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Berapa …………?
 Pendapatan/kapita/tahun
rakyat Indonesia ?
Singapura? Malaysia? Thailand?
Filipina? Brunei Darussalam?
Vietnam? Kamboja? RRC? Korea
Selatan? Taiwan? Jepang? Oman?
Emirat Arab? Monaco? Belanda?

 Ranking prestasi akademik
PT Indonesia ?
Singapura? Malaysia? Thailand?
Filipina? RRC? Korea Selatan?
Taiwan? Jepang?

Bangsa Indonesia jauh tertinggal…!!
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Tantangan Kerja
1 500 000 tamatan SLTA

Kuliah di
PT
15%
Nganggur
55%

Bekerja
30%

600 000 tamatan PT

Nganggur
30%
Bekerja
50%
Melanjutkan
studi
20%

Berapa yang putus sekolah?
> 35 000 000 orang menganggur!!
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Kurang lebih
55% lulusan
SLTA
menganggur
Kurang lebih
30% lulusan
PT
menganggur
LEBIH 40

000 000 ORANG MENGANGGUR
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TAMATAN SLTA

STUDI KE PT

55%

MENGANGGUR

15%

30%

BEKERJA
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TAMATAN PT

Menganggur

30%
50%
20%

Bekerja

Melanjutkan Studi
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Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran
Terbuka
Jumlah Angkatan
Angkatan
Kerja
Periode
Kerja
Baru
(juta)
(juta)

Pertumbuhan
Ekonomi
(persen)

Jumlah
Orang
bekerja
(juta)

Tambahan
Lapangan
Kerja
(Juta)

Pengangguran
Terbuka
(juta)

(％)

1996

88.19

3.96

7.82

83.90

3.79

4.29

4.86

1999

94.85

2.11

0.79

88.82

1.14

6.03

8.36

2000

95.65

0.94

4.92

89.84

1.00

5.81

6.07

2001

98.81

3.16

3.44

90.61

0.97

8.00

8.10

2002

100.78

1.97

3.66

91.65

0.84

9.13

9.06

2003

102.88

2.10

3.99

92.75

1.10

10.13

9.85

Sumber: Kompas Minggu, 21 September 2003 hlm. 31
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Struktur Angkatan Kerja, Pekerja, dan Pengangguran
Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamat-kan,
tahun 2002

Tingkat
Pendidikan

Struktur Angkatan
Kerja

Struktur Pekerja

(juta)

(juta)

(persen)

(persen)

Struktur
Pengangguran
Terbuka
(juta)

(persen)

SD dan SD ke
bawah

59.05

58.6

55.84

60.9

3.22

35.3

SLTP

17.49

17.4

15.34

16.7

2.15

23.5

SMU

12.21

12.1

10.07

11.0

2.14

23.4

SMK

7.12

7.1

6.02

6.6

1.11

12.2

Diploma dan
Akademi

2.21

2.2

1.96

2.1

0.25

2.7

Universitas

2.69

2.7

2.42

2.6

0.26

2.8

100.77

100.0

91.65

100.0

9.13

100.0

JUMLAH

Sumber: Kompas Minggu, 21 September 2003 hlm. 31
11

David McClelland :
• Suatu negara dapat menjadi makmur bila
mempunyai entrepreneur sedikitnya 2
persen dari jumlah penduduknya.
• Singapura : 2.1 persen (2001)
7.2 persen (2007)
• Indonesia : 0.18 persen (2007)
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ISTILAH WIRAUSAHA
• Istilah wiraswasta sebelumnya lebih sering dipakai daripada
wirausaha sebagai padanan kata intrepreneur , berasal dari
wira berarti utama, gagah, luhur, berani, teladan, atau
pejuang , dan
• swa berarti sendiri dan ta berarti berdiri, sehingga
• swasta berarti berdiri diatas kaki sendiri atau berdiri atas
kemampuan sendiri.
• Dengan demikian wiraswasta/wirausaha berarti pejuang
yang gagah, luhur, berani dan pantas menjadi teladan dalam
bidang usaha.
• Dengan kata lain wirausaha adalah orang-orang yang memiliki
sifat/jiwa kewirausahaan/kewiraswastaan,
• yaitu berani mengambil resiko, keutamaan, kreativitas,
keteladanan dalam menangani usaha dengan berpijak pada
kemauan dan kemampuan sendiri.
Jurnal Pengkajian Koperasi Dan UKM Nomor 1 Tahun I – 2006
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Unsur-Unsur
• PENGETAHUAN [KOGNITIF]:
PENDIDIKAN DAN
PENGALAMAN
• KETERAMPILAN
[PSIKOMOTORIK]: LATIHAN
DAN PEMBIASAAN
KEDUA UNSUR INI DAPAT DIPEROLEH MELALUI
PROSES PEMBELAJARAN, BAIK FORMAL DAN NON
FORMAL.
DALAM DUNIA PERGURUAN TINGGI: KEPAKARAN
[EXPERTISE]
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Unsur-Unsur
• SIKAP MENTAL [AFEKTIF]: SIKAP
HIDUP, BUDI PEKERTI,
MANAJEMEN JIWA-RAGA
• KEWASPADAAN [ALERTNESS]:
DARI MEMORI PENGALAMAN,
CONSCIOUSNESS , ELING LAN
WASPADA
DIPENGARUHI OLEH BAKAT, DAN "ATMOSFIR"
KEHIDUPAN!
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PENGERTIAN PEMBERDAYAAN

• Pemberdayaan adalah penguatan, dan
peningkatan dalam hal:
–
–
–
–

Fisik: kesehatan fisik, status gizi
Materi: aset, uang
Sosial: jaringan kerja, status sosial, kecakapan hidup
Psikhologi/mental: motivasi, komunikasi, prinsip/nilai
hidup
– Spiritual: ibadah, berfikir positif, berusaha dan
bersyukur

• Pemberdayaan juga meliputi peningkatan
kecerdasan total dan kecakapan hidup untuk
setiap individu dalam unit keluarga
16

PENGERTIAN PEMBERDAYAAN
EKONOMI KELUARGA
• Memperkuat ketrampilan manajemen
sumberdaya keluarga yang diarahkan untuk
memaksimalkan fungsi ekonomi keluarga
–
–
–
–

Manajemen Sumberdaya Materi (aset, uang)
Manajemen keuangan keluarga
Manajemen sumberdaya manusia
Kemampuan coping strategy dalam meningkatkan
kesejahteraan ekonomi keluarga dan dalam
mengatasi persoalan hidup
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Pemberdayaan ekonomi keluarga berkaitan
dengan usaha-usaha/coping strategy dalam
generating income keluarga:
•Needs assessment
•Clarify financial resources
•Planning:
– Usaha apa yang kira2 dapat dilakukan?
– Kepada siapa harus bicara?
– Siapa saja yang terlibat?
– Bagaimana caranya?
18

Pernyataan Bu Menteri KPPA-RI
• "Pelaku usaha atau yang bergerak sebagai `entrepreneur` di
Indonesia di bawah dua persen dari total penduduk,
sedangkan pelaku usaha wanita masih di bawah 0,1 persen,"
• “Potensi wanita Indonesia untuk berkiprah di sektor usaha
atau sebagai pembisnis cukup besar. Populasi wanita yang
mencapai 49 persen dari total penduduk Indonesia
merupakan potensi besar bagi kaum perempuan. Sebagian
besar pelaku usaha wanita Indonesia bergerak di tingkatan
usaha mikro kecil menengah (UMKM), sebagian kecil bergerak
di level menengah ke atas.”
• "Meski jumlahnya masih kecil, namun UMKM perempuan
justru lebih tangguh dan terbukti sebagian besar dari mereka
bertahan saat dihantam badai krisis 1998 maupun 2009 lalu.”
Bandung, Jawa Barat, Jumat (29/1) Metrotvnews.com, Bandung
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Pernyataan Bu Menteri ….
• “Ia menyebutkan, hampir sebagian besar sektor UMKM
lebih banyak digerakan kaum perempuan baik itu dalam
kategori industri rumahan, kelompok usaha maupun usaha
kecil memanfaatkan kemampuan diri seperti menjahit,
membuat kue, kerajinan dan yang lainnya.
• “Perlu mengoptimalkan kebijakan pemerintah dalam
membantu sektor usaha, khususnya bagi pemberdayaan
perempuan. ”
• "Hal itu perlu dilakukan, kesetaraan gender telah membuka
kans untuk kemajuan usahawan perempuan. Jumlah wanita
pelaku bisnis terus meningkat setiap tahun dan itu potensi
besar,”
• ”Penguatan jaringan bisnis di kalangan usahawan
perempuan baik di dalam negeri maupun di luar negeri ”
Bandung, Jawa Barat, Jumat (29/1) Metrotvnews.com, Bandung
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Pembagian Peran Gender di Masyarakat
• Budaya patriarkhi masih mempengaruhi
kehidupan pengusaha perempuan
• Peran ganda produktif dan reproduktif
• Belum ada pengakuan atas pengusaha
perempuan oleh lingkungan
• Anak menjadi hambatan atas penguatan
kapasitas individu dan kelembagaan
perempuan pengusaha
21

Pendekatan…
• Seorang perempuan yang menjalankan peran
ganda sebagai istri, ibu, dan pekerja profesional,
akan menemui kesulitan memilih pada saat
berada di persimpangan antara tuntutan karir
dan keluarga, apabila tidak dapat
menyeimbangan antara tuntutan keluarga serta
pekerjaan. Seorang perempuan yang
menginginkan tujuan hidupnya mendapatkan
kedua hal yang sangat penting, yaitu karir dan
keluarga, maka harus menjalankan strategi
menyeimbangkan kepentingan pekerjaan dan
keluarga atau a balancing work and family
strategy
22
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Pendekatan…..
•

•

•

•

Perempuan yang berada pada tahapan family life cycle awal, seperti
tahapan keluarga yang mempunyai anak balita dan anak usia
sekolah, maka perempuan tersebut akan menghadapi tuntutan
keluarga yang lebih besar daripada tuntutan karir, sehingga
kemungkinan harus mengalokasikan waktu dan energi lebih besar
kepada keluarga daripada pekerjaan, terutama apabila anaknya
sakit.
Sebaliknya, perempuan yang berada pada tahapan family life cycle
pertengahan, seperti tahapan keluarga yang mempunyai anak
remaja dan anak dewasa, maka perempuan tersebut akan
mempunyai banyak waktu dan energi untuk berkonsentrasi lebih
besar pada karir mengingat tuntutan keluarga yang lebih kecil
daripada tuntutan karir.
Jadi, intinya adalah kemampuan perempuan dalam
menyeimbangkan antara tuntutan keluarga dan pekerjaanlah yang
membuat perempuan dapat eksis dalam mempertahankan kedua
peran ganda tersebut.
Eksistensi seorang perempuan untuk dapat berkarir dengan baik
dan mempunyai produktivitas tinggi dalam bekerja, tidak terlepas
dari dukungan keluarganya, terutama dukungan suaminya.
Dukungan suami disini meliputi dukungan moril dan materiil serta
dukungan tenaga dalam membantu pekerjaan domestik di rumah
(men help women’s domestic chores).
23
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BALANCING WORK
AND FAMILY

A

F

Keadaan
seimbang
antara tuntutan
keluarga dan
pekerjaaan
W
F

B

C

F
F

W
F
W
F

Keadaan seimbang antara tuntutan
keluarga dan pekerjaaan

Keadaan tuntutan pekerjaaan
lebihbesar daripada keluarga
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LAKI2 LEBIH DOMINAN DAN
OTORITER

J2

A
LAKI2 & PEREMPUAN BEKERJASAMA
DGN PENUH TGJWB & PENGERTIAN

STRATEGI
PEMBAGIAN
PERAN DALAM
KELUARGA

B
J1

PEREMPUAN LEBIH MEMENTINGKAN
KARIERNYA

Gambar 5. Ilustrasi Pilihan Hidup Menuju Tujuan Bersama Keluarga dan Masyarakat melalui
Kerjasama Gender yang Harmonis (Puspitawati, 2006a)

J3
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Pengembangan Kapasitas Pengusaha
Perempuan
• Akses dan kontrol terhadap sumberdaya modal dan
ketrampilan masih terbatas
• Kapasitas pengembangan perempuan pengusaha
masih tergantung pada perubahan dan kekuasaan
gender.
• Hal ini terkait dengan substitusi sebagian peran
reproduktif kepada orang lain sehingga memungkinkan
peran pengusaha perempuan untuk memiliki akses
yang lebih luas dan mampu mengambil keputusan
lebih profesional, fokus dan bermanfaat bagi
pengembangan kapasitas dirinya
26

WOMENOMICS
(Shipman & Kay, 2009)

• Womenomics world, suatu keberhasilan kaum
perempuan dalam menunjukkan kemampuannya
meyakinkan dunia dalam berkarya dan
berproduktif
• Dulu, perempuan hanya bekerja sebagai buruh
kasar/bawahan, sekarang sudah banyak menjadi
CEO bahkan sudah membuktikan CEO perempuan
banyak mendatangkan profit. Perlu 40 tahun
perjuangan.
• Womennomics-friendly companies (best buy,
Wal-Mart, Marriott)
27

HOMEBASED WORKERS
• Solusi terbaik bagi kaum perempuan untuk
menyeimbangkan kegiatan rumahtangga dengan
kegiatan karir
• Sebagai entry point terwujudnya karir perempuan
di sistem masyarakat yang patriarkhi
• Semakin mendapat perhatian baik pemerintah
(diawali di negara USA, Eropa Barat), masyarakat
maupun kaum laki-laki dan perempuan sendiri
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KONDISI PROGRAM-PROGRAM
PEMERINTAH DAN MANFAATNYA
BAGI PEREMPUAN
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PNPM MANDIRI PERDESAAN SUKSESKAN
PENGUSAHA HOME INDUSTRI

• Melahirkan pengusaha industri rumahan semakin
berkembang yang mampu bersaing di pasaran.
Salah satunya rumah insdustri (home industry)
milik Sa’id Ali Ajmi yang menekuni usaha pakaian
dalam wanita (BH/Bra) sejak 2004, di Desa
Nangerang, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten
Purwakarta.
• Saat ini pinjaman sudah mencapai Rp 10 juta dan
setelah digabungkan dengan anggota kelompok
mencapai lebih Rp 50 juta
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WANITA DAN KAIN TENUN CAGCAG DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI KELUARGA: Studi Kasus tentang Peran Ganda Wanita
di Kabupaten Jembrana, Bali
Gede Raga, Jurusan Pendidikan Dasar FIP Undiksha

• Faktor ekonomi yang untuk memenuhi kebutuhan
keluarganya,
• Tenun cagcag merupakan penghasilan tambahan bagi
wanita Jembrana,
• Warisan leluhur dimaksudkan sebagai warisan
budaya, bahkan setiap wanita remaja “diharuskan”
bisa menenun.
• Modal langsung dari pengepul.
• Pendistribusiannya melalui penjualan secara
individu, lewat perantara, kepada tamu
domestik/asing, dan melalui para pengepul.
31

Masalah Perempuan Pengusaha
(Widyastuti, 2009)
• Adanya ketidakadilan gender
• Pengembangan kapasitas usaha
• Pengembangan kapasitas pengusaha

32

Strategi Pemecahan Masalah (Widyastuti, 2009)
Strategi Pemecahan Masalah Kapasitas Usaha :
• Menyisihkan sebagian pendapatan untuk dijadikan modal talangan ketika
kondisi usaha sedang sepi sehingga kegiatan produksi dapat terus berjalan.
• Melaksanakan sosialisasi program kepada perempuan pengusaha.
• Melakukan monitoring program pengembangan kapasitas bagi perempuan
pengusaha oleh stakeholders yang terkait.
• Memperkuat jejaring yang sudah terbentuk di dalam komunitas terkait
informasi tentang program pengembangan kapasitas
• Menjalin jejaring dengan luar komunitas dalam rangka pengembangan
kapasitas, seperti jejaring pemasaran, bahan baku, permodalan, bahkan
informasi produk.
Strategi Pemecahan Masalah Kapasitas Perempuan Pengusaha :
• Mengadakan pelatihan atau kegiatan yang dapat meningkatkan motivasi dari
perempuan pengusaha untuk lebih mengembangkan kapasitasnya.
• Mengadakan pelatihan keterampilan dalam rangka diversifikasi produk bagi
perempuan pengusaha, seperti pelatihan pemanfaatan limbah bahan baku
(majun) untuk dijadikan bahan baku produk pendukung rajutan.
• Mengadakan pelatihan tentang mencari pangsa dan memahami selera pasar.
Strategi Pemecahan Masalah Ketidakadilan Gender :
• Melakukan sosialisasi peran gender bagi perempuan pengusaha, pendamping
33
perempuan pengusaha, dan tokoh masyarakat.

Keberhasilan Pengusaha Perempuan
Jurnal Pengkajian Koperasi Dan UKM Nomor 1 Tahun I – 2006

• Telaten, jujur sehingga lebih dipercaya, ulet,
sabar, teliti, cermat, serius, tekun, berani
mengambil resiko, tangguh, tidak mudah
menyerah.
• Memiliki jiwa bisnis atau wira usaha, kemauan
keras, semangat, dedikasi dan loyalitas tinggi,
terbuka, bekerja dengan ikhlas, selalu menjaga
nama baik, tidak egois, disiplin dalam
administrasi maupun pengelolaan keuangan.
34

Kelemahan Pengusaha Perempuan
Jurnal Pengkajian Koperasi Dan UKM Nomor 1 Tahun I – 2006

• Sebaliknya perempuan kurang memanfaatkan
kesempatan untuk kepentingan bisnis, tidak berani
mengambil resiko, kurang percaya diri, atau terlalu
percaya diri, terlalu berambisi sehingga menangani
usaha diluar kemampuannya, wawasan sempit
sehingga kurang informasi.
• Tidak bisa membagi waktu atas peran gandanya, sibuk
dengan urusan keluarga sehingga curahan waktu untuk
kegiatan usahanya minimal, kurang sabar atau emosi
tinggi, menetapkan keputusan dengan tergesa-gesa,
• Masih bergantungatau didominasi suami, konsumtif.
tidak terbuka, tidak bersungguh-sungguh.
35

Kebutuhan Peningkatan Pengetahuan
dan Ketrampilan
Dalam hal peningkatan pengetahuan, materi yang paling
banyak diminati pelaku usaha perempuan adalah:
• Pemasaran dan bisnis, Perilaku konsumen atau pelanggan,
lingkungan strategis, dan hukum, dan perundangundangan, serta laporan keuangan dan akuntansi.
Dalam hal peningkatan ketrampilan, materi yang banyak
dibutuhkan oleh pelaku usaha perempuan adalah:
• Peningkatan ketrampilan manajerial, memasarkan produk ,
penggunaan teknologi dan sumber daya , inovasi, dan
memproduksi barang dan jasa : 12 orang (37,5 %).
Jurnal Pengkajian Koperasi Dan UKM Nomor 1 Tahun I – 2006
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Manfaat KPK bagi Perempuan dan
Keluarga (lesson-learned dari NTB)
•
•
•
•
•

•

Meningkatkan akses perempuan pada kegiatan ekonomi produktif
dan meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan perempuan
Memberikan kesempatan usaha baru sebagai sumber pendapatan
keluarga (dari tidak punya usaha menjadi punya usaha)
Meningkatkan usaha yang sudah ada sehingga omset bertambah
sehingga meningkatkan kesejahteraan keluarga
Memajukan ekonomi pedesaan dengan semakin banyaknya
keluarga yang mempunyai tambahan usaha
Wujud nyata dari perbaikan kesejahteraan ekonomi keluarga
dengan adanya aktivitas perbaikan rumah, menabung, beli
perabotan, beli/kredit sepeda motor untuk ojeg, membayar SPP
anak, dan lain-lain
Manfaat yang sangat nyata dari kegiatan KPK ini adalah bahwa
keluarga mempunyai jaminan untuk membiayai pendidikan anak
mulai dari tingkat SD sampai SMA.
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LESSON-LEARNED
• Faktor Penghambat/kendala adalah masih
adanya ketergantungan baik secara finansial
maupun secara psikhologis dari ulur tangan
pihak luar, dalam hal ini baik kepada pemda,
lembaga donor maupun LSM yang membantu
dalam pendampingan masyarakat
• Kemandirian secara utuh sebetulnya sudah
mulai ada, khususnya pada kelompok di NTB
dan di Jabar, namun ini masih merupakan
presentase kecil secara keseluruhan di tingkat
nasional.
38

STRATEGI PEMBERDAYAAN EKONOMI
KELUARGA DI MASA MENDATANG
• Tahapan Penyusunan Strategi harus sesuai benar
dengan keadaan masyarakat setempat (perhitungkan
local wisdom dan indegenous knowledge)
• Penyusunan perencanaan partisipatif melibatkan local
institutions dan social capital setempat
• Pembentukan kelompok usaha (mulai dari yang paling
tradisional sampai yang berbadan hukum)
• Pemilihan jenis usaha bersama (sesuai dengan pilihan
masyarakat dengan memperhitungkan comparative
advantage)
• Pengadaan modal usaha bersama: pengumpulan modal,
kredit usaha kecil dan menengah (kerjasama dengan
lembaga keuangan lokal)
39

PRINSIP-PRINSIP PEMBERDAYAAN
EKONOMI KELUARGA
•
•
•
•

Prinsip Berkelompok
Prinsip Pendekatan Kemitraan
Prinsip Keswadayaan
Prinsip Kesatuan Keluarga (Kerjasama kemitraan suami
dan istri dalam mengelola bersama)
• Prinsip Menemukan Sendiri (Discovery Learning) dalam
mengukur kebutuhannya dan memecahkan masalahnya
(coping strategies)
• Prinsip meningkatkan kemampuan manajemen
sumberdaya keluarga (family resource management)
agar dapat mengelola baik aktivitas domestik keluarga
maupun aktivitas ekonomi keluarga yang dilakukan oleh
suami, istri dan anak-anaknya
40

Siapa saja yang Terlibat?
• Pemetaan stakeholder: Pemda, LSM, Kelompok
Masyarakat
• Inisiatif dapat berasal dari mana saja, baik dari
pihak Pemda, LSM, maupun dari grassroot
• Kelembagaan Lokal: LPMD, BPD, PKK, Karang
Taruna, Kelompok Keagamaan, Kelompok Tani,
Kelompok Sosial
• Kelembagaan Keuangan di Pedesaan: Badan
Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Kredit Desa
(BKD), Koperasi Pondok Pesantren
(Konpontren), Usaha Unit Desa, Lembaga
Perkreditan Kecamatan (LPK)
41
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