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Policy brief ini membahas tentang kewirausahaan kaum muda dimasa pandemik. Termasuk didalamnya hasil temuan penelitian 
Plan Indonesia mengenai gambaran umum berbagai tantangan dan situasi  kewirausahaan muda dimasa pandemik COVID-19. 
Karena pandemik ini juga memunculkan berbagai tantangan baru dan disaat yang bersamaan melahirkan kemampuan resiliensi 
bagi pelaku usaha, khususnya kaum muda perempuan. Salah satu isu yang muncul adalah terkait rendahnya akses terhadap 
bantuan usaha oleh pengusaha muda. Data, analisis dan rekomendasi dalam kertas kebijakan ini diharapkan bisa memberi 
kontribusi bagi upaya pengembangan kewirausahaan muda dengan strategi kebijakan yang terpadu, menyeluruh (holistik),         
kolaborasi multi-pihak, serta mengedepankan kesetaraan gender dan inklusi sosial

1.

Populasi pemuda mencapai 23,86% dari total penduduk 
Indonesia atau 64,50 juta jiwa. Dari jumlah tersebut pemuda 
pada rentang usia 15-35 tahun, 35,5% berkeinginan menjadi 
wirausaha, dan 30% diantaranya ingin berwirausaha di 
bidang kewirausahaan sosial dan usaha kreatif. Namun, 
tantangan pengembangan wirausaha muda di Indonesia 
sangatlah kompleks dan bersifat multi-dimensional. Sebagai 
contoh, hanya sekitar 30% pelaku wirausaha muda yang 
telah mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan 15% yang 
telah mendapatkan fasilitasi akselerator dan inkubator. 
Kondisi tersebut tentu saja menghambat pengembangan 
kebijakan kewirausahaan muda di Indonesia.

Sektor usaha mikro dan kecil masih tetap menjadi tulang 
punggung ekonomi nasional dan memberikan kontribusi 
secara berarti bagi penyerapan tenaga kerja di Indonesia. 
Secara statistik, dari 138 juta angkatan kerja di Indonesia 
Usaha Mikro dan Kecil (UMK) menyerap sekitar 75% pekerja 
di Indonesia. Jika perkembangan UMK ini dapat menyerap 2 
- 3 orang tenaga kerja (per UKM), maka akan menjadi potensi 
besar membantu mengatasi isu pengangguran di Indonesia.

Menurut RPJMN 2020-2024, strategi pengembangan kebija-
kan kewirausahaan diarahkan guna memperkuat ketahanan 
ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkead-
ilan. Oleh karena itu, target pengembangan kewirausahaan 
muda tertuang dalam 2 area prioritas nasional, yaitu Prioritas 
Nasional 1 terkait dengan penguatan ketahanan ekonomi 

dan Prioritas Nasional 3 terkait dengan SDM yang berdaya 
saing. Fokus dukungan wirausaha pemuda ada pada Priori-
tas Nasional 1 dalam hal penguatan kewirausahaan dan 
UMKM yang memiliki tiga indikator terkait, yaitu: Pertama, 
peningkatan rasio kewirausahaan nasional sebesar 3,9% 
pada tahun 2024. Kedua, peningkatan pertumbuhan wirausa-
ha sebesar 4% pada tahun 2024. Ketiga, penumbuhan 
start-up sebanyak 3,500 unit. Guna mencapai target tersebut, 
pemerintah akan melakukan berbagai strategi antara lain: (a) 
meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi 
wirausaha; (b) meningkatkan penciptaan peluang usaha dan 
start up; dan (c) meningkatkan nilai tambah usaha sosial. 
Terkait dengan Prioritas Nasional 3, indikator dikaitkan 
peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda dan 
peningkatan daya saing dengan salah satu sasaran target 
Indeks Pembangunan Pemuda untuk bisa naik mencapai 
57,67% di 2024, dari 52,67% di tahun 2019, dengan nilai 
indeks terendah adalah domain lapangan dan kesempatan 
kerja. Hal ini diharapkan bisa tercapai dengan penguatan 
kapasitas kelembagaan, sistem koordinasi strategis lintas 
pemangku kepentingan, serta pengembangan peran swasta 
dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan 
kepemudaan yang terintegrasi. 

Sektor ekonomi merupakan salah satu sektor yang paling 
terdampak pandemik COVID-19 dimana pada saat ini terjadi 
penambahan jumlah penduduk miskin sebanyak 2,76 juta 
orang. Situasi tersebut merupakan bagian dari efek domino 
akibat adanya pengurangan jam kerja yang menimpa 24,03 
juta pekerja dan pemutusan hubungan kerja (PHK) 2,56 juta 
pekerja (Susenas, Sept 2020). 

Kenaikan tingkat pengangguran yang tinggi juga berimbas 
pada angkatan kerja muda yang baru lulus dari pendidikann-
ya maupun yang baru memulai kariernya. BPS (2020) 



Tantangan yang dihadapi para pelaku UMK secara umum 
terkait dengan penurunan permintaan produk dan terhambat-
nya distribusi produk ke pasar atau konsumen akibat adanya 
kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) guna 
mencegahan penyebaran COVID-19. Namun, terdapat pula 
tantangan usaha lain secara spesifik yakni penguasaan 
teknologi informasi untuk penjualan produk, literasi keuan-
gan, dan literasi digital.

Strategi adaptasi usaha yang dilakukan oleh para pelaku 
usaha mikro dan kecil kaum muda antara lain: (a) menarik 
pelanggan baru melalui perbaikan kualitas dan inovasi 
produk; (b) menyesuaikan jumlah produksi dengan permint-
aan pasar; (c) memangkas atau efisiensi biaya produksi; (d) 
menata ulang manajemen usaha; serta (e) mengoptimalkan 
kinerja karyawan. Hal ini berarti, para pelaku wirausaha 
muda tidak melakukan pengurangan karyawan (PHK) 
sebagai bagian dari strategi bertahan selama masa pande-
mik.

Praktik-praktik adaptasi guna menopang strategi memperta-
hankan usaha mereka bertumpu pada 3 (tiga) pilar funda-
mental yakni: Pertama, aspek daya saing. Para pelaku usaha 
mikro dan kecil kaum muda lebih memprioritas pengecekan 
kualitas produk dibandingkan melakukan ekspansi usaha 
atau diversifikasi usaha. Kedua, membangun hubungan baik 
dengan pelanggan. Peningkatan layanan kepada pelanggan 
disadari mampu memberikan dampak pada peningkatan 
omzet produksi maupun penjualan produk. Ketiga, mengede-
pankan proporsi biaya produksi yang fokus pada pemasaran 
dan kesehatan. Para pelaku usaha secara cermat melakuku-
kan kalkulasi biaya produksi yang diprioritaskan pada pengel-
uarkan mendesak seperti pemasaran dan periklanan, serta 
biaya protokol kesehatan.

Akses & Pemanfaatan Bantuan Usaha

Pandemik telah berdampak luas terhadap sektor kewirausa-
haan muda di Indonesia. Beberapa dampak yang memukul 
para pelaku UMK kaum  muda antara lain: penurunan 
pendapatan, penundaan pelunasan pinjaman, dan perlunya 
bantuan modal usaha. Pemerintah telah memberikan 
berbagai stimulus untuk meningkatkan kinerja para pelaku 
usaha muda, seperti restrukturisasi pinjaman, bantuan 
modal, keringanan tagihan listrik, dan dukungan 
pembiayaan. 

mencatat sebanyak 60%  pengangguran saat ini merupakan 
kaum muda yang notabene merupakan usia produktif.  Bila 
dillihat lebih rinci, saat ini tingkat pengangguran terbuka 
(TPT) nasional sebesar 7,07%, sedangkan TPT kaum muda 
sebesar dua kali lipat TPT nasional yakni 15,23%. Proporsi 
pengangguran terbesar kaum muda dilihat dari tingkat 
pendidikan berada pada jenjang pendidikan SMK (13,55%, 
kemudian SMA (9,86%), Diploma (8,08%) dan perguruan 
tinggi (7,35%) (BPS, 2019 dan BPS, 2020).

Selain itu, ketimpangan gender dalam ketenagakerjaan 
masih persisten menjadi isu pelik dalam pengembangan  
kewirausahaan muda. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 
(TPAK) kaum muda laki-laki masih lebih besar dibandingan 
TPAK perempuan yakni 73,90% berbading 48,46%. Ketimpa-
ngan partisipasi kerja tersebut menjadi salah satu baromoter 
penting untuk melihat dimensi kesetaraan dan kesamaan 
menyangkut pemberian akses/kesempatan kerja bagi kaum 
muda perempuan di Indonesia.

Berpijak pada realitas tersebut, Yayasan Plan International 
Indonesia (Plan Indonesia) bersama Asosiasi Pengusaha 
Indonesia (APINDO) UMK melakukan studi tentang “Winning 
The COVID-19 Pandemic: Kaum Muda Perempuan dan 
Laki-Laki Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Serta Strategi Berta-
han”. Hasil studi ini kemudian didiseminasikan dalam forum 
diskusi kebijakan (Policy Corner) pada tanggal 9 April 2021.

Policy Corner tersebut telah mengidentifikasi dan memeta-
kan isu strategis serta tantangan yang dihadapi oleh kaum 
muda, terutama kaum muda perempuan dalam berwirausaha 
di masa pandemi COVID-19; (2) mengembangkan sinergitas 
dengan para pemangku kebijakan guna meningkatkan 
efektivitas implementasi program pemulihan ekonomi nasion-
al yang secara spesifik menyasar dan memberikan manfaat 
bagi para wirausaha muda, khususnya perempuan dalam 
menghadapi situasi pandemi COVID-19.

Peta Pelaku Usaha Mikro & Kecil Kaum Muda

Pada kondisi pandemik COVID-19, beberapa UMK peremp-
uan masih dapat bertahan bahkan cenderung makin kompeti-
tif. UMK perempuan lebih optimistik dalam menghadapi situa-
si pandemik. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan statistik 
dimana hanya 47% pelaku UMK perempuan mempersepsi-
kan situasi pandemik COVID-19 sebagai ancaman usaha 
mereka. Sedangkan pada UMK laki-laki, lebih banyak yang 
mempersepsikan situasi pandemik sebagai ancaman bagi 
kelangsungan usaha mereka (>60%). Dilihat dari sisi omzet, 
UMK perempuan juga mengalami tren kenaikan antara 
20-25% pada kuartal I-III tahun 2020. Berkebalikan diband-
ingkan dengan UMK laki-laki. 

Penyerapan tenaga kerja UMK baik untuk pelaku usaha 
perempuan maupun laki-laki mengalami penurunan sektar 
50% selama pandemik COVID-19. Namun, terdapat beber-
apa jenis pekerjaan atau lowongan kerja UMK yang mengala-
mi kenaikan antara lain: bidang pemasaran (19%), adminis-
trasi (13%), kemudian jaga kedai, pengemasan (packaging) 
dan reseller (7%). 

Peluang usaha UMK masih tetap terbuka melalui penerapan 
strategi penjualan secara langsung ke konsumen. Bahkan, 
UMK perempuan lebih adaptif dan secara cerdas mampu 
mengidentifikasi perubahan tren dan selera konsumen atau 
pasar yang meliputi usaha gaya hidup sehat (life style),          
isolasi diri dan merawat diri, seperti jasa perawatan                   
kecantikan, makanan dan minuman, dan sebagainya.

Bentuk praktik adaptif yang dilakukan oleh UMK perempuan 
juga adalah UMK perempuan memberikan perhatian lebih 
dan prioritas untuk pengeluaran/pembiayaan guna                  
memenuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. 
Mereka lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk 
penyediaan berbagai kebutuhan prokes, seperti masker, 
hand sanitizer, sabun cuci tangan, dan sebagainya di tempat 
usaha. Hal ini berarti ada  pengalihan pengeluaran untuk 
pemenuhan kebutuhan prokes pencegahan COVID-19. 
Seorang pelaku usaha/UMK kaum muda perempuan dari 
kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) menyatakan:

2.

Memang pandemik ini mempengaruhi bisnis 
pertanian kami, ada beberapa pos pengeluaran 
yang dialihkan atau terkadang melakukan      
alokasi dana ekstra untuk pembelian alat              
pelindung diri, seperti masker, hand sanizer, dan 
sebagainya.

(Metty, 090421) 



Kemenko Perekonomian menyatakan bahwa berdasarkan 
hasil survey BPS beberapa jenis kesulitan dan bantuan yang 
diperlukan oleh para pelaku usaha mikro dan kecil yakni: (a) 
membutuhkan bantuan modal, 69,02%; (b) membutuhkan 
penundaan pembayaran pinjaman, 29,98%; (c) kesulitan 
permodalan, 39,22%; (d) distribusi terhambat, 40,48%), dan 
sebagainya. 

Namun ironisnya, walaupun pemerintah telah menyediakan 
begitu banyak skema bantuan bagi para pelaku wirausaha 
muda selama masa pandemi, namun baru sebagian kecil 
pelaku usaha mikro/kecil kaum muda yang dapat mengakses 
atau memanfaatkannya. Studi yang dilakukan oleh Plan 
Indonesia dan APINDO UMKM menyebutkan hanya 43% 
UMK kaum muda yang mengetahui informasi terkait bantuan 
pemerintah. Dari jumlah tersebut, hanya 43% yang kemudian 
mengakses atau memanfaatkan bantuan tersebut.

Bentuk praktik adaptif yang dilakukan oleh UMK perempuan 
juga adalah UMK perempuan memberikan perhatian lebih 
dan prioritas untuk pengeluaran/pembiayaan guna                  
memenuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. 
Mereka lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk 
penyediaan berbagai kebutuhan prokes, seperti masker, 
hand sanitizer, sabun cuci tangan, dan sebagainya di tempat 
usaha. Hal ini berarti ada  pengalihan pengeluaran untuk 
pemenuhan kebutuhan prokes pencegahan COVID-19. 
Seorang pelaku usaha/UMK kaum muda perempuan dari 
kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) menyatakan:

3.

Rekomendasi Kebijakan

Sebagai isu kebijakan yang bersifat multi- dimensional, maka 
pengembangan kewirausahaan muda memerlukan strategi 
kebijakan yang terpadu, menyeluruh (holistik), kolaborasi 
multi-pihak, serta mengedepankan kesetaraan gender dan 
inklusi sosial. Oleh karena itu, beberapa upaya/langkah 
kebijakan yang dapat dilakukan yaitu:

Setidaknya terdapat tiga faktor penyebab rendahnya peman-
faatan bantuan pemerintah oleh para pelaku usaha kecil dan 
mikro kaum muda, yakni: Pertama, perbedaan kebutuhan 
jenis bantuan. Selama ini bantuan pemerintah yang diberikan 
kepada para pelaku wirausaha lebih ditekankan pada jenis 
bantuan keuangan/finansial seperti modal usaha, dan 
sejenisnya. Sedangkan bagi pelaku UMK kaum muda 3 (tiga) 
jenis bantuan yang paling dibutuhkan yaitu: (1) sumber daya 
fisik (misalnya mesin atau alat produksi); (2) jaringan usaha, 
terutama untuk promosi dan pemasaran; dan (3) teknologi 
informasi, terutama terkait literasi digital, pemanfaatan 
teknologi informasi untuk meningkatkan pemasaran produk, 
dan sebagainya. Kedua, bagi para pelaku UMK kaum muda 
faktor keluarga cukup berperan. Para pelaku UMK kaum 
muda lebih benyak mengandalkan bantuan permodalan 
(finansial) dari keluarga yang dipandang memiliki tingkat 
risiko yang lebih rendah dan fleksibilitas tinggi dalam hal 
pengembalian pinjaman dibandingkan dengan memanfaat-
kan jasa lembaga pembiayaan/perbankan. Selain itu, bagi 
pelaku UMK kaum muda perempuan, persetujuan keluarga 
adalah salah satu kendala untuk mendapatkan dukungan 
keluarga untuk menjalankan usaha, yang juga salah satunya 
disyaratkan bagi pelaku UMK kaum muda perempuan untuk 
tetap menyelesaikan tanggung jawab pekerjaan rumah 
tangganya. Ketiga, selain itu keterbatasan waktu juga menja-
di salah satu faktor penyebab dikarenakan pelaku usaha 
kaum muda, terutama di masa pandemi ini mengalami 
penambahan waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumah 
tangga, dengan proporsi penambahan waktu yang lebih 
besar dialami oleh kaum muda perempuan.

Literasi finansial personal dan bisnis, 

Penelitian dan pengembangan sederhana untuk 
mendukung inovasi produk, layanan dan    
pemasaran 

Kemampuan soft skill kepemimpinan (terutama 
untuk kaum muda perempuan) yaitu kemampuan 
manajemen diri (termasuk stress management), 
komunikasi asertif, konflik manajemen, kese-
taraan gender dalam konteks UMKM

Penguatan kualitas produk dan ekspansi pasar 
melalui mekanisasi dan digitalisasi bisnis (teruta-
ma untuk pemuda perempuan) dan penggunaan 
teknologi di luar media sosial untuk mendukung 
usaha (termasuk diantaranya e-commerce, digital 
banking, digital financial services, workflow tools, 
digital storytelling, digital networking, dll), 

Penguatan jaringan usaha dan memastikan iklim 
jejaring wirausaha yang inklusif kaum muda dan 
perempuan sebagai sarana peer learning dan 
penguatan bisnis UMK kaum muda kedepannya 
sekaligus strategi pengembangan ekosistem 
UMK kaum muda kedepannya.

Pengenalan kebijakan pemerintah pendukung 
UMKM.

Memberikan pelatihan soft skills wirausaha, litera-
si digital dan literasi keuangan secara berjenjang 
dan berlanjut bagi para pelaku UMK kaum muda

Meningkatkan pemahaman dan aplikasi pendeka-
tan GESI (Kesetaraan gender dan inklusi sosial) 
dalam kewirausahaan muda melalui pemberian 
pelatihan wirausaha dan pendampingan usaha 
berwawasan GESI kepada para pelaku UMK 
laki-laki dan perempuan.

-

-

-

-

-

-

-

-

Kemenko Perekonomian perlu melakukan koordinasi 
kebijakan dan sinergitas dengan K/L terkait guna 
merumuskan jenis, bentuk, dan skema pemberian 
bantuan, tidak terbatas pada jenis bantuan finansial, 
melainkan juga non finansial. Kemenpora sebagai 
kementerian yang memiliki fokus kepada kewirausa-
haan kaum muda, juga perlu untuk memperkuat 
skema dukungan non finansial, selain memastikan 
ketersediaan dukungan finansial bagi wirausaha 
kaum muda. Bantuan non finansial yang teridentifika-
si adalah dapat berupa penguatan jaringan usaha 
dan peningkatan kapasitas (terutama pendampingan 
bagi pelaku UMK kaum muda perempuan), dengan 
topik-topik sbb:

Pemberian Jenis Bantuan Berbasis                    
Kebutuhan UMK Kaum Muda

1 .
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Bagi kaum muda pelaku usaha mikro dan kecil agar 
dapat terus melakukan inovasi dan adaptsi bisnis 
melalui beberapa langkah berikut: (a) berinovasi 
dalam kualitas produk, layanan, promosi, dan 
penjualan; (b) meningkatkan kemampuan literasi 
digital, khususnya penggunaan media sosial untuk 
melakukan jejaring kemitraan usaha, pemasaran 
produk, dan menjaga relasi atau loyalitas pelanggan; 
(c) meningkatkan ketangguhan usaha melalui diversi-
fikasi mitra usaha, perbaikan kemampuan literasi 
keuangan, aksesibilitas informasi terhadap program 
bantuan/kemitraan dari pemerintah dan dunia usaha 
lainnya; serta (d) memperkuat kemampuan atau 
ketrampilan soft skills yang menopang kewirausa-
haan, seperti manajemen diri, mengambil keputusan 
cerdas untuk usaha, komunikasi asertif, pengelolaan 
konflik, dan sebagainya.

Melakukan Inovasi Berkelanjutan2 .

APINDO UMKM bersama Plan Indonesia agar 
menjembatani kepentingan para pelaku UMK kaum 
muda dengan pihak pemerintah, lembaga keuangan, 
lembaga pembiayaan, dan dunia usaha untuk meru-
muskan program perbaikan akses informasi bantuan 
kewirausahaan kaum muda agar terjadi reformasi 
mekanisme pemberian bantuan yang mudah dan 
cepat melalui beberapa langkah berikut: (i) sosialisa-
si dan edukasi terkait informasi pemanfaatan bantuan 
agar dilakukan melalui platform media sosial, seperti 
WA, Instagram, Facebook, dsb sehingga mudah 
diakses oleh para pelaku UMK kaum muda; (ii) mem-
fasilitasi kemitraan dengan platform digital, Start Up, 
perusahaan berbasis e-commerce, dan sejenisnya 
guna mengembangkan database pelaku UMK kaum 
muda untuk keperluan sinergitas usaha.

Mendorong Mekanisme Akses Informasi 
Ramah Kaum Muda

3 .

(i) Bagi Bappenas, dikarenakan tantangan yang 
berbeda yang dimiliki oleh kaum muda laki-laki dan 
perempuan, perlu dipastikan strategi yang inklusif, 
terutama inklusif gender bagi kewirausahaan kaum 
muda. 
Strategi Nasional Kewirausahaan Kaum Muda perlu 
secara lebih eksplisit memuat poin-poin strategi yang 
inklusif gender dan kaum muda, yaitu:

Kompetensi

Channel informasi yang dapat diakses oleh baik 
kaum muda laki-laki dan perempuan baik di daerah 
kota maupun desa, dengan content yang juga sesuai 
dan dapat dipahami oleh kaum muda

Menyasar terutama bagi mereka yang berdomisili di 
desa-desa miskin, menyasar kaum muda perempuan 
rentan, perempuan korban kekerasan seksual, 
perempuan rentan perkawinan anak, dan perempuan 
penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya 
guna mewujudkan ekosistem kewirausahaan muda 
yang inklusif
Mendorong penguatan leadership yang lebih kuat 
untuk UMKM Kaum Muda Perempuan
Memastikan keamanan yang mendukung akses dan 
mobilitas kaum muda perempuan untuk mengem-
bangkan bisnisnya
Memastikan mekanisme pendampingan yang 
berkelanjutan, terutama untuk kaum muda peremp-
uan, tidak hanya terbatas pada sisi teknis kewirausa-
haan, namun juga mensasar dan memonitor dari sisi 
tantangan terkait gendernya.

Pasar

Pemetaan pasar dan kesempatan usaha dengan 
mempertimbangan analisis berbasis gender untuk 
secara lebih tepat memetakan kesempatan atau 
akses pasar yang mungkin berbeda bagi laki-laki 
maupun perempuan

Modal

Mendorong akses dan kontrol yang setara terkait 
dengan sumber daya dan keuntungan bisnis, teruta-
ma dalam hal teknologi digital dan juga akses 
terhadap pelatihan dan peningkatan kapasitas
Prioritas pelaku UMK kaum muda perempuan dalam 
penguatan kemampuan menggunakan teknologi 
mekanik dan digital untuk efisiensi waktu pengerjaan 
usaha, guna menyeimbangkan waktu tanggung 
jawab rumah tangga.

Strategi Kewirausahaan Kaum Muda dan 
Implementasi Strategi yang Inklusif Gender

4 .
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