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Salam Redaksi
Pandemi Covid-19 bukanlah rintangan berarti untuk mewujudkan
akses keuangan yang merata untuk masyarakat, jika kita mau bergerak bersama.
Untuk menahan dampak pukulan wabah terhadap pelaku UMKM dan
sektor informal, Presiden RI telah menekan sejumlah stimulus ekonomi.
Sementara itu, masyarakat kecil dan keluarga miskin akan
menerima dana Program Keluarga Harapan (PKH) lebih cepat.

Sumber Gambar : setneg.go.id

Presiden Ajak Seluruh Pihak
Bersinergi Redam Dampak Ekonomi dari
Pandemi Covid-19

P

residen Joko Widodo meminta Bank Indonesia
untuk fokus menjaga stabilitas nilai tukar
rupiah, menjaga inflasi, dan mempercepat
berlakunya ketentuan penggunaan rekening rupiah
di dalam negeri agar lebih terkendali di tengah
gejolak pasar keuangan akibat pandemi global
Covid-19.
Sebelumnya, Kepala Negara juga telah berbicara
dengan pihak Bank Indonesia, Otoritas Jasa
Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan
(LPS) untuk memperkuat sinergi kebijakan
dengan pemerintah pusat.

"Saya minta sinergi kebijakan antara otoritas
baik
pemerintah
pusat,
dalam
hal
ini
Kementerian Keuangan, dengan Bank Indonesia,
OJK, dan LPS terus diperkuat. Pastikan
ketersediaan likuiditas dalam negeri, kemudian
memantau setiap saat terhadap sistem keuangan,
dan mitigasi risiko sekomprehensif mungkin,"
ujarnya dalam rapat terbatas melalui telekonferensi
dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat,
20 Maret 2020.
Di bidang perbankan, Presiden telah meminta
OJK untuk fokus pada kebijakan stimulus
ekonomi yang dapat memberikan kemudahan dan
keringanan bagi kelompok-kelompok terdampak
pandemi global Covid-19, utamanya kelompok
usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta
sektor informal. Kebijakan stimulus tersebut
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diperlukan
agar
terus berjalan.

aktivitas

produksi

dapat

"OJK telah mengeluarkan kebijakan stimulus
ekonomi bagi debitur, termasuk debitur UMKM,
yang terkena dampak dari Covid-19. Saya kira
kebijakan
restrukturisasi
kredit
maupun
pembiayaan sangat bagus dan saya minta
kebijakan stimulus ini juga dievaluasi secara
periodik untuk melihat kebutuhan-kebutuhan
yang ada di lapangan," tuturnya.

Selain itu, Kepala Negara juga meminta agar
penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat
lebih diintensifkan dan dieksekusi seluas-luasnya
untuk menjaga sekaligus memberdayakan UMKM.
Presiden juga meminta dukungan dari seluruh
elemen dunia usaha untuk bergotong royong
menghadapi dan menjawab tantangan ekonomi
utamanya di tengah pandemi global Covid-19.
"Saya minta dukungan dari seluruh asosiasi
usaha, kelompok profesi, serikat pekerja, serikat
buruh, serta himpunan nelayan dan petani untuk
bersama-sama bergotong royong menghadapi
tantangan ekonomi saat ini dan ke depan,"
tandasnya.
Sumber:
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
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Jaminan Sosial
di Tengah Pandemi Virus Corona
Bagi Keluarga Penerima Manfaat
Keluarga Harapan (KPM PKH)

Program

P

ada suatu pagi di awal bulan Maret di sebuah
sekolah TK di kawasan Pancoran, Jakarta
Selatan, seorang ibu bergamis merah
bermotif bunga dan berjilbab warna senada
tergopoh-gopoh menghampiri saya saat hendak
mengantar si bungsu ke kelasnya.

Ia kemudian membuka tas kain di tangannya dan
mengeluarkan dua botol hand sanitizer masingmasing berukuran sekitar 500 ml. Ibu tersebut,
Cindy (35) namanya, memiliki dua anak yang
bersekolah di TK, masing-masing duduk di kelas
A dan kelas B.

Gerak-geriknya seolah tak mampu
menyembunyikan rasa cemas. Ia kemudian
bertanya apakah langkahnya ini sudah betul?
Apakah nantinya tidak dianggap ibu-ibu yang lain
berlebihan atau terlalu protektif mengingat saat itu
blm ada kasus yang disebabkan virus Covid-19 di
Indonesia.
Mencoba menenangkan, saya sampaikan bahwa
langkah kecil yang ia lakukan adalah upaya
antisipasi dan proteksi seorang ibu kepada anak
dan keluarga, juga kepedulian terhadap lingkungan
sekitar. Tak harus menunggu jatuh korban
meninggal untuk mencegah penyebaran virus
tersebut.

"Ini untuk berjaga-jaga, Mbak, meski anak-anak
juga selalu diingatkan untuk cuci tangan pakai
sabun oleh ibu guru," kata perempuan asal
Padang ini.

Ia berinisiatif membeli hand sanitizer untuk anakanak di kelas dengan uang pribadi. Beberapa botol
lagi sudah dibeli, dan sudah ditempatkan di setiap
kelas. Selain membawa hand sanitizer, ia juga rajin
mengimbau kepada para ibu agar anaknya saat di
sekolah menggunakan masker apabila ada yang
batuk, dan mengimbau agar anak-anak berada di
rumah untuk istirahat apabila ada yang sakit.
Dahinya berkerut dan kedua alisnya nyaris
menyatu. Sesekali ia membetulkan letak jilbabnya.
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Ilustrasi penggunaan hand sanitizer

Cindy adalah satu dari jutaan ibu di Indonesia yang
saat ini merasakan rasa cemas, khawatir, namun
pada saat yang sama terus berpikir dan berjuang
semaksimal mungkin untuk melindungi keluarga.
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Tak lama setelah kami berpisah dengannya
di depan gerbang sekolah, saya melihat notifikasi
berita dari aplikasi media daring nasional yang ada
di ponsel saya. Dalam berita, disebutkan Presiden
Joko Widodo tengah menggelar konferensi pers
tentang dua pasien positif terjangkit virus tersebut
bertempat di Istana Merdeka, Senin (2/3).
Presiden menekankan kepada semua pihak agar
mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan
yang ketat agar mengurangi risiko penularan virus
Corona, serta meminta jajaran menteri
di Kabinet Indonesia Maju untuk
segera melakukan langkahlangkah antisipatif.

"Setiap tahun bantuan PKH diberikan empat tahap,
kalau sesuai jadwal disalurkan bulan Januari, April,
Juli, Oktober. Khusus tahap kedua ini, dimajukan
dari bulan April menjadi bulan Maret," katanya.

PKH adalah program pemberian bantuan sosial
bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang
miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diolah
oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat
PKH. Program yang telah berlangsung
sejak tahun 2007 ini merupakan
program prioritas nasional
yang diharapkan dapat
berkontribusi
menurunkan angka
kemiskinan. Pada tahun
2020 jumlah penerima
PKH mencapai 10 juta
KPM dengan total jumlah
bantuan mencapai Rp28,7
triliun.

Salah satu hal yang
menjadi perhatian
besar Presiden adalah
masyarakat kecil,
keluarga miskin dan rentan
miskin. Dihadapan media,
Presiden menyampaikan
telah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
PKH bertujuan untuk (1)
menghitung kemungkinan posisi
Meningkatkan taraf hidup KPM;
Anggaran Pendapatan dan Belanja
(2) Mengurangi beban pengeluaran
Ilustrasi menjaga tubuh dengan sering
mencuci tangan dan menggunakan
Negara (APBN) 2020 untuk menambah
dan meningkatkan pendapatan keluarga
masker agar terhindar dari
virus covid-19
dana Program Keluarga Harapan (PKH).
miskin dan rentan; (3) Menciptakan
Presiden juga memerintahkan Menteri Sosial
perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam
Juliari P. Batubara untuk segera mengucurkan
mengakses layanan kesehatan, pendidikan serta
dana PKH tahap kedua.
kesejahteraan sosial; (4) Mengurangi kemiskinan
dan kesenjangan; (5) Mengenalkan manfaat produk
Presiden berharap PKH dapat meningkatkan
dan jasa keuangan formal kepada KPM.
konsumsi masyarakat sehingga pertumbuhan
ekonomi bisa tetap terjaga dan masyarakat
Sebagaimana tercantum dalam Permensos Nomor
penerima PKH dapat membelanjakan dananya
1 Tahun 2018 tentang PKH, sasaran PKH merupauntuk membeli barang-barang yang dibutuhkan.
kan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan
rentan serta terdaftar dalam data terpadu program
Menindaklanjuti intruksi tersebut, Menteri Sosial
penanganan fakir miskin, memiliki komponen
Juliari P. Batubara mengambil kebijakan percepatan
kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteran
penyaluran bantuan sosial PKH. Bansos PKH tahap
sosial.
II yang semula dijadwalkan cair pada April 2020
dimajukan menjadi Maret 2020 dengan besaran
Komponen kesehatan meliputi ibu hamil/menyusui
bantuan yang disalurkan pemerintah pada tahap II
dan anak usia dibawah 6 tahun. Komponen
mencapai lebih dari Rp7 triliun.
pendidikan meliputi anak usia sekolah dasar (SD),
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Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga sekolah
menengah atas (SMA). Komponen kesejahteraan
sosial meliputi disabilitas berat dan lanjut usia
(diatas 60 tahun) yang masih berada di keluarga.

Menteri berharap percepatan pencairan dana PKH
dimanfaatkan dengan baik oleh KPM untuk meningkatkan gizi anak sehingga anak-anak sehat dan daya
tahan tubuh terjaga dengan baik.
"Jika gizi KPM terjaga maka kecil kemungkinan
mereka akan mudah terserang penyakit termasuk
Covid-19," kata Mensos dalam keterangan persnya.

Kementerian Sosial juga menunda pelaksanaan
kegiatan Pertemuan Peningkatan Kesejahteraan
Keluarga (P2K2). P2K2 adalah kegiatan pertemuan
Pendamping PKH dengan kelompok ibu-ibu
penerima bansos PKH. Kegiatan ini berlangsung
sebulan sekali dengan jumlah peserta antara 10
hingga 25 KPM. Dalam pertemuan ini dilakukan
diskusi dan pemberian materi tentang Kesehatan
dan Gizi, Pendidikan, Pengelolaan Keuangan,
Perlindungan Anak, dan Kesejahteraan Sosial.
Lokasi kegiatan biasanya disepakati oleh para
kelompok KPM, bisa di salah satu kediaman KPM
atau di balai desa, balai RT/RW.

di Indonesia diminta untuk bekerja dari rumah
dengan produktif. Tugas dan kegiatan mereka
seperti Rekonsiliasi Penyaluran Bantuan Sosial
dilakukan menggunakan aplikasi e-PKH. Sedangkan
untuk Rekonsiliasi Data SDM dilakukan melalui
e-mail. Komunikasi dan koordinasi tetap berjalan
menggunakan menggunakan Whatsapp, Telegram,
e-PKH, Zoom Meeting, website epkh.kemsos.go.id
dan pkh.kemsos.go.id.
Melalui media sosial Instagram @kemensosri,
Mensos juga mengimbau kepada seluruh ASN
Kementerian Sosial, Pilar-pilar Sosial dan seluruh
masyarakat untuk disiplin menerapkan social
distancing yaitu dengan menjaga jarak minimal 1
meter dengan orang lain, menghindari tempattempat kerumunan orang, mencuci tangan dengan
sabun atau hand sanitizer.

Kini segenap komponen bangsa tengah bergotongroyong dengan berbagai cara dan sesuai
kemampuan masing-masing untuk mencegah
meluasnya penyebaran virus ini, untuk menekan
naiknya angka penderita maupun korban meninggal. Data Kementerian Kesehatan RI hingga 22
Maret 2020 pukul 15.40 WIB menunjukkan sebanyak 514 kasus positif Covid-19 di Indonesia, 48
orang meninggal dunia, dan 29 orang dinyatakan
sembuh.
Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers
tentang Penanganan Pandemi Covid-19 di Istana
Merdeka, Jumat (20/3) menegaskan "Saya akan
menggerakkan seluruh kekuatan pemerintah dan
kekuatan negara dan bangsa untuk mengatasi
kesulitan ini, baik permasalahan kesehatan dan
masalah ekonomi yang mengikutinya."

Ilustrasi work from home

Sebagai upaya pencegahan penyebaran virus
Corona, Kementerian Sosial juga memberlakukan
work from home (WFH) atau Bekerja dari Rumah
bagi Pendamping PKH. Melalui surat
pemberitahuan dari Direktorat Jaminan Sosial
Keluarga (JSK), sebanyak 37.038 Pendamping PKH
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Pernyataan Presiden tersebut menjadi semangat
dan keyakinan bagi kita semua bahwa Negara
(tetap) Hadir bagi segenap rakyat Indonesia
khususnya dalam jaminan sosial untuk keluarga
miskin dan rentan.

Penulis: Desy Saputra, Communication Specialist untuk
Program ADB-BISA
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INFOGRAFIS

Ket. gambar: Infografis imbauan Kementerian Sosial kepada para penyuluh sosial, salah satu Pilar Sosial.
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Pemerintah Fokus
Kurangi Angka

[

]

Kemiskinan
Ekstrem

Melalui upaya percepatan itu, Presiden berharap
agar nantinya pada tahun 2024 mendatang, jumlah
penduduk sangat miskin tersebut bisa terus ditekan
sehingga dapat terbebas dari jerat kemiskinan.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan jajarannya
ialah dengan menjalankan program pengentasan
kemiskinan yang lebih terkonsolidasi, terintegrasi,
dan tepat sasaran.

Menurunnya angka kemiskinan yang pada September
2019 lalu berada pada angka 9,22 persen
memang merupakan sebuah capaian yang sangat baik
mengingat pada 2015 lalu masih berada di kisaran
11,22 persen. Namun, penurunan angka kemiskinan
menjadi satu digit itu bukan berarti membuat
pekerjaan pemerintah berakhir.
Saat memimpin rapat terbatas mengenai strategi
percepatan pengentasan kemiskinan di Kantor
Presiden, Jakarta, pada Rabu, 4 Maret 2020,
Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa dari titik
itulah pemerintah harus mulai bekerja lebih fokus dan
menyasar kantung kemiskinan yang mungkin
terpencil.
"Pekerjaan besar kita belum selesai dalam rangka
menurunkan angka kemiskinan. Masih ada 24,7 juta
jiwa yang harus dientaskan dari kemiskinan," ujarnya.
Dari jumlah tersebut, berdasarkan standar garis
kemiskinan internasional yang digunakan oleh Bank
Dunia, diketahui bahwa jumlah penduduk yang
berada di bawah garis kemiskinan (kemiskinan
ekstrem) tersebut kurang lebih sebanyak 9,91 juta
jiwa atau sekitar 3,371 persen dari jumlah penduduk
Indonesia. Terhadap lapisan masyarakat itulah yang
nantinya akan fokus disasar oleh pemerintah dalam
upaya percepatan pengentasan kemiskinan tersebut.
"Kita bisa fokus menangani terlebih dahulu yang
9,91 juta jiwa ini. Karena itu data tentang siapa dan
dimana warga kita ini harus betul-betul akurat sehingga
program bisa disasarkan tepat kepada kelompok
sasaran yang kita inginkan," kata Presiden.
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Ket. foto: Sebuah penggalangan donasi di Twitter untuk
seorang warga lansia di Kp. Babakan, Depok. Tweet telah
dibagikan oleh sedikitnya 4.000 akun Twitter

Sejumlah program bantuan sosial pemerintah
seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program
Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, serta bantuan
permodalan lain yang di antaranya ialah Kredit Usaha
Rakyat (KUR), Membina Keluarga Sejahtera (Mekaar),
Bank Wakaf Mikro, Dana Desa, hingga Pembiayaan
Ultra Mikro (UMi) harus mulai menyentuh lapisan
masyarakat yang hendak disasar tersebut.
"Juga yang berkaitan dengan BUMN dan swasta. Ada
PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) BUMN
dan CSR sektor swasta, semuanya harus diarahkan
ke arah ini," tandasnya.
Sumber: Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
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Perilaku Finansial Generasi

Milenial

G

enerasi milenial memiliki preferensi yang
cukup berbeda dibandingkan dengan generasi
sebelumnya. Dengan bidang kerja dan kompetensi
yang lebih variatif, kaum muda ini seperti dilansir
BigAlpha memiliki penghasilan yang cukup
mencengangkan.
Berikut pengakuan dari beberapa follower
(red: akun Twitter) BigAlpha:

“Aku skrng S2 umur masih di 23. Udah 6thn an
tinggal di China sendirian tapi sering bolak-balik
Ind. Punya usaha exim. Omset sebulan bias ratusan
juta, bersih sih 50-100jt.”
“Saya seorang freelancer plus internet marketer,
video service, rata2 klien saya bule. Sebulan kalo
lagi sial bisa dapat 20jutaan, kalau lagi rame kayak
kemaren, 2 bulan dapat 700jutaan. Tapi kalo gak
ada order banget ya 0 penghasilan.”

“Sekarang gue umur 27, calon suami umur 27 juga.
Gaji gue Rp 22 juta, dan gaji calon suami Rp 39 juta
per bulan. Ohiya gue kerja di financial institution,
laki gue di tech start up.”
Jumlah penghasilan yang diraih di usia produktif
mungkin sudah sangat memadai jika ditakar
dengan pertimbangan orang dari generasi
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sebelumnya. Pertanyaannya, ke mana para milenial
ini menghabiskan uangnya?

Lifestyle adalah kunci. Sebuah survei menunjukkan
bahwa lebih dari tiga perempat generasi muda
ingin memiliki pakaian, mobil, dan peralatan
teknologi yang sama dengan teman-teman mereka.
Sosial ekonomi dan gaya hidup memiliki peran
besar dalam menunjukkan eksistensi mereka
sehari-hari.
Menabung dilakukan bukan untuk membeli aset,
tetapi preferensinya adalah memenuhi gaya hidup,
seperti nongkrong, ngopi, shopping, dan liburan.

Sementara itu, masih ada kaum muda yang tidak
melakukan perencanaan keuangan seperti
generasi sebelumnya. Data menunjukkan bahwa
mereka tidak membeli rumah, mobil, atau
menabung untuk masa pensiun seperti yang
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dilakukan generasi orangtua.
Untuk kaum muda, bagaikan ada prioritas yang
berbeda dari orang kebanyakan tentang cara
menghabiskan uang yang dimiliki.

Elemen Penting

Organisation for Economic Co-operation and
Development (2016) mendefinisikan literasi
keuangan sebagai pengetahuan dan pemahaman
atas konsep dan risiko keuangan, berikut
keterampilan, motivasi, serta keyakinan untuk
menerapkan pengetahuan dan pemahaman yang
dimilikinya tersebut dalam rangka membuat
keputusan keuangan yang efektif, meningkatkan
kesejahteraan keuangan (financial well-being)
individu dan masyarakat, dan berpartisipasi
dalam bidang ekonomi.

Literasi keuangan merupakan elemen penting dari
stabilitas ekonomi dan keuangan, baik untuk
individu maupun ekonomi global. Perkembangan
luas di pasar keuangan telah berkontribusi dalam
meningkatkan kepedulian tentang tingkat literasi
keuangan masyarakat dunia. Apalagi krisis
keuangan baru-baru ini menunjukkan bahwa
keputusan keuangan yang keliru, seringkali
disebabkan oleh kurangnya literasi keuangan,
dapat mengakibatkan konsekuensi negatif yang
luar biasa.

Hasil survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat
bahwa indeks literasi keuangan mencapai 38,03
persen. Artinya, dari 100 orang hanya sekitar 38
orang yang memiliki pengetahuan, keterampilan,
dan kepercayaan yang memadai mengenai produk
dan layanan keuangan (well-literate). Hal ini
berarti masyarakat Indonesia belum sepenuhnya
memiliki pengetahuan yang cukup mengenai
bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan uang
untuk kegiatan yang produktif.
Masyarakat juga belum memahami dengan baik
berbagai produk dan layanan jasa keuangan yang
ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan formal dan
dikhawatirkan lebih tertarik pada konsumerisme,
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bahkan investasi lain yang berpotensi merugikan
(bodong).

Generasi muda yang well-literate akan berpengaruh
dalam menciptakan perekonomian negara yang
lebih stabil. Stabilitas sistem keuangan diharapkan
dapat dicapai secara mangkus dan sangkil
sehingga mampu bertahan terhadap kerentanan
internal maupun eksternal. Oleh karena itu, seluruh
elemen, termasuk lembaga keuangan, pasar
keuangan, infrastruktur keuangan, serta perusahaan nonkeuangan dan setiap individu, terutama
kaum milenial dapat saling berinteraksi dalam
pendanaan dan penyediaan pembiayaan
perekonomian yang sehat.

Dampak Ekonomi
Generasi milenial akan segera menjadi bagian
terbesar dari pasar tenaga kerja; diproyeksikan
pada 2025, tiga per empat secara global akan
menjadi milenial (Schawbel, 2012). Perilaku
finansial mereka akan lebih mempengaruhi
ekonomi global daripada perilaku keuangan
generasi sebelumnya. Indonesia sendiri
diproyeksi pada 2030 akan mengalami bonus
demografi. Bagaimana kita dapat memanfaatkan
bonus demografi ini menjadi keunggulan, perlu
dipikirkan lebih jauh.

Berdasarkan penelitian, secara umum, kaum
milenial memiliki peluang yang lebih kecil dalam
masalah dengan utang, dan peluang lebih besar
menabung untuk masa pensiun dan alasan lainnya
(Lusardi dan Mitchell, 2014).
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Sehingga, pemerintah dalam hal ini OJK harus
mempertimbangkan untuk meningkatkan upaya
pendidikan keuangan.

Mengingat pentingnya literasi keuangan dalam
sistem perekonomian saat ini, upaya pemerintah
membantu kaum milenial memperoleh
pengetahuan keuangan di tempat pendidikan dan
tempat kerja terbukti sangat berhasil. Penelitian
telah menunjukkan bahwa program literasi
keuangan yang difokuskan pada perilaku dan
populasi tertentu merupakan keputusan keuangan
yang lebih cerdas (Miller et al., 2014).
Ketidakpedulian pada konsep keuangan dapat
berdampak signifikan. Jika gagal memahami
konsep bunga, maka akan berakibat pada
peningkatan biaya yang dikeluarkan, utang yang
lebih besar, dan bahkan terperangkap dengan
pinjaman online dan rentenir. Di samping itu,
manfaat potensial literasi keuangan cukup
esensial.

Orang-orang well-literate melakukan perencanaan kerja yang lebih baik dan mempersiapkan
diri menghadapi masa pensiun. Jika pensiun telah
direncanakan dengan apik, maka akan lebih mudah
mengambil langkah selanjutnya, yaitu investasi.
Investasi dapat dimulai dari yang paling low risk,
seperti SBR009 (Saving Bond Ritel milik negara).

Mulai dari Kampus
Berdasarkan Strategi Nasional Literasi Keuangan
Indonesia (SNLKI), kebijakan konvensional
tentang advokasi literasi keuangan dimulai pada
masa sekolah. Hal ini dirasa kurang tepat sasaran.
Justru malah perguruan tinggi yang merupakan
waktu terbaik untuk mulai belajar secara
mendalam tentang keuangan.

Advokasi keuangan di sekolah menengah kurang
menyentuh kehidupan aktual pelajar. Sebaliknya,
di perguruan tinggi, mahasiswa yang mayoritas
tidak tinggal bersama orangtua mulai menghadapi
situasi kehidupan orang dewasa dan memiliki
masalah keuangan yang nyata untuk diselesaikan.
Pada masa ini kemungkinan menjadi interaksi
awal dengan kartu kredit atau debit mereka
sendiri, membayar sewa kos, mengatur
pengeluaran, ataupun mulai menabung di bank.
Kampus memiliki tanggung jawab untuk
membantu di fase awal proses pendewasaan
para milenial ini.

Sebagai generasi digital pertama, tentu akan
sangat membantu negara jika kaum milenial yang
merupakan mayoritas dapat berperan aktif dalam
membantu mendukung penciptaan masyarakat
melek finansial. Tentu harapannya milenial akan
menjadi solusi permasalahan bangsa, bukan
malah menambah beban negara.
Penulis: Irma Suryani Lubis, pegawai Kementerian
Keuangan Unit Balai Diklat Keuangan Medan

(Tulisan ditayangkan di Detik.com pada 26 Februari
2020 dengan judul yang sama)

Ket. foto: Salah satu seminar literasi keuangan Duta Inklusi Keuangan
(DIKA). DIKA adalah inisiatif Asian Development Bank dan Otoritas Jasa
Keuangan untuk inklusi keuangan pemuda
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