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Abstrak
Makalah ini berisi tentang kumpulan dan angka terkait dengan peristiwa-peristiwa di
Indonesia sepanjang tahun 2019 pada semester pertama. Pemilihan umum (pemilu) 2019
yang dilaksanakan pada bulan April 2019 memberikan banyak kejutan berupa angka yang
menjadi rujukan bagi para peneliti. Kebijakan pemerintah berupa pemblokiran beberapa
media sosial juga memberikan data yang menarik untuk dianalisis. Semua peristiwa
tersebut tersaji secara ringkas pada makalah ini.
1. Pendahuluan
Tahun 2019 merupakan tahun politik dimana terdapat peristiwa besar politik yaitu
pemilihan umum (pemilu) dimana pemilihan presiden dan anggota legislatif dilaksanakan
bersamaan. Ada banyak fakta dan data menarik yang diambil dari situs berita terpercaya.
Banyak penelitian yang menyajikan keterkaitan antara aktivitas media social dengan
kondisi social politik suatu Negara [1]. Makalah ini menyajikan ringkasan angka dan data
yang terkain dengan peristiwa di Indonesia dari bulan Januari 2019 sampai Juni 2019.
2. Data dan Pembahasan
Tabel berikut menyajikan angka-angka terkait dengan pemilu tahun 2019 dalam
dampaknya dalam perekonomian. Terdapat dua peristiwa penting yang terjadi setelah
diumumkannya hasil pemilu, lebih khususnya pilpres, terhadap perekonimian. Pertama,
terjadi kerusuhan di Jakarta saat pengumuman resmi pemilu. Kedua, kebijakan pemerintah
pusat untuk memblokir beberapa media social untuk menghalangi dan mengurangi
tersebarnya berita yang dianggap hoaks atau berita bohong. Tabel 1 secara jelas
menunjukkan bahwa pemblokiran social media mempunyai dampak yang sangat besar
terhadap aktivitas perekonomian yang berbasis pada Internet terutama facebook, whatsapp,
dan instagram.
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Tabel 1 Angka terkait Peristiwa 22 Mei 2019

no
1
2
3
4

Variable
Kerugian pertokoan di Jakarta
akibat aksi 22 mei 2019
Kerugian selama tiga hari
pemblokiran internet 20-22
Mei 2019
Prosentase jual beli online
lewat facebook, instagram,
dan whatsapp
Prosentase jual beli online
lewat market place

Angka
Rp. 1-1.5 Triliun

Sumber
[2]

Rp 681 Miliar

[3]

66%

[3]

16%

[3]

3. Simpulan
Pada makalah ini, kami menunjukkan lewat angka pengaruh dari pemblokiran sosial media
terhadap aktivitas perekonomian. Walaupun perekonimian tersebut jumlahnya kecil jika
dibandingkan sekala ekonomi makro namun aktivitas perekonimian riil tersebut menjadi
bentuk ketahanan perekonomian Indonesia.
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