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Datangnya pandemi tidak pernah diprediksi oleh semua pihak di seluruh dunia. Jika 

umumnya setiap bencana terdapat anggaran, tidak dengan pandemi. Dengan kecepatan 

penyebaran yang tinggi, kehadirannya mengagetkan banyak pihak karena termasuk kejadian 

diluar dugaan. Di indonesia sendiri beberapa tahun terakhir mengalami cobaan yang cukup 

panjang, seperti bencana Lombok, NTT, Banten, dan di beberapa wilayah lain. Pada awal 

tahun, Indonesia sudah memiliki optimis petumbuhan ekonomi yang baik, Indonesia adalah 

salah satu negara yang punya stabilitas ekonomi lebih baik dibanding negara lain yang 

terdampak pasca perang dingin Cina dan Amerika, hal ini disebabkan karena Indonesia tetap 

bisa tumbuh sekitar 5 % sementara ekonomi dunia di kisaran 3%, bahkan Cina dan Amerika 

mengalami penurunan yang cukup signifikan. Namun dengan hadirnya corona optimisme itu 

luruh begitu saja karena tidak ada persiapan apapun untuk menghadapinya.  

Ekonomi adalah bagian yang terdampak paling besar dari pandemi corona ini, ada 

beberapa hal yang harus kita waspadai, terutama pada nilai tukar dan investasi yang sensitif, 

daya beli yang menurun, harga barang meningkat, dan produktifitas menurun akibat dari 

social distancing yang dianjurkan pemerintah sebagai salah satu penanganan melawan corona. 

Selain itu, dampak yang paling menakutkan dari kejadian ini adalah gelombang 

pengangguran. Menurut IMF, Karena ekonomi global tahun lalu sebesar 3%, pada tahun 

2020 ini diperkirakan ekonomi dunia tumbuh -3%, dan baru akan meningkat kembali tahun 

2021. Kontraksi ekonomi secara global cukup signifikan, sehingga beberapa ekonom 

memperkirakan ekonomi menjadi negatif di semua hal pada tahun ini. Negara-negara maju 

yang terdampak perang dagang  Cina dan Amerika pada pertumbuhan sebelumnya, tahun ini 

akan mengalami penurunan yang signifikan yaitu berada di kisaran -6%. Sedangkan pada 

negara-negara berkembang penurunan pertumbuhan ekonomi berada dikisasarn -1% dan akan 

meningkat sekitar 2-3% di tahun 2021.  

 



 

 

Prediksi IMF ini diperkuat oleh beberapa pandangan para ekonom. Para ekonom di 

dunia rata-rata memperkirakan pertumbuhan ekonomi membentuk huruf U yang artinya 

pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan perlahan dan akan naik kembali diwaktu yang 

akan datang. Untuk gambaran kondisi ekonomi di 2020, Indonesia sendiri memproyeksi 

pertumbuhan GDP bergeser dari 5% ke 2-3% dalam pandangan optimis dan -0,4 % dalam 

pandangan pesimis. Menurut data dinas kabupaten dan kota pada bulan april, ketika isu 

lockdown dan PSBB akan diterapkan oleh provinsi, ada banyak pekerja yang dirumahkan 

bahkan di PHK. Seperti di Jakarta sebanyak 132.000 pekerja dirumahkan dan 30,000 di PHK, 

Jawa Barat sebanyak 34.000 diliburkan, 14.000 buruh dirumahkan, dan sebanyak 5.000 lebih 

di PHK. Begitu juga dengan beberapa wilayah lain seperti Bogor dan Banten.  

Fokus terbesar PDRB di Banten adalah konsumsi rumah tangga. Hal tersebut 

menyebabkan kebutuhan pangan menjadi hal terpenting. Jika kita melihat tata ruang wilayah, 

apabila bantuan hanya berupa uang tunai tanpa dibekali program, maka hal tersebut hanya 

membantu untuk jangka pendek saja, tetapi jika diberikan berupa program padat karya maka 

yang akan diperoleh  bukan hanya ketahan pangan tetapi juga pemberdayaan untuk jangka 

waktu yang lebih lama. Di Banten sendiri wilayah selatan yaitu Rangkas dan Pandeglang 

adalah wilayah sektor pertanian dengan wilayah terbesar, namun kepadatan penduduknya 

rendah. Maka opsi yang bijaksana pada masyarakat di pedesaan dalam penyaluran BLT yaitu 

berupa padat karya pertanian sehingga intensif pupuk, bubuk, diperkuat untuk 3-4 bulan ke 

depan.  

Melihat postur PDRB Banten yang sedemikian rupa, kontribusi ekonomi terbesar 

30% dari perusahaan manufaktur. Selain itu, banyak kegiatan ekonomi di Indonesia berbasis 

mikro yang juga saat ini terdampak paling besar seperti sektor pariwisata sebagai sektor 

ekonomi yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya di 

Banten. Hal ini menunjukan market di dalam negeri cukup besar sehingga yang perlu digarap 

kemudian adalah bagaimana memperkuat pasar dalam negeri dan salah satunya adalah pasar 

pangan. Karena faktanya Indonesia masih banyak mengimpor kebutuhan pangan sehingga 

dalam kondisi  seperti ini yang perlu kita siapkan adalah intensifikasi dan pengembangan 

pangan itu sendiri, inilah hal yang paling berdampak pada sektor kerja dan pertumbuhan 

ekonomi secara umum seperti komunitas investasi, barang tambang dan lainnya.  

 



 

 

Lalu, apa yang dapat dikaitkan dengan Ramadhan kali ini? Jangan merana dengan 

corona. Ketidakpastian ini bagi seorang muslim bukan lagi ujian ekonomi melainkan ujian 

aqidah. Semua umat terdahulu sudah mengalami ujian, tidak ada umat yang tidak diuji. 

Dengan adanya covid ini ada begitu banyak peristiwa yang dapat kita ambil sebagai pelajaran, 

salah satunya adalah tetap berlaku baik dalam kondisi ekonomi terburuk sekalipun. Ketika 

produksi manufaktur Indonesia tidak berjalan maka kita harus menyiapkan ekonomi dalam 

negeri sebagaimana yang pernah dilakukan nabi Yusuf a.s yaitu melakukan ektensifikasi dan 

intensifikasi produksi pangan, tentu hal tersebut bisa kita ikuti yaitu dengan menyiapkan 

pangan indonesia sebaik-baiknya. Anggaran yang besar sebaiknya dikelola untuk 

mengantisipasi ketahan pangan, Mengalokasikan anggaran terbesar BLT untuk ekstensifikasi 

dan intensifikasi produksi pangan dengan data yang jelas.  

Kemudian yang paling penting adalah redistribus, bagi orang yang memiliki 

kelebihan simpanan resiko turut berbagi pada  mereka yang tidak punya cadangan resiko. 

Sebagaimana fungsi sedekah dan fungsi zakat. Hal ini sekaligus memanfaatkan momentum 

bulan suci ramadhan. dengan adanya ramadhan pemerintah dapat menekan konsumsi karena 

konsumsi setiap orang untuk makanan pokok berkurang saat ramadhan, sehingga bisa 

dikelola dengan baik untuk bulan-bulan selanjutnya, dengan kata lain kita melakukan takaful 

bersama-sama untuk saling menanggung beban bersama. Jika semua orang mau menekan 

konsumsi di bulan ramadhan dan mengalihkan makan siangnya untuk mengcover makanan 

orang lain, tentu ini sangat membantu. Adanya ramadhan disaat corona ini merupakan 

kekuatan bagi umat Islam, umat Islam memiliki kesempatan untuk lebih banyak merenung 

tentang dirinya dan menggunakan momentum ramadhan untuk melatih imunitas tubuh 

sebagai pertahanan dari virus. Dan yang paling terpenting lagi adalah memanfaatkan waktu 

ramadhan ini untuk banyak berdoa kepada Allah SWT dengan penuh harapan sehingga kita 

tidak merana karena corona. 

  



 

 

Sesi Tanya Jawab : 

1. Dari : Adjie Gusti Fauzi, UIN SMH Banten “Isue pandemi corona tak hanya 

mempengaruhi sektor sosial, sperti adanya social distancing, PSBB, tentunya pada 

sudut ekenomi dan kebijakan pemerintah, salah satunya kebijakan program kartu 

prakerja yg secara prioritas hanya dikhususkan untuk pelaku UMKM yg saat ini 

terdampak langsung covid 19, dimana ada sebagian mereka usahanya colaps dan 

hilang mata pencaharianya sedangkan pada sistem pemilihan calon penerima 

bantuan program ini dipilih secara acak oleh sistem komputerisasi, yg mungkin 

potensi tepat sasaranya kurang terukur,bagaimana menyikapi persoalan ini? Terima 

kasih”. 

 

Jawab : Menurut saya kurang tepat untuk saat ini, kalau mau bantuannya seperti yang 

tadi saya jelaskan yaitu bantuan padat karya, sektor pertanian harus diperhatikan lebih 

besar, karena sektor itu bisa dilakukan secara masif dan tanpa melakukannya dengan 

teknologi yang berat sehingga orang-orang bisa dialihkan kesana atau diberdayakan, 

selain itu juga menghindari kecemburuan di masyarakat kepada sebagian orang yang 

tidak bekerja dalam mendapatkan uang, tapi dipekerjanakn langsung seperti 

pemberdayaan padat karya dalam pembuatan masker sehingga mereka dibayar layak 

karena mereka bekerja walaupun tidak sebesar UMR. 

 

2. Dari : Pika Auliah, Univ Mathalaul Anwar “Langkah apa saja yang harus dilakukan 

agar kebutuhan hidup bisa terpenuhi selama kita dirumah aja.. minimal membiayai 

keluarga kita ditengah pandemi covid 19 ini?” 

 

Jawab : Memutar startegi untuk mendapatkan opsi dari pilihan-pilihan ekonomi, saran 

saya untuk mahasiswa yang sekarang di rumah, selama belum bisa berkontribusi 

jangan jadi beban. Kurangi keinginan mengkonsumsi, ramadhan ini mengajarkan kita 

imsak atau menahan diri tapi disisi lain tetap produktif. Minimal ketika kita belum 

punya solusi untuk melakukan sesuatu, kita harus punya kontribusi ekonomi 

contohnya menanam dengan bahan yang sederhana seperti akar kangkung atau akar 

bawang yang ditanam kembali. Selain itu bisa juga mencoba urban farming.  

 



 

 

3. Dari : Muhamad Ayub R, Univ Tadulako “Seberapa jauh peran pemerintah dalam 

menangani covid 19 agar tdk membuat masyarakat merana karena sejauh ini 

masyarakat masih belum sepenuhnya yakin sama kinerja pemerintah?” 

 

Jawab : awal covid pemerintah terkesan meremehkan sehingga permerintah kaget 

ketika penyebaran covid cukup masif di indonesia dan bingung dalam mengambil 

kebijakan sehingga pemerintah mengeluarkan perppu covid, pemerintah meminta 

kelonggaran anggaran untuk bisa defisit sebanyak 5% dari PDB. Masyarakat 

indonesia adalah masyarakat yang mandiri, tidak bisa bergantung pada pemerintah. 

Karena faktanya pada beberapa kasus kita lebih banyak mengambil sikap mandiri dari 

pada bergantung pada pemerintah. Dan mengenai peran pemerintah, pemerintah 

sudah mengambil sikap, kita harus menghargai, siapapun yang memerintah indonesia 

pasti sulit dengan anggaran seperti ini, kita harus menyelesaikan anggaran kita. 

Apresiasi juga bagi lebaga zakat yang selama ini jika terjadi bencana merekalah yang 

ada di ujung tombak pemulihan bencana. 

 

4. Dari : Eliana Ulfah, FoSSEI Banten “Tips jaga kestabilitasan dana rumahtangga 

pada masa pandemi ini?” 

 

Jawab : dalam kondisi seperti ini kita harus menggunakan strategi nabi Yusuf, ketika 

kita belanja maka kita harus punya saving, jangan boros. Artinya kita evaluasi lagi 

konsumsi kita, karena kadang-kadang persoalan kita bukan dari income tapi 

pengeluaran yang kurang tepat. Saya sarankan ibu-ibu rumah tangga untuk 

mensisihkan bahan makanannya untuk ditanam kembali dengan memanfaatkan lahan 

yang ada. 

 

5. Dari : Anggita Nur Cahyani, UIN SMH Banten “Bagaimana sebaiknya sikap umat 

muslim menghadapi covid 19, apalagi mulai bermunculan spekulasi bahwa semua ini 

teori konspirasi?” 

 

Jawab : Rubah Mindset, kita sebagai orang yang terdapak tidak terlibat didalamnya, 

menurut saya fokus saja pada recovery bagaimana caranya covid ini hilang seperti 

ditemukannya vaksin corona 



 

 

6. Dari : Rika Ayu Tiara, UIN SMH Banten “Apakah LAZ menjadi solusi terbaik 

ditengah kesulitan masyarakat dimasa pandemi?” 

 

Jawab : Saya sejak awal mengatakan bahwasanya strategi nabi Yusuf di dalam 

penanganan kondisi krisis adalah memaksimalkan redistribusi, fungsi ini tentu bisa 

dilaksanakan dengan maksimum oleh lembaga amil zakat sebagaimana Allah 

memberikan tempat khusus di al-Qur’an yang menyebutkan “amilin” sebagai sebuah 

asnaf dan kita memang membutuhkan mereka untuk bisa memaksimalkan fungsi 

ibadah sosial kita yaitu zakat dan sedekah. Karena ada yang tidak terjangkau oleh 

pandangan kita maka kita butuh mereka sebagai pengelola sehingga tepat sasaran. 

Ketika pemerinah ingin memberikan dana seperti dana BLT dan lain-lain, saya lebih 

setuju melibatkan lembaga zakat sebagai penyalurnya karena mereka punya data. Dan 

faktanya lebaga amil zakat hadir tidak hanya disaat pandemi saja tapi sepanjang tahun 

ada di lapangan menemani delapan asnaf. Karena tanpa diperintah pun lembaga amil 

zakat sudah sejak awal turun tangan menangani pandemi ini dengan cara mereka 

menggerakan dana sosial dari masyarakat. Dalam Islam ada tiga sektor penting dalam 

ekonomi : 1. Sektor riil, 2. Sektor Finansial, 3. Sektor sosial. Lembaga zakat adalah 

lembaga terdepan yang mengembangkan itu semua. Maka saya sarankan berzakatlah 

melalui amil zakat sehingga sedekah  kita tidak salah sasaran. 

 

7. Dari : Asri Safitri, FoSSEI Banten “Solusi terbaik yang bisa dilakukan masyarakat 

dalam membantu keadaan pada masa pandemi?” 

 

Jawab : Mengikuti anjuran pemerintah dan ulama, agama sudah mengatur skema 

bagaimana kalau kita terdampak wabah seperti ini, ikuti saja pandangan ulama terkait 

itu, pemerintah sebagai institusi formal dan memiliki kapasitas sudah menghimbau 

kita juga untuk membatasi gerak kita maka ikuti saja kemudian tetap aktif dan 

menjaga produktifitas sehingga dapat membawa keberkahan bagi kesehatan kita, 

selanjutnya berfikir positif dan yang paling penting tetap berharap akan karunia Allah. 

  



 

 

8. Dari : Mia “Bagaimana caranya mengedukasi masyarakat agar tidak panic buying 

yang mengakibatkan penimbunan sembako, masker dan handsanitizer?” 

 

Jawab :  Kejadian tersebut menggambarkan egoisme kita begitu kuat, panic buying 

membuat harga mahal seketika, mungkin kita sebagai pelaku untung tapi tindakan 

tersebut dapat merugikan orang lain. Dan seharusnya hal ini di edukasi kepada 

masyarakat melalui media informasi dan tokoh masyarakat  bahwasanya kesediaan 

pangan kita di Indonesia ini cukup, kemudian pemerintah menetapkan kebijkan 

dengan membatasi pembelian. 

Kesimpulan 

Corona ini sudah pasti kejadian yang tidak kita harapkan,  dan kita semua tentu 

berharap pandemi ini segera selesai. Hal penting yang harus kita jaga adalah aqidah dan  

kebersamaan kita sebagai bangsa, kemudian kita harus banyak-banyak belajar dari kejadian 

ini.  Dengan adanya corona pada bulan ramadhan mengajarkan kita untuk imsak atau 

menahan diri. Selain itu kita juga dapat belajar dari apa yang pernah dilakukan oleh nabi 

Yusuf a.s yaitu melakukan redistribusi, ektensifikasi dan intensifikasi produksi pangan 

sebagai antisipasi keadaan terburuk saat krisis untuk menyiapkan kebutuhan pangan dengan 

sebaik-baiknya. Dan hal tersebut tentu bisa dilaksanakan dengan maksimum oleh lembaga 

amil zakat sebagaimana Allah memberikan tempat khusus di al-Qur’an yang menyebutkan 

“amilin” sebagai sebuah asnaf dan kita memang membutuhkan mereka untuk bisa 

memaksimalkan fungsi ibadah sosial kita yaitu zakat dan sedekah. 

Selengkapnya di https://youtu.be/OrXiMVuVOs4. 

 

https://youtu.be/OrXiMVuVOs4

