, dampaknya yaitu
jumlah anggaran yang digunakan untuk tabungan serta investasi ikut berkurang.

30,9
30,9

48,6
48,6

57,6
57,6

67,6
67,6
33,8
33,8

44,8
44,8

4,0
Kondisi pendapatan

33,4
33,4

35,3
35,3

28,4
28,4

6,6
Kondisi pengeluaran
Naik/meningkat

Kondisi investasi
Sama saja

Turun/berkurang

Sumber: Inventure-Alvara

6,6

9,0

9,0

Kondisi tabungan (saving)

N=1121

INDONESIA OPTIMISM: 2021, "TIME TO WIN BACK”
Meskipun dari sisi pendapatan berkurang, menariknya, optimisme masyarakat Indonesia justru besar bahwa ekonomi akan
segera pulih. Sebanyak 47,2% optimis pandemi COVID-19 berakhir pada akhir tahun 2020 dan 51,4% menjawab ekonomi pulih
pada akhir 2021.

51,4

Persepsi responden pandemi berakhir
dan kondisi keuangan kembali normal
pada akhir 2020.

47,2

29,8

Persepsi responden pandemi berakhir
dan kondisi keuangan kembali normal
pada pertengahan 2021.

27,0

12,3

10,7

10,1

11,5

Persepsi responden pandemi berakhir
dan kondisi keuangan kembali normal
pada akhir 2021.
Prediksi pandemi Covid-19 berakhir

Persepsi responden pandemi berakhir
dan kondisi keuangan kembali normal
setelah 2021.

Akhir tahun 2020

Pertengahan 2021

Kondisi keuangan kembali normal
Akhir 2021

Sumber: Inventure-Alvara

Setelah 2021

N=1121

BANKING

CONVENIENCE

IS KING

Kecepatan, ketepatan dan kepraktisan adalah kunci perusahaan
bermain di era digital. Ketiga aspek ini sangat penting bagi industri
perbankan yang terangkum menjadi value proposition yaitu kehandalan.
Studi yang dilakukan oleh Inventure-Alvara, 67,8% responden setuju jika
0,2

kehandalan mobile banking lebih penting dibandingkan tampilan user
interface.

1,6

Kehandalan Mobile Banking yang
Paling Dibutuhkan Konsumen

3,0

9,7
30,4

Kehandalan mobile banking/apps lebih pen ng
dibandingkan user experience (Kecepatan, Alur
Transaksi, Keprak san, dll) dan tampilan aplikasi.
Setuju: 67,8%
Tidak Setuju: 32,2%

55,1

Sumber: Inventure-Alvara

adalah segmen milenial dimana milenial sangat senang dimanjakan
dengan tampilan visual yang menarik.
Kedepannya, kehandalan mobile banking menjadi strategi bagi bank
untuk menarik minat nasabah. Terlebih jika menyangkut hal-hal yang
berkaitan dengan uang tentu kehandalan menjadi safety assurance yang

Sangat dak setuju sekali
Sangat dak setuju
Tidak setuju
Setuju
Sangat setuju
Sangat setuju sekali

Meskipun tidak dapat dipungkiri, penetrasi digital memang mayoritas

sangat diharapkan oleh nasabah dari bank
N=629

BANKING

0,8

1,1

2,9

Kantor cabang bank harus bertransformasi
menjadi digital branch

9,4
29,6

Dengan adanya pandemi, kantor cabang seharusnya
berubah menjadi lebih digital, Self-service dan leisure
(ada kafe, entertainment, dll)
Setuju: 68,5%
Tidak Setuju: 31,5%

56,2

Sangat dak setuju sekali
Sangat dak setuju
Tidak setuju
Setuju
Sangat setuju
Sangat setuju sekali

N=629

Sumber: Inventure-Alvara

THE RISE OF DIGITAL BRANCH
Adopsi digital yang masif selama pandemi

atau ekonomi yang minim sentuhan. Untuk

Studi yang dilakukan oleh Inventure-Alvara,

terutamanya untuk aktivitas keuangan
menjadikan kantor cabang kurang relevan
lagi. Terutama dengan mobilitas masyarakat
yang terbatas karena khawatir tertular virus
dari kerumunan. Pandemi melahirkan pola
ekonomi baru yaitu contactless economy

mengejar transformasi digital yang begitu
cepat di masa pandemi ini, kehadiran digital
branch menjadi sangat penting karena
nasabah dapat melakukan transaksi
perbankan secara digital, self service dan
minim sentuhan.

68,5% responden setuju jika kantor cabang
bank pada umumnya harus melakukan
transformasi menjadi digital branch.

FINANCE
0,2

1,0

Alokasi dana darurat meningkat saat
pandemi

7,0
16,6

24,8

Menghadapi situasi ekonomi yang dak pas , saya
dan keluarga lebih mengalokasikan anggaran untuk
dana darurat.
Setuju: 74.1%
Tidak Setuju: 26%

50,5

Sangat dak setuju sekali
Sangat dak setuju
Tidak setuju
Setuju
Sangat setuju
Sangat setuju sekali

N=629

Sumber: Inventure-Alvara

PANDEMIC, FINANCIAL PLANNING AWARENESS IS RISING
jaga” jika sewaktu-waktu kehilangan pekerjaan
karena krisis.

Studi yang dilakukan oleh Inventure-Alvara,
74,1% responden menjawab selama pandemi ini
mereka lebih mengalokasikan anggaran untuk
dana darurat.

Konsumen cenderung mengurangi konsumsi
dan lebih menaruh anggaran pos belanja mereka
untuk dana darurat.
Ditambah, banyak perusahaan-perusaahaan

dana darurat baik dalam bentuk investasi reksa

Kabar mengenai kapan pandemi berakhir belum

yang terpaksa melakukan PHK karena tidak ada

dana, emas maupun tabungan meningkat.

dapat diketahui. Hal ini kemudian berdampak
pada kondisi ekonomi menjadi tidak pasti.

pemasukan dan tidak bisa bayar gaji karyawan.
Dana darurat menjadi penyelamat untuk “jaga-

Terutama di kalangan milenial yang merupakan
mayoritas angkatan kerja.

Pandemi membuat kesadaran untuk menyiapkan

0,6
1,1

DIGITAL PAYMENT

1,8

Contactless Payment
Menjadi Prioritas

4,9

Dengan adanya pandemi, pembayaran secara
cashless, cardless dan contactless menjadi prioritas
ke ka bertransaksi.

34,1

57,5

Setuju: 63,5%
Tidak Setuju: 36,5%
Sangat dak setuju sekali
Sangat dak setuju
Tidak setuju
Setuju
Sangat setuju
Sangat setuju sekali

N=629

Sumber: Inventure-Alvara

SMARTPHONE IS THE NEW WALLET
Sebanyak 63,5% responden setuju jika
layanan pembayaran contactless
menjadi proritas ketika berbelanja.
Pandemi membuat masyarakat
mengurangi transaksi keuangan dengan
uang tunai.

Hal ini dikarenakan, masih adanya
kekhawatiran dari masyarakat akan
potensi penyebaran virus melalui uang
tunai. Pandemi membuat orang lebih
sadar untuk menjaga higienitas.

Maka dari itu, ketika bertransaksi
dengan uang tunai dan uang tersebut
sudah berpindah dari satu orang ke
orang lain hal ini kemudian yang
membuat potensi penyebaran virus
tidak dapat dikendalikan.

Kesadaran Membeli & Mengonsumsi Produk Halal [%]

SHARIA BANKING

Q3. Dengan adanya wabah COVID-19, kesadaran saya untuk membeli dan
mengonsumsi produk halal meningkat

Tidak Setuju
24,4%

Setuju
75,6%

45,5

19,0
13,0

11,1

7,5
4,0

Sangat dak
setuju sekali

Sangat dak
setuju

Tidak setuju

Setuju

Sangat
setuju

Sangat setuju
sekali

Sumber: Inventure-Alvara

THE RISE OF SHARIA BANKING
Di masa pandemi, perbankan syariah tetap tumbuh optimis di angka 9,22%. Kesadaran masyarakat
untuk bertransaksi secara syariah terus meningkat. Hal ini menandakan bahwa syariah semakin
dipandang sebagai prinsip yang universal.
Studi yang dilakukan oleh Inventure-Alvara, 58,8% responden menjawab dengan adanya pandemi
mereka justru lebih memilih lembaga keuangan dengan prinsip syariah dibandingkan konvensional.
Salah satu alasan yang melatarbelakangi yaitu kesadaran untuk membeli dan mengonsumsi produk
halal meningkat.

0,2
2,1

1,8

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

6,2

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

39,3
50,5

Konsep halal dipandang sebagai nilai yang merangkum pemenuhan hukum Tuhan, keadilan sosial dan
kebermanfaatan bagi ekosistem lingkungan. Hal ini yang kemudian memunculkan kesadaran
masyarakat untuk bertransaksi secara syariah karena prinsip yang adil dan menentramkan.

Setuju: 58.8%
Tidak Setuju: 41,2%
Sangat dak setuju sekali
Sangat dak setuju
Tidak setuju
Setuju
Sangat setuju
Sangat setuju sekali

Sumber: Inventure-Alvara

N=629

INSURANCE

INSURANCE IS NOW
BECOMING A NECESSITY

Ketika ancaman terhadap kesehatan dan nyawa terus mengintai di
tengah pandemi, maka prioritas masyarakat bergeser ke
keselamatan jiwa.
Studi yang dilakukan oleh Inventure-Alvara, 78,7% responden
menjawab bahwa pandemi membuat masyarakat lebih sadar akan
pentingnya memiliki asuransi kesehatan dan jiwa.
Tingkat kesadaran berasuransi di Indonesia selama ini berlangsung
lambat. Latar belakangnya yaitu karena asuransi dianggap sebagai
kebutuhan masa depan yang tidak mendesak. Selain itu, kebanyakan
masyarakat menganggap asuransi sebagai biaya bukan investasi
masa depan.
Di sisi lain, pandemi memberikan momentum bagi industri asuransi
untuk mengedukasi masyarakat sebanyak-banyaknya akan
pentingnya asuransi.

0,6
0,5

Asuransi Jiwa dan Kesehatan
Semakin Dianggap Pen ng

4,5
11,3

20,2

Dengan adanya pandemi, saya semakin sadar
untuk memiliki asuransi (jiwa, kesehatan)

Setuju: 78,7%
Tidak Setuju: 21,3 %
Sangat dak setuju sekali
Sangat dak setuju

62,9

Tidak setuju
Setuju
Sangat setuju
Sangat setuju sekali

Sumber: Inventure-Alvara

N=629

HEALTHCARE

COVID-19 PHOBIA: RELUCTANT TO VISIT HOSPITALS
Konsumen masih khawa r dengan kesiapan rumah sakit dalam menghadapi pandemi
2,8
Saya meragukan kemampuan dan kesiapan (Fasilitas, Disiplin Dokter, Peralatan) dari Rumah
Sakit/Klinik/Puskesmas dalam menekan resiko potensi penularan COVID-19

4,4

29,8

42,4

12,3

8,2

Setuju: 62.9%
Tidak Setuju: 37%

0,8
Meskipun vaksin sudah diproduksi, saya masih khawa r pergi ke RS/Klinik/Puskesmas/Dokter
untuk berobat karena potensi penularan virus COVID-19

16,7

49,1

18,3

12,9

Setuju: 80.3%
Tidak Setuju: 19.8%

2,3

Sangat dak setuju sekali

Sangat dak setuju

Tidak setuju

Setuju

Sangat setuju

Sangat setuju sekali

N=441

Sumber: Inventure-Alvara

Meragukan kemampuan dan kesiapan
rumah sakit untuk menekan potensi
penularan virus COVID-19 menjadi alasan
utama orang masih khawatir untuk pergi ke
rumah sakit. Studi yang dilakukan oleh
Inventure-Alvara, 62,9% responden

menjawab masih ada keraguan bagi mereka
bahwa rumah sakit telah mempersiapkan
fasilitas, tenaga medis, peralatan dengan
sebaik-baiknya dalam menghadapi
pandemi. Persepsi ini pun masih akan ada
meskipun vaksin sudah diproduksi.

Dari hasil studi, mayoritas responden
sebanyak 80,3%, mereka masih takut pergi
ke rumah sakit untuk berobat karena
khawatir akan tertular virus.

HEALTHCARE

Layanan Telemedicine dari Rumah Sakit Lebih Dipercaya Konsumen
0,5
0,5

Dengan adanya pandemi, menurut saya RS harus
menyediakan layanan Telemedicine
Saya lebih percaya menggunakan pla orm Telemedicine
yang disediakan oleh RS/Klinik dibandingkan startup
kesehatan (Halodoc, Alodokter, KlikDokter, dll)

Sangat dak setuju sekali

59,1

3,6

19,0

Setuju: 95,4%
Tidak Setuju: 4,6%

17,2

0,5

3,1

25,4

Sangat dak setuju

50,1

Tidak setuju

Setuju

Sangat setuju

11,6

Sangat setuju sekali

9,3

Setuju: 71%
Tidak Setuju: 29%

N=441

Sumber: Inventure-Alvara

ACCELERATION OF TELEMEDICINE REVOLUTION
Adopsi digital selama masa pandemi

takut tertular virus. Maka dari itu,

berharap rumah sakit dapat menyediakan

semakin widening. Jika sebelumnya,

telemedicine menjadi alternatif utama bagi

layanan telemedicine. Hal ini dikarenakan

aktivitas online hanya untuk pembayaran,
mobilitas dan memesan hotel. Kini berobat
pun bisa dengan melalui bantuan digital.
Selama pandemi, kunjungan ke rumah sakit
menurun drastis alasannya yaitu karena

konsumen untuk mengakses layanan
kesehatan selama pandemi. Meskipun kini
banyak startup kesehatan mulai booming
namun, dari studi yang dilakukan oleh
Inventure-Alvara, konsumen kedepannya

ekosistem yang sudah terbentuk, fasilitas,
ekspertis dokter dan layanan rumah sakit
sudah teruji dan lebih memberikan safety
value.

TRANSPORTATION

1,8

1,4

1,1

Faktor keamanan dan kenyaman pesawat
menjadi per mbangan utama dibandingkan
harga

7,3

28,2

Dengan adanya pandemi, saya memilih airlines yang menerapkan layanan
dan fasilitas contactless di bandara meskipun harganya lebih mahal.

Setuju: 69.2%
Tidak Setuju: 30.8%
Sangat dak setuju sekali
Sangat dak setuju

60,1

Tidak setuju
Setuju
Sangat setuju
Sangat setuju sekali

N=627

Sumber: Inventure-Alvara

Protokol Kesehatan dan fasilitas contactless yang ada di

HYGIENE & CONTACTLESS
PROTOCOL ARE THE KEY
OF AIRLINES COMEBACK

pelayanan transportasi publik menjadi kunci kembalinya
kepercayaan konsumen terhadap industri tersebut.
Dari hasil studi Inventure-Alvara, 62,9% responden mengaku
layanan dan fasilitas contactless yang diterapkan oleh maskapai
pesawat sangat penting. Konsumen bahkan rela membayar
harga yang lebih mahal untuk mendapatkan jaminan keamanan,
kenyamanan dan keselamatan dari maskapai penerbangan.

TRANSPORTATION

AIRLINES BECOME MORE DIGITALIZED.
TIME TO WIN-BACK
Digitalisasi Consumer Journey saat naik pesawat
Lebih sedikit

Sama saja

Lebih banyak

42.9

43.2

34.6

36.0

19.8

22.5

20.7

Mencetak Boarding Pass

Melakukan Check-In

Melakukan Pengecekan Paspor & Visa

49.4

50.7

46.4

33.8

31.6

33.8

16.7

17.7

Memesan Tiket Pesawat

Melakukan Pembayaran

N=627

Sumber: Inventure-Alvara

Penetrasi digital di masa pandemi begitu masif hingga
melahirkan konsumen baru yang lebih melek digital.
Konsumen menuntut perusahaan melakukan
digitalisasi layanan. Alasannya yaitu dengan digital
makan interaksi kontak ﬁsik dapat diminamilisir.

Digitalisasi layanan ini pun juga diharapkan dilakukan
oleh pesawat dan bandara. Dari hasil riset yang
dilakukan oleh Inventure-Alvara, konsumen
menginginkan adanya digitalisasi consumer journey

penumpang pesawat mulai dari memesan tiket,
melakukan pembayaran, cetak boarding pass, check in
hingga pengecekan passport dan visa.

RETAIL

THE FALL OF PHYSICAL STORE?
Konsumen masih Khawa r Berbelanja di Toko Oﬄine
1,8

2,2

Dalam kurun waktu 6 bulan setelah vaksin diproduksi, saya masih takut berbelanja
di pasar tradisional karena amsih berpotensi menularkan virus.

26,9

Setuju: 69,6%
Tidak Setuju: 30,4%

12,3

55,1

1,8
Denagn adanya pandemi, saya masih takut berbelanja di ritel modern (minimarket,
supermarket, hypermarket) karena dak yakin penerapan protokol kesehatan
dijalankan secara disiplin.

Sangat dak setuju sekali

Sangat dak setuju

1,4

1,4

30,3

53,7

10,8

Setuju: 65,9%
Tidak Setuju: 34,1%

2,4

Tidak setuju

Setuju

Sangat setuju

Sangat setuju sekali

N=629

Sumber: Inventure-Alvara

Pada awal-awal pandemi, banyak gerai ritel baik modern
maupun tradisional sepi pengunjung. Hal ini dikarenakan
orang menghindari kerumunan karena takut tertular virus
COVID-19. Sebagai gantinya konsumen mulai melirik tokotoko online. Pandemi membuat aktivitas belanja online
mengalami peningkatan. Jika sebelumnya, konsumen
berbelanja di e-commerce hanya untuk kebutuhan sekunder
bahkan tersier, kini konsumen juga berbelanja kebutuhan
bahan pokok yang merupakan kebutuhan primer di

e-commerce. Ketika konsumen mulai nyaman berbelanja
online, kedepannya saat “tanggal gajian” konsumen akan
cenderung membelanjakan uang untuk kebutuhan bulanan di
e-commerce dibandingkan di retail ofﬂine. Selain lebih praktis
dan lengkap, harga yang ditawarkan bisa lebih murah.
Kondisi ini diperkuat dengan hasil survei yang dilakukan oleh
Inventure dan Alvara, yaitu sebanyak 69,6% responden dari

629 masih takut berbelanja di pasar tradisional sedangkan
65,9% responden mengatakan masih takut berbelanja di ritel
modern meskipun vaksin sudah diproduksi. Tantangan yang
dihadapi yaitu bagaiman kemudian penyedia jasa logistik bisa
memberikan layanan pengiriman barang yang cepat dan
terjangkau untuk mengantisipasi e-commerce boom.

1,9
0,6

MALL & RETAIL

3,5
5,9

Konsumen Masih Khawa r
Pergi ke Mall
Mengingat mal berukuran besar dan lapang,
saya dak khawa r tertular COVID-19 saat
berbelanja di mal.

34,2
53,8

Setuju: 38,4%
Tidak Setuju: 61,6%
Sangat dak setuju sekali
Sangat dak setuju
Tidak setuju
Setuju
Sangat setuju
Sangat setuju sekali

N=629

Sumber: Inventure-Alvara

REINVENTING MALL AFTER PANDEMIC,
CONSUMERS NEED SAFETY ASSURANCE
Studi yang dilakukan oleh Inventure-Alvara, hanya
38,3% responden yang menjawab tidak khawatir
berbelanja di mal meskipun vaksin sudah ada.
Hal ini kemudian perlu menjadi reﬂeksi bagi pemilik
mal bahwa di era setelah pandemi, tenant yang banyak,
mal yang ramai dan entertaining bukan lagi menjadi

value proposition utama melainkan bagaimana
pengelola secara ketat menerapkan protokol
kesehatan di dalam mal. Ini ditujukan untuk
memberikan rasa aman kepada pengunjung.
Pandemi juga mendorong orang semakin sering
berbelanja online. Sebagai gantinya karena masyarakat

masih merasa khawatir berbelanja di mal, maka
berbelanja melalui platform ecommerce menjadi
alternatif utama. Seiring aktivitas berbelana online
yang meningkat, bisnis logistik ikut diuntungkan
dengan perubahan perilaku konsumen ini.

BEAUTY CPG

BEAUTY @ HOME

ON THE RISE

Produk Perawatan Kecan kan di Rumah Kian Dimina
Meskipun vaksin sudah diproduksi, saya masih takut melakukan perawatan di salon

1,3

1,0

33,1

56,5

7,0

Setuju: 70,5%
Tidak Setuju: 35,5%

1,1
Dengan adanya pandemi, saya lebih rajin melakukan perawatan tubuh
(serum wajah/masker, lulur, nail care, man’s grooming) sendiri di rumah

1,4

2,1

37,1

5,4

50,8

Setuju: 58,3%
Tidak Setuju: 41,7%

3,2
Sangat dak setuju sekali

Sangat dak setuju

Tidak setuju

Setuju

Sangat setuju

Sangat setuju sekali

N=629

Sumber: Inventure-Alvara

Studi yang dilakukan oleh Inventure-Alvara,

tinggi. Pandemi membuat konsumen khususnya

kecantikan di rumah. Terlebih karena pandemi,

70,5% responden merespon bahwa mereka

konsumen wanita lebih peduli untuk melakukan

konsumen jadi jarang keluar rumah sehingga

masih memiliki kekhawatiran pergi ke salon

perawatan wajah dan tubuh yang bisa dilakukan

menjadi jarang juga untuk make up.

untuk melakukan perawatan kecantikan.
Kekhawatiran ini didasari karena salon
kecantikan identik dengan interaksi ﬁsik yang

sendiri di rumah. Hal ini didukung oleh hasil
riset Inventure-Alvara, 58,3% responden
menjawab lebih rajin melakukan perawatan

MEDIA & TELCO

THE MOMENTUM OF ONLINE EVENT
Popularitas online event di tengah pandemi
0,2

Dengan adanya pandemi, layanan streaming (IG, Youtube, Podcast) menjadi
channel favorit hiburan saya saat ini

17,5

12,4

65,4

3,7

0,8
Dengan adanya pandemi, saya sering mengiku event online (Webinar/Konser
Musik/Dll) yang diselenggarakan melalui video conference (Zoom/Google
Meet/dll)

Dalam kurun waktu enam bulan setelah vaksin diproduksi, saya masih
mengutamakan hiburan yang sifatnya online

Sangat dak setuju sekali

Sangat dak setuju

3,0

0,8

31,4

7,5

55,9

1,4

3,4

5,7

Tidak setuju

30,2
Setuju

42,2
Sangat setuju

14,1

Sangat setuju sekali

Setuju: 66,4%
Tidak Setuju: 33,6%

4,5

N=628

Sumber: Inventure-Alvara

Studi yang dilakukan oleh InventureAlvara, mayoritas konsumen (66,4%)

Dalam menyelenggarakan online event
adalah konektivitas internet yang

selama pandemi ini, jadi sering

lancar stabil menjadi isu utama.

mengikuti event-event yang

Maraknya online event selama

diselenggarakan secara online dengan

pandemi sekaligus menjadi

platform digital seperti misalnya

momentum bagi provider

webinar, konser musik hingga

telekomunikasi untuk memperkuat

pameran seni.

positioning sebagai digital telco.

F1. Pemerintah telah mengumumkan bahwa vaksin COVID-19 melalui Bio Farma akan diproduksi pada bulan Januari 2021. Dari gambaran informasi tersebut, berikanlah penilaian Anda terhadap poin berikut dari skala 1-6:

MEDIA & TELCO

GROWING OF

STREAMING

SERVICES
Di tengah kebosanan karena stay @ home, layanan
entertainment streaming berbayar seperti Netﬂix,
Youtube, Amazon prime, Spotify, hingga Iﬂix menjadi
channel favorit mayoritas konsumen (81,5%).
Perilaku baru di era new normal nanti akan mendongkrak
home entertainment dan layanan streaming. Konsumen
lebih memilih menonton ﬁlm di rumah daripada ke
bioskop atau berlangganan music streaming dibanding
nonton konser. Model bisnis subscription akan menjadi
“the new big thing”.

Setuju: 81,5%
Tidak Setuju: 18,5%

Layanan streaming masih akan dimina setelah pandemi
0,2
Dengan adanya pandemi, layanan streaming (IG, Youtube, Podcast) menjadi
channel favorit hiburan saya saat ini

17,5

12,4

65,4

3,7

0,8
Dengan adanya pandemi, saya sering mengiku event online (Webinar/Konser
Musik/Dll) yang diselenggarakan melalui video conference (Zoom/Google
Meet/dll)

Dalam kurun waktu enam bulan setelah vaksin diproduksi, saya masih
mengutamakan hiburan yang sifatnya online

Sangat dak setuju sekali

Sangat dak setuju

3,0

0,8

31,4

7,5

55,9

1,4

3,4

5,7

Tidak setuju

30,2
Setuju

42,2
Sangat setuju

Sumber: Inventure-Alvara

F1. Pemerintah telah mengumumkan bahwa vaksin COVID-19 melalui Bio Farma akan diproduksi pada bulan Januari 2021. Dari gambaran informasi tersebut, berikanlah penilaian Anda terhadap poin berikut dari skala 1-6:

Sangat setuju sekali

14,1
N=628

4,5

AUTOMOTIVE (4-WHEELS)

PRIVATE CAR WINS.
BUT WAIT...
USED CAR IS THE
HOTTEST BATTLE
GROUND
Mobil Bekas akan Lebih Dimina Setelah Pandemi
Kendaraan pribadi dianggap sebagai kendaraan yang paling aman
selama masa pandemi. Hal ini dikarenakan, transportasi publik
dimana satu moda transportasi digunakan oleh banyak orang
tentu akan menciptakan kerumunan sehingga memungkinkan
terjadinya penyebaran virus.
Namun, di sisi lain pandemi juga membuat pendapatan
pribadi/keluarga berkurang sehingga cenderung membatasi
konsumen untuk pengeluaran yang sifatnya mahal seperti mobil.
Alternatifnya, konsumen mulai melirik mobil bekas. Studi yang
dilakukan oleh Inventure-Alvara, 55,6% responden menjawab
bahwa mobil bekas lebih diminati di masa pandemi ini.

1,2
Mobil pribadi adalah pilihan kendaraan
paling aman di masa pandemi

15,3

64,1

13,1

Setuju: 82,9%
Tidak Setuju: 17.1%

5,7

0,6
2,7

1,0

Dalam kurun waktu 6 bulan setelah vaksin diproduksi,
saya berencana membeli mobil

41,8

47,2

Setuju: 53,1%
Tidak Setuju: 46,9%

4,9

2,4
2,9
Dengankondisi ekonomi yang belum pas akibat pandemi
COVID-19, saya lebih memilih membeli mobil second

0,6
39,2

50,9

50,9

4,1

Setuju: 55,7%
Tidak Setuju: 44,3%

2,2

Sangat dak setuju sekali

Sangat dak setuju

Tidak setuju

Setuju

Sumber: Inventure-Alvara

Sangat setuju

Sangat setuju sekali

N=629

AUTOMOTIVE (4-WHEELS)
1,4

1,1

1,0

Konsumen menginginkan mobil dengan
ﬁtur yang dapat meminimalisir penularan virus

6,9

22,5

Dengan adanya pandemi, ﬁtur mobil yang meminimalisir
resiko penularan COVID-19 (AC dengan sirkulasi, jarak kursi,
dll) menjadi per mbangan utama saya ke ka akan
membeli mobil

Setuju: 75.1%
Tidak Setuju: 24.9%

67,1

Sangat dak setuju sekali
Sangat dak setuju
Tidak setuju
Setuju
Sangat setuju
Sangat setuju sekali

N=627

Sumber: Inventure-Alvara

PANDEMIC-FEATURE.
NEW HOPE FOR CAR.

Sumber: Epidemic Preven on and Response to COVID -19
in the Automobile Industry Series Issue 3 - PwC China

Krisis COVID-19 mengubah perilaku konsumen

Riset yang dilakukan oleh Inventure-Alvara,

Seperti misalnya menghadirkan ﬁtur pendingin

secara ekstrim. Dampaknya yaitu, konsumen
menginginkan perusahaan untuk
mentransformasi layanan menjandi layanan yang
contactless. Tidak terkecuali dalam hal yang

mengkonﬁrmasi bahwa 75,1% responden
menjawab dengan adanya pandemi, ﬁtur mobil
yang dapat meminimalisir resiko penularan
COVID-19 dan juga virus-virus lainnya.

ruangan dengan sirkulasi udara yang baik, jarak
kursi dan sanitasi sistem.

mendukung mobilitas.

AUTOMOTIVE-2 WHEELS

THE RISE OF MOTORCYCLE
Kendaraan Bermotor menjadi moda transportasi yang eﬁsien dan aman
0,6

Motor adalah pilihan kendaraan paling aman
di masa pandemi

1,0

29,2

62,5

Setuju: 68.8%
Tidak Setuju: 31.2%

5,3

1,4

1,0

Dalam kurun waktu 6 bulan setelah vaksin diproduksi,
saya berencana membeli motor

0,8

43,5
3,8

Sangat dak setuju sekali

Sangat dak setuju

Tidak setuju

Setuju: 51.7%
Tidak Setuju: 48.3%

49,0
1,9

Setuju

Sangat setuju

Sangat setuju sekali

N=627

Sumber: Inventure-Alvara

Kendaraan pribadi dianggap sebagai moda

Selain karena lebih eﬁsien dan dapat

kendaraan yang paling aman di masa pandemi.

transportasi yang paling aman untuk menunjang
mobilitas di masa pandemi seperti saat ini.
Selain mobil, kendaraan roda dua atau motor
juga termasuk dalam transportasi yang paling

menghemat waktu karena relatif bisa
menghindari kemacetan juga karena harganya
yang tidak semahal mobil. Dari studi yang
dilakukan oleh Inventure-Alvara, 68,8%

Selain itu, 51,7% menjawab berniat membeli
motor untuk mendukung mobilitas saat vaksin
sudah diproduksi dan pembatasan sosial tidak
diberlakukan lagi.

diandalkan.

masyarakat merespon bahwa motor adalah

EDUCATION
Digitalisasi Ins tusi Pendidikan di era Pandemi

EDUCATION
BUSINESS
PROCESS:
MORE DIGITAL,
MORE ONLINE
Sebelum pandemi, akitivias pendidikan mulai
dari proses pembelajaran, kursus hingga
melakukan pembayaran dilakukan secara
langsung atau face to face. Namun setelah

42,9

44,1

62,7

66,3

41,2

40,4

16,0

15,5

35,4

32,0
1,9

Mencari Informasi Lembaga
Pendidikan

Melakukan Proses Kegiatan
Belajar Mengajar
Semakin oﬄine

1,7

Melakukan Kursus/Pela han Melakukan Pembayaran Biaya
Pendidikan

Sama saja

Semakin online

N=441

Sumber: Inventure-Alvara

Berdasarkan dari hasil survei yang dilakukan
oleh Inventure dan Alvara, mayoritas responden
berharap institusi pendidikan dapat segera
melakukan transformasi digital dalam

pandemi, aktivitas pendidikan mengalami

penyelenggaraan kegiatan sekolah. Seperti

pergeseran ke arah online atau digital.

menyediakan informasi lengkap terkait lembaga

pendidikan secara online, proses kegiatan
belajar-mengajar, pelatihan/kursus dan
menyediakan kemudahan pembayaran biaya
sekolah melalui online.

ONLINE LEARNING:

EDUCATION

BIG PROBLEMS

FOR STUDENT

Di satu sisi pembelajaran jarak jauh (online learning) menjadi
penyelamat ketika sekolah tatap muka tidak bisa
diselenggarakan. Namun, meskipun begitu bukan berarti tidak
ada dampak negatif yang diakibatkan.
Pembelajaran jarak jauh membuat siswa untuk berada di
depan layar handphoe atau laptop selama berjam-jam yang
dapat menyebabkan anak kencaduan gadget. Dari studi yang
dilakukan oleh Inventure-Alvara, 60,8% responden setuju jika
online learning dapat menyebabkan anak kecanduan gadget.

Dampak Nega f Online Learning
3,4
Sekolah dengan metode pembelajaran jarak jauh
(online learning) membuat anak kecanduan gadget

6,8

29,1

33,7

16,7

10,4

Setuju: 40,8%
Tidak Setuju: 39,2%

2,2
Mo vasi dan kesungguhan belajar anak menurun
saat menjalani pembelajaran jarak jauh

13,1

36,3

22,3

24,7

1,5

Sangat dak setuju sekali

Sangat dak setuju

Tidak setuju

Setuju

Sumber: Inventure-Alvara

Sangat setuju

Sangat setuju sekali

Setuju: 83,3%
Tidak Setuju: 16,7%

N=441

Selain itu dengan sistem pembelajaran yang tidak bisa
berinteraksi langsung, mempertahan motivasi belajar siswa
menjadi tantangan tersendiri bagaimana membuat sistem
pendidikan online yang menyenangkan dan menstimulus
untuk mengembangkan kemampuan berpikir.

PROPERTY
0,5

1,3

6,1

Pandemi membuat orang menunda
membeli rumah

12,4
28,8

Dengan adanya pandemi, saya menunda untuk membeli
rumah karena lebih memen ngkan alokasi anggaran
untuk dana darurat
Setuju: 69,4%
Tidak Setuju: 30,6%

51,0

Sangat dak setuju sekali
Sangat dak setuju
Tidak setuju
Setuju
Sangat setuju
Sangat setuju sekali

N=628

Sumber: Inventure-Alvara

BUYING
HOUSE?
NEXT
TIME!

Pandemi menciptakan stay @ home

menjadi prioritas setidaknya sampai

lifestyle yang artiknya segala aktivitas

kondisi ekonomi mulai stabil.

termasuk aktivitas ekonomi sebisa
mungkin bisa dilakukan di rumah.
Dengan adanya pandemi tentu memiliki
hunian yang nyaman menjadi sangat

Studi yang dilakukan oleh InventureAlvara, 69,4% responden menjawab,
dengan adanya pandemi ini mereka
menunda membeli rumah karena lebih

penting. Tetapi karena kecenderungan

mementingkan alokasi anggaran dana

konsumen untuk menahan pengeluaran

darurat.

mahal, maka membeli rumah bukan

PROPERTY

WFH & PROPERTY SECTOR
Meskipun kebijakan WFH akan berlangsung
permanen, properti yang mengunggulkan
fasilitas TOD (Transit Oriented Development)
masih lebih diminati.

TOD masih akan lebih dimina meskipun WFH
Dengan adanya WFH, saya dak perlu membeli/menyewa rumah di pusat kota.
Saya lebih menyewa/membeli rumah di daerah pinggiran (suburban).
1,6
2,7

hanya 46,3% responden yang setuju jika dengan

Setuju: 46,3%
Tidak Setuju: 53,7%

41,9

49,0

Studi yang dilakukan oleh Inventure dan Alvara,

1,8

3,0

adanya WFH yang memungkinkan tidak perlu
pergi ke kantor maka akses hunian dengan
transportasi umum menjadi tidak begitu penting.
Sementara itu, 61% responden juga tidak setuju

Dengan adanya WFH, hunian yang langsung terhubung dengan akses
transportasi publik dak lagi menarik bagi saya
1,3

mempertimbangkan akses transportasi umum.

36,0

55,3

jika pengembang properti tidak
4,5
Sangat dak setuju sekali

Sangat dak setuju

Tidak setuju

Setuju

Sumber: Inventure-Alvara

*TOD: Transit Oriented Development

Sangat setuju

2,1
Setuju: 39%
Tidak Setuju: 61%
1,0
Sangat setuju sekali

N=628

RESTO

HOMECOOKING

REVOLUTION
Pandemi mendorong konsumen lebih aware dengan konsep higienitas.
Kedepannya, kebersihan dan higienitas menjadi faktor pertimbangan utama bagi
konsumen dalam hal memilih tempat makan.

1,6

Terlebih untuk sesuatu yang mereka konsumsi. Bukan lagi diskon, promo atau
cashback yang diinginkan konsumen melainkan sejauh mana pemilik resto
mempedulikan faktor keamanan dan kesehatan pelanggan. Sebanyak 59,7%
responden menjawab mereka masih ragu pergi ke resto karena tidak yakin resto
telah menerapkan standar protokol kesehatan yang lengkap.
Sebagai gantinya, konsumen menjadi lebih rajin memasak. Jika sebelumnya,
milenial adalah generasi yang tidak bisa masak, pandemi ini membuat konsumen
milenial mau kembali ke dapur. Selain karena higienitas lebih terjaga tentu saja
untuk alasan menghemat.

4,8

5,9

Konsumen ragu resto telah menerapkan
standar protokol kesehatan yang ketat

15,0

Saya dak mempercayai bahwa resto/bar/hotel telah
menerapkan protokol kesehatan

34,0
Setuju: 59.6%
Tidak setuju: 40.4%

38,8

Sangat dak setuju sekali
Sangat dak setuju
Tidak setuju
Setuju
Sangat setuju
Sangat setuju sekali

Sumber: Inventure-Alvara

N=441

COFFEE

COFFEE SACHET IS BACK ON TRACK
Seiring dengan konsumen yang membatasi aktivitas di luar sehingga mengurangi aktivitas nongkrong-nongkrong di
kedai kopi maka mereka beralih ke jenis kopi yang bisa dinikmati di rumah. Kopi sachet kembali diminati oleh konsumen

Kopi sachet lebih dimina konsumen selama pandemi
48,4

36,3
27,0
18,9

16,7

N=441

Kopi sachet

Kopi kemasan

Kopi literan
Sumber: Inventure-Alvara

Biji kopi

Paket manual
brew

AGRICULTURE

THE EMERGENCE OF FOOD SECURITY, LOCAL PRODUCT WINS
1,5

1,0

Produk dalam negeri menjadi produk
favorite konsumen setelah pandemi

12,9
19,4

Dengan adanya pandemi, saya akan lebih percaya
produk agrikultur (sayur, buah) produksi dalam
negeri dibandingkan impor

17,7
Setuju: 78,0%
Tidak Setuju: 22,0%

47,5

Sangat dak setuju sekali
Sangat dak setuju
Tidak setuju
Setuju
Sangat setuju
Sangat setuju sekali

N=441

Sumber: Inventure-Alvara

Dengan adanya pembatasan sosial baik skala global
maupun nasional sangat berdampak pada rantai pasok
bahan pangan baik untuk jalur impor dan ekspor.
Selain itu, adanya sentimen konsumen terhadap
keamanan bahan pangan membuat preferensi beralih

menjadi ke produk lokal. Studi yang dilakukan oleh
Inventure-Alvara, 78% responden lebih percaya dengan
produk agrikultur produksi dari dalam negeri
dibandingkan impor. Pemicunya karena ada potensi
kontaminasi virus dari pengiriman kontainer
antarnegara yang riskan terhadap kontak ﬁsik.

Pandemi menjadi momentum untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi produk
lokal untuk menciptakan ketahanan pangan negara.

AGRICULTURE

THE RISE OF CHSE CONCERN

OF FOOD CONSUMPTION
Pandemi meningkatkan kesadaran masyarakat untuk
menerapkan gaya hidup CHSE (Cleanliness-Healthy-SafetyEnvironment). Termasuk dalam hal makanan yang dikonsumsi.
Studi yang dilakukan oleh Inventure-Alvara, 73,5% responden
setuju jika mereka lebih sering berbelanja sayur dan buah

Konsumen mulai tertarik mengkonsumsi produk organik
Dengan adanya pandemi, saya akan lebih sering berbelanja sayur dan buah
dibandingkan makanan ready-to-eat.
1,0

dibandingkan makanan siap saji. Hal ini sebagai bentuk

19,2

promosi menjaga higienitas dan kandungan gizi makanan yang
dikonsumsi.
Selain itu, mayoritas responden, 76,5% juga lebih memilih
sayur dan buah organik meskipun harganya lebih mahal.

11,6

Setuju: 73,5%
Tidak Setuju: 26,5%

3,3

Dengan adanya pandemi, saya lebih banyak membeli sayur dan buah organik
1,5

Sayuran organik yang bebas pestisida, dengan begitu makanan

21,7

yang masuk ke tubuh akan lebih sehat karena bebas bahan
kimia.

15,7

49,2

48,7

18,7

3,3
Sangat dak setuju sekali

6,1
N=441

Sangat dak setuju

Tidak setuju

Setuju

Sumber: Inventure-Alvara

Sangat setuju

Sangat setuju sekali

Setuju: 76,5%
Tidak Setuju: 23,5%

TOURISM

2,3

2,3

Des nasi Lokal Menjadi Tujuan Utama
Wisata Setelah Pandemi

9,1
19,0
17,7

Dalam kurun waktu 6 bulan setelah vaksin
diproduksi, saya lebih memilih wisata domes k
daripada luar negeri

Setuju 76.5%
Tidak setuju 23.5%
Sangat dak setuju sekali
Sangat dak setuju

49,7

Tidak setuju
Setuju
Sangat setuju
Sangat setuju sekali

N=441

Sumber: Inventure-Alvara

LOCAL TOURISM BOOM
Destinasi wisata lokal akan ramai dikunjungi

melepas penat. Namun, di sisi lain masyarakat

Selain itu, jarak yang dekat dan bisa diakses

pasca pandemi. Saat vaksin sudah ada dan bisa
diakses oleh publik, hal yang pertama kali dituju
yaitu tempat wisata. Setelah berbulan-bulan
‘terkurung’ di rumah tentu pariwisata menjad

masih enggan bepergian menggunakan
transportasi umum seperti pesawat dan juga
adanya pembatasan akses antarnegara membuat
destinasi wisata lokal (domestik) menjadi lebih

dengan kendaraan pribadi akan membuat
masyarakat merasa lebih nyaman dan aman.

kegitan yang ingin segera dilakukan untuk

diminati.

TOURISM

THE BRAND NEW TOURIST:
SELF-GUIDED, FLY-LESS,

DRIVE MORE

Pilihan Transportasi untuk
Liburan [%]
Kendaraan Pribadi

88,2

Pesawat

25,4

Setelah vaksin diproduksi, mayoritas masih menghindari
menggunakan transportasi umum untuk liburan.
Studi yang dilakukan oleh Inventure-Alvara, kendaraan pribadi
menjadi alternatif transportasi paling aman untuk liburan. Maka
dari itu, konsumen lebih memilih tempat wisata yang masih bisa
dijangkau dengan kendaraan pribadi dengan jarak tempuh yang
tidak begitu jauh.
Dampak positifnya, destinasi wisata lokal akan lebih diminati dan
sering dikunjungi wisatawan.

Kereta

5,0

Kendaraan Sewa
(Rental)

4,3

Kapal/Cruise

2,5

Bus

1,6

Sumber: Inventure-Alvara

N=441

TOURISM

HOSPITALITY INDUSTRY

IN THE NEW ERA OF
HYGIENE ECONOMY
Dengan adanya pandemi, konsep green bertambah dengan
unsur CHSE (cleanliness-health-safety-environment)

1,6

5,9

4,8

15,0

menjadi prioritas wisatawan saat ini. Pandemi telah
dan menjadi pertimbangan utama bagi wisatawan dalam

Namun, 59,6% wisatawan masih meragukan kesiapan hotel
dalam menerapkan protokol kesehatan atau CHSE. Hal ini
tentunya menjadi PR dan tantangan bagi industri hotel
untuk lebih aktif mempromosikan implementasi CHSE demi
keselamatan dan kenyamanan wisatawan.

Saya dak mempercayai bahwa resto/bar/hotel telah
menerapkan protokol kesehatan

34,0

meningkatkan kesadaran wisatawan akan konsep CHSE Di
memilih destinasi wisata.

Konsumen ragu hotel telah menerapkan
protokol kesehatan yang ketat

38,8

Setuju: 59,6%
Tidak Setuju: 40,4%
Sangat dak setuju sekali
Sangat dak setuju
Tidak setuju
Setuju
Sangat setuju
Sangat setuju sekali

Sumber: Inventure-Alvara

B1. Pemerintah telah mengumumkan bahwa vaksin COVID-19 melalui Bio Farma akan diproduksi pada bulan Januari 2021. Dengan gambaran informasi tersebut,
berikanlah penilaian Anda terhadap beberapa pernyataan berikut, dari skala 1-6: 1: sangat tidak setuju sekali, 6: sangat setuju sekali

N=441

LEISURE

ENTERTAINMENT MATTERS
DURING PANDEMIC
Youtube menjadi media hiburan yang paling digemari konsumen
Media Paling Menghibur [%]

Instagram merupakan media yang paling

Topik Konten Paling Disukai [%]
79,0

62,4

Hiburan

76,2

Berita

57,8

58,8

Olahraga

56,1

37,2

25,5

Selama pandemi Youtube dan social media seperti

N=628

44,4

Bisnis

36,4

Hobi

36,4

Lokal

Sumber: Inventure-Alvara

F2. [Checklist] Dengan adanya pandemi, berikut ini adalah media yang menurut saya paling menghibur
F3. [Checklist] Dengan adanya pandemi, berikut ini adalah topik konten yang paling saya sukai

26,1

menghibur bagi mayoritas konsumen. Kontenkonten terkait hiburan, berita dan olahraga menjadi
favorit mayoritas konsumen selama pandemi
berlangsung. Kombinasi antara konten yang
menarik dan channel yang tepat menjadi strategi
untuk menarik minat konsumen terhadap produk
brand di era digital ini.

LEISURE

THE RISE OF
HOME-GARDENING

Berkebun di rumah menjadi salah satu alternatif hiburan untuk
mengatasi kebosanan. Maka dari itu, produk-produk homegardening mengalami peningkatan selama pandemi.
Studi yang dilakukan oleh Inventure-Alvara, 58,6% responden

6,6

setuju, berkebun menjadi alternatif kegiatan yang menyenangkan
untuk mengisi waktu luang.
Hal ini juga menjadi peluang bisnis baru untuk menggaet
konsumen-konsumen yang memiliki kegemaran baru berkebun di
rumah mulai dari menjual bibit, peralatan, media tanam dan
perlengkapan berkebun lainnya

6,1

5,1

11,1

Berkebun di rumah menjadi alterna f
hiburan di masa pandemi
Dengan adanya pandemi, saya mulai belajar berkebun
untuk mengisi waktu luang di rumah

30,3
40,9

Setuju: 58,6%
Tidak Setuju: 41,4%
Sangat dak setuju sekali
Sangat dak setuju
Tidak setuju
Setuju
Sangat setuju
Sangat setuju sekali

Sumber: Inventure-Alvara

N=441

Melakukan Donasi [%]
Q5. Selama wabah Covid-19, apakah Anda melakukan
donasi/ sedekah? [S]

92,9
Ya

7,1
Tidak

Saluran Donasi [%]

Pihak yang Berhak Menerima [%]

Q6. Melalui saluran donasi apa biasanya Anda melakukan
donasi/ sedekah?

Q8. Menurut Anda siapa yang berhak
menerima donasi?

Langsung kepada pihak Fakir yang

56,7

membutuhkan

Pekerja terdampak

40,6

Organisasi/Yayasan Keagamaan

38,7

Organisasi/Yayasan Non-Keagamaan

Tenaga Kesehatan

Ojek Online

Lembaga Pemerintah

55,7

35,5

Lingkungan (RT/RW/Desa/Kelurahan)
Pan Sosial (Ya m/Jompo)

94,8

50,5

15,7
Keluarga Pasien
Covid-19

9,2

46,7

Sumber: Inventure-Alvara

ZAKAT BECOMES
EVEN MORE
RELEVANT:
WELCOME
THE EMPATHIC
SOCIETY

Krisis COVID-19 tidak hanya membuat orang
lebih religius namun juga menumbuhkan
empati yang luar biasa di kalangan
masyarakat tak terkecuali kaum muslim.
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.
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 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.
Bencana pandemi akan menciptakan
empathic society dimana zakat kian
menemukan relevansinya.
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LANDSCAPE

AFTER PANDEMIC

Perbankan menjadi sektor kunci dalam pemulihan
ekonomi pasca pandemi. Di tengah bayang-bayang
resesi dan berkurangnya pendapatan serta
pengeluaran masyarakat, bagaimana
Bank merespon situasi ini?
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Jumat, 8 Januari 2021
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Yuswohady

AFTER PANDEMIC

Rumah menjadi pusat aktivitas seluruh anggota keluarga
selama masa pandemi sehingga keberadaan rumah
menjadi hal yang ESSENTIAL. Namun dengan krisis
ekonomi yang terjadi bagaimana harga properti bisa
sesuai dengan daya beli konsumen?

The Behavior Megatrends | The Strategy
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Pandemi COVID-19 membuat orang back to the bottom of
pyramid dimana keamanan dan keselamatan menjadi
diatas segala-galanya. Asuransi telah menjadi
bagian dari ESSENTIAL NEEDS konsumen.
Bagaimana marketers meresponnya?
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