Peringatan Hari Perempuan Internasional 2021,

Perempuan Kebanggaan Indonesia, Perempuan Wirausaha
Peringatan Hari Perempuan Internasional diperingati oleh Kemen PPPA melalui workshop nasional bertemakan Perempuan Kebanggaan Indonesia,
Perempuan Wirausaha. Acara yang dilakukan secara offline untuk para narasumber dan penerima penghargaan serta online untuk para peserta
tersebut dihadiri oleh 1802 orang. Acara itu sendiri dilaksanakan dalam beberapa sesi yaitu sesi pembukaan, sesi pemberian penghargaan dan
apresiasi, sesi talkshow, sesi diskusi, sesi closing statement dan sesi kuis.
Sesi Pembukaan
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu
I Gusti Ayu Bintang Darmawati, menyampaikan dalam sambutan
pembukaannya bahwa jaminan perlindungan dan kesetaraan bagi
seluruh perempuan Indonesia tercantum dalam UUD 1945.
Landasan konstitusional ini menjadi dasar komitmen pemerintah
untuk menyusun kebijakan dan program pemberdayaan dan
perlindungan perempuan di masyarakat. Walaupun dasar
konstitusional, arah kebijakan dan upaya pemberdayaan dan
perlindungan sudah dilaksanakan, keterbatasan perempuan akan
akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan masih sangat
dirasakan, masih terjadi ketidaksetaraan di masyarakat. Hal ini
tercermin dari hasil pengukuran berbagai indeks dan data yang ada
seperti IPM, IPG dan IDG. BPS menyebutkan bahwa saat ini jumlah
penduduk perempuan dan laki-laki hampir seimbang. Selain itu lebih
dari setengah dari jumlah tersebut merupakan kelompok usia
produktif. Perlu pemanfaatan SDM yang ada untuk kemajuan
bangsa dan negara ke depan. Cita-cita luhur bangsa tidak boleh
mundur dan tidak tercapai hanya karena adanya ketidaksetaraan
antara perempuan dan laki-laki. Ketimpangan dan ketidaksetaraan
menjadi semakin tinggi sejak pandemi covid melanda Indonesia.
Menteri Bintang juga menyampaikan bahwa pandemi tidak hanya
menyebabkan dampak pada aspek kesehatan tetapi juga kepada
ketidaksetaraan.
“Kerja-kerja perempuan pelaku UMKM dalam aktivitas ekonomi
menjadi terpuruk. Saat ini, perempuan pelaku UMKM mengalami
penurunan pendapatan 82%. Penurunan pendapatan tersebut

dikarenakan menurunnya angka
tingginya harga bahan baku”.

penjualan,

kelangkaan

dan

Pembatasan sosial dan adaptasi kebiasaan baru lain menurut
Menteri Bintang juga menurunkan omset UMKM perempuan
sebesar 70%. Hal tersebut harus menjadi perhatian bersama karna
krisis dan pandemi membawa dampak jangka panjang bagi
perempuan. Data UN Women menyebutkan bahwa covid
memperburuk kondisi perempuan dan menambah kerentanan yang
sudah ada. Dalam Kabinet Kerja saat ini, Kemen PPPA
mendapatkan tugas dari Bapak Presiden untuk menjalankan 5
prioritas pembangunan. Salah satunya adalah pemberdayaan
perempuan dalam kewirausahaan. Tugas ini bukan tanpa sebab
dikarenakan potensi perempuan dalam bidang ekonomi khususnya
UMKM sangatlah besar. “Dari 64 juta unit usaha yang ada, 99.99 %
adalah UMKM dimana lebih dari 50% UMKM dimiliki dan dikelola
oleh perempuan”.
Sebagai sebuah praktik ekonomi kerakyatan yang mensejahterakan
rakyat dan menjamin ketahanan ekonomi berkelanjutan, UMKM
berkontribusi terhadap 60% PDB nasional. Kemen PPPA terus
melakukan upaya untuk mendukung pemberdayaaan UMKM dan
kewirausahaan perempuan secara luas terutama untuk perempuan
kelompok rentan seperti perempuan kepala keluarga, perempuan
pra-sejahtera, perempuan penyintas kekerasan dan bencana. Upaya
tersebut misalnya melalui kegiatan Industri Rumahan, pengumpulan
data kuantitatif dan kualitatif serta membangun sinergi dengan
lembaga masyarakat, dunia usaha, akademisi, praktisi dan lain-lain
yang peduli dan bekerja untuk isu perempuan dan kewirausahaan.
Bagi perempuan, pemberdayan ekonomi tidak hanya terkait dengan
peningkatan pendapatan keluarga tetapi juga alat untuk
memerdekakan.

“Kerja-kerja perempuan pelaku UMKM dalam aktivitas
ekonomi menjadi terpuruk. Saat ini, perempuan pelaku
UMKM mengalami penurunan pendapatan 82%. Penurunan
pendapatan tersebut dikarenakan menurunnya angka
penjualan, kelangkaan dan tingginya harga bahan baku.”
Bintang Puspayoga, Menteri PPPA
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Lebih lanjut, Menteri Bintang melanjutkan bahwa di tengah
berbagai tantangan yang dihadapi, perempuan tidak pernah absen
ambil bagian dalam perjuangan bangsa. Perempuan Indonesia
terus mengupayakan kemajuan bersama dan Indonesia yang
lebih baik. Ini kenapa pemberdayaan perempuan menjadi
penting. Akses partisipasi dan kontribusi perempuan dalam
berbagai sektor pembangunan termasuk ekonomi harus
ditingkatkan. “Masih banyak hambatan-hambatan yang
menyebabkan dampak buruk bagi perempuan akibat budaya
patriarki seperti perkawinan anak, kekerasan berbasis
gender dll. Kesetaraan akan menciptakan lebih
banyak perempuan yang akan membanggakan
Indonesia”.
Hari Perempuan Internasional yang diperingati
hari ini jangan sampai menjadi kegiatan
seremonial semata tetapi harus membangkitkan
semangat untuk mengawal kerja perempuan
dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi.
Tantangan yang ada harus menjadi dorongan
untuk saling menguatkan. Upaya ini perlu
mendapatkan dukungan dan kontribusi banyak
pihak. Apresiasi diberikan kepada inisiasi kerjasama
antara Kemen PPPA dengan Kalbe Farma melalui
program CSR yang ditujukan untuk mendorong
pemberdayaan perempuan dan meningkatkan
perempuan sebagai sosok perekonomian bangsa.
Apresiasi juga diberikan untuk nilai yang dipegang
teguh Kalbe untuk mendorong kehidupan ke arah
yang lebih baik. Nilai ini sesuai dengan nilai di
Kemen PPPA. Semoga kegiatan hari ini adalah awal
yang baik bagi sinergi ke depan karena ini akan
mengangkat derajat bangsa Indonesia menjadi
bangsa yang lebih maju dan sejahtera.
Sementara itu, Presiden Komisaris PT. Kalbe Farma
Tbk., Ibu Irawati Setiadi, menyampaikan dalam
sambutannya bahwa PT. Kalbe Farma Tbk.
berkomitmen untuk membantu upaya pemerintah
dalam mengatasi pendemi covid dengan salah
satunya melakukan inovasi produk kesehatan yang
bermanfaat. Sektor UMKM mengalami dampak
serius dengan diberlakukannya PSBB khususnya
UMKM yang dimiliki oleh perempuan. “Meskipun
peran perempuan sekarang telah bertransformasi
dari pendukung menjadi tulang punggung keluarga,
UMKM
perempuan
mengalami
penurunan
pendapatan yang signifikan karna mereka kesulitan
bahan baku dan menurunnya pesanan. Ini
menyebabkan UMKM perempuan collapse di masa
pandemi dan banyak yang mengalami gulung tikar”.
Dalam menjalankan bisnisnya, Kalbe Farma
melibatkan mitra strategis termasuk petani herbal
penanam jahe merah dan sambiloto yang
merupakan bahan baku beberapa produk Kalbe. Ini
salah satu upaya kami dalam menyumbang
keberlangsungan ekonomi masyarakat. Kami
menyambut baik inisiasi kerjasama dengan Kemen
PPPA melalui program kewirausahaan. Program
yang akan dilakukan adalah pengembangan
tanaman herbal, pelatihan basic skill kewirausahaan
dan industri rumahan, pendampingan dan pameran
industri rumahan. Kami berharap hal ini bisa
memajukan ekonomi perempuan dan Indonesia
tercinta. Terima kasih atas sambutan hangat
kolaborasi ini, semoga mendapat hasil positif.

www.kemenpppa.go.id

“Meskipun peran perempuan sekarang
telah bertranformasi dari pendukung
menjadi tulang punggung keluarga,
UMKM perempuan mengalami
penurunan pendapatan yang signifikan
karna mereka kesulitan bahan baku,
menurunnya pesanan. Ini menyebabkan
UMKM perempuan collapse di masa
pandemic dan banyak yang mengalami
gulung tikar”
Ira Setiady, Presiden Komisaris PT. Kalbe Farma

Sesi Pemberian Penghargaan dan Apresiasi
Sebagai bentuk apresiasi terhadap pelaku dan pegiatan UMKM perempuan, acara ini
juga memberikan penghargaan kepada para pelaku dan pendamping industri rumahan
yang berprestasi dan tokoh pegiat pemberdayaan ekonomi perempuan. Adapun list
penerima penghargaan dan apresiasi adalah sebagai berikut:
• Ir. Zulminarni, MS.
• Dian Sastrowardoyo
• Hanna Keraf
• Vidi A. Damayanti
• Mia Ariyana
• Damisih
• Bernadette Ruth Irawati Setiady
• Zaenab Hafid
• Anne Avantie
Beberapa penerima menyampaikan statement pada saat serah terima penghargaan
dan apresiasi. Dian Sastrowardoyo dari Yayasan Dian Sastrowardoyo misalnya,
mengutip pernyataan RA. Kartini terkait konsep perempuan yang menjadi pembawa
peradaban. “Pemberdayaan perempuan menjadi salah satu pilar penting Yayasan Dian
Sastro Wardoyo selain Pendidikan”. Salah satu program utama Yayasan adalah
Beasiswa Dian yang merupakan beasiswa penuh bagi keluarga tidak mampu untuk
menyelesaikan pendidikan jenjang sarjana. Saat ini, Ada 24 penerima beasiswa dan 4
orang yang telah lulus. Dian Sastro percaya bahwa dengan mendidik perempuan
maka itu juga berarti mendidik generasi masa depan.
Penerima penghargaan yang lain, Anne Avantie menyampaikan perlunya langkah
nyata dan konsisten dalam pemberdayaan perempuan. Hal tersebut penting pada
masa-masa sulit pandemi dikarenakan saat ini masyarakat tidak membutuhkan janji
dan kata-kata. “Kegiatan pemberdayaan perempuan tidak harus merupakan berupa
kegiatan berskala besar tetapi bisa merupakan kegiatan kecil yang memberikan
dampak nyata dan dilakukan secara konsisten”, demikian disampaikan Anne.
Merawat dan mendukung usaha yang dilakukan oleh perempuan di sekitar kita semua
merupakan contoh konkret kegiatan pemberdayaan ekonomi yang bisa dilakukan.
Pemberdayaan ekonomi perempuan harus dilihat sebagai upaya memutus mata rantai
masalah-masalah kesetaraan agar masalah tersebut tidak muncul kembali nantinya.
Sementara itu, Vidi A. Damayanti menyampaikan apresiasi kepada Kemen PPPA,
Jakpreneur dan UN Women atas penghargaan yang diterima. Vidi merupakan
alumnus pertama program pembelajaran yang diinisiasi oleh UN Women dan
menyampaikan bahwa program tersebut telah membuatnya naik kelas dari ibu rumah
tangga biasa menjadi ibu rumah tangga pelaku UMKM. “Keberdayaan ekonomi telah
membuat saya menjadi pencari nafkah dalam rumah tangga dan telah berkontribusi
tidak hanya pada kesejahteraan keluarga tetapi juga terhadap terhentinya kekerasan
berbasis gender yang saya alami”. Ucap Vidi. Penghargaan yang ia terima telah
meningkatkan kepercayaan diri dan semangat. Pemberdayaan ekonomi membuat Vidi
menjadi berdaya dan terbebas dari gender-based violence. “Sebagai penyintas
kekerasan, saya berharap dengan memberdayakan perempuan dan keluarga sejahtera
dapat melindungi perempuan dan meningkatkan ekonomi keluarga”, tambahnya.
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Damisih memiliki pandangan lain, program IR bagi Damisih tidak hanya semata-mata
menjadi peluang meningkatkan usaha yang ia jalani tetapi juga membuka lapangan
pekerjaan kepada para perempuan di sekitarnya. Selain membuka lapangan kerja
untuk usahanya, Damisih mengembangkan serangkaian pelatihan kewirausahaan
berbasis usaha rumahan. Saat ini, beberapa alumni pelatihan yang diadakan telah
bisa membuka usahanya sendiri. Damisih berharap program pemberdayaan
ekonomi perempuan akan terus dikuatkan untuk menciptakan perempuan
wirausaha handal yang dapat berkontribusi pada ekonomi keluarga, masyarakat
bangsa dan negara.

Sesi Talkshow
Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Ibu Agustina Erni, membahas
tentang kualitas hidup perempuan di Indonesia saat ini serta
kebijakan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi yang
dilakukan. Terkait dengan kualitas hidup perempuan, Ibu Erni
menyampaikan tentang Indeks Pembangunan Gender yang melihat
kualitas hidup perempuan dari 3 (tiga) unsur utama yaitu pendidikan,
kesehatan dan ekonomi. “Dari ketiga indikator tersebut, ekonomi
perempuan memang saat ini bisa dikatakan yang paling terlihat
kesenjangannya”, ujar Erni.
Hal ini misalnya bisa dilihat dari rendahnya Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK) perempuan, upah perempuan yang masih
dibawah upah laki-laki dan lain-lain. Pemerintah telah menerapkan
target spesifik pencapaian tiga indikator tersebut dan diharapkan
kerjasama dengan Kalbe yang akan dilakukan dapat memberikan
dampak positif langsung pada peningkatan pencapaian target
indikator. Perlu kerja keras, sinergi dan kolaborasi para stakeholders.
Model-model pemberdayaan ekonomi perempuan akan terus
dilakukan, dievaluasi dan di scale-up. Target prioritas Kemen PPPA
saat ini adalah perempuan kelompok rentan.

umumnya memiliki tingkat resiliensi yang tinggi, tetapi skala bisnis
perempuan masih berkutat pada level mikro dan kecil serta
informal. Pandemi memaksa perempuan untuk mengubah strategi
bisnisnya
dari
offline
menjadi
online.
“Pemanfaatan
platform
online menjadi hal yang
tidak bisa dihindarkan”.
Saat ini UN Women sedang
menerbitkan modul-modul
kewirausahaan
dengan
bahasa
yang
mudah
dipahami orang awam dan
berpusat
pada
hal-hal
teknis
kewirausahaan
seperti manajemen bisnis,
financial literacy dan online
marketing.

Melanjutkan pembahasan, Country Economist UNDP Indonesia,
Ibu Rima Prama Artha menyampaikan bahwa meningkatnya peran
Hal senada disampaikan oleh Head of Consumer Health PT. Kalbe
ganda perempuan menjadi salah satu penghambat berkembang
Farma Tbk., Ibu Feni Herawati, yang menyampaikan latar belakang
UMKM perempuan. Kondisi pandemi menyebabkan sekolah
kolaborasi Kemen PPPA dengan Kalbe Farma dan target spesifik
ditutup, pelayanan penitipan anak ditutup dan lain-lain. “Studi
yang ingin dicapai. Sebagai perusahaan farmasi terbesar di Asia
UNDP menyebutkan bahwa saat ini perempuan menghabiskan 3-5
Tenggara, Kalbe Farma memiliki komitmen yang kuat untuk
jam atau 50% dari waktu produktif mereka untuk pekerjaan tidak
mendukung program-program Pemerintah terutama di bidang
berbayar”, sebutnya. Perempuan memiliki keterbatasan untuk
ekonomi dan kesehatan. Kalbe Farma menyadari peran penting
menyeimbangkan waktu berbisnis dengan waktu mengurus
perempuan dalam menjaga kesehatan diri dan keluarga. Dalam
keluarga. UNDP juga menemukan bahwa banyak UMKM
bidang ekonomi, jumlah UMKM perempuan
perempuan yang tidak mendapatkan
yang menyentuh angka lebih dari 50% dari
Studi UNDP menyebutkan bahwa saat ini akses terhadap bantuan keuangan dan
total UMKM yang ada serta sumbangan 61%
permodalan yang dikeluarkan oleh
perempuan menghabiskan 3-5 jam atau
UMKM dalam PDB nasional juga merupakan
pemerintah.
50% dari waktu produktif mereka untuk
potensi
besar.
Kalbe
Farma
akan
pekerjaan tidak berbayar.
berkontribusi pada penyediaan tenaga
Sementara itu, Advisory Service Specialist
Rima
Prama
Artha,
Country
Economist
UNDP
Indonesia
terlatih pada pelatihan entrepreneur untuk
Women’s World Banking menyampaikan
UMKM perempuan dalam kerjasama yang
fokus WWB pada literasi keuangan.
digagas. “Diharapkan dengan keterampilan yang diperolah dari
Disampaikan bahwa saat ini Indonesia memiliki tingkat
pelatihan, perempuan pelaku UMKM akan semakin kuat dan mantap
kewirausahaan perempuan yang tinggi tetapi memang masih
mengembangkan bisnisnya. Kalbe Farma setuju dengan apa yang
berjalan dalam skala mikro. Kendala terbesar UMKM perempuan
disampaikan Menteri PPPA bahwa pemberdayaan ekonomi
adalah akses pembiayaan. Selain itu, fungsi laki-laki sebagai kepala
merupakan pintu masuk untuk kesetaraan dan kemerdekaan
keluarga membuat keputusan-keputusan tentang keuangan
perempuan”, sebutnya.
keluarga ada di tangan laki-laki. Perempuan hanya menjadi Chief
Operating Officer (CoP). Peran ini masih melekat bahkan ketika
Head of Programmes UN Women Indonesia menyampaikan bahwa
perempuan memutuskan untuk menjadi seorang wirausahawati
pandemic covid telah membuat pendapatan bisnis UMKM yang
sehingga banyak perempuan pelaku UMKM yang tidak bisa focus.
dikelola perempuan turun 80%. Selain itu, perempuan juga semakin
Literasi keuangan perempuan juga masih sangat rendah dan harus
banyak dibebani oleh kerja-kerja domestik terutama terkait pola
ditingkatkan. Perempuan juga seringkali masih kurang dalam
adaptasi kebiasaan baru yang ada. Walaupun usaha perempuan
dokumentasi bisnis dan catatan keuangan.
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Sesi Diskusi
Kepada Kalbe Farma, peserta menanyakan target peserta dan lokus
kerjasama Kemen PPPA dengan Kalbe Farma. Terkait hal ini, Kalbe
Farma menyampaikan bahwa sesuai dengan data yang diterima dari
Kemen PPPA, kegiatan kerjasama berupa pelatihan akan
dilaksanakan di 11 Provinsi. Kalbe Farma akan menyediakan tenaga
terlatih dengan coverage isu ekonomi yang beragam seperti literasi
keuangan sesuai dengan kebutuhannya nanti.
Kepada Kemen PPPA, peserta menanyakan terkait program di
Kemen PPPA yang membantu akses perempuan dalam permodalan.
Terkait hal ini, Deputi Kesetaraan Gender menyampaikan bahwa
Kemen PPPA bukanlah lembaga yang bisa memberikan modal,
tetapi Kemen PPPA bermitra dengan Yayasan Pekka misalnya,
untuk mendata mitra Yayasan tersebut untuk disampaikan kepada
Kemen KUKM. Saat ini ada sekitar 3600 UMKM perempuan binaan
Pekka yang mendapat akses modal. Kemitraan-kemitraan lain juga
dilakukan.
Kepada Kemen PPPA, peserta dari Pekanbaru Riau menanyakan
ketersediaan program pemberdayaan ekonomi perempuan yang
dilakukan di wilayah Pekanbaru Riau. Terkait hal ini, Dinas PPPA
setempat dapat memberikan informasi yang diperlukan dikarenakan
seluruh program yang dikeluarkan Kemen PPPA nantinya selalu
berkoordinasi dengan dinas tersebut di daerah. Merekalah yang
melakukan pendataan karena Kemen PPPA tidak bisa turun
langsung ke akar rumput mengingat sifat koordinasi yang dimiliki.
Intinya adalah peserta diajukan oleh Dinas PPPA setempat

Sesi Closing Statement
Deputi Bidang Kesetaraan Gender menyampaikan bahwa
pemberdayaan ekonomi perempuan sangat penting. Pemberdayaan
ekonomi menjadi pintu masuk tidak hanya peningkatan
kesejahteraan tetapi juga alat memerdekaan perempuan. Pelibatan
perempuan dalam segala hal akan menjadikan perempuan bisa
berperan dan memberikan solusi. Kolaborasi perlu terus dibangun
baik dengan lembaga pemerintah, mitra pembangunan, dunia usaha,
lembaga masyarakat sipil, Perguruan Tinggi dan lain-lain. Kemitraan
dan kerja bersama akan membuat penyelesaian permasalahan
menjadi semakin cepat.
Head of Consumer Health Kalbe Farma menyampaikan bahwa
perempuan perlu meningkatkan rasa percaya diri karena di era
sekarang tidak boleh lagi ada perempuan yang merasa kurang
berkompeten. Banyak penelitian yang menyatakan kompetensi
perempuan tidak kalah dengan pria. Perempuan harus bangga dan
membanggakan.
Head of Programmes UN Women menyampaikan bahwa tidak
pernah ada pemberdayaan ekonomi perempuan tanpa adanya
kesetaraan gender. Perempuan harus dilihat lebih dari sekedar
penerima manfaat tetapi juga kelompok yang memiliki kemampuan
mengambil keputusan. Di masa pandemi, perspektif pembangunan
tidak boleh hanya build back
better tetapi build back equally.

Tidak pernah ada pemberdayaan ekonomi

Peserta juga menanyakan tentang program khusus UN
perempuan tanpa adanya kesetaraan gender.
Women, UNDP dan WWB bagi pemberdayaan
Perempuan harus dilihat lebih dari sekedar
ekonomi perempuan ke depan. Saat ini, UN Women
penerima manfaat tetapi juga kelompok yang
sedang berusaha menyesuaikan modul-modul training
memiliki kemampuan mengambil keputusan.
yang sudah ada agar menjadi lebih relevan dengan apa
yang dibutuhkan oleh usaha mikro dan ultra mikro.
Dwi Yuliawati Faiz, Head of Programmes UN Women
UN Women juga akan focus pada keterampilan teknis
seperti perencanaan keuangan, literasi keuangan,
marketing dan lain-lainl. Keterampilan tersebut sangat
Country Economist UNDP menyampaikan bahwa perhatian pada
penting untuk perempuan pelaku UMKM. Selain itu, pembentukan
hal-hal yang mendorong perempuan dalam keberdayaan dan tidak
ekosistem kewirausahaan perempuan juga sangat perlu. Ini berarti
hanya akses terhadap hal-hal ekonomi harus ditingkatkan. Berbagai
bahwa program-program tidak boleh hanya bertumpu pada
upaya harus dilakukan untuk mereduksi beban perempuan.
perempuan itu sendiri. Access to market misalnya, harus dibangun
Program pemulihan pandemi tidak boleh dilihat hanya untuk
bersama. Untuk program UNDP Indonesia, saat ini Lembaga
periode saat ini saja, tetapi juga untuk periode ke depan.
tersebut fokus pada dukungan kewirausahaan dan pengembangan
Perempuan harus lebih melek digital, memperhatikan aspek
bisnis. Untuk pemula, program akan difokuskan pada
lingkungan sambil mendorong kesetaraan terhadap perempuan.
pengembangan skill. Untuk yang sudah lebih maju, program akan
diarahkan pada pengembangan bisnis dan peningkatan skala usaha.
Advisory Service Specialist Women World Banking menyampaikan
UNDP saat ini juga ingin mengarahkan UMKM perempuan untuk
potensi perempuan Indonesia yang sangat tinggi. Perempuan bukan
bisa melakukan transisi dari business as usual ke arah green economy
hanya penerima manfaat tetapi juga penggerak roda ekonomi
agar lebih sustainable. Pelatihan akan diarahkan agar bisnis bisa
mengingat besarnya sumbangsih kepada PDB nasional. Kerjasama
ramah lingkungan termasuk efisiensi bahan baku, pengurangan
lintas sektor dan lintas aktor perlu dilakukan.
sampah dan limbah yang dihasilkan dalam proses produksi. Selain
itu, penerapan praktik bisnis yang memperhatikan strategi
Sesi Kuis
pencegahan covid juga digalakkan. Bagaimana perempuan bisa
Acara ditutup dengan sesi kuis untuk peserta. Ada tiga pertanyaan
berbinis dengan lebih sehat serta berkontribusi bagi pemutusan
yang diajukan oleh moderator. Peserta yang menjawab paling cepat
mata rantai covid.
dan paling tepat mendapatkan hadiah. Acara juga memberikan
hadiah kepada insan media yang memberikan ulasan terbaik untuk
acara tersebut.

Pemberdayaan ekonomi menjadi pintu masuk
tidak hanya peningkatan kesejahteraan tetapi
juga alat memerdekaan perempuan. Pelibatan
perempuan dalam segala hal akan menjadikan
perempuan bisa berperan dan memberikan solusi.
Agustina Erni, Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA
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Liputan Media

https://www.antaranews.com/berita/2031057/kemen-pppakolaborasi-dengan-kalbe-farma-dukung-perempuan-wirausaha

https://www.beritasatu.com/ekonomi/743021/kewirausahaanperempuan-jadi-peluang-keluar-krisis-di-masa-pandemi

https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4501117/hariperempuan-internasional-semangat-dukung-perempuanwirausaha-lawan-pandemi

https://metro.tempo.co/read/1442398/setahun-pandemicovid-19-damkar-jaktim-semprotkan-disinfektan-di-17-551lokasi
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Peserta pada Peringatan Hari Perempuan Internasional 2021

Media yang digunakan
untuk bergabung

Peserta terpilah
berdasarkan jenis
kelamin
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