Sosialisasi Kegiatan
Sesi Curhat untuk Jakpreneur Perempuan
1 Juli 2021

Latar Belakang: Kondisi Usaha akibat Pandemi COVID-19
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Prospera melakukan
serangkaian Kegiatan Kolaborasi untuk Pelatihan dan
Pemberdayaan UMKM Perempuan untuk Pulih dari
Pandemi.

Proporsi responden yang melaporkan penurunan dalam hal:

34%
33%

Jam kerja
September 2020

Hasil survey tahap awal (± 4,000 Jakpreneur) menunjukkan
kemunduran di masa pandemi:
1

Semakin banyak Jakpreneur memiliki omset < Rp 2
juta/bulan
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Penurunan proporsi Jakpreneur yang dibantu tenaga
berbayar dari 24.4% menjadi 15% setelah pandemi.
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20% Jakpreneur mengalami penurunan aset.
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45% bisnis tutup selama periode pembatasan sosial.
Sebagian besar buka kembali, tetapi 14% tetap tutup.
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2

Pengguna online marketing hanya naik 3 percentage
points.

Jam kerja per minggu

Nilai aset

14%
14%
21%
17%

Penjualan bulanan

83%
84%

Pendapatan bersih

85%
87%

Laki-laki

Perempuan

Latar Belakang: Kondisi Khusus Jakpreneur Perempuan
Tingkat digitalisasi

Peningkatan peran ganda perempuan

100
100

KTP

1 dari 4 usaha perempuan yang tadinya berperan
sebagai penghasilan tambahan, berubah menjadi
penghasilan utama atau penghasilan satusatunya
Sebesar 26% dari Jakpreneur perempuan juga
mengatakan harus menghabiskan lebih banyak
waktu untuk usaha
Ketertinggalan Jakpreneur perempuan dalam
akses terhadap beberapa pra-sarana online
marketing
Jakpreneur perempuan yang usahanya sedang
tutup sementara lebih banyak melaporkan bahwa
mereka tidak tahu kapan akan membuka usaha
kembali.

83

Rekening bank

77
79

Email

73
73

Whatsapp

69
66

Facebook
36

Online banking*
Digital payment

26

Online shop

23
25
5

QR Code
0

41

32

9
20

40

Perempuan

3

90

60
Laki-laki

Akses/penggunaan internet tinggi tetapi rendah untuk
tujuan bisnis. Proporsi usaha perempuan yang
menggunakan sarana online marketing lebih sedikit
daripada proporsi usaha laki-laki

80

100

Penggunaan pemasaran online oleh Jakpreneur perempuan
Proporsi pemilik bisnis yang tidak menggunakan online
marketing

56%

54%

54.30%

Pemasaran Online
Kurangnya pengetahuan tentang cara kerja pemasaran online dan
pandangan bahwa produk mereka tidak sesuai untuk pemasaran
online.
Gap pengetahuan: lebih banyak pelaku usaha perempuan yang tidak
tahu bagaimana menggunakan sarana dan prasarana online.

49.35%

Laki-laki
Sebelum COVID-19

Perempuan
Sekarang

Perizinan
70% dari yang belum memiliki IUMK, ingin
memilikinya
35% dari yang belum memiliki NPWP UMKM ingin
memilikinya
4

Harapan Jakpreneur Perempuan
Pelatihan
Jakpreneur perempuan ingin mempelajari tentang
digital marketing dan soft skills untuk pengembangan
usaha lebih lanjut.
2,250 dari 2,578 responden perempuan menyatakan
tertarik untuk mengikuti pelatihan. Secara khusus,
topik yang diinginkan meliputi:
Pola pikir wirausaha

92

Pemasaran selama pandemi

91

Ketrampilan teknis

88

Manajemen waktu

86

Izin usaha

86

Manajemen keuangan

83

Platform usaha online
Langkah-langkah mendapatkan
pinjaman
5

80
46

Permodalan
20% Jakpreneur perempuan juga melaporkan bahwa
mereka membutuhkan pinjaman
Hampir 50% mengatakan bahwa mereka ingin
meminjam dari KUR.

Rencana Kegiatan: Sesi Curhat Jakpreneur Perempuan
“Sesi Curhat Jakpreneur Perempuan” dirancang khusus
untuk menjawab kebutuhan dan harapan dari Jakpreneur
Perempuan

Ruang aman (safe space) untuk mengkomunikasikan
tantangan personal dan bisnis di masa pandemi
Mendapatkan akses dan informasi yang cukup dan
lengkap
Berjejaring dan berkolaborasi dengan Jakpreneur
perempuan lainnya

Mendapatkan dukungan dalam penyelesaian masalah
akses pembiayaan dan pemasaran

Sesi Curhat ini juga bagian dari rangkaian HUT DKI Jakarta
yang ke- 494, #JakartaBangkit
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Rencana Kegiatan
Pameran 3 minggu yang mencakup
berbagai topik: soft skills, perizinan,
dan pemasaran digital

Menggabungkan:
• 7-Langkah untuk menjadi anggota
Jakpreneur (P1-P7);
• Mentor dan pelatih yang mumpuni;
• Platform e-commerce yang
merupakan bagian dari program
Jakpreneur (Shopee, Gojek,
Tokopedia, dll);
• Stakeholders lainnya (Tim Humas,
Dirjen Pajak, Siberkreasi-Kominfo,
UN Women ‘We Learn platform’).
3 minggu: 13-30 Juli 2021, 1-1.5 jam
per hari,
Pertemuan virtual dan aplikasi event
management khusus Whova
Target: 2,578 peserta yang sudah di
survey, 250 per sesi
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Model sesi: curhat dan
penyelesaian masalah

Tiga model:
1. Informasi & diskusi: Pembicara
utama 10’; diskusi dengan semua
partisipan.
2. Informasi, diskusi & tindak
lanjut: Pembicara utama 10’
diskusi dengan semua partisipan;
dilanjutkan dengan pendaftaran di
booth.
3. Tambahan
pendalaman/pengulangan
materi oleh fasilitator

Video rekaman akan disimpan di
aplikasi dan bisa di akses sampai 6
bulan.

Detail topik yang akan dibahas

14 Jul
Curhat Kondisi Pribadi

1

16 Jul
Curhat Pengembangan Usaha
Di masa Pandemi

2

3

22 Jul
Jakpreneur Program:
Close Loop dan
Pemasaran Online,

4

5

26 Jul
Perijinan: IUMK, Ijin Edar,
Sertifikat Halal, NPWP

6

7

30 Jul
Penutupan:
Penganugerahan Duta
Perempuan Jakpreneur

28 Jul
Memperluas Pemasaran
E-order, Kemitraan UMKM Naik Kelas

8

9

10

13 Jul
Pembukaan
Pameran/Virtual Stand untuk Pendaftaran/Informasi tambahan:
misalnya: Program Jakpreneur, IUMK, NPWP, Bank DKI, E-commerce Platforms selama event, Konseling, dan lain-lain

15 Jul
Curhat Kondisi Usaha

21 Jul
Jakpreneur –
Pendampingan;
BPUM

Kegiatan tidak berlangsung di hari Sabtu, Minggu, Hari Idul Adha dan H-1 Idul Adha
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29 Jul
Pemasaran makanan
27 Jul
23 Jul
minuman
secara online:
Pembiayaan: Pinjaman bank, KUR,
UMKM Go Online dan
Fintech, microcredit
digitalisasi bisnis,
E-commerces
Aplikasi, online
→
videos, booth
banking,
QRIS
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Contoh usulan Rundown –
Sesi Pembukaan – 13 Jul 2021 13.30-15.00

Jenis acara Narasumber

Keterangan

Kata Sambutan
(7 menit)

Asisten Perekonomian dan
Keuangan Setda DKI Jakarta

Selamat datang peserta, gambaran secara umum tentang kegiatan, harapan dari kegiatan ini, pesan untuk peserta, dan ucapan
terima kasih untuk semua kolaborators

Welcome remarks
(7 menit)
Pemutaran Video
(6 menit)
Talkshow - Insipirasi
(30 menit)

Perwakilan Kedutaan Besar
Australia
Ibu-Ibu Jakpreneur

Welcome to participants, why it is important to collaborate to support women microbusiness the recovery period, expected
outcomes, and thanks to all collaborators
Curhat Dampak COVID1-9 bagi Usaha dan Harapan ke Depan

Tokoh Pelaku Usaha
Perempuan*

Merintis usaha: Usaha apa yang Ibu jalankan pertama kali, kapan, dan mengapa membuka usaha dan mengapa memilih usaha
tersebut?
Mengembangkan usaha: Bagaimana Ibu mengembangkan usaha Ibu tersebut, berapa kali ibu banting stir? Bagaimana melihat ciriciri untuk banting stir?
Prinsip-prinsip usaha: Dalam berusaha, apa prinsip-prinsip utama yang harus dipegang? Bagaimana contoh aplikasi prinsip-prinsip
ini dalam perkembangan Ibu sebagai pengusaha?
Jatuh dan bangun kembali: Adakah masa di mana usaha Ibu terpuruk, dan apa yang dilakukan untuk bangkit kembali?

*dalam konfirmasi

Ketika usaha sudah besar: Bagaimana sekarang peranan Ibu dalam usaha [Kalau usaha sudah besar, sebenarnya bagaimana
peranan pemilik]?
Usaha di masa COVID: Sektor usaha ibu termasuk salah satu yang terdampak berat akibat COVID-19 ini, bagaimana kondisi
usaha di masa COVID? Apa yang dilakukan?
Tips dan Semangat untuk Peserta: Apa pesan Ibu untuk Ibu-Ibu yang ada di sini?

Tanya jawab
Peserta (3-5 pertanyaan)
(15 menit)
Penjelasan
Jakpreneur | Prospera
rancangan Kegiatan
(17 menit)
Moderator
Prita Laura
(8 menit)
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Fokus pada pertanyaan yang bisa memberikan semangat dan pelajaran bagi peserta [fasilitator bantu pilih]
Penjelasan tentang rangkaian acara selama 11 hari kedepan dan fitur-fitur penting yang bisa di akses di Whova app

Waktu untuk pembukaan, perkenalan pembicara, waktu penyimpulan penutup.

www.prospera.or.id

Contoh Usulan Rundown – Sesi Pembiayaan – 27 Jul 2021 13.30-15.00
Jenis acara

Narasumber

Keterangan
Memperkenalkan diri dan memberikan informasi dan overview tentang contoh-contoh pembiayaan yang tersedia bagaimana
mengidentifikasi lembaga pemberi pinjaman yang aman? Apa yang harus diperhatikan jika meminjam dari fintech atau
microfinance, pinjaman online. Bagaimana menghindari pinjaman yang illegal. Pesan yang harus disampaikan, hati-hati jangan
tergiur kemudahan meminjam, harus tahu perhitungan.

Overview 1
(10 menit)
Overview 2
(5 menit)
Tanya Jawab
Overview
(15 menit)
Perkenalan Sesi
Pembiayaan
(20 menit)
Tanya Jawab
(20 menit)
Moderator
(10 menit)
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OJK
BI

Memperkenalkan virtual booth: SLIK system informasi layanan keuangan, business matching.
Memperkenalkan diri dan memberikan informasi dan overview tentang pentingnya pencatatan keuangan yang baik, salah satu
persyaratan meminjam dari bank. Memperkenalkan virtual booth.

Peserta [3-5 penanya]

Pilih pertanyaan klarifikasi dan pendalaman [Fasilitator bantu]

Narasumber 1 [Koinworks]; Masing-masing narasumber 10' untuk: memperkenalkan diri dan memperkenalkan tugasnya insitusinya, menjelaskan pinjaman
Narasumber 2 [Bank DKI] yang tersedia untuk UMKM, syarat-syaratnya apa saja, tenor pinjaman yang umum, menyebutkan 3 hal yang mereka ingin dengar
dari para peserta terkait pembiayaan, kendala dalam mengurus. Memperkenalkan virtual booth.

Peserta [3-5 penanya]

Pilih pertanyaan klarifikasi, sharing kondisi lapangan, dan usulan perbaikan program, bagaimana perhitungan bunga dll [Fasilitator
bantu]
Waktu untuk pembukaan, perkenalan pembicara, waktu penyimpulan penutup.

www.prospera.or.id

Pendaftaran
Jalur undangan
1 Juli 2021: Link Pendaftaran: https://prospera.or.id/curhat
OPD Pengampu Jakpreneur, Pendamping, Narasumber,
Fasilitator, EO, Virtual Booth, 2,578 peserta calon peserta
yang sudah di interview, pelaku usaha disabilitas atas
rekomendasi pendamping
Calon peserta Jalur undangan akan dikirimkan SMS link
pendaftaran, dan juga dihubungi oleh pendamping.
Jalur Jakpreneur umum
8 Juli 2021 – Khusus Jakpreneur perempuan – pendaftaran –
login dulu di website Jakpreneur lalu muncul halaman
pendaftaran → diskusi dengan website Jakpreneur
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Perkembangan Virtual Booth
-

Virtual booth
Virtual booth memberikan kesempatan kepada peserta untuk berinteraksi secara langsung dengan berbagai
pihak agar bisa dibantu mengakses beberapa hal yang diperlukan dalam pengembangan usaha, termasuk
di sini E-commerce platforms, Pembiayaan: bank dan microfinance, Perijinan: IUMK, PIRT/PKRT, Izin
BPOM, NPWP dll.
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-

Terdapat 14 booth yang sudah di daftarkan terdiri
dari pembiayaan, e-commerce, perijinan, dan lainlain
Masing-masing booth akan memberikan
pendalaman materi berupa sesi kelas khusus,
video, ataupun handout, dan konsultasi

-

Draft awal untuk Virtual Booth diharapkan sudah
di isi pada 2 Juli 2021.

-

Sesi lanjutan dan diskusi langsung di booth
diharapkan dilaksanakan setelah sesi acara
penyampaian langsung, misalnya, sesi perijinan
disampaikan tanggal 26 Juli, maka sesi interaktif
di booth akan dilaksanakan mulai tanggal 27
sampai 2 minggu kebelakang.

-

Masing-masing booth diharapkan menjadwalkan
minimal 2x sosialisasi lanjutan, dan meng-assign
penjaga booth untuk diskusi interaktif/pengurusan
minimal 5x2 jam dalam waktu 2 minggu.

-

Untuk melihat animo kehadiran peserta di booth,
akan diadakan pooling peserta pada hari
pembukaan 13 Juli 2021.

-

Jadwal sosialisasi lanjutan dan booth interaktif
diberitahukan kepada panitia paling lambat 20 juli
2021.

