
Persiapan Menghadapi 2021 

Kesalahan terbesar yang Saya lakukan di tahun 2020 adalah 
Menutup tahun 2019 dengan santai dan berharap semuanya 
berjalan sesuai dengan rencana . 
 
Pada nyatanya Tahun 2020 seluruh dunia diserang dengan Pandemic, 
Economy Reset hingga pergerakan politik yang tidak menentu.  
 
Belajar dari kesalahan sebelum menutup Tahun 2020 Saya mencoba 
untuk lebih Paranoid dan mempersiapkan hal terburuk yang bisa 
terjadi di tahun 2021 .  
 
Dalam artikel ini Saya ingin membagikan hasil Rangkuman PR yang 
saya kerjakan selama 3 minggu sebelum menjelang akhir tahun. Hasil 
Rangkuman berbentuk PDF yang bisa di download secara Gratis.  
 
Saya sangat berharap semua hasil prediksi riset ini salah semua , tapi 
bila memang terjadi maka setidaknya Saya sudah mempunyai 
persiapan.  
 
Bersiap untuk Terburuk , Berharap yang terbaik 
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Berita Covid-19 
Tahun 2021 kita akan lebih banyak lagi mendengar berita tentang 
coronavirus yang lebih menyeramkan dari tahun 2020 .  
 
Varian baru , angka kematian . komplikasi , public figure , dan segala 
macam gimmick yang bisa menaikkan jumlah traffic media .  
 
Media adalah Tools terkuat yang bisa digunakan oleh orang yang 
berkepentingan untuk memuluskan agenda 2021 .  
 
 

Vaksin 
Program Vaksinasi untuk 180 juta jiwa membutuhkan waktu 10 - 18 
bulan .  
 
Dalam prosesnya kita akan melihat berbagai macam kendala dan 
gimmick untuk  memperlancar proses vaksinasi massal .  
 
Di Tengah-tengah proses kita pun akan mendengar isu-isu tentang 
komplikasi dan penentangan .  
 
Vaksin pun akan menjadi suatu tools penting untuk memuluskan 
agenda 2024 .  
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Situasi politik INDONESIA 
Tahun 2021 situasi politik indonesia akan bergejolak , akan ada lebih 
banyak isu-isu liar tentang radikal , vaksin dan konspirasi 5g .  
 
Dan tentunya isu-isu tersebut akan dimanfaatkan secara pintar untuk 
manuver-manuver politik oposisi untuk memuluskan agenda 2024 .  
 
Radikalisme & HAM  akan menjadi alat kuat untuk musuh indonesia 
menggoyangkan stabilitas negara . Bila sampai ini terjadi sesuatu 
yang buruk tidak bisa Saya bayangkan .  
 

Situasi politik USA 
Hal yang harus diwaspadai !  
 
Tahun 2021 situasi politik di USA penuh dengan ketidakpastian dan 
membahayakan .  
 
Kasus kecurangan pemilu terbesar akan membuat banyak 
Masyarakat yang kecewa ke level yang lebih extreme . 
 
 

Situasi politik CHINA 
 
Memiliki Suplai obat terbesar membuat China menguasai permainan 
di tahun 2021 .  
 
Tapi banyaknya bocor dokumen-dokumen permainan kotor pihak 
partai komunis pun akan membuat gerah negara barat & tetangga.  
 
Something Interesting will coming and be prepare !    
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Pasar Saham 
Vaksin memang memberikan angin segar untuk pasar saham tapi 
tidak akan bertahan lama !  
 
Momen seperti ini akan dimanfaatkan oleh Pemain besar untuk 
meraup keuntungan dari Mediocre .  
 
Timing is everything  , Cash is king !  
 
Siapkan dana extra untuk mengambil kesempatan  . 
 

Property 
Masih menjadi instrumen paling aman untuk investor membuat harga 
rumah menjadi tidak wajar  ,  
 
Untuk bermain di properti akan semakin sulit ! Walau banyak 
properties yang Sale tapi kebanyakan tidak ada Cash flow dan nilai 
valuasi nya sudah di angka normal .  
 
 

Industri Pariwisata 
Tahun 2021 akan masih menjadi tahun yang keras untuk industri 
pariwisata .  
 
Pembatasan wisatawan dari luar negri akan berlaku di banyak 
kota-kota besar Indonesia .  
 
Industri ini harus fokus untuk menarik wisatawan Lokal dan fokus 
dengan Service yang lebih menarik .  
 
Villa & Guest house bisa menjadi lebih besar di tahun 2021 bila 
mereka fokus dengan produk yang lebih menarik & service.  

Persiapan menghadapi 2021 
H3ndy.com 

Hal,4 



 

PSBB 
Pembatasan bersosial masih akan berlanjut untuk di kota-kota besar , 
setidaknya hingga kuartal 2 atau 3 .  
 
Mall , Restoran dan Commercial industry harus mencari inovasi baru 
untuk menarik pengunjung dan menghasilkan Uang.  
 

Pendidikan 
Kegiatan belajar tatap muka akan kembali dibatasi karena kasus 
Covid akan mulai menyasar anak-anak 6 - 15 tahun .  
 
Industri pendidikan akan mengalami perubahan ke platform digital 
lebih gencar lagi di tahun 2021 .  
 
Sekolahan & universitas menghasilkan uang lebih banyak dari model 
platform digital . 
 

Industri Pabrik 
Pabrik-pabrik di jawa barat akan mengalami penurunan yang cukup 
signifikan di tahun 2021 . Kebijakan pemerintah daerah akan lebih 
membuat investor berpikir ulang untuk tetap menjalankan bisnis nya 
di jawa barat , 
 
Hot spot investasi akan berada di area Jawa tengah dan luar pulau 
jawa . Temukan lokasi yang tepat Maka kita bisa  memanfaatkan 
momen ini untuk 5 - 10 tahun kedepan .  
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Fraud 
Akan ada lagi produk investasi yang merugikan puluhan ribu nasabah 
yang membuat Pemerintah harus turun tangan . 
 
Akan ada lagi kasus kebobolan DATA nasabah / customer 
perusahaan platform digital.  
 
Kasus korupsi akan menghantui lagi kabinet Presiden Jokowi .  
 
“Never let a good crisis go to waste “- Winston Churchill 
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