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Future Now !

Chin Up !, Indonesia still will be In 

the fourth spot, with an expected 

3.7 % share of  2022-2023 world 

economy growth contribution.

• IMF projected that global economy 
would contract sharply by -3% in 
2020, a -6.3% drop from the January 
2020 projection

• The impact of COVID-19 was much 
worse than during the 2008-2009 
global financial crisis..



99% Ekonomi digerakkan UMKM

97% lapangan kerja diserap UMKM

60% PDB ekonomi disumbang UMKM

Hanya 3 dari 10 orang Indonesia jadi pengusaha

Tentang UMKM, Startup dan pengusaha Indonesia



Banyak peluang

• Beradaptasi dengan NEW NORMAL, untuk PIVOTING & membuat jalur pertumbuhan baru
Mengendarai gelombang tren baru: Digital, Makanan, Fintech, layanan dukungan kesehatan, Nutrisi dll

• Manfaatkan dukungan pemerintah, dan ekosistem untuk UMKM & sektor swasta yang diperlukan untuk menjaga
daya tahan usaha; dan menjaga pasar pun rantai pasokan tetap berjalan



Indonesia punya  populasi anak muda yg besar, 

dan netizen Indonesia 6 besar dunia

• >60% orang Indonesia tersambung ke internet,

sebagian besar lewat HP

• Pasar E-commerce kita TERBESAR se ASEAN

(21 Miliar US$)



Optimalkan digitalisasi, terutama tools yang ada dalam genggaman kita

Marketing, Payment, & Fulfilment

• Pandemi covid-19 menggerakkan dunia lebih cepat mengadopsi ekonomi
digital.

• Traffic Internet untuk E-Commerce (Groceries) naik 60%, Traffic Broadband 
Naik sampai 52%, terutama dari meningkatnya trafficvideo streaming dan 
online meeting

• Komputer pertama Steve Jobs 128Kb- bisa membuatnya jadi Trilyuner
Kini HP kita kita prosesornya 2.3 GB = 15ribu kali lebih dahsyat dari yang 
dimiliki Steve jobs

• Baik itu platform messaging seperti WhatsApp, juga Medsos : Instagram dan 
Facebook, atau aplikasi OTT seperti Netflix, semakin banyak orang yang 
mengonsumsi konten di digital.

• Segera belajar beradaptasi, jadikan perangkat, akses dan domain digital 
sebagai asset di era WFH

• Sehat Digital juga penting, waspada digital addiction dan kembangkan ber
internet positif, termasuk untuk berwirausaha



Bisa mulai jadi reseller produk yang

di butuhkan oleh masyarakat saat ini

• Satu pintu wajar tertutup, percayalah banyak pintu rizki yang lain 
terbuka lebar dibukakan Allah SWT

• Buka usaha sejak belia, jangan tunda mulai dari sekarang

Satu Jam CAPCUSS Buka usaha :

1. Searching apa saja kebutuhan masyarakat,

gak lama cukup 20 menit

2. Buka Nomer rekening di Payment Online,

10 menit saja

3. Bikin brand untuk pengenal usaha anda 5 menit

4. Buka toko online di marketplace,

hanya butuh 5 menit

5. Jadi reseller/ dropshipper online butuh

tambahan 5 menit

6. Promosi online lewat WA / Instagram butuh

tambahan 15 menit lagi

Lanjut kembangkan inovasi produk sendiri
Dengan metode (Amati Tiru Modifikasi)



Tentukan Tingkat Resiko Kesehatan 
dari setiap jenis Pekerjaan
Tentukan tingkat resiko kesehatan dengan 
mengidentifikasi pekerjaan mana bersifat “contact 
intensive” atau intensitas kontak atau 
persentuhannya tinggi

Tentukan jenis Pekerjaan mana yang 
Memiliki Pengaruh Terbesar
pada Perekonomian
Tentukan pengaruh pada perekonomian dengan
membandingkan kontribusi terhadap GDP dan juga
jumlah tenaga kerja yang diciptakan. Makin tinggi
kontribusi maka ranking semakin tinggi

Petakan Resiko Kesehatan & Pengaruh
Perekonomian
Setiap ‘Jenis Pekerjaan’ untuk Membandingkan
dengan ‘Resiko Kesehatan Masyarakat’ dan 
‘Pengaruh Pada Perekonomian

Bersiaplah, pada saatnya usaha akan dibuka kembali secara bertahap

(sektor demi sektor) dengan tetap meminimalisir resiko kesehatan masyarakat, sekaligus memulihkan kegiatan ekonomi

R
es

ik
o

Ke
se

h
at

an

Manfaat
Ekonomi

Pertama
dibuka

terapkan
Protokol New 

Normal

Terakhir dibuka
hanya Jika Wabah

berakhir

Dibuka terbatas
Penerapan Prosedur

Kesehatan Ketat

Mengikuti
dibuka

Protokol New 
Normal & 

PIVOTING usaha

GO ZONEPIVOT ZONE

CHECK ZONEWAIT ZONE



Terimakasih!

@ArMuf2020


