
Wirausaha 
Perempuan  

 Peluang dan tantangannya 

Lokakarya  MAMPU   FASE 2 
Program Akses Terhadap Ketenagakerjaan dan Pekerjaan Layak 

Grand  Swiss-bell Hotel , Medan 18 Januari 2013 



Perempuan memiliki  
peran yang strategis 

dalam meningkatkan 
kwalitas hidup keluarga 

dan membangun 
kewirausahaan di 

Indonesia 

Fakta Tentang  Wirausaha Perempuan 

Mengapa Penting? (1)  



Jumlah 
Tenaga  Kerja 

 

 

2.674.671 
(2.7%) 

 

 

2.677.565 

(2,7%) 
 

 

 

3.521.073  
(3,56%) 

 

 

 

90.012.694  
(91,03%) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Perusahaan  
Besar 

 
 

Perusahaan 
Menengah 

 

 
Perusahaan 

Kecil 
 

Perusahaan 
Mikro 

*Sumber : http://www.depkop.go.id/phocadownload/sandingan_data_umkm_th.%202005-

2009_new%20format_11102010%20tanpa%20pemerintah.pdf 

Jumlah 
Usaha 

 

 

4.838  
(0,01%) 

 
 

42.631  
(0,08%) 

 
 
 

573.601  
(1,07%) 

 
 
 

53.207.601 
(98,94%) 

Fakta Tentang Wirasuaha Perempuan 

• 60% usaha kecil dan mikro di 

Indonesia dimotori perempuan  

yang paling bertahan dari 

krisis moneter, ekonomi, 

pangan, dan energi yang 

menimpa dunia dan Indonesia 

dalam kurun waktu  10 tahun 

terakhir ini 

 • Berpotensi menciptakan Alternatif Pendapatan bagi keluarga  

• Berperan sebagai manajer dalan mengelola ekonomi keluarga 

Mengapa Penting? (2)  



1. Konstruksi  Sosial dan Budaya 
Peran perempuan hanya sebatas di lingkup 
domestik yaitu mengurus rumah dan 
keluarga , lebih banyak  menghadapi 
tekanan sosial 

2. Akses Pendidikan 
(berwirausaha) rendah 
Semakin  tinggi  tingkat  pendidikan, 
semakin kecil tingkat  partisipasi 
perempuan,  termaksud didalamnya akses 
pelatihan kewirausahaan 

3. Akses layanan pinjaman rendah 
Lebih banyak menggunakan modal 
tabungan sendiri 

 

Tantangan Wirausaha Perempuan 



1. Multitasking, dapat 
mengerjakan berbagai hal 
secara bersamaan 

2. Organisatoris / manajer 
yang handal,  perempuan 
mengelola ekonomi rumah 
tangga sepanjang hidup  

3. Telaten,  70% kesuksesan 

berwirausaha ditentukan oleh 
kecerdasan emosi 

 

4. Networking, kemampuan 
menjaga hubungan yang 
baik 

5. Negosiator yang handal 

6. Memiliki rasa sensitif 
dan tanggung  jawab 
yang lebih dibandingkan 
lelaki 

 

Kekuatan Wirausaha Perempuan 



1. Perempuan  lebih Fleksibel menyeimbangkan  
kebutuhan pendapatan dan tugas tradisional 
sebagai perempuan  

2. Perempuan memiliki kebutuhan dan keinginan 
yang  spesifik dalam siklus hidup mereka 

3. Produk Komsumtif terbesar adalah produk yang 
dipahami oleh kaum perempuan 

4. Komunitas Perempuan sebagai segmen pasar 
yang spesifik dan unik 

 

 

 

 

 

Peluang  Wirausaha Perempuan 



Mendorong  komunitas perempuan 
agar memiliki kekuatan dan sumber 
daya untuk meningkatkan  kwalitas 
hidup untuk keluarga mereka  dalam 
bentuk kegiatan berbisnis (ekonomi) 
yang kemudian secara berlahan akan 
berdampak kepada perubahan nilai-
nilai sosial, pendidikan,  budaya dan 
politik.  

Strategi  membangun Wirausaha Perempuan 



1. Fasilitasi memetakan potensi dan 

      peluang komunitas perempuan 

2. Fasilitasi penguatan kelompok 

3. Fasilitasi penguatan kapasitas individu 

4. Fasilitasi penguatan kolaborasi atau kerjasama  

5. Fasilitasi terhadap akses layanan bisnis 

Menyelenggarakan  proses pemberdayaan 
yang lebih menekankan pada cara bepikir 
mengoptimalkan sumber daya dan proses 
bekerja sama dalam komunitas perempuan 
sebagai aktor utamanya didalam suatu 
tahapan kegiatan sebagai berikut : 

Strategi  membangun Wirausaha Perempuan 



Bina Mitra Usaha Nusantara 
edwarfit@yahoo.com 


