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KATA PENGANTAR

B

ersyukur atas pertolongan Tuhan Yang Maha Esa sehingga semua
anggota tim tetap sehat dan bisa melaksanakan semua kegiatan
akademisi dan pengabdian masyarakat dengan baik. Pelatihan lanjutan
yang dilakukan saat ini adalah pelatihan literasi keuangan bagi Komunitas Ibu
Rumah Tangga dengan HIV kawasan Tandes di Surabaya Barat.
Pada masa pandemik membatasi setiap orang untuk bekerja di luar
rumah. Risiko bekerja di luar rumah lebih tinggi dibandingkan bekerja di dalam
rumah. Risiko semakin tinggi bila diikuti oleh penyakit bawaan seperti
diabetes, jantung, penderita HIV, dll. Sementara kebutuhan hidup sehari hari
tetap harus dipenuhi. Suka tidak suka, pengelolaan keuangan yang baik
diperlukan dalam situasi seperti ini. Sehingga penting bagi ibu rumah tangga
mengelola keuangan dengan baik agar tidak membentuk perilaku berhutang
dan gagal bayar.
Untuk itulah modul ini hadir sebagai pelengkap dalam pelatihan literasi
keuangan bagi ODHA. Modul ini berisi tentang pengetahuan keuangan dan
sikap keuangan yang penting dimiliki oleh ibu rumah tangga baik yang memiliki
pekerjaan maupun tidak memiliki pekerjaan.
Tim pengemas berharap modul ini akan bermanfaat bagi para peserta dan
komunitas lainnya untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap keuangan yang
tepat dalam mengelola keuangan keluarga serta keuangan pribadi.
Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan terkait modul ini dan
semoga bermanfaat!

November, 2020
Tim Penyusun

Penulis
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DESKRIPSI SINGKAT

D

ampak pandemik berkembang ke berbagai perilaku kehidupan manusia.
Perubahan perilaku ini di mulai dari perilaku kesehatan, perilaku
ekonomi, perilaku sosial dan perilaku pendidikan.
Perilaku ekonomi mengalami gangguan dan aktivitas manusia menjadi
terbatas. Pembatasan aktivitas di luar rumah secara tidak langsung
menurunkan kegiatan ekonomi negara negara Asia. Hal ini di ungkapan oleh
badan survei ASEAN Policy tahun 2020.
Kementrian Koperasi dan UMKM mengungkapkan bahwa sekitar 47%
UMKM di Indonesia mengalami bangkrut. Hal ini menyumbang tingkat
pengangguran semakin bertambah di Indonesia dan kesempatan untuk
mencari kerja baru semakin sulit. Kondisi ekonomi makin sulit di alami semua
lapisan masyarakat tidak terkecuali ibu rumah tangga. Mau tidak mau, ibu
rumah tangga harus mampu mengelola keuangan yang ada dengan baik. Baik
ibu rumah tangga yang menerima gaji dari suami maupun ibu rumah tangga
yang bekerja dengan buka usaha mikro kecil menengah. Dalam satu penelitian
mengungkapkan bahwa pengetahuan keuangan yang dimiliki wanita bekerja
berpengaruh terhadap keberlanjutan UMKM (Purnamawati & Yuniarta, 2020)
Oleh karena itu, penting bagi ibu rumah tangga untuk bijak kelola
keuangan pribadi, keuangan keluarga maupun keuangan usaha. Hal ini
disebabkan adanya perubahan alokasi keuangan, secara khusus keuangan
keluarga. Alokasi keuangan mengalami perubahan karena ada pengeluaran
yang tidak umum seperti pembelian kuota internet untuk pendidikan online
anak, biaya listrik rumah yang tinggi sementara biaya yang lain tetap.

ISI BAHASAN
A. PENGETAHUAN KEUANGAN
Pada masa pandemik, perilaku keuangan masyarakat beraneka ragam.
Pengamatan terhadap perilaku keuangan di masa pandemik di awali dengan
mengajukan pertanyaan.
Bagaimana perilaku keuangan masyarakat di masa pandemik pada:.
a. Perilaku golongan ekonomi menengah ke atas antara lain :

PROFIL PENULIS
Romauli Nainggolan, S.E., M.Si lahir di Medan, pada
tanggal 17 November 1977. Beliau menamatkan pendidikan
sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera
Utara (USU) pada tahun 2001. Lulus pendidikan S-2
Magister Science Ilmu Ekonomi di Universitas Gadjah Mada
(UGM) pada tahun 2004. Serta sedang menyelesaikan studi
lanjut S3 Ilmu Ekonomi di Universitas Airlangga Surabaya
sejak 2017 sampai sekarang. Saat ini beliau adalah dosen
tetap di Fakultas Manajemen Bisnis program studi Manajemen Universitas
Ciputra Surabaya dalam bidang Ilmu Bisnis Ekonomi (Economic For Business),
Bisnis Internasional (International Business), dan Ilmu Kewirausahaan. Beliau
juga merupakan koordinator matakuliah dan tim satgas pembelajaran Online
bekerja sama dengan Teaching and Learning Center mewakili program studi
Manajemen.
Alamat
email
untuk
komunikasi
adalah:
romauli.nainggolan@ciputra.ac.id
Hanna Tabita Hasianna Silitonga, dr., M.Kes lahir di Medan,
pada tanggal 22 Oktober 1984. Beliau menamatkan
pendidikan sarjana kedokteran dan profesi dokter di
Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (USU) pada
tahun 2008. Lulus pendidikan S-2 Kesehatan Masyarakat di
universitas yang sama pada tahun 2013. Saat ini beliau
adalah pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra
Surabaya dalam bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat,
Kedokteran Pencegahan dan Kedokteran Komunitas. Beliau juga merupakan
koordinator penjaminan mutu level fakultas dan program studi. Alamat email
untuk komunikasi adalah: hanna.silitonga@ciputra.ac.id.
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Etha Rambung, dr., M.Si lahir di Ujung Pandang 12
September 1979. Menamatkan pendidikan sarjana
kedokteran dan profesi dokter di Fakultas Kedokteran
Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar tahun 2007 dan
pendidikan kedokteran dasar di Fakultas Kedokteran
Airlangga (UNAIR) Surabaya tahun 2018. Saat ini mengajar
Histologi di Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra (FKUC)
dan menjabat sebagai koordinator Laboratorium Hewan
Coba
dan
koordinator
Pengabdian
Masyarakat
FKUC.
Email:
etha.rambung@ciputra.ac.id.

18 | Literasi Keuangan di Masa Pandemik

