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WOMENPRENEUR INDONESIA 2022
INSIGHTS

Fact Sheets

Dari 65 Juta UMKM Indonesia, sekitar 65% dimiliki oleh perempuan
dan lebih dari 50% diantaranya merupakan usaha mikro.
Menyambut Hari Kartini 2022, SIRCLO melakukan riset terhadap 500
pengusaha perempuan di seluruh Indonesia yang memperlihatkan
beragam karakteristik unik yang dimiliki womenpreneur Indonesia.
Fakta Womenpreneur di Indonesia

65%

56%

49%

Reseller, usia
bisnis 1-2 tahun

Usaha mandiri
tanpa pegawai

Usaha
rumahan

46%

87%

Bidang usaha

Belum memiliki toko/
gudang/ badan usaha

Omzet <15 JT
per bulan

32%

27%

26%

Fashion

Kuliner

Retail

Pemetaan Usaha Womenpreneur di Indonesia
Jenis Kepemilikan Usaha

Omzet Bulanan

Motivasi dalam Membangun Usaha

65%

87%
<15 JT

8.6%
15 - 25 MIL
3%

>400 MIL

9%

0.4%
Brand Owner

15%

Karyawan

Mahasiswa

27%

3%

Entrepreneur

Lainnya

Freelancer

50%

Mencari kesibukan / mengejar
aktualisasi diri

28%

Pemasukan utama
terdampak pandemi

44%

Pemasukan utama dirasa kurang cukup
dalam memenuhi kebutuhan

5%

Pasangan tidak sedang
atau tidak lagi bekerja

40%

Ingin punya pilihan untuk membuat
keputusan finansial dalam keluarga.

1%

Lainnya

Sektor Usaha

28%

27%

Usaha adalah sumber
pemasukan utama saya

Fashion
32%

Jumlah Karyawan
Kuliner
27%

Kecantikan
17%

Kerajinan
Tangan
9%

Retail

Pendidikan

26%

11%

Kesehatan
4%

Profesi Utama

200 - 400 MIL

Keduanya

30%

Agrobisnis 2%
Travel 1%

Lama Menjalankan Usaha

56%

5%

1%

Tidak ada

6-10

16-25

26%

1%

1%

11-15

>25

1-2

Lainnya
8%

Reseller

Tidak ingin terlalu bergantung dengan
pasangan dalam hal finansial

25 - 200 MIL
1%

26%

52%

10%
3-5

33%

>1 Tahun

35%

1-2 Tahun

25%

2-5 Tahun

5%

5-10 Tahun

2%

>10 Tahun

52% womenpreneur tidak
ingin terlalu bergantung
dengan pasangan dalam hal
finansial. Hal ini didorong
oleh keinginan mereka
untuk dipandang rata, tidak
mengenal gender.
“Saya ingin membuktikan
bahwa kita (perempuan)
itu juga bisa punya uang.
Ini motivasi terbesar saya
supaya tidak diremehkan”

Martha Tarigan
Pemilik Toko Chika

Karakter Womenpreneur di Indonesia
Dengan menggunakan analisis perempuan yang berdaya, womenpreneur di Indonesia
baru memiliki 4 kompetensi dari 11 yang harus dikembangkan.

Kepemimpinan

‘360 Challenges’ yang Dihadapi Womenpreneur
Dalam menjalankan usahanya, womenpreneur tidak hanya memiliki tantangan
dari keluarga, namun juga muncul dari tantangan internal dirinya karena adanya
keterbatasan pengetahuan dan keterampilan mengenai kewirausahaan.

Signifikan

Negosiasi

Tantangan peran Womenpreneur dalam keluarga

Tantangan womenpreneur terkait perannya dalam keluarga dan lingkungan

Menjaga Kepercayaan
Keinginan Berkontribusi
Sosialisasi
Personal Branding

Time

Passion
Perencanaan Hidup
Partisipasi dalam rumah tangga
Kurang
Signifikan

Manajemen keuangan keluarga
Relasional

Multitasking

49%

50%

52%

44%

Membagi waktu dengan
anggota keluarga / teman

Menyeimbangkan
kesehatan (Contoh: tidak
ada waktu untuk olahraga)

Mengerjakan banyak hal
secara bersamaan

Merencanakan keuangan
maupun kebutuhan keluarga

42%

“Dari luar kelihatan fleksibel, padahal di balik
itu, ada waktu tidur yang berkurang karena
mikirin konsep dan jadwal konten, mikirin anak
udah makan atau belum, bahkan kadang take
video sambil mengurus anak.”

48%

Menambah pendapatan

Personal

Balance

Kurangnya waktu
untuk diri sendiri

Menyeimbangkan peran
sebagai ibu dan pengusaha

Kontribusi Ekonomi

Planning

Aya Choiriyah, Momfluencers, Anggota IbuSibuk

*berdasarkan riset analisis pengaruh womenpreneur terhadap pemberdayaan perempuan di Indonesia

Hal ini berbanding lurus dengan kapabilitas usaha womenpreneur
yang mayoritas masih dalam kriteria mikro. 7 dari 10 UMKM
perempuan belum dapat fokus terhadap pengembangan bisnisnya
karena banyaknya tantangan yang dihadapi. Hal ini berdampak pula
pada kontribusi mereka terhadap pendapatan keluarga yang ratarata masih di bawah 30%. Padahal womenpreneur memiliki aspirasi
untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, seperti:

Menaikkan
pendapatan

Menambah
aset

Menaikkan jumlah
tabungan

Memenuhi kebutuhan
rumah tangga

Tantangan Internal

7/10

UMKM
belum dapat
fokus terhadap
pengembangan
bisnisnya karena
banyaknya
tantangan yang
dihadapi.

“Bikin bisnis itu butuh keberanian
bertindak dalam mengambil
keputusan. Saya dulu mudah
panik dan pusing kalau ada
masalah. Namun lama-lama
saya jadi terbiasa dan kini
lebih memfokuskan diri untuk
meningkatkan kemampuan
kepemimpinan dan
memecahkan masalah.”
Marcella Yanita, Founder Varesse
Pengguna SIRCLO Store

Memenuhi
kebutuhan anak

Berkontribusi terhadap
kebutuhan keluarga besar

Melunasi
hutang

62%

26%

Perasaan takut gagal

Kurangnya
keterampilan
produksi

49%

25%

Kesulitan mengatur
waktu antara pekerjaan
dan keluarga

Keterbatasan
kemampuan
bernegosiasi

35%

22%

Keterbatasan ilmu
managerial dan
entrepreneurship

Keterbatasan
pengetahuan
prosedur legal

26%

22%

Keterbatasan
pengetahuan
teknologi

Pandangan miring
terhadap pengusaha
perempuan

Bagi Womenpreneur, Peningkatan Kapasitas Diri
adalah yang Utama. Berikut Kisah Mereka:

Rekomendasi

Pelatihan

Kuat Personal

Kuat Relasional

Kuat Ekonomi

“Dalam bisnis, selalu ada fase
tantangan yang berbeda-beda
yang harus saya lewati. Setiap
tantangan selalu memberikan
pelajaran baru yang akhirnya
mendewasakan saya.”

“Ada rasa bangga ketika ada
saudara atau teman yang
menanyakan rekomendasi
produk ke aku dan aku bisa
berbagi ilmu dengan mereka.”

“Jika suatu saat pasangan kita
sudah tidak bisa membantu,
kita perempuan berpenghasilan
mandiri tidak akan kaget dan
akan terus bertahan hidup.”

Marcella Yanita, Founder Varesse,
Pengguna SIRCLO Store

Aya Choiriyah, Momfluencers,
Anggota IbuSibuk

Desi Chandra Rahmawati, Warung Mama
Des, Juragan Warung Pintar

Pelatihan untuk mendukung
peningkatan kapasitas diri
womenpreneur, baik pengembangan
skill digital marketing dan media sosial,
manajemen keuangan, manajemen
sumber daya, dan manajerial dalam
bisnis bagi womenpreneur yang masih
dalam tahap awal.

Dukungan SIRCLO Group untuk Womenpreneur
Akses Permodalan
Membantu meningkatkan pertumbuhan
bisnis pengusaha perempuan di SIRCLO Group

181%

40RB+

38%

Peningkatan jumlah transaksi
pengusaha perempuan di
SIRCLO Store dari 2020 - 2021.

Ibu telah mendapat penghasilan
tambahan lewat IbuSibuk.

Peningkatan pendapatan juragan
perempuan sesudah bergabung
Warung Pintar.

Meningkatkan jumlah pengusaha
perempuan dalam ekosistem SIRCLO Group

65%

71X

Pengusaha aktif dalam
ekosistem SIRCLO Group
adalah perempuan.

Pertumbuhan pengusaha
perempuan yang ada di ekosistem
SIRCLO Group sejak 2021.

100+
Inisiatif Pemberdayaan Perempuan
SIRCLO Group sukses membuat lebih dari 100 inisiatif baik
secara konsisten dalam bentuk pemberdayaan kelompok,
stimulus modal usaha, pemberian bantuan usaha produktif,
dan peningkatan literasi.

Akses terhadap permodalan baik
modal finansial maupun bahan baku
dari lembaga bank dan non-bank bagi
womenpreneur yang sudah konsisten
menjalankan bisnisnya.

Dasbor toko online untuk UMKM berjualan
di berbagai platforms, termasuk website,
marketplace, dan chat commerce.
Solusi pemberdayaan komunitas Ibu
untuk menjadi Key Opinion Leaders
(KOL), micro-influencers, serta resellers.
Solusi terlengkap dan inklusif yang
mengintegrasikan seluruh pemain dalam
ekosistem bisnis warung di Indonesia.

Kolaborasi
Kolaborasi dengan institusi keuangan
non-bank seperti peer-to-peer
lending, equity crowdfunding, dan lain
sebagainya untuk mempermudah akses
permodalan kepada womenpreneur.

Helping Everyone Sell
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website kami:
insights.sirclo.com
impact.warungpintar.co.id

