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Sofyani Mirah - Bananania

Vivi Herviany - Tempe Crispy Kahla

Valeria Sri Nawanti - Bakpia Matur Nuwun 672

Cinterina Ofi Inka Lestari - Bawang Goreng Mbok Jabrik

Diani Irdayolita Kusumaningtyas - Modust Art & Craft

Vidi Astuti Damayanti - MamaIbu Chicken Wings & Sauce

Natali - Koekis Keren

Nadhifa Putri Delila - Ende Beautycare

Nabella Zya Arofa - Goodshoes Leather Shoes
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Dewi Rachmawati - Nuri Setiawati - Fitri Agustina -
Sri Murbasingah - Yeni Pujiarti 
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Sambutan dari

UN Women

Kami paham, tidaklah mudah bagi para perempuan di Indonesia dan dunia untuk mulai menjalankan 
usaha. Terbatasnya akses pada peningkatan keterampilan, kendala dalam memperoleh modal, 
hingga kurangnya kesempatan untuk berjejaring bisnis yang kerap didominasi laki-laki, menjadi 
tantangan yang harus dihadapi perempuan akibat norma budaya yang bersifat diskriminatif.

UN Women percaya bahwa menanamkan sumber daya pada pemberdayaan ekonomi serta 
pengembangan keterampilan perempuan, merupakan cara efektif untuk mempercepat terwujudnya 
kesetaraan gender dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Inilah alasan utama kami dalam 
memprakarsai proyek WeLearn. Dengan dukungan dari Sunlight, salah satu merek keluaran Unilever, 
WeLearn di Indonesia berfokus membantu perempuan, baik yang masih bercita-cita ataupun yang 
sudah menjadi pelaku wirausaha, dengan memberikan bekal keterampilan usaha dan digital yang 
diperlukan untuk beradaptasi menghadapi perubahan di dunia kerja dan tren konsumen.

Pandemi COVID-19 makin berkepanjangan dan menjadi lebih dari sekadar krisis kesehatan global, 
karena dampak buruk yang ditimbulkan pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah(UMKM). 
Tidak seperti perusahaan besar yang memiliki banyak aset dan simpanan, UMKM lebih terpukul 
oleh pandemi ini karena kurangnya kemampuan dan sumber daya dalam meredam guncangan 
pada rantai pasok, ketika pendapatan turun drastis. Perempuan wirausaha tidak hanya ditantang 
untuk mempertahankan bisnis, tapi juga terbebani oleh kewajiban mengurus rumah dan anggota 
keluarga tanpa adanya hak untuk menerima bayaran (unpaid care work). Bahkan di beberapa kasus, 
kaum perempuan juga masih mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Itu sebabnya upaya 
membekali perempuan pemilik UMKM dengan kapabilitas kepemimpinan dan kewirausahaan, agar 
dapat mempertahankan bisnis di masa pandemi, menjadi sangat penting.

Kami merasa senang ketika melihat bahwa melalui inisiatif WeLearn, dukungan yang kami berikan 
mampu memberikan hasil melebihi ekspektasi, khususnya selama pandemi. Melalui penyelenggaraan 
sesi belajar kewirausahaan secara daring (online) yang disampaikan dalam format presentasi modul 
singkat dan siniar (podcast) yang bisa diakses kapan pun dan di mana pun, peserta bisa mengatur 
sendiri kecepatan belajar mereka. Sehingga kami berhasil menjangkau lebih dari target awal yaitu 
5.000 perempuan di Indonesia, yang hingga kini angka tersebut masih terus bertambah. Kami juga 
telah melihat hasil nyata dari sesi belajar dan bimbingan secara luring (offline) yang diselenggarakan 
sebelum pandemi, bagi para perempuan pelaku usaha mikro di tiga area (Jabodetabek, Daerah 
Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur)  Kisah-kisah inspiratif para perempuan wirausaha terkait cara 
mereka dalam mengatasi permasalahan, menunjukkan kecekatan berpikir sekaligus ketangguhan 
dalam mengubah situasi sulit menjadi peluang untuk menjadi lebih baik lagi.
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K ATA  S A M B U TA N

Jamshed M. Kazi
Country Representative 

and Liaison to ASEAN
UN Women Indonesia

Saya secara khusus juga ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang menjadi mitra 
WeLearn, serta turut mensukseskan pelaksanaan inisiatif ini:

Sunlight – Unilever atas dukungan dana serta arahan yang telah diberikan dalam proyek ini, baik 
di tingkat nasional maupun global

Mitra pelaksana kami yaitu UKMIndonesia.id beserta para pelatih WeLearn, atas semua bantuan 
dalam proses penyusunan materi pelatihan sekaligus penyelenggaraan sesi belajar

Lembaga pemerintah di tingkat daerah dan nasional, termasuk Kementerian Koperasi dan UKM 
serta Dinas Koperasi dan UMKM DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Malang, atas dukungan tanpa 
henti bagi kegiatan kami

Dan tak kalah pentingnya, semua peserta pelatihan WeLearn yang telah mengambil langkah 
untuk maju dan memberanikan diri untuk mulai menjadi pelaku wirausaha, ataupun 
meningkatkan kemampuan diri dalam berwirausaha

Publikasi ini tidak hanya menegaskan pengalaman kami dalam memberikan pelatihan peningkatan 
keterampilan bagi perempuan wirausaha. Namun kami ingin memberikan apresiasi atas kisah 
inspiratif 50 finalis perempuan pelaku wirausaha yang merupakan peserta kegiatan pelatihan dan 
pendampingan WeLearn. UN Women juga berharap agar cara pelatihan dan pembelajaran WeLearn 
dapat diterapkan dan diperluas oleh para mitra kerja di tingkat nasional dan internasional, sehingga 
dapat memajukan pemberdayaan ekonomi perempuan. Pada akhirnya, kami berharap makin banyak 
perempuan akan memperoleh ilmu dan keterampilan yang diperlukan untuk beradaptasi dengan 
berbagai tantangan di masa kini dan di masa mendatang, agar dapat memperbaiki kehidupan 
mereka, keluarga, dan masyarakat setempat.
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Sambutan dari

Selama bertahun-tahun, perempuan Indonesia telah membuktikan kekuatannya. Dikenal piawai 
menjalankan multiperan, perempuan Indonesia terus membuktikan bakat dan potensinya dalam 
masyarakat. Perempuan bukan hanya seorang ibu, istri atau anak, tapi perempuan juga bisa menjadi 
wirausaha yang kreatif, ulet dan mampu berkontribusi bagi keluarga, lingkungan dan juga negara 
melalui usaha yang ditekuninya. Tidak melulu lewat upaya yang hiperbola, kadang lewat hal-hal 
kecil yang sederhana namun sarat makna bagi sesama.

Kami mengerti, perempuan Indonesia punya banyak potensi, tapi sebagian mungkin masih 
terpendam. Mereka sudah punya tekad dan keberanian, yang saat ini mereka butuhkan adalah 
dukungan. Dukungan untuk mengambil langkah awal. Dukungan untuk terus berjalan dan bertahan, 
mengatasi berbagai tantangan. Dukungan untuk berjalan maju dan terus berkembang. Dan untuk 
itulah kami di sini, untuk membantu perempuan-perempuan Indonesia menggali potensi yang 
masih terpendam.

Selama 86 tahun menemani masyarakat Indonesia, Unilever Indonesia selalu berteguh pada 
komitmen untuk membawa manfaat bagi masyarakat, termasuk menggerakkan roda ekonomi 
dengan memberdayakan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung 
perekonomian. Data Kementerian Koperasi dan UKM RI melaporkan UMKM menyerap sekitar 97% 
tenaga kerja nasional dan memiliki pangsa sekitar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di 
Indonesia pada tahun 2017. Data lain menyebutkan bahwa 64,5% dari UMKM yang terdaftar dikelola 
oleh perempuan.

Kami percaya ini adalah tujuan mulia brand kami, Sunlight, untuk memberdayakan lebih banyak 
perempuan Indonesia dalam menemukan potensi dirinya, dan merealisasikan cita-citanya untuk 
berwirausaha. Kami terus berinovasi menciptakan solusi yang dapat membantu perempuan 
Indonesia menyelesaikan pekerjaan rumah tangga lebih cepat dan efektif, sehingga lebih banyak 
potensi waktu dan fokus yang dapat digunakan untuk kegiatan produktif lain seperti belajar ilmu 
baru dan berwirausaha. Paling lambat tahun 2022, kami ingin membantu lima juta perempuan 
Indonesia menemukan potensi dirinya dan merealisasikan cita-citanya untuk berwirausaha. Tujuan 
ini juga yang mempertemukan kami dengan UN Women dan proyek WeLearn. Kami percaya, di 
tengah situasi yang tak menentu saat ini, kesempatan bagi perempuan untuk belajar harus selalu 
terbuka.

Sunlight
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K ATA  S A M B U TA N

Melalui WeLearn, hingga saat ini sudah lebih dari 5.000 perempuan Indonesia yang mendapatkan 
kesempatan dan akses untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan dalam kewirausahaan 
melalui serangkaian kursus yang dapat diakses di platform digital WeLearn, sharing dan bimbingan 
secara berkala dari para pakar industri, serta kesempatan untuk bergabung di jejaring bisnis dan 
saling mendukung satu sama lain dalam meraih impian.

UN Women, dengan dukungan Unilever, telah menjalankan misinya untuk memberikan kesempatan 
yang lebih besar bagi para perempuan untuk mencapai kemandirian finansial dan kesetaraan 
gender. Akses dan kesempatan setara yang diberikan melalui proyek WeLearn ini juga membuat 
para perempuan menemukan kepercayaan diri yang lebih tinggi karena mereka dapat berdaya 
secara ekonomi serta memberikan manfaat yang lebih besar lagi bagi keluarga dan komunitas 
mereka. Banyak perempuan telah memainkan peran sebagai pembuat keputusan Sambutan dari 
Sunlight dalam rumah tangga mereka, tetapi sekarang mereka dapat melangkah lebih jauh lagi dan 
menyadari potensi penuh mereka.

Kami berterima kasih kepada UN Women yang telah menjalankan proyek pilot WeLearn bersama 
kami di Indonesia. Kami juga sangat mengapresiasi para perempuan Indonesia yang telah berhasil 
menyelesaikan program WeLearn, dan menjalankan wisuda secara virtual. Perjalanan ini telah 
membuktikan kekuatan tekad, keuletan, dan keberanian Anda, perwakilan dari perempuan Indonesia 
yang telah berhasil menggali potensi diri dan melangkah semakin jauh menuju kesuksesan. Anda 
adalah alasan kami ada, dan akan tetap berteguh pada komitmen kami untuk mendampingi lebih 
banyak perempuan Indonesia menggali potensi dirinya.

Hemant Bakshi
Presiden Direktur

PT Unilever Indonesia Tbk
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Deskripsi 
Proyek WeLearn
UN Women adalah Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan 
perempuan. Upaya UN Women tersebut berdasar pada keyakinan bahwa setiap perempuan berhak 
menjalani hidup yang bebas dari kekerasan, kemiskinan, dan diskriminasi, serta menjadikan 
kesetaraan gender sebagai prasyarat dalam tercapainya pembangunan global.

Salah satu area kerja UN Women adalah pemberdayaan ekonomi bagi perempuan. UN Women 
percaya bahwa pemberdayaan ekonomi mendorong kesetaraan gender, penghapusan kemiskinan, 
dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Hal ini karena perempuan telah memberikan kontribusi 
besar terhadap perekonomian, baik dalam bisnis ataupun sebagai wirausaha dan karyawan.

Di sisi lain, norma budaya dan diskriminasi masih terus dialami oleh para perempuan wirausaha, 
khususnya yang memiliki usaha berskala mikro dan kecil. Perempuan wirausaha juga masih menemui 
hambatan dalam mengakses pinjaman modal, memperluas jaringan bisnis, dan mendapatkan 
pelatihan pengembangan keterampilan.

Proyek WeLearn merupakan inisiatif UN Women dalam mewujudkan akses dan kesempatan 
setara bagi para perempuan wirausaha. Kami percaya bahwa perempuan harus didukung untuk 
memperoleh pengembangan keterampilan yang sesuai dengan perkembangan pasar dan 
kebutuhan di dunia kerja yang terus berubah, agar perempuan dapat memaksimalkan potensi 
mereka sebagai seorang wirausaha.

Proyek WeLearn merupakan bagian dari program unggulan UN Women “Stimulating Equal 
Opportunities for Women Entrepreneurs”. Proyek ini bertujuan untuk mendukung para perempuan 
yang ingin memulai wirausaha, juga para perempuan wirausaha mikro yang ingin mengembangkan 
usahanya. Dalam fase pilot di Indonesia, UN Women menawarkan pembelajaran kewirausahaan 
online gratis yang dirancang secara menarik, serta dapat diakses dari mana saja dan kapan saja, 
untuk menyesuaikan kebutuhan belajar para perempuan yang seringkali memiliki waktu terbatas. 
Platform online WeLearn dapat diakses melalui welearn.unwomen.org.
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D E S K R I P S I  P R OY E K  W E L E A R N

TA R G E T  P R OY E K  W E L E A R N  D I  I N D O N E S I A  U N T U K  FA S E  P I LOT:

5.000 perempuan Indonesia yang ingin memulai usaha atau 
sudah memiliki usaha berskala mikro dengan pendapatan  
< Rp300 juta per tahun.

Di Indonesia, UN Women melaksanakan fase pilot WeLearn sejak Oktober 2019 dengan dukungan 
Sunlight dari Unilever. Dalam fase pilot ini, target proyek WeLearn adalah memberdayakan 5.000 
perempuan pengusaha mikro dan perempuan yang ingin memulai wirausaha, dengan memberikan 
pelatihan wirausaha sehingga mereka memiliki kesiapan lebih untuk menghadapi perubahan dalam 
dunia kerja dan perkembangan pasar.

Dalam pelaksanaan proyek WeLearn, UN Women telah berkolaborasi dengan berbagai mitra 
lokal, di antaranya UKM Indonesia.id, Kementerian Koperasi dan UKM, Suku Dinas Perindustrian, 
Perdagangan, Koperasi, dan UKM (PPIUKM) DKI Jakarta, Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Yogyakarta, serta Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI).
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Memahami hal yang perlu diperhatikan sebelum memulai 
usaha, mematangkan kembali konsep bisnis, dan mampu 
menyeleksi usaha yang potensial

Menjelaskan konsep pemasaran digital dengan benar, 
mulai dari menentukan media promosi digital, tujuan 
pembuatan konten, target dari konten, serta penulisan 
konten yang baik.

Menghitung target bisnis dengan lebih realistis

Menyusun proposal konsep usaha yang terdiri dari visi-misi usaha, 
sejarah produk, keunggulan produk dari produk lain sejenis, saluran 
distribusi, serta perencanaan target dan promosi.

Siapkah Saya Menjadi Seorang Pengusaha?

Pemasaran Digital

Memulai dan Mewujudkan Usaha

01

03

02

 Inspigo (Inspiration on the Go) adalah sebuah media berbentuk aplikasi yang menyediakan konten podcast inspiratif. 
Berbagai topik podcast untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan tersedia dalam aplikasi ini.

1

Modul Pelatihan WeLearn

Pada tahap awal, UN Women melalui WeLearn melakukan analisis kebutuhan (need assessment) 
untuk melakukan validasi atas tantangan yang sering dialami para perempuan wirausaha. Hasil 
analisis menunjukkan bahwa tantangan utama yang dihadapi yaitu keterbatasan kemampuan 
finansial, sumber daya manusia, dan infrastruktur.

Merespon kebutuhan tersebut, UN Women telah mengembangkan modul pembelajaran WeLearn 
yang dirancang khusus oleh perempuan wirausaha dan pakar industri, yang juga telah divalidasi 
melalui Focus Group Discussion dan tes kepada calon pengguna (user test). 

Per 31 Mei 2020, UN Women telah mengembangkan enam modul pembelajaran WeLearn serta 
enam podcast yang telah disesuaikan dengan hasil identifikasi dalam tahap analisis kebutuhan. 
Seluruh materi dapat diakses di situs welearn.unwomen.org, sementara keenam album podcast 
juga dapat didengarkan di aplikasi Inspigo1. Selain enam modul pembelajaran utama, UN Women 
juga telah mengadaptasi konten pembelajaran mengenai “Tips untuk Menarik Pelanggan” yang 
dikembangkan Sunlight dari Unilever selaku salah satu mitra WeLearn.

Enam Modul Pembelajaran Utama WeLearn
Diagram 1.
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05

Menjelaskan cara menentukan dan mengontrol kualitas 
produk dan tahapan proses produksi secara konsisten melalui 
pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta 
penataan ruang kerja yang rapi dan efisien melalui semboyan 
5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin).

Mengenalkan pentingnya legalitas, macam-macam legalitas 
yang dibutuhkan sesuai dengan bidang usaha, serta jenis-
jenis investasi untuk meningkatkan kapasitas usaha UMKM.

Memahami langkah-langkah pengurusan legalitas usaha, 
mencakup pendaftaran usaha, pilihan badan usaha, perizinan 
sertifikasi, dan skema perjanjian bisnis

Menjelaskan pentingnya pencatatan dan pembuatan jurnal 
keuangan sederhana, serta pemisahan keuangan bisnis dan pribadi.

Menghitung Harga Pokok Penjualan (HPP) sebagai langkah 
menentukan harga produk, serta menentukan proyeksi keuntungan 
untuk mencapai Break Even Point (BEP).

Operasional Usaha

Legalitas Usaha

Keuangan Usaha

04

06

D E S K R I P S I  P R OY E K  W E L E A R N
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UN Women telah mengembangkan berbagai metode untuk menyampaikan materi pembelajaran 
WeLearn, termasuk menggunakan situs welearn.unwomen.org untuk pembelajaran mandiri, webinar 
online menggunakan aplikasi Whatsapp dan Zoom, serta pelatihan dan pendampingan offline dalam 
kelas (dilakukan sebelum masa Pembatasan Sosial Berskala Besar COVID-19).

Mengingat hasil analisis kebutuhan masih membutuhkan pelatihan dan pendampingan yang bersifat 
langsung, proyek WeLearn kemudian menggabungkan materi ajar dari platform pembelajaran online 
dengan pelatihan tatap muka bersama target penerima manfaat.

UN Women menggandeng UKMIndonesia.id untuk menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan 
pendampingan tatap muka WeLearn di tiga kota, yaitu Jakarta (Jabodetabek), Malang, dan 
Yogyakarta selama periode waktu empat bulan, mulai dari Desember 2019 hingga April 2020. Dalam 
pelatihan offline ini, peserta diperkenalkan dengan platform online WeLearn sebagai sebuah sarana 
belajar berwirausaha. Semua materi yang diajarkan dalam pelatihan tersebut adalah materi ajar 
yang ada di platform WeLearn.

Aktivitas belajar tidak hanya berbentuk pelatihan satu arah saja, tetapi juga pendampingan dan 
konsultasi usaha dengan praktisi wirausaha yang menjadi pelatih sebaya. Aktivitas ini juga membantu 
UN Women untuk melihat langsung dampak dari materi yang diberikan melalui platform WeLearn, 
terhadap perkembangan usaha. Tidak hanya mendapatkan pengajaran dan inspirasi langsung 
dari ahlinya, aktivitas ini menjadi media untuk para perempuan wirausaha agar dapat melebarkan 
jaringan bisnis antar sesama pengusaha, serta saling berkolaborasi.

Pelatihan dan pendampingan offline WeLearn yang diadakan di masing-masing kota terdiri dari tiga 
tahap. Peserta dapat lolos ke tahap berikutnya apabila tugas dan pekerjaan rumah (PR) yang diberikan 
oleh WeLearn dikerjakan dengan serius dan mendapatkan nilai yang baik. Alasan di balik metode 
penyaringan bertahap ini adalah untuk menyeleksi peserta yang benar-benar memiliki keinginan 
untuk meningkatkan usahanya berdasarkan ilmu dan keterampilan yang mereka dapatkan dari 
pelatihan WeLearn. Dengan pelatihan dan pendampingan yang intensif serta selektif, diharapkan 
agar peserta terpilih siap untuk mengeskalasi (upscaling) usaha mereka.

Seperti yang dapat dilihat pada Diagram 2, alur pelatihan dan pendampingan offline WeLearn 
terdiri atas beberapa tahap seleksi. Pada tahap pelatihan awal, total peserta dari tiga kota adalah 
250 orang. Mereka kemudian melalui proses seleksi Training of Entrepreneurs (TOE) tahap 1, 2, dan 
3, hingga akhirnya terpilih 50 orang finalis yang telah melewati seluruh rangkaian pelatihan dan 
pendampingan usaha.

Metode Pelatihan WeLearn

Alur Pelatihan dan Pendampingan Offline WeLearn di Tiga Kota
Diagram 2.

S O S I A L I S A S I TA H A P  1 TA H A P  2 TA H A P  3

Perekrutan Peserta 
dan Trainer

250 orang

Materi: 
Kesiapan Memulai 

Usaha dan Rencana 
Usaha

250 orang

Materi: 
Pemasaran Digital
dan Operasional

Usaha

75 orang

Materi:
Mengelola Keuangan
Usaha dan Legalitas

Usaha

50 orang
Fi

na
lis

(Peserta
Terbaik)
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Dampak Perubahan Usaha Setelah Mengikuti Pelatihan WeLearn

UN Women secara reguler memonitor masukan (feedback) dari peserta pelatihan dan pendampingan 
WeLearn. Kemajuan peserta dalam mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dari pelatihan dan 
pendampingan juga dipantau melalui Business Check Up Survey, yang diisi oleh peserta sebelum 
dan sesudah mengikuti rangkaian kegiatan pelatihan.

Berdasarkan Business Check Up Survey yang diisi oleh 50 peserta sebelum dan setelah pelatihan, 
WeLearn terbukti berkontribusi positif dalam meningkatkan keterampilan wirausaha mereka 
sebagaimana terlihat dalam diagram di bawah ini:

Peningkatan Usaha Para Peserta Pelatihan WeLearn
(Sumber: Business Check Up Survey WeLearn)

Diagram 3.
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Secara umum, peserta mengalami peningkatan dalam berbagai aspek yang diajarkan dalam pelatihan 
WeLearn. Perubahan yang paling drastis terjadi pada indikator laporan keuangan sederhana, 
jaringan bisnis, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tertulis. Materi pembelajaran terkait 
ketiga aspek ini dirasakan sangat bermanfaat oleh peserta, dan langsung diaplikasikan oleh peserta 
setelah mengikuti pelatihan.

Beberapa sorotan pencapaian dari pelatihan dan pendampingan WeLearn yaitu:

98% peserta telah menguasai kemampuan dasar pengelolaan keuangan (termasuk
memiliki akun bank terpisah dan mampu membuat laporan keuangan sederhana),
meningkat sebesar 63% dibandingkan sebelum pelatihan
63% peserta mampu meningkatkan manajemen operasional mereka (termasuk
mengembangkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan menentukan kualitas standar
untuk bahan baku), meningkat sebesar 39% dibandingkan sebelum pelatihan
88% peserta telah berhasil memperoleh perizinan dan sertifikasi untuk usaha mereka
99% peserta telah dapat mengimplementasikan strategi pemasaran, termasuk
memaksimalkan strategi pemasaran digital

D E S K R I P S I  P R OY E K  W E L E A R N
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UN Women secara reguler memonitor masukan (feedback) dari peserta pelatihan dan pendampingan 
WeLearn. Kemajuan peserta dalam mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dari pelatihan dan 
pendampingan juga dipantau melalui Business Check Up Survey, yang diisi oleh peserta sebelum dan 
sesudah mengikuti rangkaian kegiatan pelatihan.

Berdasarkan Business Check Up Survey yang diisi oleh 50 peserta sebelum dan setelah pelatihan, 
WeLearn terbukti berkontribusi positif dalam meningkatkan keterampilan wirausaha mereka 
sebagaimana terlihat dalam diagram di bawah ini:

Sesuai ilustrasi pada diagram tersebut, peningkatan usaha yang paling signifikan terlihat pada
area manajemen keuangan dan operasional bisnis. Kedua area ini menjadi kunci bagi 
keberlangsungan dan perkembangan usaha UMKM, sehingga bisa naik kelas dari kelas mikro ke 
kecil, kecil ke menengah, dan pada akhirnya dari UMKM menjadi usaha yang lebih besar.

Di luar peningkatan bisnis, pelatihan WeLearn berhasil mendukung perempuan untuk lebih percaya 
diri, memiliki bekal pengetahuan, dan terampil dalam mencapai tujuan usaha mereka, sebagaimana 
terbukti dari hasil survei pre-test dan post-test online yang diisi oleh para peserta.

Peningkatan Usaha Peserta Pelatihan WeLearn Berdasarkan Area Rantai Pasokan
(Sumber: Business Check Up Survey WeLearn)

Diagram 4.
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Perwakilan peserta pelatihan dan pendampingan WeLearn membagikan testimoni mereka dalam 
mengikuti kegiatan WeLearn, serta bagaimana manfaat pelatihan dan pendampingan WeLearn 
dalam membantu usaha mereka.

"Pelatihan WeLearn membangun pola pikir saya 
sebagai seorang pengusaha, sehingga saya tidak 
hanya berpikir soal produksi, tapi juga rencana 
pengembangan bisnis. Setelah ikut pelatihan 
WeLearn, saya pun memberanikan diri menambah 
dua karyawan serta mendapatkan channel potensial 
untuk ekspor.”

“Ketika pandemi COVID-19 berimbas pada sepinya 
turis di kota Yogyakarta dan menurunnya penjualan 
bakpia, saya pun mengingat kembali pelatihan 
pemasaran digital yang pernah saya dapatkan di 
WeLearn. Saya mulai berjualan via media sosial 
dan e-commerce, sampai mencari kesempatan 
endorse gratis dari selebgram. Walau usaha 
belum sepenuhnya pulih, setidaknya saya dapat 
memanfaatkan teknologi untuk tetap berjualan.”

- Vidi A. Damayanti, pemilik Mamaibu ChickenWings, Jakarta.

- Shelly Ang, pemilik Salaku,Jakarta.

- Valeria Sri Nawanti, pemilik Bakpia Matur Nuwun 672.

“Walaupun di kala pandemi pendapatan berkurang, 
saya memastikan bahwa ada aliran uang yang tetap 
masuk. Untungnya sebelum pandemi, saya sudah 
mengikuti pelatihan WeLearn soal manajemen 
keuangan, jadi saya memiliki bekal untuk bertahan 
di situasi sekarang ini. Saya juga jadi mengerti 
cara penghitungan Harga Pokok Penjualan (HPP) 
dan Break Even Point (BEP) untuk menghitung 
keuntungan usaha.”
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Kisah
Inspiratif :

S E M B I L A N  P E S E R TA  T E R B A I K
P E L AT I H A N  D A N  P E N D A M P I N G A N  W E L E A R N

(Desember  2019 –  Apr i l  2020)
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Sofyani Mirah
B A N A N A N I A

"Memanfaatkan 
Pisang Untuk 
Meraih Hati 

Masyarakat"

Dunia bisnis bukan hal baru bagi perempuan 
inspiratif ini. Memiliki bakat dalam merancang 
pakaian, membuatnya pernah membuka 
bisnis di bidang fashion delapan tahun silam. 
Namun, ia merasa kurang mendapat tantangan 
dalam bisnis tersebut. Hingga akhirnya Sofyani 
memutuskan untuk berbisnis di bidang yang 
berbeda, kuliner.

Ia melihat ada pasar besar dalam bisnis camilan. 
Ini berpadu dengan kelihaiannya dalam melihat 
sumber daya alam di sekitar lingkungan, yaitu 
pisang. Sofyani akhirnya melakukan inovasi 
pada bahan baku pisang yang banyak dihasilkan 
oleh masyarakat sekitar, dan menciptakan varian 
rasa yang unik. Pisang rasa cokelat, keju, balado, 
madu, dan barbeque keluaran Bananania pun 
meraih hati masyarakat.

Semangatnya besar dan ia tidak ingin berhenti 
berinovasi. Sofyani menjadi peserta pelatihan 
dan pendampingan WeLearn yang diadakan di 
Yogyakarta. Ia mendapatkan ilmu manajemen 
stok dengan fungsi untuk menjaga dan mengatur 
persediaan barang yang dimiliki perusahaan, 
serta langsung bisa mengaplikasikannya 
dalam menciptakan menu baru. Bahan yang 

sempat dipikir tidak lagi berguna, ternyata 
bisa dimanfaatkan kembali. Pisang yang telah 
hancur dan dianggap tidak layak untuk dijadikan 
keripik, ternyata bisa dikombinasikan dengan 
granola. Tercipta lah granola honey dan granola 
cinnamon palm sugar yang memadukan gandum 
kaya serat dengan remah keripik pisang. Produk 
baru ini pun menjadi favorit para pelanggan 
Bananania.

Tidak hanya berhasil memanfaatkan bahan yang 
awalnya dianggap tidak berguna, pelatihan dan 
pendampingan WeLearn juga membuatnya 
mulai memahami pentingnya mencatat stok 
bahan baku dan penerapan standar kualitas 
produk. Bersama ilmu yang didapat dari 
WeLearn, Bananania berhasil mengubah Standar 
Operasional Prosedur (SOP) perusahaan menjadi 
lebih rinci, terutama SOP untuk produksi. 
Sofyani juga mulai mencatat detail semua SOP 
yang pernah ia buat. Dalam perjalanan, ia sadar 
bahwa hal ini sangat bermanfaat, terutama 
untuk menghindarkan Bananania dari kesalahan 
karyawan yang menyebabkan kegagalan 
produksi.
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WeLearn membantu membuka pola pikir 
Sofyani sebagai pemilik usaha. Ia pun mulai 
melakukan pemetaan perencanaan legalitas dan 
terus menata pengelolaan keuangan. Melalui 
pembelajaran yang diberikan oleh WeLearn, 
ia dapat memisahkan tabungan bisnis dengan 
tabungan pribadi, serta melakukan pencatatan 
keuangan secara lebih rinci. Target yang ia 
tetapkan juga lebih realistis, yang dihitung 
berdasarkan jumlah kapasitas produksi yang ia 
rencanakan. Perencanaan legalitas juga mulai 
dilakukan olehnya, dipadu dengan pembuatan 
skala prioritas agar bisnis dapat berkembang 
secara lebih pesat.

Meski Bananania baru berusia satu tahun, tapi 
keripik pisang ini telah menembus 20 toko besar 
di Yogyakarta. Untuk mencapai ini bukannya 
tanpa usaha, karena Bananania dituntut memiliki 
sertifikasi halal dan Hak Kekayaan Intelektual 
(HKI), sebagai syarat utama agar dapat masuk ke 
dalam toko-toko tersebut. Sofyani tidak mudah 
puas. Memiliki banyak reseller dan agen tidak 
membuatnya berhenti berusaha. Ia mengikuti 
pelatihan pemasaran digital yang diadakan 
oleh WeLearn, yang diakuinya telah menjadi 
titik balik dalam membenahi bisnis. Pelatihan 
tersebut membuatnya paham akan pentingnya 

sebuah perencanaan promosi atau penjualan 
di media sosial. Ia pun melakukan pemasaran 
melalui media digital. Sekarang Bananania 
telah memiliki media sosial dan website, sebagai 
media penjualan secara online.

Di masa pandemi, ilmu tersebut jadi sangat 
berguna. Ketika toko offline dipaksa tutup, 
Bananania terus bertahan melalui pemasaran 
online. Promosi yang ia lakukan di media 
sosial menuai hasil positif. Selain itu, dengan 
adanya ilmu dari pelatihan dan jejaring yang 
ia dapat sejak bergabung dengan WeLearn, 
Sofyani berharap dapat terus mengoptimalkan 
pemasaran Bananania di pasar modern.

CARIZA FOOD
NAMA PRODUK : BANANANIA
ALAMAT : YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Banananiayogya@gmail.com

08122731296

bananania_jogja

bananania keripik pisang

carizafood.com

@
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Vivi Herviany
Penyulap tempe, demikian julukan yang diterima 
Vivi dari para pelanggan Tempe Crispy Kahla. 
Penganan berbahan baku kedelai yang biasa 
jadi lauk peneman makan bagi kebanyakan 
orang Indonesia, di tangannya naik kelas 
menjadi keripik renyah dan lezat yang disukai 
banyak kalangan. Tak tanggung-tanggung, 
keripik tempe ini bahkan telah menembus 
pasar internasional dan merambah ke Australia. 
Selain mendorong kenaikan omzet penjualan 
Tempe Crispy Kahla, pencapaian ini sekaligus 
menjadikan produk camilan tempe tersebut 
sebagai salah satu duta untuk mengenalkan 
makanan asli Indonesia bagi masyarakat yang 
bermukim di luar negeri.

Usaha Tempe Crispy Kahla dirintis Vivi sejak 
2015. Kala itu Vivi yang berdomisili di daerah 
Sukabumi, Jawa Barat mengalami Pemutusan 
Hubungan Kerja (PHK) dari tempatnya bekerja. 
Meski kondisi sama juga banyak menimpa 
orang-orang di sekitarnya, ini tidak membuat 
Vivi berkecil hati dan putus asa. Ia lantas berpikir 
keras bagaimana cara agar tetap bisa
menggerakkan perekonomian keluarga 
sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi 
orang lain. Akhirnya usaha tempe krispi yang 

mengambil nama dari nama sang buah hati 
pun dimulai. Di bawah naungan CV Kahla 
Global Persada bentukannya, Vivi berkreasi 
menciptakan aneka produk berbahan dasar 
tempe mulai dari stik tempe bumbu rujak, tempe 
crispy sambel toel, tempe baby hot, hingga seblak 
tempe pedas. Varian rasa yang disediakan pun 
sangat beragam, mulai dari original, spicy hot, 
keju, ayam bawang, sapi panggang, jagung 
bakar, hingga balado.

Kegiatan pelatihan dan pendampingan 
WeLearn yang diikutinya membuat Vivi berani 
bermimpi lebih tinggi. Kali ini adalah untuk 
memperkenalkan produk kreasinya memasuki 
pasar Benua Biru, Eropa. Namun, untuk naik 
kelas tantangannya pun tidak sedikit. Banyak hal 
yang terlebih dahulu perlu dibenahinya, mulai 
dari perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP), 
perencanaan stok, pencatatan keuangan, tata 
letak tempat produksi, dan Standar Operasional 
Prosedur (SOP). Pencerahan tersebut ia dapatkan 
selama mengikuti pelatihan dan pendampingan 
WeLearn.

Tempat produksi berstandar Badan Pengawasan 
Obat dan Makanan (BPOM) adalah hal pertama 

T E M P E  C R I S PY  K A H L A

"Tempe,
dari Indonesia 

ke Dunia!"
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yang harus Vivi realisasikan untuk merambah 
pasar Eropa. Beberapa SOP dan tata letak 
produksi harus diubah. Melalui pelatihan 
WeLearn, pentingnya pembuatan SOP secara 
rinci dari tahap per tahapnya diajarkan secara 
mendalam. Ilmu ini kemudian langsung 
diaplikasi Vivi untuk membenahi usaha, begitu 
pula ilmu tentang tata letak produksi yang 
efisien guna menghemat waktu produksi. 
Pencatatan stok Tempe Crispy Kahla yang 
sebelumnya tidak digarap secara serius pun 
langsung dibenahi, agar produknya bisa sesuai 
dengan standar BPOM.

Dari pelatihan WeLearn pula pemahaman 
Vivi tentang Harga Pokok Penjualan (HPP), 
total biaya yang dikeluarkan secara langsung 
untuk memperoleh barang atau jasa yang 
dijual, makin berkembang. Ia baru menyadari 
ternyata banyak pengeluaran yang sebelumnya 
sempat terabaikan harusnya disertakan 
dalam perhitungan rincian HPP. Sejak saat itu, 
pencatatan keuangan Tempe Crispy Kahla pun 
digarap secara lebih detail.

Walaupun situasi pandemi COVID-19 membuat 
mimpi Vivi untuk mewujudkan rencana ekspor 
Tempe Crispy Kahla ke Eropa harus tertunda, 

ia optimis bahwa tidak ada usaha yang sia-
sia. Saat ini Vivi memfokuskan usahanya untuk 
memperbanyak jumlah agen dan reseller Tempe  
Crispy Kahla. Untuk sementara waktu, ia juga 
akan berfokus untuk memperluas jangkauan 
pasar di Indonesia dulu. Sementara mimpi 
untuk merambah pasar internasional, akan 
kembali dijalankan ketika situasi lebih kondusif. 
Dengan semakin berkembangnya usaha Tempe 
Crispy Kahla, Vivi berharap dapat semakin 
banyak menciptakan lapangan kerja baru bagi 
lingkungan sekitar.

CV KAHLA GLOBAL PERSADA

NAMA PRODUK : TEMPE CRISPY KAHLA
ALAMAT : SUKABUMI, JAWA BARAT

kahlaglobalp@gmail.com

0822 1089 7804

@keripiktempekahla

Kahla Tempe Crispy Chips

@
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Valeria Sri Nawanti
B A K P I A  M AT U R  N U W U N  672

"Sajian Bakpia 
Berkualitas dari 

Kota Pelajar"

Bisnis bukanlah dunia baru bagi Valeria dan sang 
suami. Sebelum mengawali usaha di bidang 
kuliner, ia pernah merintis usaha jual beli ponsel 
dan ayam potong. Sayangnya, kedua usaha ini
gagal. 

Tinggal di Kota Pelajar, yang juga menjadi 
destinasi wisata terbesar kedua di Indonesia, 
memberinya inspirasi untuk membuka usaha 
baru, bakpia. Di tahun 2011, Bakpia Matur 
Nuwun 672 resmi didirikan oleh Valeria dan 
suami. Pasangan ini beranggapan bahwa bakpia 
sebagai oleh-oleh khas Yogyakarta bisa menjadi 
peluang bisnis baru yang menjanjikan. Meski 
usaha ini memiliki banyak pesaing, tapi Bakpia 
Matur Nuwun 672 menjanjikan rasa unik yang 
diperoleh dari proses pembuatan dengan bahan 
baku berkualitas. Ia pun menyajikan tujuh 
varian rasa, kacang hijau, kumbu hitam, pandan, 
cokelat, keju, kopi, dan durian.

Saat pertama kali merintis usaha, Valeria 
sebetulnya masih menjadi karyawan di sebuah 
yayasan kemanusiaan. Namun ketika usaha 
yang dirintisnya semakin berkembang, di tahun 
2019 ia memutuskan mengundurkan diri dan 
berfokus untuk menjalankan usaha bakpia 

bersama sang suami. Pasangan suami istri ini 
saling bahu membahu dalam mengurus bisnis, 
dari proses produksi hingga pemasaran online 
dan offline mereka lakukan berdua. Untuk 
kelancaran bisnis, mereka pun mempekerjakan 
dua orang tenaga penjualan dan tiga orang 
tenaga harian untuk membantu proses produksi.

"Jangan pernah menyerah" adalah prinsip 
hidupnya. Ada banyak fase jatuh bangun yang 
telah dialami olehnya saat berbisnis, tapi prinsip 
tersebut membuatnya terus bangkit sehingga 
mampu mengembangkan usaha bakpia ini. 
Baginya masalah bisnis akan selalu ada, salah 
satu yang sering dihadapi olehnya adalah 
tingginya tingkat keluar-masuk karyawan. 
Banyak karyawan yang mengundurkan diri 
tanpa memberikan notifikasi jauh-jauh hari, 
sehingga menyulitkan usahanya di kala 
permintaan produksi sedang tinggi. Di luar itu, 
ia juga seringkali menghadapi masalah terkait 
kapasitas produksi, penjualan melalui platform 
digital, dan pengaturan manajemen keuangan.

Untuk mengatasi semua masalah itu, ia pun 
bergabung dengan program pelatihan bisnis 
yang diadakan oleh WeLearn. Berbekal ilmu yang 
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didapat, sekarang ia menerapkan kesepakatan
hitam di atas putih yang tertulis di atas kontrak 
dengan tiap karyawan. Selain itu, Valeria juga 
mulai mengembangkan Standar Operasional 
Prosedur (SOP) untuk proses produksi bakpia. 
Ini membuatnya dapat meningkatkan 50% 
kapasitas produksi, sehingga penjualan Bakpia 
Matur Nuwun 672 pun turut meningkat.

Ilmu lain yang juga tak kalah berharganya adalah 
pelatihan digital. Selain membantunya dalam 
merapikan katalog penjualan di marketplace, 
pembelajaran ini juga membuatnya dapat 
menciptakan konten media sosial yang efektif. 
Ia pun sadar bahwa konten media sosial 
harus diunggah secara rutin, agar pelanggan 
bisa mendapatkan update secara berkala. Ini 
ditambah dengan pemahaman menyeluruh 
akan cara perhitungan Harga Pokok Penjualan 
(HPP) atau total biaya yang dikeluarkan secara 
langsung untuk memperoleh barang atau jasa 
yang dijual, sehingga omzet Bakpia Matur 
Nuwun 672 mengalami peningkatan pesat dan 
terus naik setiap bulannya.

Tak diduga pandemi datang, dan penjualan 
bakpia turun drastis karena pasar utamanya 
adalah wisatawan. Ia tak putus asa, dan 

memfokuskan penjualan secara online melalui 
media sosial. Valeria juga menyusun daftar 
menu menarik dengan harga terjangkau dan 
aktif menawarkan pada pelanggan secara 
online. Semua program yang bisa membantu 
pemasaran produk ia monitor, termasuk 
mencari tahu tentang endorsement gratis yang 
banyak diberikan oleh selebriti bagi Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) lokal. 
Dengan ini ia berharap agar bisnis yang dirintis 
sejak sembilan tahun silam terus bertahan, agar 
ia dapat semakin banyak membantu lingkungan 
sekitar.

BAKPIA MATUR NUWUN
NAMA PRODUK : BAKPIA MATUR NUWUN 672
ALAMAT : YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

bmaturnuwun@gmail.com

0812 3086 6027

@bakpiamaturnuwun672

Bakpia 672 - Matur Nuwun

@
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Cinterina Ofi Inka Lestari
B AWA N G  G O R E N G  M B O K  J A B R I K

"Kreatif 
Mengolah 

Bawang Goreng 
Sebagai Ide 

Usaha"

Letusan Gunung Kelud pada tahun 2014 silam 
memberikan dampak ekonomi besar pada 
masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Cinterina 
dan keluarga merupakan salah satu orang yang
terkena dampak bencana alam tersebut. Saat itu, 
kebun bawang miliknya nyaris hancur terkena 
letusan gunung berapi. Untungnya, beberapa 
bawang masih selamat untuk kemudian menjadi
cikal bakal Bawang Goreng Mbok Jabrik.

Ketika letusan terjadi dan hanya menyisakan 
sedikit hasil kebun, ia pun mencoba untuk 
mengolah bawang tersebut dengan cara 
digoreng. Tidak langsung sukses, karena 
butuh beberapa kali proses memasak untuk 
menemukan resep unik yang membuat bawang 
goreng buatannya akhirnya banyak dikenal oleh 
masyarakat luas.

Ia memanfaatkan bawang merah yang 
merupakan hasil bumi setempat, sebagai bahan 
baku utama. Di tangan Cinterina, bawang 
merah bisa menjadi padanan lezat bagi setiap 
makanan. Penambahan bumbu yang diracik 
secara khusus juga mampu memberikan cita 
rasa khas. Inovasi yang dilakukan oleh Cinterina 
telah meningkatkan level bawang goreng, tidak 

hanya sebagai pelengkap masakan tapi juga 
bisa menjadi camilan kekinian dengan berbagai 
varian rasa. Dari mulai bawang goreng rasa 
ayam, barbeque, teri pedas, balado, ikan asin, 
hingga daun jeruk disajikan olehnya.

Namun, masalah akan selalu ada. Sebagai 
seorang pengusaha Cinterina banyak menemui
kendala saat menjalankan usaha, tapi ia memiliki 
prinsip bahwa seberat apapun hambatan yang 
dihadapi, pasti akan dilancarkan selama kita 
mau berusaha. Untuk itu ia merasa harus banyak
belajar agar dapat terus mengembangkan 
usahanya. Salah satunya adalah dengan 
mengikuti pelatihan dan pendampingan 
WeLearn yang diadakan oleh UN Women. Apalagi 
selama menjalankan bisnis, ia merasa kesulitan 
untuk memisahkan keuangan pribadi dengan 
bisnis. Sekarang, setelah mengikuti pelatihan 
WeLearn, ia mulai memiliki kemampuan untuk 
memisahkan keuangan pribadi dengan bisnis. 
Penerapan ilmu pembukuan yang dipelajarinya
selama bergabung dengan WeLearn, menurut 
Cinterina sangat praktis dan sesuai bagi 
kebutuhan usahanya.
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Program pendampingan WeLearn juga 
membuka banyak peluang kemitraan bagi 
Bawang Goreng Mbok Jabrik. Ia pun mulai 
belajar untuk melakukan pemetaan bisnis, 
mencari tahu target pasar yang tepat, serta cara 
melakukan promosi produk yang efisien. Semua 
pembelajaran yang didapat memudahkan 
Cinterina untuk membuat perencanaan bisnis, 
agar nantinya bisa membuka semakin banyak 
peluang kemitraan. Cinterina juga belajar untuk 
mendetailkan Standar Operasional Prosedur 
(SOP) perusahaan. Ini memudahkan proses 
produksi Bawang Goreng Mbok Jabrik serta 
meningkatkan efisiensi waktu produksi.

Tidak bisa dipungkiri bahwa pandemi 
membuat omzet penjualan menurun drastis, 
terutama untuk penjualan offline. Cinterina 
pun memutuskan untuk belajar berjualan 
di marketplace. Dengan ilmu yang ia dapat 
saat pelatihan dan pendampingan WeLearn, 
ia belajar membuat konten yang mampu 
merepresentasikan produk secara baik, serta 
membuat katalog penjualan secara detail.

Cinterina pun berharap melalui bisnis yang 
dibina olehnya, ia dapat membantu memajukan 
sektor pertanian. Agar nantinya hasil budi daya 

bawang merah yang dibina oleh masyarakat 
setempat dapat dimanfaatkan kembali oleh 
Bawang Goreng Mbok Jabrik, sehingga ia 
pun dapat semakin banyak memberdayakan 
masyarakat di lingkungan sekitar.

BAWANG GORENG MBOK JABRIK

NAMA PRODUK : BAWANG GORENG MBOK JABRIK
ALAMAT : KEDIRI, JAWA TIMUR

Oficinterina@gmail.com

0822 3277 2718

@Bawanggorengmbokjabrik

@
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Diani Irdayolita Kusumaningtyas
M O D U S T  A R T  & C R A F T

"Menciptakan 
Kerajinan 
Berbahan 

Limbah Kayu"

Tuntutan untuk menjadi tulang punggung 
keluarga membuat ibu satu anak ini mencoba
peruntungan di dunia bisnis. Di tahun 2013 
ia mulai merintis Modust Art & Craft, dengan 
produksi awal hiasan yang dapat dimodifikasi 
sesuai permintaan pelanggan, menggunakan 
bahan baku utama limbah kayu. Hiasan ini pun 
memiliki banyak pelanggan yang memesan 
khusus sebagai hadiah pernikahan, ulang tahun, 
hingga kelulusan. Sesuai namanya yang diambil 
dari kata modus, Diani ingin agar produk ini bisa 
menjadi penyampai pesan manis antara sang 
pemberi dan penerima.

Dengan berjalannya waktu bisnis pun 
berkembang, dan perlahan Diani mulai 
menjajaki lini bisnis baru. Kecintaan terhadap 
budaya Indonesia mengerakkan hatinya untuk 
membuat mainan anak bernuansa budaya 
dan adat istiadat Indonesia. Apalagi saat 
melihat bagaimana tradisi lokal sudah mulai 
terlupakan oleh anak-anak, yang membuatnya 
ingin kembali membangun kecintaan terhadap 
budaya Indonesia dengan memanfaatkan 
media mainan. Modust Art & Craft pun semakin 
berkembang dengan memproduksi mainan 

anak berbahan dasar limbah kayu. Kualitas 
juga diperhatikan secara lebih detail, untuk 
itu ia memakai cat pelapis yang bersertifikat 
foodgrade dan ramah lingkungan.

Tak lelah Diani memberi saran agar jangan pernah 
menyerah. "Tuhan senantiasa akan membuka 
jalan bagi mereka yang pantang menyerah," 
tuturnya. Prinsip ini juga diterapkannya dalam 
kehidupan sehari-hari. Ia pantang menyerah dan 
terus belajar agar usahanya dapat berkembang
menjadi lebih baik lagi.

Ketika di akhir tahun 2019 Diani mendapat 
kesempatan untuk bergabung dengan program
pelatihan dan pendampingan WeLearn yang 
diadakan oleh UN Women, ia pun banyak belajar
untuk mengelola usaha secara lebih baik lagi. 
Berbekal ilmu yang didapat saat pelatihan, 
ia mulai menentukan visi usaha, target 
perusahaan, hingga mencari tahu cara terbaik 
untuk mengelola usaha tersebut. Diani juga 
mulai bekerjasama dengan berbagai vendor, 
serta memikirkan cara membuat perencanaan 
pemasaran secara lebih mendalam, terutama 
untuk pemasaran yang dilakukan secara online. 
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Konten di media sosial juga mulai dibenahi, 
begitu pula dengan konsep dan tujuan 
pemasaran.

Banyak perkembangan positif yang ia alami saat 
menerima pelatihan WeLearn. Jika dulu ia sering 
mengalami gagal produksi karena sumber daya 
manusia yang kurang kompeten, sekarang hal 
tersebut bisa berkurang secara drastis. Melalui 
Standar Operasional Prosedur (SOP) serta 
standar pemilihan bahan baku yang ia terapkan 
secara tertulis, proses produksi berjalan secara
lebih lancar hingga kegagalan produksi dapat 
diminimalisir. 

Usaha tidak membohongi hasil. Setelah 
mengikuti program pelatihan dan 
pendampingan WeLearn, omzet Modust Art & 
Craft meningkat secara pesat, mencapai dua 
hingga tiga kali lipat dari hasil sebelumnya. 
Sayangnya selama pandemi, penjualan mainan 
anak-anak menurun karena banyak yang 
beranggapan bahwa mainan anak hanyalah 
kebutuhan tersier. Ini tidak membuat kecintaan 
Diani terhadap barang kerajinan menjadi 
berkurang. Ia tetap aktif membuat mainan anak 
serta melakukan diversifikasi usaha dengan 
menciptakan bingkisan Lebaran.

Pandemi juga menuntut Diani untuk berpikir 
kreatif, maka terciptalah Do It Yourself (DIY) kit 
yang berfungsi untuk mengusir kebosanan 
bersama keluarga di rumah.

Diani juga tetap konsisten membuat beragam 
produk kerajinan serta mulai memproduksi 
furnitur kamar anak ramah lingkungan, yang 
saat ini sedang dalam proses pembuatan izin 
Standar Nasional Indonesia (SNI). Setelah 
pandemi berlalu, ia berharap agar proses 
produksi yang memanfaatkan limbah kayu 
ini dapat berdampak positif bagi lingkungan, 
mengurangi sampah, serta memberikan banyak 
manfaat pada masyarakat luas.

MODUST ART & CRAFT

NAMA PRODUK : MODUST ART & CRAFT
ALAMAT : SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Modust16@gmail.com

0877 1912 9300

@modustartncraft

@
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Vidi Astuti Damayanti
M A M A I B U  C H I C K E N  W I N G S  & S AU C E

"Hobi Memasak 
Yang Membuka 
Peluang Usaha 

Baru"

Sebelum memutuskan untuk menjadi seorang 
perempuan wirausaha, Vidi sudah banyak makan
asam garam kehidupan. Lulusan sekolah tinggi 
pariwisata di Bandung ini telah menjajal berbagai 
bidang pekerjaan, mulai dari katering, wedding 
planner, konsultan bisnis, perencana keuangan, 
sampai menjadi marketing communications di 
sebuah perusahaan edutainment (education 
and entertainment). Berbekal keahlian memasak 
yang didapat di bangku kuliah dan didukung 
oleh beragam pengalaman kerjanya, akhirnya 
di tahun 2017 Vidi memutuskan untuk merintis 
usaha sendiri dengan mendirikan Mamalbu 
Chicken Wings & Sauce.

Tidak tanggung-tanggung, sebelum mulai 
meluncurkan produknya, Vidi bereksperimen 
dengan mengkreasikan 26 macam bumbu 
rempah sebagai saus khas untuk mengolah 
ayam. Sambutan sangat positif diterima dari 
para kolega pada saus kreasinya. Ini yang 
kemudian memantapkan Vidi untuk menjalani 
bisnis ayam sausnya. Keputusan yang tepat 
karena bisnis tersebut menjadikannya sebagai 
perempuan wirausaha dengan omzet rata-rata 
dua digit per bulan.

Jalan Vidi untuk mengembangkan usahanya 
makin terbuka setelah mengikuti pelatihan dan
pendampingan WeLearn. Motivasi  
sebagai pemilik usaha yang dibangun di 
WeLearn membuat Vidi yakin untuk mulai 
mempekerjakan karyawan. Selain berpartisipasi 
dalam prinsip-prinsip kewirausahaan sosial 
(social enterpreneurship), karyawan juga akan 
membantunya mengembangkan usaha dan 
menaikkan kapasitas produksi untuk perolehan 
omzet yang lebih maksimal. Di tahap awal 
Vidi memulai dengan menambah dua orang 
karyawan ibu rumah tangga dari keluarga 
pra-sejahtera di wilayahnya. Keberadaan 
mereka sangat membantu dan menjadi solusi 
pengelolaan stok bahan baku agar menjadi 
lebih rapi.

Hal lain yang juga dipelajari Vidi di pelatihan 
WeLearn adalah bagaimana cara mengelola 
bisnis secara serius, mulai dari menentukan 
target pasar, perencanaan penjualan dan 
promosi, sampai mengatur pengelolaan 
keuangan. Pencatatan keuangan pun dilakukan 
secara lebih rinci, dengan memisahkan 
keuangan perusahaan dengan pribadi. Ilmu 
yang secara bertahap diaplikasikan di Mamalbu 
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Chicken Wings & Sauce ini mampu mendongkrak 
omzet perusahaan menjadi 25-30% per bulan, 
kenaikan yang bisa dibilang fantastis.

WeLearn tidak hanya membekali Vidi dengan 
ilmu-ilmu baru, tapi juga menempanya untuk 
disiplin dalam menerapkan materi pembelajaran. 
Pelatihan dan pendampingan WeLearn dirasa 
Vidi sangat membantu membangun mentalnya 
sebagai perempuan wirausaha. Ia tidak hanya 
berpikir soal produksi, tapi juga rencana 
pengembangan bisnis di masa depan.

Peluang dan jaringan bisnis yang terjalin lebih 
luas di WeLearn juga membuat Mamalbu 
Chicken Wings & Sauce berhasil mendapat 
investor untuk melakukan ekspor di 2020. Meski 
proyek besar ini harus tertunda karena pandemi 
COVID-19, Vidi tetap optimis dapat membawa 
resep makanannya menjadi favorit tak hanya di 
Indonesia, tapi juga di mancanegara.

Saat ini MamaIbu Chicken Wings & Sauce 
sudah memiliki beberapa varian rasa; signature 
sauce Mamalbu, grilled signature sauce, garlic 
parmesan, crispy signature sauce, grilled/crispy
signature sauce, dan MamaIbu Chicken Wings 
with parmesan. Ke depannya, Vidi ingin membuat 

inovasi lebih banyak rasa dan mengembangkan 
pasar penjualan produknya.

Vidi juga berharap seiring dengan makin 
berkembangnya Mamalbu Chicken Wings 
& Sauce, citacitanya untuk menjadi social 
entrepreneur bisa terlaksana. Menyerap lebih 
banyak pekerja khususnya ibu-ibu rumah tangga 
di sekitar wilayahnya karena Vidi yakin ketika 
seorang perempuan berdaya, ia akan membawa 
dampak positif bagi masyarakat di sekitarnya.

MAMAIBU CHICKEN WINGS & SAUCE

NAMA PRODUK : MAMAIBU CHICKEN WINGS & SAUCE
ALAMAT : JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA

mamaibu.chickenwings@gmail.com

0822 2797 0202 / 0857 1926 0392

@mamaibu.chickenwings

mamaIbu Chicken Wings

@
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Natali
KO E K I S  K E R E N

"Keajaiban 
Keju dan 

Gula Aren"

Pernah mengalami Pemutusan Hubungan 
Kerja (PHK) tak lantas membuat Natali patah 
semangat. Kejadian tersebut justru menjadi titik 
balik bagi perempuan muda ini untuk memulai
takdir sebagai perempuan wirausaha. Uang 
pesangon yang diterimanya ia putar dan 
manfaatkan sebagai modal usaha.

Berbekal ilmu yang dimilikinya dari kelas kursus 
memasak serta pengalaman kerap membantu 
sang ibu yang ahli membuat roti, Natali 
kemudian memberanikan diri untuk memilih 
bisnis kuliner sebagai solusi mendapatkan 
sumber penghasilan baru. Awalnya di tahun 
2015, Natali mencoba peruntungan berjualan 
kue kering lebaran. Tak disangka-sangka 
kreasinya mendapatkan respon sangat positif. 
Keuntungan dari penjualan kue musiman inilah 
yang lalu digunakan Natali untuk membuat 
bisnis bakery. Mengusung nama Rollie Bakery 
and Cookies, Natali menyulap rumahnya 
menjadi tempat produksi dan mulai menjajakan 
roti dan kuenya.

Untuk menambah ilmu dan jejaring, Natali 
bergabung dengan berbagai komunitas 
bisnis, salah satunya komunitas kuliner Bogor. 

Memanfaatkan informasi dari komunitas ini, ia 
berkesempatan untuk mengikuti seleksi produk 
yang diadakan oleh salah satu perusahaan 
waralaba besar nasional. Bukan hal yang mudah 
mengingat produk Rollie Bakery and Cookies 
miliknya adalah jenis roti dan kue yang tidak 
tahan lama. Pengalaman dan ilmu yang didapat 
selama proses seleksi itu memberi suntikan 
semangat baru bagi Natali dalam berkreasi.

Pada tahun 2018, ia berinovasi menciptakan 
produk yang kemudian dinamakan Koekis Keren.
Tidak sekali dua kali Natali bereksperimen 
dalam menciptakan resep kreasi yang menjadi 
ciri khasnya ini. Setelah berkali-kali mencoba, 
Natali akhirnya merasa sangat puas dengan 
paduan rasa keju dan gula aren pada kreasinya. 
Kata Keren sendiri merupakan singkatan dari 
keju dan aren, bahan utama kue ciptaannya.

Natali melakukan riset pasar sebelum 
meluncurkan Koekis Keren. Hasilnya membuat 
makin percaya diri untuk segera memasarkan 
produknya. Ada dua varian rasa yang ditawarkan 
produk ini, yaitu original palm cheese dan choco 
palm cheese. Kini produk Koekis Keren telah 
turut meramaikan pasar lokal dan internasional 
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dengan penjualan rata-rata seribu bungkus per 
hari.

“Jangan pernah menyerah karena selalu ada 
jalan bagi mereka yang mau berusaha,” begitulah
moto yang selalu dipegangnya sebagai seorang 
wirausaha.

Berpegang pada moto tersebut pula ia rela 
menempuh jarak Bogor-Jakarta untuk mengikuti
pelatihan dan pendampingan WeLearn. Tak 
sia-sia, begitu banyak ilmu yang didapat untuk 
kemudian diaplikasikan guna memajukan 
bisnisnya. Setelah bergabung dengan pelatihan
WeLearn, ilmu pengelolaan keuangan Natali 
sangat terdongkrak. Ia belajar bagaimana cara 
menghitung Harga Pokok Penjualan/HPP (total 
biaya yang dikeluarkan secara langsung untuk 
memperoleh barang atau jasa yang dijual), 
dengan benar. Harga Koekis Keren pun berubah
setelah beberapa rincian transaksi masuk 
dalam perhitungan. Perhitungan HPP yang 
benar membuat Natali bisa mulai memberikan 
diskon serta menentukan skema harga yang 
cocok untuk mitra. Pencatatan keuangan Koekis 
Keren pun diperbaiki. Dengan rincian yang lebih 
jelas, Natali dapat mengetahui berapa besar 
keuntungan bersih yang ia dapatkan.

WeLearn juga mengajarkan pentingnya 
melakukan pencatatan stok. Fungsinya 
sebagai antisipasi ketika permintaan tiba-
tiba bertambah. Natali pun mulai membenahi 
promosi digitalnya. Konten dibuat lebih 
konsisten dan memiliki tujuan. Inovasi promosi 
bentuk ini terbukti sangat efektif diterapkan, 
terutama di masa pandemi COVID-19 saat 
pembatasan sosial mulai diterapkan.

Bagi Natali, WeLearn bukan sekadar wadah 
menambah ilmu, di sini ia juga menjalin banyak 
relasi yang potensial untuk membuka peluang 
rezekinya yang lain. Berbekal aneka pengalaman 
dan ilmu yang didapatkan, Natali berharap 
kapasitas produksi dan penjualan Koekis Keren 
bisa maksimal dan meningkat sehingga dapat 
menyerap lebih banyak tenaga kerja.

ROLLIE BAKERY AND COOKIES

NAMA PRODUK : KOEKIS KEREN
ALAMAT : BOGOR, JAWA BARAT

koekiskeren.rollie@gmail.com

0818 0678 2394

@rolliebakery

@
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Nadhifa Putri Delila
E N D E  B E AU T YC A R E

"Merawat Kulit 
Wajah Tanpa 
Harus Keluar 

Rumah"

Nadhifa percaya bahwa kesuksesan adalah hal 
yang harus diraih, bukan didapatkan. Berpegang
pada moto hidup itu, perempuan asli Malang 
ini mulai mengejar mimpinya. Selepas lulus dari 
Sekolah Menengah Atas, Nadhifa yang memiliki 
ketertarikan di bidang perawatan kecantikan 
mengikuti kursus kecantikan dan memperdalam 
ilmu dengan mengambil kelas bisnis. Ilmu dan 
keahlian tersebut ia yakini akan membantu 
memuluskan jalannya menggapai cita-cita 
sebagai terapis kecantikan profesional.

Sejak tahun 2019 perempuan hebat ini 
kemudian mulai merintis bisnis perawatan 
kecantikan impiannya dengan mendirikan Ende 
Beautycare. Nadhifa memilih memposisikan 
layanan kecantikannya untuk memberikan jasa 
pelayanan ke rumah pelanggan atau homecare. 
Targetnya adalah para perempuan yang memiliki 
aktivitas padat sehingga merasa terlalu sayang 
untuk menghabiskan waktu luang mereka 
mengantre di salon atau pusat kecantikan. Selain 
itu banyak perempuan juga merasa lebih aman 
dan nyaman untuk mendapatkan perawatan 
kecantikan mereka di rumah sendiri.

Tinggal membuat janji, pelanggan dapat 
menikmati perawatan berkualitas di mana pun 
dan kapan saja, karena terapis Ende Beautycare 
yang akan menghampiri. Jasa perawatan 
kecantikan yang ditawarkan berfokus pada 
perawatan wajah berupa facial untuk aneka 
kebutuhan seperti menghilangkan jerawat, 
perawatan dengan bahan organik, serta detoks. 
Produk-produk yang digunakan juga dipastikan 
aman dan berkualitas karena terbuat dari bahan-
bahan organik.

Mengikuti pelatihan dan pendampingan 
wirausaha dari WeLearn, Nadhifa yang tak 
pernah berhenti belajar ini mendapatkan banyak 
perspektif bisnis baru. Ia makin menyadari 
pentingnya melakukan pengelolaan keuangan 
dan pencatatan yang baik. Pengelolaan bisnis 
Ende Beautycare juga semakin profesional 
setelah Nadhifa mulai memisahkan keuangan 
pribadi dan usahanya. Setelah mengikuti proyek 
WeLearn, ia pun makin mahir menghitung Harga 
Pokok Penjualan (HPP) atau total biaya yang 
dikeluarkan secara langsung untuk memperoleh 
barang atau jasa yang dijual, sehingga dapat 
langsung berimbas pada kenaikan omzet Ende 
Beautycare sebesar 10% persen setiap bulannya.
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Tidak sekadar menjalankan usaha, Nadhifa 
diajarkan untuk mulai memikirkan rencana bisnis 
untuk perkembangan Ende Beautycare ke depan. 
Ia pun belajar mengidentifikasi keunggulan jasa 
yang ditawarkannya, menentukan target pasar, 
serta mulai membuat perencanaan promosi. 
Hasilnya sangat bermanfaat untuk dapat 
mencari tahu proyeksi keuntungan bisnis dan 
rencana apa yang harus diterapkan selanjutnya. 
Target bisnis juga bisa dibuat lebih realistis.

Siapa yang pernah menyangka kalau pandemi 
COVID-19 akan terjadi. Hampir semua sektor 
ikut terpukul sebagai imbasnya. Begitu pun 
yang terjadi di Ende Beautycare. Bisnis terpaksa 
terhenti. Pelayanan kecantikan ke rumah-rumah 
menjadi terlalu beresiko karena melibatkan 
kontak fisik. Untungnya ilmu perencanaan 
bisnis Nadhifa telah lebih berkembang setelah 
digodok selama di WeLearn. Memilih untuk 
tidak menyerah, ia mulai memetakan produknya 
dan memikirkan solusi apa yang bisa membuat 
usahanya tidak gulung tikar. Inovasi dibutuhkan 
untuk menyikapi situasi yang serba sempit ini.

Nadhifa lantas membuat produk perawatan 
kecantikan yang dapat digunakan sendiri oleh 
para pelanggannya di rumah. Keterbatasan 

justru berubah menjadi sebuah peluang di 
tangan perempuan kreatif ini. Harapannya ke 
depan, setelah pandemi berlalu dan situasi 
kembali normal, Ende Beautycare bisa memiliki 
lebih banyak terapis untuk memberikan layanan 
kecantikan bagi para pelanggannya. Layanan 
praktek di tempat sendiri menjadi target 
berikutnya. Nadhifa bersama Ende Beautycare-
nya berharap bisa terus melakukan inovasi agar 
selalu bisa memenuhi kebutuhan konsumen 
dan mengikuti perkembangan zaman.

ENDE BEAUTYCARE

NAMA PRODUK : ENDE BEAUTYCARE
ALAMAT : MALANG, JAWA TIMUR

nadhifa.delila@gmail.com

0813 3120 6021

@endebeautycare_

@
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Nabella Zya Arofa
G O O D S H O E S  L E AT H E R  S H O E S

"Tumbuh 
Bersama Usaha 

Alas Kaki"

Tidak pernah terbayangkan oleh Nabella kalau ia 
akan menjadi perempuan wirausaha. Dibesarkan 
di tengah keluarga petani di daerah pedesaan 
Malang, keseharian ibu satu orang anak ini 
disibukkan dengan aktivitas mengurus keluarga 
kecilnya. Hingga suatu hari ia bertemu dengan 
Hariyadi ketika berencana membuat sepatu 
kulit. Hariyadi merupakan pengrajin sepatu kulit 
yang direkomendasikan salah seorang teman 
Nabella yang merasa puas setelah pria tersebut
memperbaiki sepatunya.

Ketika bertemu dengan Nabella, Hariyadi 
baru dirumahkan oleh pabrik tempat beliau 
bekerja yang tentunya berdampak pada kondisi 
keuangan keluarganya. Berawal dari keinginan 
untuk sekadar membantu, Nabella kemudian 
terpikir untuk membuat bisnis sepatu kulit 
bersama. Sejak tahun 2018, usaha Goodshoes 
Leather Shoes, merek yang disepakati untuk 
produk sepatu kulit kolaborasi mereka pun 
dimulai. Nabella berperan sebagai penyedia 
peralatan produksi, sementara Hariyadi 
membuat sepatu sesuai pesanan konsumen

Tetangga dan teman dekat menjadi konsumen 
awal mereka, pelan tapi pasti konsumen 

Goodshoes Leather Shoes pun berkembang ke 
kalangan yang lebih luas. Berbagai jenis sepatu 
kulit diproduksi mulai dari bot, sepatu hak, 
sepatu datar, hingga kets. Semuanya dibuat 
menyesuaikan keinginan konsumen dengan 
sistem pemesanan sebelumnya. Sementara 
harga dibanderol menyesuaikan pilihan kualitas 
kulit dan kerumitan proses pembuatan sepatu.

Dua tahun bertahan, jalan perempuan lulusan 
Sekolah Menengah Atas ini tidak selalu mulus. 
Restu keluarga sempat tidak dikantongi saat 
merintis bisnis. Sesuatu yang wajar karena 
Nabella merupakan wirausaha pertama di 
keluarganya. Namun kekhawatiran keluarganya 
dapat diatasi melalui komunikasi dan keuletan 
Nabella yang membuktikan bahwa ia bisa 
memberikan penghasilan tambahan bagi 
keluarga.

Di luar kendala dukungan keluarga, mental 
Nabella sebagai seorang pengusaha belum 
sepenuhnya terbentuk. Ia kerap kehilangan 
banyak kesempatan karena masih takut 
untuk meningkatkan kapasitas produksi dan 
berinvestasi untuk perlengkapan yang lebih 
mumpuni Untuk itulah ketika pertama kali 
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mendengar mengenai kesempatan mengikuti 
pelatihan dan pendampingan wirausaha 
gratis melalui WeLearn, ia sangat tertarik. Ini 
merupakan program pendampingan usaha 
pertama yang pernah diikuti Nabella. Begitu 
banyak pencerahan yang didapat perempuan 
asli Malang ini di WeLearn. Ia belajar menentukan 
target omzet realistis dan bagaimana cara 
mencapainya. Nabella akhirnya mulai berani 
membeli alat produksi baru dan menambah 
pekerja guna menaikkan kapasitas produksinya.

Tidak sia-sia karena setelahnya Goodshoes 
Leather Shoes bisa meningkatkan penjualan 
antara 50% - 100%. Bahkan di tengah kondisi 
pandemi COVID-19 dengan pembatalan banyak 
pesanan, omzet usahanya dapat dipertahankan.

Bersama WeLearn, Nabella mulai membuat 
pembukuan yang lebih rinci dan rapi. Ilmu 
menghitung Harga Pokok Penjualan (HPP), 
berupa total biaya yang dikeluarkan secara 
langsung untuk memperoleh barang atau 
jasa yang dijual pun mulai diterapkan untuk 
menghindari kerugian. Keuntungan bersih 
bisnisnya pun terlihat lebih jelas. Bergabung di 
jaringan perempuan wirausaha WeLearn juga 
makin mengokohkan mental wirausahanya. 
Melalui jaringan ini, Nabella terhubung dengan 

pemasok bahan baku berkualitas bagus untuk 
dijadikan rekan usaha. Materi content marketing 
dan perencanaan konten di media sosial pada 
pelatihan dan pendampingan WeLearn juga 
sangat bermanfaat baginya yang mengandalkan 
media sosial untuk pemasaran produknya. 
Akses dan kesempatan setara yang diberikan 
WeLearn membuat perempuan desa ini semakin 
percaya diri karena mampu berdaya secara 
ekonomi dan memberi manfaat untuk keluarga 
dan komunitasnya. Harapan Nabella suatu saat 
Goodshoes Leather Shoes akan memiliki gerai 
sendiri dan menjadi merek yang diakui.

GOODSHOES LEATHER SHOES

NAMA PRODUK : GOODSHOES LEATHER SHOES
ALAMAT : MALANG, JAWA TIMUR

goodshoes.leathershoes@gmail.com

0823 3138 6094

@goodshoes.leather

Goodshoes Leather Shoes

@
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Kisah
Inspiratif :

41 F I N A L I S  P E L AT I H A N
D A N  P E N D A M P I N G A N  W E L E A R N

(Desember  2019 –  Apr i l  2020)
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Haifa Afifah

H O M E Y  B I T E S

Awal Berdirinya Homey Bites
Sejak berada di bangku SMK, Haifa sudah 
bercita-cita menjadi seorang pengusaha. Tak 
heran, saat lulus sekolah ia pun langsung 
merintis usaha kuliner bersama salah seorang 
temannya. Sayangnya, di tengah jalan 
temannya memutuskan untuk mundur dari 
kerja sama tersebut. Haifa tidak putus asa, ia 
terus melangkah maju dan menjalankan usaha 
dengan bantuan dari sang ibu. Kerja keras dan 
semangat pantang menyerah membuat Homey 
Bites, yang dibangun oleh Haifa sejak tahun 
2015 terus berkembang pesat. Meski hanya 
menjual dua jenis jenis makanan, yaitu kue sus 
dan risol mayo pedas, Homey Bites memiliki 
banyak pelanggan.

Manfaat Pelatihan dan Pendampingan 
WeLearn
Mencapai posisi sekarang bukannya tanpa 
kendala. Haifa kerap menemui kesulitan. Salah 
satunya adalah ketika ia jatuh sakit karena 
terlalu lelah saat harus menangani semua hal 
tanpa bantuan orang lain. Ia pun memutuskan 
untuk mempekerjakan pegawai tambahan, yang 
sesuai dengan keinginannya untuk membantu 
orang lain dengan membuka lapangan kerja 
baru. Semangat untuk meraih kesuksesan 
membuatnya bergabung dengan program 
pelatihan dan pendampingan WeLearn yang 
diadakan oleh UN Women. Pembelajaran yang 
didapat dari pelatihan dan pendampingan 
WeLearn menjadikan Haifa sebagai seorang 
pemilik usaha berskala kecil.

Baginya, tiap pelatihan yang diberikan oleh 
WeLearn memberinya banyak ilmu baru terkait 
kewirausahaan. Tidak hanya memberikan 
informasi tentang pentingnya sebuah katalog 
penjualan, tapi pelatihan dan pendampingan 
yang diadakan oleh WeLearn juga mengajarkan 
tentang perencanaan promosi dan pentingnya 
mengetahui skema yang baik dalam menjalin 
kemitraan. Perlahan Haifa mulai membenahi 
bisnisnya.

Saat ini Homey Bites telah memiliki katalog 
penjualan, serta perencanaan bisnis yang 
lebih matang. Homey Bites juga telah memiliki 
tagline, konsep dan target pasar yang jelas, 
target penjualan, serta perencanaan promosi. 
Ini memudahkan Homey Bites dalam menjalin 
kemitraan, serta meningkatkan omzet hingga 
30% per bulan. Di masa depan Haifa pun berharap 
agar usahanya dapat terus berkembang, agar 
ia bisa lebih meluaskan lapangan kerja dan 
membantu perekonomian masyarakat di 
sekitarnya.

HOMEY BITES
NAMA PRODUK : HOMEY BITES
ALAMAT : JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA

Haifaafifah09@gmail.com

0895 3380 62105

@homeybites

@

"Selalu optimis dan 
berpikir positif, serta 
jangan pernah putus 
asa. Selalu ada jalan 

bagi mereka yang mau 
berusaha.”
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Eny Wahyu 

A K S E S O R I  W E D D I N G
BY  D I F T R I A  A R T  C R A F T I N G

Awal Berdirinya Aksesori Wedding by Diftria 
Art Crafting
Semua berawal dari Pemutusan Hubungan 
Kerja (PHK) yang dialami oleh suaminya. Di 
saat tersebut, ekonomi keluarga Eny berada 
di masa yang sulit. Ia pun mengikuti kursus 
jahit dan menerima banyak pesanan menjahit 
dari tetangga dan teman-temannya. Tak lama 
ia mendapat tantangan dari salah seorang 
pelanggan untuk membuat aksesori pesta 
dari mulai tas, sepatu, hingga aksesori kepala. 
Kegemaran membuat barang kerajinan 
membuatnya menerima tantangan tersebut. 
Hasilnya pun baik, dan sang pelanggan merasa 
puas. Kesuksesan tersebut membuat Eny 
semakin bersemangat dalam membuat aksesori 
pesta dan hijab yang lain. Pelanggan pun 
diberikan alternatif untuk melakukan modifkasi 
atau meminta desain khusus, sehingga aksesori 
yang dihasilkan terlihat eksklusif dan tidak 
pasaran.

Manfaat Pelatihan dan Pendampingan 
WeLearn
Eny tidak pernah ragu untuk terus belajar agar 
dapat mengembangkan usahanya. Masalah 
banyak dihadapi olehnya, tapi ia selalu 
berusaha menyelesaikannya dengan sebaik 
mungkin. Salah satu masalah yang dihadapi 
adalah mengatasi persediaan bahan baku yang 
terbatas. Eny pun memaksimalkan kreativitas, 
dan menyesuaikan aksesori buatannya dengan 
bahan baku yang tersedia di pasaran. Ia terus 
berinovasi dan menciptakan produk akhir 

terbaik meski harus melakukan penyesuaian 
bahan. Dengan ini, ia juga dapat meminimalisir 
terbuangnya bahan baku.

Pembelajaran terbaik yang didapat dari 
program pelatihan WeLearn adalah ilmu terkait 
manajemen waktu dan manajemen operasional. 
Berbekal ilmu tersebut, Eny dapat mengatasi 
permasalahan terkait tata letak bahan baku 
produksi yang kerap terjadi. Ia pun dapat 
melakukan efsiensi pengelolaan ruang kerja 
untuk meningkatkan produktivitas. Tidak hanya 
itu saja, karena pelatihan dan pendampingan 
WeLearn mengajarkan Eny untuk menghitung 
Harga Pokok Penjualan (HPP), total biaya yang 
dikeluarkan secara langsung untuk memperoleh 
barang atau jasa yang dijual. Dengan ini ia dapat 
lebih mudah menentukan harga jual produk.

Di masa depan, ia berharap agar semua 
ilmu yang didapat membuatnya dapat lebih 
mengembangkan Diftria Art Crafting, agar 
usaha yang telah dirintis olehnya bisa dikenal 
oleh semakin banyak orang.

"Maju terus 
pantang 
mundur."

AKSESORI WEDDING BY DIFTRIA ART CRAFTING

NAMA PRODUK : AKSESORI WEDDING BY DIFTRIA ART CRAFTINGS

ALAMAT : JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA

enny.wahyu77@gmail.com

0896 0977 6613

@diftria_art_crafting; @bahan.craft.diftria

@

Puspitoningrum
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AYA M  P E N Y E T  B A N D U N G
A K S E S O R I  W E D D I N G
BY  D I F T R I A  A R T  C R A F T I N G

“Tetap semangat dan 
selalu berpikir positif, 

sambil terus berinovasi 
demi kemajuan

bisnis.”

Erna Sari
Awal Berdirinya Ayam Penyet Bandung
Kuliner berbahan baku ayam adalah makanan 
populer di Indonesia. Apalagi ayam penyet, yang
mayoritas mampu memadukan gurihnya 
cita rasa ayam dengan sambal yang pedas. 
Mengawali bisnis pada tahun 2013 dengan 
membuka warung di pinggir jalan, keuletan 
ibu dua anak ini telah berbuah manis. Saat ini 
Ayam Penyet Bandung telah memiliki delapan 
gerai yang berlokasi di berbagai mal dan 
gedung perkantoran di Jakarta. Erna pun telah 
membuka layanan katering dan mempekerjakan 
12 pegawai.

Manfaat Pelatihan dan Pendampingan 
WeLearn
Dalam menjalankan usaha, masalah pasti selalu 
ada. Dalam kasus Erna, ia harus berjuang keras
mengatasi keterlambatan dalam mencapai 
target produksi.

Sekarang masalah perlahan mulai terurai. 
Pelatihan yang diberikan oleh WeLearn 
membuatnya dapat menetapkan target yang 
realistis, serta cara untuk mencapai target 
tersebut. Omzet bulanan Ayam Penyet Bandung 
perlahan naik, bahkan mencapai 25% lebih 
banyak dari sebelum bergabung dengan 
pelatihan dan pendampingan WeLearn. Ia pun 
belajar membuat Standar Operasional Prosedur 
(SOP), sehingga pengaturan operasional dari 
delapan gerai berjalan lebih baik.

Pandemi datang. Pembatasan Sosial Berskala 
Besar (PSBB) di DKI Jakarta memaksa Erna untuk 
menutup gerai untuk sementara waktu. Meski 

telah berusaha memaksimalkan penjualan 
melalui platform online dan marketplace, ia 
terpaksa merumahkan seluruh karyawannya 
karena penurunan aktivitas produksi yang drastis. 
Erna memanfaatkan masa ini untuk menata 
ulang alur produksi, SOP, serta memaksimalkan 
pengaturan peletakan alat dan bahan seperti 
pembelajaran yang didapat dari WeLearn. Ia 
berharap agar ketika bisnis sudah berjalan 
normal, para karyawan bisa kembali bekerja di 
tempat yang nyaman dan tertata dengan baik, 
sehingga termotivasi untuk bekerja lebih keras 
lagi.

Keberhasilan Erna dalam berbisnis juga tidak 
lepas dari peran serta sang suami. Pasangan ini
berbagai peran dan tugas dalam urusan rumah 
tangga, bahkan memiliki kalendar digital 
bersama. Dengan ini ketika Erna memiliki jadwal 
untuk mengawasi proses produksi, sang suami 
bisa menjaga anak-anak di rumah. Begitupun 
sebaliknya. Dukungan dari pasangan dalam 
pembagian pekerjaan rumah tangga seperti 
ini lah kunci kesuksesan perempuan untuk 
berwirausaha.

AYAM PENYET BANDUNG
NAMA PRODUK : AYAM PENYET BANDUNG
ALAMAT : JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA

ayampenyetbandung77@gmail.com

0813 8520 7777

@ayampenyetbandung_

Ayam Penyet Bandung

@
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Lusmiyati 

K R I T I

Awal Berdirinya Kriti
Berawal dari keinginan untuk mempertahankan 
kain khas Indonesia, tiga tahun silam Lusmiyati
mendirikan bisnis di bidang fesyen, dengan 
mengambil bahan baku utama kain tenun dan 
batik. Baginya, warisan budaya nusantara harus 
dilestarikan dengan berbagai cara. Ia pun ingin
perempuan Indonesia tampil cantik dengan 
pakaian berbahan kain tenun dan merasa 
bangga saat memakai kain khas Indonesia 
tersebut. Untuk itu Lusmiyati mendirikan Soft 
and Love (SNL), dan memberi nama produknya 
Kriti.

Dalam proses pembuatan produk, Lusmiyati 
menggunakan bahan kain terbaik seperti tenun 
lurik, tenun Bali, tenun Jepara, tenun ulos, hingga 
batik tulis Madura. Dengan bahan-bahan ini, 
ia pun memproduksi pakaian perempuan dari 
mulai gaun, tunik, blus, hingga outer berkualitas 
premium.

Manfaat Pelatihan dan Pendampingan 
WeLearn
Pencatatan laporan keuangan adalah masalah 
terbesar yang pernah ia alami. Ia pun mengalami
kesulitan dalam mengatur proses alur produksi.

Namun demikian, Lusmiyati memiliki semangat 
besar dalam memajukan usahanya. Baginya, 
pelatihan dan pendampingan WeLearn yang 
diadakan oleh UN Women adalah salah satu 
kunci kesuksesannya. Masalah awal pun 
perlahan mulai teratasi. Pencatatan laporan 

keuangan diperbaiki oleh Lusmiyati. Sekarang, 
tiap pemasukan dan pengeluaran pun selalu 
dicatat secara rapi. Efeknya, saat business check-
up laporan keuangan Kriti meningkat pesat. 
Tidak hanya itu saja, karena proses alur produksi 
juga dibenahi untuk meningkatkan efisiensi 
penjualan.

Dalam pelatihan ini ia juga belajar membuat 
target yang realistis, serta melakukan 
perencanaan produksi agar bisa mencapai target 
yang telah ditetapkan. Pemetaan target dari tiap 
produk punturut membuat konsep promosi jadi 
lebih terencana.

Melalui semua ilmu baru ini, ia berharap dapat 
memperkenalkan merek Kriti ke masyarakat luas,
hingga akhirnya meningkatkan angka penjualan 
produk. Selain itu, Lusmiyati berharap agar
pakaian berbahan baku kain tradisional selalu 
menjadi tren, sehingga budaya nasional semakin
banyak dikenal oleh masyarakat luas.

“Selalu semangat. 
Tidak ada kata mundur 

agar dapat tetap 
mempertahankan

usaha.”

Rachmat

SNL / KRITI
NAMA PRODUK : KRITI
ALAMAT : BOGOR, JAWA BARAT

Lusy21r@gmail.com

0812 8778 1216

@kriti.bylusy

@
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Rachmia

M I N E A  G A M I S “Tetap semangat, karena 
setiap kejadian pasti 

memiliki hikmah untuk 
dipetik sebagai pelajaran 

di masa depan."

Fauziah

Awal Berdirinya Minea Gamis
Rachmia memiliki minat besar pada industri 
fesyen. Tak ingin setengah-setengah, ia pun 
memutuskan untuk menekuni bidang ini 
dengan mengikuti kursus desain fesyen di Spark 
Forum Academy, Jakarta. Usai mengikuti kursus, 
barulah ia berani merintis usaha Minea Gamis.

Manfaat Pelatihan dan Pendampingan 
WeLearn
Merintis usaha dengan memproduksi ragam 
pakaian seperti celana kulot dan palazzo, 
kardigan, tunik, serta rok, pada awalnya Rachmia 
tidak memiliki fokus khusus dalam spesifikasi 
produk. Selain itu ia merasa kesulitan untuk 
merapikan area kerja, mengatur penyimpanan 
bahan, serta menentukan skema kemitraan 
yang tepat.

Memetakan target pemasaran dan mencari 
tahu fokus produk adalah salah satu dari sekian 
banyak ilmu yang didapat dari pelatihan dan 
pendampingan WeLearn. Sekarang Minea Gamis
berfokus memproduksi gamis, jilbab (jilbab 
syar'i dan kerudung), serta aksesori hijab (bros 
dan peniti). Ia pun memilih bahan premium 
seperti katun linen, katun, most crepe, dan wolly 
crepe yang nyaman untuk penggunaan sehari-
hari.
Rachmia juga mempelajari prinsip 5R (Ringkas, 
Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin) dari pelatihan 
WeLearn, yang merupakan prinsip dasar 
operasional manajemen usaha. Setelah 
menerapkan prinsip pembelajaran tersebut, 
penyimpanan bahan baku dan alat produksi 

Minea Gamis jadi lebih rapi sehingga kegiatan 
produksi dan pengiriman lebih mudah untuk 
dilakukan.

Meski sejak awal Rachmia paham akan pentingnya 
penjualan secara online, tapi pelatihan WeLearn 
mengajarkan dirinya untuk mencari tahu skema 
kemitraan yang paling tepat untuk Minea 
Gamis, yaitu dengan memanfaatkan penjualan 
secara online. Ini membuat Minea Gamis lebih 
cepat memasarkan produk ke seluruh daerah 
di Indonesia, hingga penjualan pun meningkat 
secara pesat. Harapannya saat bisnis semakin 
maju, adalah agar Minea Gamis juga bisa lebih 
banyak memberikan manfaat bagi lingkungan 
sekitar.

MINEA GAMIS
NAMA PRODUK : MINEA GAMIS
ALAMAT : DEPOK, JAWA BARAT

mineagamis@gmail.com

08121089420

@mineagamis; @mineagamis_; @mineacatalog

mineagamis

www.mineagamis.com

@
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Siera Eka Sukma

PA D U Z Z E E

Awal Berdirinya Paduzzee
Kain khas Indonesia mempunyai tempat khusus 
di hati Siera. Ia pun ingin terus mengenalkan 
wastra nusantara ke masyarakat luas, baik 
di dalam ataupun luar negeri. Sebagai nama 
produk Siera memilih kata paduzzee, yang 
berasal dari bahasa Minang dan memiliki arti 
perempuan. Nama tersebut dipilih karena sejak 
awal Paduzzee berfokus menjual tas perempuan 
berbahan kain khas Indonesia.

Siera juga ingin membantu memberdayakan 
masyarakat di sekitar. Untuk itu ia memberikan
peluang usaha bagi pengelola rumah tahfidz, 
yang selama ini lebih banyak berfokus 
mengajarkan anak-anak untuk membaca, 
mengamalkan, dan membudayakan nilai Al 
Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Ia memberi 
kesempatan pada mereka untuk membantu 
proses penjahitan produk, dan menyediakan 
mesin jahit sebagai modal awalnya. Diharapkan 
Siera, kesempatan ini bisa memberikan 
pemasukan tambahan bagi para pengelola 
rumah tahfidz.

Produk utamanya adalah tas yang berbahan 
baku kain tenun, songket, dan batik. Namun 
ingin menjalankan prinsip zero waste production, 
membuatnya berusaha memanfaatkan sisa kain
perca untuk diolah sebagai aksesori dan home 
linen. Untuk distribusi, dilakukan secara offline 
dan online dengan bergabung pada berbagai 
pameran di dalam dan luar negeri.

Manfaat Pelatihan dan Pendampingan 
WeLearn
Sebelum bergabung dengan pelatihan WeLearn, 
ada banyak hal yang Siera rasa perlu dibenahi. 
Pencatatan keuangan dan stok produk, serta 
manajemen stok untuk menjaga dan mengatur 
persediaan barang Paduzzee awalnya masih 
berantakan. Siera juga masih belum yakin akan 
cara pemasaran terbaik bagi produknya.

Setelah mendapat ilmu baru dari WeLearn, 
perlahan ia mulai merapikan masalah awal 
Paduzzee, seperti pencatatan keuangan dan 
stok produk serta manajemen stok material. 
Melalui pembenahan yang ia lakukan, Siera 
dapat mengetahui nominal keuntungan bersih 
dari usaha yang telah dijalani. 

Usai menetapkan tujuan pemasaran dan 
target pasar, Siera memfokuskan pemasaran 
Paduzzee secara online. Dengan ini ia berharap 
penjualannya akan terus meningkat, serta 
membuka lapangan kerja baru bagi perempuan 
yang menjadi tulang punggung keluarga di 
sekitar lokasi usahanya.

“Masalah akan 
selalu ada, tapi 

selalu ada cara untuk 
menyelesaikannya.”

PADUZZEE
NAMA PRODUK : PADUZZEE
ALAMAT : GUNUNG PUTRI, BOGOR, WEST JAVA

paduzzee@gmail.com

+62 818 0494 2045

@paduzzeecraft

PaduzzeeAksesorisWastra

@
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S A L A K U

Awal Berdirinya Salaku
Terpuruknya perekonomian keluarga karena 
suami yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) memaksa Shelly untuk berpikir kreatif. 
Tahun 2014 menjadi saat tersulit bagi 
keluarganya, ia pun berusaha mengatasi masalah 
tersebut dengan mengolah berbagai jenis 
makanan untuk dijual. Awalnya ia kurang fokus 
dalam menentukan produk yang akan dijual, 
tapi setelah beberapa saat ia memutuskan untuk 
berfokus menjual produk makanan berbahan 
baku salak.

Alasannya sangat sederhana, ketidaksukaan 
anak bungsu terhadap proses mengupas salak.
Shelly terpikir untuk membuat brownies 
salak bagi si bungsu, agar anaknya dapat 
mengonsumsi salak tanpa harus kesulitan 
mengupas kulit salak.

Bermodal telepon pintar dan media sosial 
Facebook, Shelly mulai rajin mempromosikan 
hasil masakannya. Hingga akhirnya salah 
satu televisi swasta meliput usahanya dan 
ditayangkan secara nasional. Sejak saat itu 
Salaku mulai dikenal masyarakat. Puncaknya 
ketika Salaku meraih penghargaan The Big Start 
Indonesia Blibli.com dalam kategori Culinary Top 
Creativepreneur pada tahun 2018. Hadiah uang 
tunai sebesar Rp100 juta langsung dijadikan 
modal usaha untuk membeli bahan baku dan 
mesin produksi, menyempurnakan kemasan, 
serta mendirikan gerai. Ia pun semakin berani 
menciptakan berbagai olahan makanan 
berbahan baku salak, dari mulai kue, sambal, 
asinan, kerupuk, sari buah, hingga teh.

Manfaat Pelatihan dan Pendampingan 
WeLearn
Memiliki nama besar dan memenangkan 
penghargaan bukan jaminan bahwa Salaku 
berjalan lancar tanpa masalah. Shelly merasa 
bahwa pencatatan keuangan dan manajemen 
operasional Salaku belum berjalan maksimal.

Keinginan untuk terus belajar juga memicunya 
untuk bergabung dengan program pelatihan 
dan pendampingan WeLearn dari UN Women. 
Ia pun mendapat banyak pembelajaran 
terkait pencatatan keuangan dan manajemen 
operasional, yang membantunya dalam 
mengetahui keuntungan bersih dan titik impas 
(break even point) yang harus ditargetkan setiap 
bulan. Efeknya, ia bisa meningkatkan 40% 
kapasitas dan efisiensi waktu produksi.

Di masa pandemi, ia juga dipaksa mencari 
alternatif metode penjualan yang awalnya lebih
banyak lebih banyak dilakukan secara offline. 
Shelly berinovasi membuat berbagai olahan 
produk ayam dan bebek yang dipadu dengan 
sambal khas Salaku, serta diberi nama "Sambilak". 
Dijual dalam kemasan beku yang siap saji, Shelly 
menegaskan bahwa tiap pebisnis harus terus 
berinovasi dan beradaptasi menghadapi situasi 
tak terduga. Harapannya, di masa depan ia dapat
membuka restoran siap saji dan toko oleh-oleh 
berbahan salak di kota besar di Indonesia.

SALAKU
NAMA PRODUK : SALAKU
ALAMAT : BEKASI, JAWA BARAT

salakuolahansalak@gmail.com

0823 2697 9912

@salakuolahansalak

@

Shelly

"Belajarlah selalu untuk 
menjadi lebih baik, bukan 

hanya yang terbaik.”
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I N A N G  B O O S T E R  A S I

Awal Berdirinya Inang Booster ASI
Tiap buah hati pantas mendapatkan yang 
terbaik, salah satunya adalah Air Susu Ibu (ASI).
Sayangnya tidak semua ibu memiliki ASI 
berlimpah untuk diberikan pada si kecil. 
Masalah inilah yang memicu keinginan Tina 
dan sahabatnya dalam membuat forum diskusi, 
agar dapat mencari bahan alternatif terbaik 
untuk memperlancar produksi ASI. Diskusi yang 
berjalan aktif memunculkan temuan bahan 
alami yang efektif untuk meningkatkan produksi 
ASI, yaitu daun torbangun (Coleus amboinicus) 
atau dikenal juga dengan daun jinten. Daun 
bertekstur licin dan tebal, serta beraroma ala 
oregano inilah yang akhirnya menjadi bahan 
baku pembuatan produk Inang Booster ASI.

Nama Inang dipilih karena proses berdirinya 
produk ini merupakan buah pikiran dua inang 
(inang = ibu), yang ingin turut melestarikan 
bahan baku lokal Indonesia, daun torbangun. 
Ingin menyediakan produk yang bervariasi, 
membuat dua lulusan universitas negeri Bogor 
ini juga berfokus menciptakan beragam varian 
produk. Teh, minuman kemasan siap saji, kue, 
hingga keripik berbahan baku daun torbangun 
diciptakan Tina dan rekannya untuk membantu
melancarkan ASI ibu pekerja yang berada dalam 
usia produktif.

Manfaat Pelatihan dan Pendampingan 
WeLearn
Berbisnis bersama teman bukan lah hal mudah. 
Transparansi keuangan seringkali jadi masalah

dan kendala. Memisahkan tabungan pribadi dan 
tabungan bisnis adalah pembelajaran berharga
yang didapat Tina dari program pelatihan dan 
pendampingan WeLearn dari UN Women. Ia juga
merapikan ilmu pencatatan keuangan dalam 
Inang Booster ASI, sehingga pengelolaan 
keuangan berjalan lebih baik dan kepercayaan 
antar rekan bisnis juga meningkat.

Penerapan 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan 
Rajin) juga ia lakukan dalam ruang produksi, 
hingga peletakan stok menjadi lebih rapi. 
Hasilnya adalah peningkatan produktivitas 
dan 20% omzet dalam periode Desember 2019 
- Januari 2020. Tina tidak berhenti berusaha 
memajukan bisnis dan berharap dapat bekerja 
sama dengan semakin banyak pemangku 
kepentingan, hingga ia dapat terus berinovasi 
dan membuka lapangan kerja yang semakin 
luas. Selain itu ia juga ingin dapat terus 
membantu semakin banyak ibu muda, yang 
ingin memberikan ASI terbaik bagi sang buah 
hati.

PT INDONESIA PANGAN INTERNASIONAL

NAMA PRODUK : INANG BOOSTER ASI
ALAMAT : TANGERANG, BANTEN

duoinang@gmail.com

0856 2461 6646

@inang_booster_asi

www.inangboosterasi.com

@

Tina Maretina
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Awal Berdirinya Metime Fresh
Perubahan gaya hidup masyarakat kota besar 
turut memengaruhi pola makan tiap orang yang
berada di dalamnya. Kesibukan dan kemacetan 
seringkali memaksa kita untuk memilih makanan
dan minuman siap saji yang enak, 
mengenyangkan, serta tetap sehat. Peluang 
bisnis ini yang gesit ditangkap oleh Diah dan 
sang suami.

Berbekal modal minim, di tahun 2017 mereka 
mulai mendirikan bisnis kuliner Metime Fresh. Di
sini, pelanggan bisa mendapat ragam camilan 
dan minuman sehat yang berbahan dasar 
tumbuhan seperti susu kedelai organik, susu 
almond, jus buah dan sayur, serta cincau hitam.
Menurutnya meski target pasar makanan dan 
minuman sehat terbatas, tapi pemainnya belum
banyak, sehingga bisa menjadi peluang besar 
bagi Metime Fresh untuk berkembang.

Manfaat Pelatihan dan Pendampingan 
WeLearn
Pola pikir ala pebisnis masih menjadi hal baru 
bagi Diah. Ia juga harus lebih banyak belajar 
tentang cara mencari tahu target bisnis dan 
bagaimana strategi tepat untuk mencapainya.

Ilmu yang didapat dari WeLearn layaknya titik 
terang bagi ibu dua anak ini. Sebelum mengikuti
pelatihan dan pendampingan WeLearn 
dari UN Women, ia hanya berpikir tentang 
bagaimana cara menjual produk. Usai mendapat 
pembelajaran dari WeLearn, ia mulai belajar cara

mengorganisir perusahaan dengan 
menggunakan pola pikir seorang pebisnis. Diah 
menetapkan target yang realistis, mencari tahu 
proyeksi keuntungan agar dapat mencapai titik 
impas, serta membenahi langkah terbaik yang 
harus diambil untuk mencapai semua tujuan 
tersebut.

Modal minim Diah membuatnya mampu 
mengembangkan Metime Fresh melalui 
pemasaran online. Saat ini ia pun telah 
memiliki 50 tenaga pemasaran, dan membuka 
kesempatan kerja bagi para ibu rumah tangga 
dan perempuan pekerja lain yang ingin 
mendapat penghasilan tambahan, dengan 
menjadi agen Metime Fresh.

Ia kini mampu membuat perencanaan promosi 
dan penjualan yang sesuai dengan produk dan
target yang telah dibuat. Pencatatan keuangan 
Metime Fresh juga telah dibenahi dan 
dicatat secara detail. Agar nantinya bisnis ini 
dapat semakin berkembang dan membantu 
memajukan kesejahteraan semakin banyak 
orang di lingkungan sekitar.

METIME FRESH
NAMA PRODUK : METIME FRESH
ALAMAT : BOGOR, JAWA BARAT

metimemilk@gmail.com

0821 1136 0799

@metimefresh_

Me-Time ID

@

M E T I M E  F R E S H

Diah
Kusuma Dewi
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YA M M Y  B A B E H

Awal Berdirinya Yammy Babeh
Semua bermula di tahun 2016, saat keadaan 
ekonomi keluarga Elis tiba-tiba terpuruk akibat
usaha suaminya gulung tikar. Ibu empat orang 
anak ini harus berpikir keras dan mencari cara 
agar roda perekonomian keluarganya tetap 
berjalan dengan mencari pemasukan alternatif.
Hanya bermodal Rp50.000, ide menciptakan 
camilan sehat untuk keluarga dengan 
memanfaatkan bahan baku singkong yang 
harganya ramah di kantong, menjadi titik awal 
bisnis Yammy Babeh bergulir.

Tidak hanya menjadi pemasukan bagi keluarga 
Elis, bisnis ini pun mampu merealisasikan mimpi
perempuan asal Sukabumi, Jawa Barat ini untuk 
menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. 
Saat ini Yammy Babeh mempekerjakan 15 orang 
karyawan yang sebagian besar berasal dari 
lingkungan sekitar. Semuanya diperbantukan 
Elis dalam mengembangkan usaha camilan 
singkongnya yang memiliki varian rasa keju, keju 
pedas, jagung, jagung pedas, ayam bakar, sapi 
panggang, rendang, balado ijo, dan original.

Manfaat Pelatihan dan Pendampingan 
WeLearn
Bukan perkara mudah bagi Elis menjalankan 
bisnis tanpa bimbingan, apalagi di masa-
masa awal. Kapasitas produksi menjadi kurang 
maksimal. Elis juga masih canggung dalam 
memanfaatkan media sosial untuk mendorong 
penjualan produknya.

Mengikuti pelatihan dan pendampingan 
WeLearn yang diadakan oleh UN Women, 
masalah Elis pelan-pelan mulai teratasi. 
Tahapan produksi yang dilakukan di Yammy 
Babeh menjadi lebih efisien dan terukur, 
sehingga menyamakan standar kualitas produk. 
Kekuatan media sosial pun dioptimalkan 
untuk meningkatkan penjualan. Ke depannya 
pabrik pembuatan produk Yammy Babeh akan 
mengikuti standar Badan Pengawas Obat dan 
Makanan (BPOM) kategori MD atau Makanan 
Dalam untuk industri makanan besar yang 
berasal dari dalam negeri. Standar selanjutnya 
yang juga akan diperjuangkan Elis adalah 
HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) 
yang berskala internasional, sehingga nantinya 
memungkinkan Yammy Babeh untuk dipasarkan 
di luar negeri.

CV GEMILANG INOVASI
NAMA PRODUK : YAMMY BABEH
ALAMAT : SUKABUMI, JAWA BARAT

bundaelis306@gmail.com

0881 2329 576

@keripiksingkongyammybabeh

yammybabehonline

@

Elis

“Setiap masalah pasti ada 
jalan keluarnya, dan diri 
kita sendiri yang harus

menciptakan jalan 
keluarnya.”

Soelistyowati
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KO L A N G  K A L I N G  E N YA K

Awal Berdirinya Kolang Kaling Enyak
Manisan kolang kaling merupakan menu 
makanan khas masyarakat Betawi yang selalu 
tersedia di hari raya. Berbekal resep turun 
temurun di keluarga, Amelia awalnya hanya 
menawarkan hasil olahan buah aren buatannya 
kepada teman-teman dekat. Tak disangka respon 
mereka sangat positif. Itulah yang kemudian 
memantapkan niat Amelia untuk menjadikan 
kolang kaling sebagai komoditas bisnisnya.

Sejak 2015, ia mulai fokus memproduksi kolang 
kaling agar penganan ini bisa dinikmati oleh 
pelanggan setianya setiap saat, tidak hanya 
ketika hari raya saja. Nama Kolang Kaling Enyak 
kemudian dipilih karena dalam bahasa Betawi, 
enyak berarti ibu, mengacu pada resep kolang
kaling yang didapat Amelia dari keluarganya. 

Dukungan penuh dari suami dan ibunya 
membuat Amelia semakin bersemangat 
mengembangkan bisnis. Produknya kini 
memiliki berbagai varian rasa seperti original, 
cocopandan, leci, melon, jeruk, kayumanis, dan 
gula aren. Mimpinya adalah menjadikan Kolang
Kaling Enyak agar dapat dikenal luas di 
mancanegara. Untuk mewujudkannya, Amelia 
tidak takut berinovasi mengikuti permintaan 
pasar yang ada.

Manfaat Pelatihan dan Pendampingan 
WeLearn
Efisiensi merupakan kendala yang dihadapi 
Amelia dalam menjalankan bisnis ini. Pasalnya 

untuk setiap proses pengolahan 50 kilogram 
kolang kaling, terdapat satu sampai dua kilogram 
bahan baku berkualitas rendah yang terpaksa 
harus dibuang untuk mempertahankan standar 
kualitas yang telah ditetapkan olehnya.

Sejak mengikuti proyek WeLearn, semakin banyak 
ilmu yang diserap Amelia guna memperbaiki 
pengelolaan bisnisnya. Permasalahan bahan 
baku berkualitas rendah yang biasanya terbuang
sia-sia pun mendapat solusi. Program pelatihan 
dan pendampingan WeLearn mengajarkan 
bagaimana produk apkiran atau reject 
tersebut bisa dimanfaatkan sebagai bahan 
campuran pembuatan minuman, agar dapat 
kembali memiliki nilai jual. Penerapan standar 
produk yang diterapkan Amelia pun semakin 
meningkat karena kini seluruh bahan baku bisa 
dimanfaatkan dan dijual. Targetnya di masa 
depan adalah memasarkan produk Kolang 
Kaling Enyak secara lebih luas di dalam negeri, 
merambah pasar-pasar modern, dan akhirnya 
ekspor ke luar negeri.

KOLANG KALING ENYAK
NAMA PRODUK : KOLANG KALING ENYAK
ALAMAT : JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA

ameliarizkyrahmadini@gmail.com

0858 1093 0953

@kolangkalingenyak

kolang kaling enyak

@

Amelia Rizky

“Selalu berusaha, 
mencoba, dan 

memanfaatkan peluang 
yang ada.”

Rahmadini
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Mawar Fatmala

E L H A I N D O N E S I A
“Sebaik-baiknya manusia 
adalah yang bermanfaat 

bagi orang lain.”

Awal Berdirinya Elhaindonesia
Tuntutan sebagai seorang mahasiswa serta 
keharusan untuk membantu perekonomian 
keluarga membuat Mawar harus jeli dalam 
melihat setiap peluang bisnis yang ada. Saat 
mengambil jurusan Hubungan Internasional di 
salah satu universitas negeri Islam di Jakarta, 
Mawar kemudian mencoba peruntungan 
dengan berbisnis hijab dan pakaian Muslim 
yang dilabeli Elhaindonesia.

Pada tahun 2016, dengan memanfaatkan 
hasil tabungan sebagai pengajar paruh waktu 
di bimbingan belajar online, Mawar mulai 
memproduksi berbagai model hijab dan setelan 
baju gamis. Tak disangka, respons pasar sangat 
positif. Dari sekadar bisnis sambilan yang 
dikerjakan sambil kuliah, kini Elhaindonesia 
telah memiliki 60 reseller yang tersebar di 
berbagai wilayah Indonesia.

Manfaat Pelatihan dan Pendampingan 
WeLearn
Sebagai seorang pemula, awalnya pengelolaan 
keuangan Mawar masih berantakan. Ia merasa
kesulitan dalam menghitung Harga Pokok 
Penjualan (HPP), atau total biaya yang 
dikeluarkan secara langsung untuk memperoleh 
barang atau jasa yang dijual. Manajemen stok 
untuk menjaga dan mengatur persediaan 
barang yang dimiliki perusahaan pun belum 
terorganisir, sehingga banyak produk jadi tidak 
layak jual dan mengurangi pemasukan.

Setelah bergabung dengan WeLearn, Mawar 
belajar banyak hal. Kendala dalam pengelolaan
keuangan menemukan titik terang. Dengan 
makin berkembangnya Elhaindonesia, 

perempuan asal Jakarta ini mulai memisahkan 
rekening bisnis dengan pribadinya. Ini 
memudahkan Mawar dalam melihat hasil 
keuntungan bersih dari usahanya. Cara 
menghitung HPP yang benar juga ia peroleh 
selama mengikuti pelatihan dan pendampingan 
WeLearn, sehingga memudahkannya dalam 
menentukan harga untuk umum serta reseller. 
Standar Operasional Prosedur (SOP) mulai 
dibuat untuk setiap detail produksi, begitu pun 
dengan membenahi manajemen stok sehingga
dapat memaksimalkan proses produksi.

Hal baru yang juga dipelajari Mawar dari proyek 
WeLearn adalah optimalisasi biaya promosi. 
Tanpa efisiensi dan perencanaan yang baik, 
biaya promosi yang keluar akan sia-sia karena tak 
tepat sasaran. Ilmu tentang seluk-beluk proses 
perizinan dan legalitas usaha pun didapatkannya 
setelah mengikuti WeLearn. Bekal ini kemudian 
langsung dipraktekkan di bisnisnya. Kini 
Elhaindonesia telah mengantongi beberapa izin 
usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) serta
Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Dengan 
pengelolaan yang lebih baik, Mawar berharap 
bisnis hijab dan baju gamisnya makin 
berkembang sehingga ia bisa membuka 
kesempatan kerja untuk lebih banyak orang.

MAWAR INDAH KARYA

NAMA PRODUK : ELHAINDONESIA
ALAMAT : TANGERANG SELATAN, BANTEN

elhaindonesia.id@gmail.com

0877 8906 4759

@elhaindonesiaofficial

SET GAMIS MURAH

@
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Awal Berdirinya Skinee
Semua bermula dari keikutsertaan Nur, mahasiswi 
perguruan tinggi negeri di Bogor dalam lomba 
kewirausahaan di kampusnya. Sesuai ranah 
studinya, dalam kompetisi ini semua produk Nur 
memiliki basis bioteknologi hasil perairan. Salah 
satunya adalah minuman kolagen micronize 
untuk perawatan wajah dengan bahan dasar 
kulit ikan. Produk inilah yang kemudian menjadi 
cikal bakal berdirinya Skinee.

Skinee merupakan pengembangan hasil 
penelitian Nur dari kolagen micronize. Berbentuk 
susu bubuk, minuman ini diformulasikan dari 
kolagen mikro dan glutathione yang dikenal 
sebagai antioksidan alami untuk kesehatan. 
Karena mudah larut dan diserap tubuh, Skinee 
aman dikonsumsi oleh semua kalangan umur. 
Kulit ikan yang menjadi bahan baku utamanya 
berkhasiat menjaga kulit dari dalam. Meski 
baru dirintis sejak 2019, Nur yakin keunikan 
dan manfaat yang ditawarkan produknya akan 
memiliki daya saing dan diterima dengan 
baik oleh masyarakat. Terutama melihat tren 
konsumsi perempuan Indonesia terhadap 
produk-produk kecantikan yang alami serta 
aman dikonsumsi.

Manfaat Pelatihan dan Pendampingan 
WeLearn
Nur yang lebih banyak mendalami bidang 
penelitian awalnya memiliki kesulitan dalam 
melakukan pemasaran produk. Ia juga merasa 
kurang percaya diri, karena dengan terjun di 

dunia bisnis bersama Skinee berarti Nur terpaksa 
keluar dari zona nyamannya sebagai peneliti, 
dan harus banyak berhubungan dengan orang 
luar. Ditambah lagi ia pun harus meyakinkan 
para mitra dan calon konsumennya.

Banyak pelajaran yang didapat Nur setelah 
mengikuti pelatihan dan pendampingan 
WeLearn. Di sini, ia mulai belajar dari awal 
bagaimana menjadi seorang wirausaha yang 
baik. Semangat dan motivasi bisnisnya pun makin 
terbangun. Masalah Nur dalam memasarkan 
produk mulai terpecahkan. Pengetahuan yang 
baik tentang produknya, cara pemasaran, dan 
pemilihan media yang tepat menjadi solusinya. 
Pelan, tapi pasti kepercayaan dirinya makin 
terpupuk. Mahasiswi ini semakin proaktif 
dalam menawarkan produknya secara langsung 
dengan memberikan presentasi kepada para 
mitra dan calon konsumennya. Nur berharap ke 
depannya Skinee dapat memberikan manfaat ke 
lebih banyak orang, semakin dikenal secara luas, 
dan bisa diekspor ke mancanegara.

GEMA CIPTA BAHARIA

NAMA PRODUK : SKINEE
ALAMAT : BOGOR, JAWA BARAT

skinee.id@gmail.com

0857 3252 5703

@skinee.id

@

Nur Indah Sari

S K I N E E
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L A  S U N T U  TA S T I O

Awal Berdirinya La Suntu Tastio
Kecintaan Indari pada kain batik dan tenun 
menjadi cikal bakal berdirinya La Suntu Tastio. 
Bermodal rasa cinta terhadap kain warisan 
budaya Indonesia tersebut, di tahun 2011 Indari 
mulai merintis bisnis dengan memproduksi 
aneka tas etnik berbahan dasar batik dan tenun.

Pasang surut usaha mewarnai perjalanan 
bisnisnya yang telah bertahan hampir sembilan 
tahun. Namun tekad untuk mempopulerkan 
batik dan tenun, serta keinginan untuk membuka 
lapangan kerja bagi orang lain memantapkan 
semangatnya untuk terus berjuang.

Manfaat Pelatihan dan Pendampingan 
WeLearn
Memiliki 10 karyawan dengan latar 
belakang berbeda bukanlah perkara mudah. 
Kesalahpahaman sering terjadi terutama dalam 
hal pembuatan pola yang berdampak pada 
efisiensi pemakaian kain. Banyak kain yang 
akhirnya terbuang sia-sia. Keterbatasan Indari 
dalam penguasaan teknologi juga membuat 
semua pencatatan usaha masih dilakukan secara 
manual.

Setelah mengikuti program pelatihan dan 
pendampingan WeLearn, satu persatu kendala 
dalam pengelolaan bisnis La Suntu Tastio mulai 
terurai. Kesalahpahaman komunikasi dengan 
para pegawai diselesaikan melalui papan 
informasi. Solusi sederhana, tapi efektif untuk 
menghindari kesalahan yang berdampak pada 
kerugian produksi. Standar Operasional Prosedur 
(SOP) dalam setiap proses produksi juga mulai 
diterapkan, seperti standar pembuatan pola, 

pengguntingan, dan penjahitan. Ini membuat 
tiap pekerjaan menjadi lebih terorganisasi. 
Dari pembenahan ini omzet bisnisnya naik 20-
40% persen dibandingkan sebelum mengikuti 
pelatihan.

Bersama WeLearn, Indari juga dibuat lebih 
melek teknologi. Ia dibiasakan menggunakan 
laptop untuk mengerjakan setiap tugas. Lama 
kelamaan Indari makin mahir dan percaya diri, 
hingga akhirnya ia mengaplikasikan pencatatan 
usaha secara digital.

Untuk menghindari Pemutusan Hubungan Kerja 
(PHK) di tengah pandemi yang membuatnya 
terpaksa menurunkan jumlah produksi, untuk 
sementara Indari banting stir dengan menerima
tawaran dari sebuah rumah sakit di Jakarta untuk 
memasok Alat Pelindung Diri (APD) bagi para 
tenaga medis. Setiap harinya lebih dari dua ratus 
APD dihasilkan dan langsung didistribusikan 
ke beberapa rumah sakit. Nanti ketika situasi 
membaik, Indari berharap ia bisa kembali 
menekuni usaha tas etnik agar La Suntu Tastio 
tidak hanya terkenal di dalam negeri, tapi juga 
punya nama di mancanegara. Dengan harapan 
agar batik dan tenun dapat menjadi tren fesyen 
dunia.

LA SUNTU TASTIO
NAMA PRODUK : LA SUNTU TASTIO
ALAMAT : DEPOK, JAWA BARAT

indari.umiyasi@gmail.com

0812 8015 6431

@lasuntutastio; @indariumiyasi

@

Indari Umiyasi
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Ieko Damayanti
Awal Berdirinya Ratu Eceng
Di kawasan Cipondoh, Tangerang tempat tinggal 
Ieko, tanaman eceng gondok tumbuh melimpah. 
Tumbuhan air yang hidup mengapung ini 
kerap memenuhi sungai atau danau sehingga 
sering dianggap sebagai gulma atau tanaman 
pengganggu. Apalagi keberadaannya 
juga mengganggu lingkungan perairan, 
mendangkalkan perairan, serta mengurangi 
jumlah oksigen di air.

Namun tidak demikian Ieko memandang 
keberadaan tanaman gulma tersebut. Ia justru 
melihat peluang bisnis dari eceng gondok, yang 
dianggapnya bisa menguntungkan. Berbekal 
pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah 
Kota Tangerang, Ieko mengikuti keterampilan 
menganyam di Yogyakarta. Keterampilan ini 
kemudian digunakan untuk mendirikan usaha 
yang diberi nama Ratu Eceng. Berdiri pada 2017, 
produksi awal Ratu Eceng adalah tas anyaman. 
Kini produksinya makin berkembang pesat 
dengan beragam varian produk mulai dari tikar, 
sandal, keranjang, penutup pot, sofa, hingga 
bangku. Semuanya memanfaatkan eceng 
gondok sebagai bahan baku.

Manfaat Pelatihan dan Pendampingan 
WeLearn
Di awal usaha, Ieko memiliki keterbatasan dalam 
pengelolaan stok, apalagi eceng gondok butuh
pengolahan yang cukup memakan waktu 
sebelum bisa digunakan. Akibatnya adalah 
keterlambatan produksi. Ditambah dengan waktu 
produksi yang belum berjalan secara efisien. 
Namun keinginan Ieko untuk memperbaiki diri 

dengan terus belajar membuahkan hasil yang 
tidak sia-sia.

Setelah mengikuti pelatihan dan pendampingan 
WeLearn di bidang kewirausahaan, pengetahuan 
pengelolaan operasional Ieko meningkat. 
Ieko belajar bagaimana cara mengelola stok 
minimum eceng gondok untuk menjamin 
kelancaran produksi, yaitu dengan memiliki 
sistem pencatatan yang baik. WeLearn juga 
memberi ilmu dengan metode 5R (Ringkas, 
Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin) untuk membenahi 
tempat produksi Ratu Eceng. Waktu produksi pun 
menjadi lebih efisien. Berbekal pengetahuan 
baru yang dimilikinya, Ieko berharap Ratu 
Eceng dapat menaikkan kapasitas produksinya 
sehingga bisa menyerap lebih banyak tenaga 
kerja, kemudian merambah pasar internasional.

RATU ECENG

NAMA PRODUK : RATU ECENG
ALAMAT : TANGERANG, BANTEN

ieko.ratueceng@gmail.com

0838 7946 5878

@ieko_ratueceng

Ieko Ratu Eceng

@

R AT U  E C E N G
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Riska Noviyanti

C A L LYS TA  S H O P
“Kesuksesan bukanlah 

sesuatu hal yang 
dimimpikan, melainkan 

sesuatu yang harus 
diperjuangkan.”

Awal Berdirinya Callysta Shop
Alumni jurusan Manajemen universitas negeri 
di Padang ini mendalami ketertarikannya pada 
dunia fesyen dan aksesoris kerajinan tangan 
dengan membuka Callysta Shop. Tidak hanya 
menyalurkan kreativitas, usaha yang dirintis 
dari rumah ini pun sukses mendatangkan 
keuntungan ekonomi. Awalnya, Riska hanya 
membuat kerudung segi empat serta pakaian 
Muslim semi-butik. Sekarang, Callysta Shop 
telah berkembang menjadi penyedia kebutuhan
fesyen Muslimah dari ujung kepala hingga kaki 
meliputi aneka kerudung, pakaian Muslim, serta
aksesorisnya.

Manfaat Pelatihan dan Pendampingan 
WeLearn
Keterbatasan pengetahuan tentang manajemen 
operasional gudang di masa awal bisnis membuat 
Riska kerap kesulitan dalam menemukan 
bahan baku untuk produk-produknya. Begitu 
beragamnya produk yang coba ditawarkan 
Callysta Shop juga sempat membuatnya justru
kehilangan fokus pada produk yang seharusnya 
bisa diunggulkan.

Perubahan bisnis di Callysta Shop mulai 
terjadi setelah Riska mengikuti pelatihan 
dan pendampingan WeLearn. Di sini Riska 
belajar bagaimana memetakan kembali usaha 
miliknya. Apa target pasar dan target bisnisnya, 
serta apa yang harus dilakukan untuk lebih 
mengembangkan Callysta Shop.

Riska memutuskan untuk fokus memproduksi 
aksesoris seperti bros, kalung, gelang, dan 
gantungan kunci bertemakan inisial huruf. 
Nilai jual yang ditekankan dari produk-produk 
tersebut berupa desain yang bisa disesuaikan 
dengan permintaan konsumen, serta garansi 
perbaikan selama seumur hidup. Kepuasan 
pelanggan makin menjadi prioritas. Semua 
ilmu tersebut didapatnya setelah mengikuti 
proyek WeLearn. Tak hanya itu, pembenahan 
manajemen operasional terkait bahan baku 
dan hasil produksi juga turut menjadi perhatian 
utama.

Riska juga diajari cara membuat katalog produk 
fisik dan digital untuk lebih memudahkan dalam
mempromosikan produk-produknya kepada 
konsumen. Katalog produknya berfungsi 
layaknya etalase berjalan yang menyapa para 
pelanggannya. Target ke depannya, Riska 
berharap Callysta Shop bisa menjadi merek 
fesyen lokal yang tidak hanya bisa diminati 
di daerah tempat produksinya saja, tapi juga 
dapat menjangkau pelosok nusantara sebelum 
bertarung di pasar internasional.

CALLYSTA SHOP
NAMA PRODUK : CALLYSTA SHOP
ALAMAT : DEPOK, JAWA BARAT

callysta.shop@gmail.com

0811 9331 997

@callysta.shop

Callysta Shop

@
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Dian Puspasari

Awal Berdirinya Gudang Bumbu
Lahir dari ibu berdarah Sumatera yang mencintai 
bumbu dan makanan khas Indonesia, Dian 
menyerap banyak ilmu yang berharga. Sejak 
tahun 1980-an, sang ibu Nurleila Pakpahan, 
mewujudkan kecintaannya pada cita rasa 
Nusantara dengan membuka toko bumbu giling 
di sebuah pasar di Jakarta Barat yang diberi 
nama Gudang Bumbu. Dian kecil terbiasa ikut 
dan menemani ibunya berjualan di pasar.

Setelah dewasa Dian semakin memahami 
tujuan dan filosofi usaha sang ibu. Hingga 
pada tahun 2018, Dian diberi kepercayaan 
untuk melanjutkan pengelolaan bisnis Gudang 
Bumbu. Bukan perkara mudah mempertahankan 
sekaligus meneruskan usaha yang dibesarkan 
oleh sang ibu. Tidak sekadar melestarikan bumbu 
nusantara, Gudang Bumbu juga merupakan 
sumber penghasilan bagi keluarga Dian, begitu 
pula keluarga dari para pegawai yang bekerja di
dalamnya.

Dian memberanikan diri untuk melakukan 
inovasi dalam produksinya. Tidak hanya 
memasarkan bumbu halus untuk menu-menu 
seperti rendang, kari, dan gulai, Gudang 
Bumbu pun mulai membuat bumbu-bumbu 
instan yang dipasarkan secara online. Sebagai 
generasi kedua pengelola usaha, Dian pelan-
pelan mengembangkan proses penjualan 
dan pemasaran yang semula dilakukan secara 
tradisional menjadi berbasis digital.

Manfaat Pelatihan dan Pendampingan 
WeLearn
Perubahan sistem dari tradisional menjadi 
berbasis digital tidak terjadi begitu saja tanpa 
kendala. Dian sempat kerepotan dalam urusan 
pencatatan pesanan serta stok keluar masuk 
barang yang masih berantakan.

Beruntungnya Dian, setelah mengikuti pelatihan 
dan pendampingan WeLearn, secara bertahap 
kendala penggantian sistem dari tradisional ke 
digital dalam pengelolaan Gudang Bumbu mulai
terselesaikan. Di pelatihan WeLearn, Dian belajar 
cara membuat katalog online di e-commerce. 
Pencatatan pesanan dan stok keluar masuk 
pun dibuat lebih rapi dan tersusun. Target ke 
depannya, Dian berharap Gudang Bumbu bisa 
lebih memperlebar jangkauan pasarnya tak 
hanya di tingkat nasional, tapi juga internasional. 
Semuanya dengan tetap menjunjung 
filosofi sang ibu yaitu memperkenalkan dan 
mempertahankan bumbu masak Nusantara 
dengan cita rasa autentik.

GUDANG BUMBU

NAMA PRODUK : GUDANG BUMBU
ALAMAT : DKI JAKARTA

bumbukayarasa@gmail.com

0815 1027 0901

@gudangbumbu.id

gudangbumbu.id

@

G U D A N G  B U M B U
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Febe Karlina Putri

A B O N  B O N G G O L  G E D A N G  ( A B G )

Awal Berdirinya Abon Bonggol Gedang
Kemampuan berinovasi sangat diperlukan 
dalam persaingan di dunia wirausaha. Febe 
sangat menyadari hal tersebut. Memanfaatkan 
hasil pisang yang melimpah di daerah tempat 
tinggalnya, Mojokerto, Febe yang awalnya 
berbisnis kue mulai memikirkan sesuatu untuk 
bisa membantu para petani di daerah tersebut. 
Muncullah ide kreatif untuk berkreasi membuat 
abon vegetarian berbahan dasar bonggol 
pisang. Abon tersebut kemudian dinamakan 
Abon Bonggol Gedang (ABG)--dalam bahasa 
Jawa gedang berarti pisang. Dimulai sejak 2018, 
dibantu beberapa orang pekerja, bisnis ABG 
mulai dijalankan.

Manfaat Pelatihan dan Pendampingan 
WeLearn
Di awal usahanya, kendala komunikasi dengan 
para pekerja masih kerap terjadi sehingga 
menyebabkan kesalahan produksi. Standar 
Operasional Prosedur (SOP) juga masih dilakukan
seadanya.

Berkesempatan mengikuti pelatihan 
dan pendampingan wirausaha WeLearn, 
Febe mendapat banyak pengalaman dan 
wawasan baru yang sangat bermanfaat bagi 
perkembangan usaha Abon Bonggol Gedang. 
Solusi komunikasi dengan pekerja diselesaikan 
dengan penggunaan papan komunikasi sebagai 
alat pengingat pesanan atau hal-hal penting 
yang harus disampaikan. Di pelatihan WeLearn, 
Febe juga belajar bagaimana membuat SOP 

yang lebih rinci.

Di masa pandemi COVID-19 ketika Febe terpaksa 
harus menutup gerai offline-nya, ilmu promosi
digital yang diajarkan selama mengikuti proyek 
WeLearn begitu terasa manfaatnya. Perempuan
kreatif ini dapat memilih saluran digital yang 
tepat serta membuat konten sesuai dengan 
tujuan, sehingga pasar konsumen yang disasar 
pun tepat. Pemasaran melalui media sosial dan
marketplace, terutama di masa pandemi, sangat 
membantu ABG untuk menjaga omzet penjualan
sehingga Febe tak perlu terjebak dalam situasi 
sulit harus merumahkan para pekerjanya.

Febe optimis nantinya abon vegetarian 
produksinya akan terus berkembang seiring 
inovasi-inovasi yang akan dilakukan. Ia juga 
percaya diri jika Abon Bonggol Gedang tidak 
akan kalah bersaing dengan abon berbahan 
daging yang sudah lebih dulu eksis di pasaran. Ia 
berharap dengan semakin berkembangnya ABG, 
tidak hanya petani pisang di kawasan Mojokerto 
yang akan terbantu, tapi juga mereka yang 
berada di kota-kota lain.

ABON BONGGOL GEDANG (ABG)
NAMA PRODUK : ABON BONGGOL GEDANG (ABG)
ALAMAT : MOJOKERTO, JAWA TIMUR

karlinacakeandcookies@gmail.com

0812 3455 4372

@abonbonggolgedangcoiki

@
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Yenni Tri Astuti

Awal Berdirinya BAPER (Sambal Petis Madura)
Tanpa memiliki pengetahuan bisnis, tuntutan 
ekonomi membuat Yenni terpaksa terjun ke 
duniawirausaha. Ibu dua orang anak yang 
menjadi tulang punggung keluarga ini memulai 
perjalanan bisnisnya dengan usaha bumbu 
olahan alami di tahun 2016. Ia kemudian 
mengembangkan produknya menjadi sambal 
Madura berbahan dasar petis. Baru di 2017 
Yenni akhirnya meluncurkan produk Sambal 
Petis Madura yang disingkat BAPER. Mulai 
serius menjalankan bisnisnya, BAPER kemudian 
dikembangkan secara lebih inovatif dalam 
beberapa varian rasa mulai dari original hot, 
original extra-hot, teri, dan tongkol.

Manfaat Pelatihan dan Pendampingan 
WeLearn
Menjalankan bisnis secara otodidak dan coba-
coba, awalnya catatan keuangan BAPER masih 
sangat berantakan. Promosi produk juga masih 
menjadi hal baru untuk Yenni. Ia merasa masih
banyak hal yang perlu dipelajari olehnya.

Ia baru mulai serius dan menjalankan bisnisnya 
dengan ilmu yang memadai setelah mengikuti 
pelatihan dan pendampingan wirausaha 
WeLearn. Di pelatihan WeLearn Yenni belajar 
bagaimana cara mencatat dan merapikan 
keuangannya. BAPER pun kini telah memiliki 
kartu stok untuk mengetahui persediaan barang 
yang dimilikinya. Promosi BAPER mulai digarap
menyesuaikan dengan branding produk yang 

ingin diperkenalkan kepada konsumen. Setelah
segala pembenahan tersebut, omzet bersih 
penjualan sambal petis Madura Yenni naik 
hingga dua kali lipat.

Menghadapi masa pandemi COVID-19, strategi 
penjualan melalui platform digital yang diajarkan 
WeLearn menjadi benteng pertahanan yang 
kuat untuk BAPER bisa bertahan. Di bulan Maret 
2020 saat kebijakan pembatasan sosial mulai 
diterapkan, penjualan sambal hanya mengalami
penurunan sebesar 10%. Penggunaan media 
sosial dan marketplace dioptimalkan oleh Yenni
sebagai saluran promosi dan penjualannya. 
Masa sulit selama pandemi justru menjadikan 
perempuan kreatif ini berhasil berinovasi 
mengembangkan produk baru berupa kreasi 
camilan dan perawatan tubuh khas Madura. Ke 
depannya, Yenni berharap perkembangan bisnis 
BAPER menjadi lebih stabil sehingga ia bisa 
merekrut lebih banyak pekerja.

BAPER (SAMBAL PETIS MADURA)

NAMA PRODUK : BAPER (SAMBAL PETIS MADURA)
ALAMAT : MADURA, JAWA TIMUR

attarqiyah13@gmail.com

0818 587 050

@at_tarqiyah_moslemstore

Yeyen Ummu Umi

@

B A P E R  ( S A M B A L  P E T I S M A D U R A )
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Dewi Nur

D I A H M O N D  M A K E U P

Awal Berdirinya Diahmond Make Up
Peluang dalam bisnis kosmetik dilihat oleh 
Dewi ketika di tahun 2017 ia memutuskan 
untuk mendirikan Diahmond Makeup. Bisnis ini 
diharapkan dapat membantu para perempuan 
yang membutuhkan jasa perawatan tubuh untuk 
tampil lebih percaya diri. Oleh karenanya salon 
Diahmond Makeup menawarkan jasa tata rias 
wajah, perawatan rambut, dan perawatan tubuh. 
Seiring berkembangnya bisnis, perempuan 
mandiri ini melebarkan jasanya dengan melayani
acara pernikahan, berkolaborasi dengan vendor 
fotografi dan perencana pernikahan.

Manfaat Pelatihan dan Pendampingan 
WeLearn
Awalnya Dewi yang merupakan anak pertama 
dari lima bersaudara ini memiliki kendala dalam
upaya menjadikan Diahmond Makeup sebagai 
salon profesional. Salah satunya karena 
kurangnya kemampuannya dalam menentukan 
konsep penataan ruang salon. Strategi 
pemasaran digital juga belum digarap secara 
maksimal.

Setelah mengikuti pelatihan dan pendampingan 
wirausaha WeLearn dari UN Women, perempuan 
asal Malang ini pelan-pelan mulai menemukan 
solusi untuk kendala-kendala bisnisnya. Konsep 
penataan ruang salon diperbaiki dengan konsep 
5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin). 
Penataan dengan konsep baru ini membuat 
pelayanan kepada konsumen dapat dilakukan 
secara cepat, dan juga mampu menjaga 

kebersihan salon sehingga konsumen menjadi 
lebih betah menghabiskan waktu sambil 
menikmati pelayanan di Diahmond Makeup. 

Pelatihan digital yang diajarkan dalam program 
WeLearn, juga sangat membantu Dewi dalam 
menjalankan strategi pemasarannya. Ia 
mulai terbiasa membuat jadwal dan mengisi 
konten media sosial. Tidak lagi sembarangan 
mengunggah konten, Dewi kini dapat 
membedakan konten dengan tujuan penjualan 
ataupun pengenalan merek perusahaan. Ilmu 
baru yang diaplikasikan ini membuat pengikut 
Diahmond Makeup di media sosial terus 
bertambah. Citra produk yang dibangun pun 
makin konsisten. Dengan semua pembaruan 
yang dibawa dan mulai diterapkan di Diahmond 
Makeup, Diah berharap salonnya makin naik 
kelas dan berkembang menjadi salon makeup 
profesional seperti cita-citanya.

DIAHMOND MAKEUP
NAMA PRODUK : DIAHMOND MAKEUP
ALAMAT : MALANG, JAWA TIMUR

idamauladewi@gmail.com

0822 2953 7009

@Diahmond33

Maulidiyah

@

Maulidiyah
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Awal Berdirinya Extra Delicious
Di tahun 2013, sambil bekerja di perusahaan 
sekuritas swasta ternama, perempuan lulusan 
jurusan Sosiologi universitas negeri di Malang 
ini bersama sang suami merintis Extra Delicious.
Usaha camilan ini dikembangkan dengan 
memanfaatkan bahan baku singkong yang 
melimpah di wilayah tempat mereka tinggal. 
Extra Delicious pun diproduksi dalam dua varian 
rasa yakni keripik singkong gadung dan bumbu 
kuning.

Di tahun 2014 barulah ia memilih fokus untuk 
memajukan bisnis dan memantapkan hati untuk
keluar dari pekerjaannya. Pengorbanannya tidak 
sia-sia, Extra Delicious mampu meningkatkan 
omzet hingga 20% di bulan November 2019 
silam.

Manfaat Pelatihan dan Pendampingan 
WeLearn
Proses pencapaian yang diperoleh Shinta 
dengan produk Extra Delicious tidak selalu 
berjalan mulus. Mempekerjakan cukup banyak 
karyawan dari masyarakat sekitar, banyak 
menimbulkan kendala di bidang produksi akibat 
adanya kesalahpahaman komunikasi. Penataan 
ruang produksi yang efektif serta pemanfaatan 
promosi digital juga terasa masih kurang 
maksimal.

Hal tersebut perlahan mulai dibenahi setelah 
Shinta mendapat pencerahan di pelatihan 

dan pendampingan wirausaha WeLearn yang 
diikutinya pada akhir tahun 2019. Standar 
Operasional Prosedur (SOP) yang lebih rinci 
dan tertulis membantu Shinta menghindari 
kesalahpahaman komunikasi dengan para 
karyawannya sehingga kesalahan produksi bisa 
dihindari. Ruang produksi Extra Delicious juga 
dibenahi mengikuti standar 5R (Ringkas, Rapi, 
Resik, Rawat, dan Rajin). Imbasnya terasa pada 
produktivitas karyawan yang meningkat. Di 
Januari 2020 omzet Extra Delicious melonjak 
lagi sekitar 26%.

Tak langsung berpuas diri, Shinta terus berproses 
menerapkan ilmu promosi digital yang 
diterimanya di WeLearn. Pembuatan konten 
pada media sosial makin disesuaikan dengan 
tujuan yang ingin dicapai, begitu pun pemilihan 
jalur promosi yang tepat. Manfaat penerapan 
ilmu ini terasa maksimal saat menghadapi 
pandemi COVID-19. Harapan ke depan, Extra 
Delicious bisa terus mengembangkan inovasi 
dan memberikan manfaat yang lebih luas 
kepada masyarakat sekitarnya.

ANUGRAH JAYA

NAMA PRODUK : EXTRA DELICIOUS
ALAMAT : MALANG, JAWA TIMUR

shintamalang14@gmail.com

0812 5268 7837

@produsenkeripikmalang

@

Shinta Niawati

E X T R A  D E L I C I O U S
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Ullie Mayfana

G O G AT S U  D O R AYA K I  M A L A N G

Awal Berdirinya Gogatsu Dorayaki Malang
Gogatsu Dorayaki Malang tercipta secara tidak 
sengaja pada bulan Februari 2017. Dorayaki, 
camilan khas Jepang itu sendiri merupakan kue 
kesukaan anak Ullie. Berawal dari coba-coba 
membuat kue untuk anaknya, akhirnya bisnis 
kuliner ini dimulai.

Sebagai permulaan, Ullie mendistribusikan 
dorayaki kreasinya ke kantin-kantin sekolah. 
Kebiasaan orang Indonesia yang senang 
membawa oleh-oleh selepas bepergian menjadi 
peluang yang juga ingin dimanfaatkan oleh 
Ullie. Ia pun mulai mencari jalan untuk bisa 
memasukkan kue buatannya ke toko oleh-oleh. 
Tiga bulan berselang, usahanya membuahkan 
hasil, Gogatsu Dorayaki Malang bisa dipasarkan 
di toko oleh-oleh dengan masa kedaluwarsa 
selama lima hari.

Sejak Januari 2018, Ullie mulai mengubah konsep 
kue produksinya menjadi oleh-oleh kekinian 
yang lebih bisa diterima pangsa pasar. Dorayaki-
nya diberikan sentuhan khas lokal bercita rasa 
Indonesia. Gogatsu Dorayaki Malang kemudian 
diproduksi dalam dua varian, yaitu Gogatsu 
Dorayaki Malang dan Gogatsu Dorayaki Chips.

Manfaat Pelatihan dan Pendampingan 
WeLearn
Awalnya Ullie mengerjakan semua produksi 
Gogatsu Dorayaki Malang secara mandiri, karena
itu pula Standar Operasional Prosedur (SOP) 
belum menjadi hal penting baginya. Padahal 

SOP akan sangat memengaruhi kecepatan 
produksinya.

Setelah mengikuti pelatihan dan pendampingan 
WeLearn, Ullie mulai menyadari pentingnya SOP
yang tertulis secara rinci. Pelan-pelan, ilmu yang 
diperolehnya ia terapkan guna mengembangkan
usaha. Kartu stok bahan baku juga mulai dibuat 
untuk memudahkan Ullie dalam menentukan 
waktu pembelian bahan baku, yang akhirnya 
berpengaruh pada kecepatan produksi. Setelah 
pelatihan WeLearn, pencatatan keuangan 
Gogatsu Dorayaki Malang pun dibuat lebih rapi 
dan detail.

Saat harus menghadapi pandemi COVID-19, 
ilmu dari pelatihan dan pendampingan WeLearn
mengenai pemasaran digital langsung 
Ullie terapkan. Ia kemudian memanfaatkan 
marketplace untuk memasarkan produknya. 
Target ke depannya, Ullie berharap Gogatsu 
Dorayaki Malang dapat makin berkembang 
secara kualitas maupun kuantitas, serta memiliki 
pelanggan yang semakin banyak.

MAYS OMIYAGE MALANG
NAMA PRODUK : GOGATSU DORAYAKI MALANG
ALAMAT : MALANG, JAWA TIMUR

ulie.mayfana@gmail.com

0822 7273 1979; 0858 8892 1979

@maysomiyage.malang

Mays Omiyage Malang

@

“Kerja keras, terus kembangkan 
ide, fokus, optimis, berpikiran 

terbuka, tekun, berdoa, dan 
bersikap profesional adalah 

kunci memajukan usaha.”
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Awal Berdirinya Kritapong Bunda Ani
Kondisi perekonomian keluarga yang memburuk 
membuat Ani harus mengambil langkah drastis.
Ibu dua anak ini pun memutuskan untuk mulai 
merintis usaha kuliner olahan tahu pada tahun 
2015. Ani berkreasi menjual tahu pong (tapong) 
yang didistribusikan ke warung-warung dan 
kantin sekolah. Awalnya penjualan tapong 
berjalan lancar, tapi lama kelamaan banyak 
barang yang dikembalikan karena tidak laku.

Agar tidak mubazir, Ani mencoba menggoreng 
kembali tapongnya dan ternyata rasanya justru 
lebih gurih, renyah, dan nikmat. Akhirnya Ani 
memutuskan untuk berganti haluan dan menjual
keripik tahu pong (kritapong). Tak disangka 
respons pasar lebih positif. Sejak saat itu Ani 
mulai serius menjual produk barunya secara 
lebih luas dengan label Kritapong Bunda Ani, 
yang tersedia dalam dua varian rasa yaitu 
original dan pedas.

Manfaat Pelatihan dan Pendampingan 
WeLearn
Ketika mulai memproduksi kritapong, Ani belum 
mengerti pentingnya Standar Operasional 
Prosedur (SOP). Akibatnya rasa kritapong 
yang diproduksinya sering berubah dan tidak 
konsisten.

Ani bukan perempuan yang mudah 
menyerah. Mengikuti program pelatihan dan 
pendampingan WeLearn, Ani membekali dirinya 

dengan beragam ilmu untuk mengembangkan 
produk Kritapong Bunda Ani, termasuk 
mengatasi kendala rasa produk yang berubah-
ubah. Di pelatihan WeLearn Ani juga mulai 
dikenalkan dengan pembuatan SOP, sehingga 
kini produknya telah memiliki standar mutu 
serta rasa yang konsisten. Hasilnya, produk 
Kritapong Bunda Ani sudah bisa didapatkan di 
salah satu retail modern berskala nasional.

Pandemi COVID-19 membuat banyak sekolah 
dan toko oleh-oleh tempat menyalurkan produk
Kritapong Bunda Ani tutup. Ini tidak lantas 
membuatnya menghentikan produksi. Ilmu 
pemasaran digital yang diperoleh di pelatihan 
WeLearn dan diterapkan dalam usahanya, 
berhasil menopang omzet kritapong. Media 
sosial dimanfaatkan Ani sebagai jalur utama 
pemasaran produknya. Ke depannya, perempuan 
asli Mojokerto ini berharap Kritapong Bunda 
Ani dapat diterima pasar yang lebih luas dan 
memberi manfaat pada lebih banyak orang.

KRITAPONG BUNDA ANI

NAMA PRODUK : KRITAPONG BUNDA ANI
ALAMAT : MOJOKERTO, JAWA TIMUR

aniwiludjeng12@gmail.com

0896 7708 2760; 0896 7708 2760

@Kritapongbunda

@

Ani Wiludjeng

K R I TA P O N G  B U N D A  A N I



 - Perempuan Bisa Wirausaha60

Mia Nur Fadilah

N I B A  ( N I C E  B A N A N A )

Awal Berdirinya NIBA (Nice Banana)
Keadaan ekonomi keluarga yang sulit, membuat 
Mia yang sedang menuntut ilmu Hukum Bisnis 
Syariah di universitas Islam negeri di Kota Pelajar, 
Yogyakarta membulatkan tekad untuk menjadi 
seorang perempuan wirausaha. Sambil kuliah, 
di tahun 2017 Mia mulai merintis NIBA (Nice 
Banana), sekaligus menerapkan ilmu bisnis yang 
diterimanya di bangku kuliah.

NIBA memasarkan aneka olahan pisang seperti 
risoles, pisang gulung, serta pisang rambutan 
dengan berbagai varian rasa dan topping. Di 
tahun 2019, Nice Banana telah memiliki dua 
gerai. Sistem kemitraan waralaba mulai Mia 
perkenalkan untuk mereka yang tertarik ikut 
memasarkan NIBA. Melalui kerja sama tersebut, 
gerai Nice Banana bertambah menjadi empat.

Manfaat Pelatihan dan Pendampingan 
WeLearn
Perkembangan cukup pesat yang terjadi pada 
bisnis Nice Banana bukannya tanpa kendala. 
Ilmu bisnis yang dipelajarinya di kampus masih 
butuh banyak penyesuaian ketika diterapkan di 
dunia nyata. Manajemen yang belum matang 
membuat Mia cukup kesulitan dalam mengatur 
ketertiban karyawan dan pembukuan yang 
benar. Penerapan media sosial sebagai jalur 
pemasaran dan distribusi pun belum tergarap 
maksimal.

Mengikuti pelatihan dan pendampingan WeLearn 
dari UN Women, Mia mendapatkan tambahan 

ilmu yang lebih aplikatif untuk diterapkan dalam 
pengelolaan Nice Banana. Penerapan Standar 
Operasional Prosedur (SOP) yang tertulis 
jelas menjadi solusi untuk lebih menertibkan 
karyawannya baik dalam hal pelayanan, jam 
kerja, maupun produksi. Pencatatan keuangan 
yang sebelumnya kurang rinci, kini digarap Mia 
secara lebih rapi. Rekening pribadi dan bisnis 
dibuat terpisah, sehingga keuntungan bersih 
yang diperoleh dari usahanya jelas terlihat.

Mia kini memiliki jadwal tetap untuk melakukan 
promosi di media sosial. Saat pandemi COVID-19 
menyebabkan seluruh gerai NIBA tutup, program 
pendampingan WeLearn membuat Mia bisa 
berpikir kreatif menyiapkan solusi pemasaran 
produk dengan sistem layanan pesan antar. Mia 
berharap, ke depannya Nice Banana dapat makin 
berkembang dan memiliki lebih banyak gerai.

NIBA (NICE BANANA)
NAMA PRODUK : NIBA (NICE BANANA)
ALAMAT : MALANG, JAWA TIMUR

nibajombang@gmail.com

0812 4656 1255

@nibanicebanana; @nibajombang

@
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N I E A R T S H O P
"Tetap semangat dan 

terus berjuang.”

Niar Ravita
Irliandini

Awal Berdirinya Nieartshop
Sejak kuliah, Niar sudah hobi berbisnis. Aksesori 
jilbab serta kado wisuda menjadi produk yang 
ditawarkan perempuan asal Ponorogo ini sebagai 
sampingan sambil menimba ilmu di kampusnya. 
Tekadnya adalah menjadi perempuan wirausaha 
dan memulainya sedini mungkin. Niar melihat 
ada peluang besar dalam bisnis jilbab fesyen, 
mengingat biaya produksi awalnya tidak perlu 
modal besar dan pengerjaannya pun cepat. Di 
tahun 2017 Niar mulai membangun bisnis jilbab 
di bawah label Nieartshop.

Tidak hanya mengandalkan harga yang ramah di 
kantong, produk jilbab Nieartshop juga memiliki
kualitas dan jahitan yang prima. Varian 
jilbab tersedia dalam jenis bahan voal (kain 
semitransparan, tipis, tapi jika dilipat tidak 
tembus pandang) dobby, ziggy, wavy, grid, 
rubicon; crepe ( jenis kain dengan tekstur 
seperti kulit jeruk) organza; serta sutra organza. 
Semua tersedia dalam aneka pilihan warna. Tak 
disangka, Nieartshop berhasil membukukan 
omzet rata-rata dua digit setiap bulannya.

Manfaat Pelatihan dan Pendampingan 
WeLearn
Kemajuan usaha jilbab yang dirintisnya membuat 
Niar mulai memikirkan untuk mengurus 
legalitas Nieartshop guna meningkatkan nilai 
jual produknya. Namun pengusaha muda ini 
mengalami kendala karena tidak tahu bagaimana 
cara memulainya.

Perempuan pekerja keras ini pun kemudian 
mengikuti pelatihan dan pendampingan 
WeLearn yang digelar di Malang. Di sini Niar 
belajar bagaimana bisnis harus berkembang 
dengan cara yang tepat. Kendalanya dalam 
mengurus legalitas usaha terpecahkan karena 
di pelatihan WeLearn ia diajarkan secara rinci 
bagaimana membuat dan menyusun rencana 
pengurusan legalitas sesuai kebutuhannya.

Strategi penjualan melalui saluran digital 
juga ditekankan di WeLearn. Di sini Niar 
terbantu dalam membuat konten menarik 
sesuai dengan tujuannya termasuk memilih 
marketplace yang tepat untuk memasarkan 
jilbab-jilbabnya. Berkat penerapan ilmu digital 
dari WeLearn, masa pandemi COVID-19 tidak 
menjadi halangan dalam mengembangkan 
bisnisnya. Omzet Nieartshop bahkan meningkat 
di bulan Mei 2020. Target ke depan Niar adalah 
memaksimalkan penjualan tidak hanya dalam 
satu platform e-commerce saja, tetapi juga media 
digital lainnya.

NIEARTSHOP

NAMA PRODUK : NIEARTSHOP
ALAMAT : PONOROGO, JAWA TIMUR

nieartshop@gmail.com

0858 5354 2042

nieart (shopee)

@
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Evie Nur Izza

S A M B A L  S T R O O M

Awal Berdirinya Sambal Stroom
Memutuskan untuk mengundurkan diri dari 
perusahaan baja tempatnya bekerja di tahun 
2015, kemudian Evie mencoba peruntungan di 
bisnis kuliner. Rajungan atau kepiting dipilih Evie 
sebagai bahan baku aneka olahan kulinernya.

Awalnya ibu tiga anak ini hanya mengolah 
rajungan dengan bumbu kare. Respon yang 
didapatkannya sangat positif. Pelanggan puas 
dan kembali melakukan pemesanan. Evie pun 
makin bersemangat untuk menciptakan menu-
menu baru, tetap dengan bahan dasar rajungan.
Kini tak hanya bumbu kare, olahan rajungan Evie 
makin beragam termasuk rajungan crispy dan 
kerupuk rajungan.

Di bulan Maret 2019, Evie meluncurkan produk 
terbarunya yang diberi label Sambal Stroom. 
Evie berharap dengan masa kedaluwarsa 
produk sambal yang relatif lebih lama dibanding 
makanan basah, akan menjadi pertimbangan 
konsumen pada pasar yang lebih luas untuk 
membeli dan menikmati sambal produksinya. 
Ia pun menawarkan Sambal Stroom dalam 
beberapa varian rasa termasuk rajungan, cumi, 
cumi cabai hijau, dan sambal bawang.

Manfaat Pelatihan dan Pendampingan 
WeLearn
Produk kuliner dengan aneka varian rasa 
mensyaratkan penataan lemari penyimpanan 
yang rapi. Namun Evie selalu mengalami 
kesulitan dalam urusan penataan lemari 

penyimpanannya, karena tidak memiliki 
label produk sebagai pembeda. Akibatnya 
banyak waktu kerap terbuang untuk sekadar 
menemukan produk yang dicari.

Mendapat kesempatan untuk ambil bagian 
dalam pelatihan dan pendampingan wirausaha
WeLearn dari UN Women, Evie merasakan banyak 
perubahan positif terjadi dalam usahanya. 
Kendala penataan lemari penyimpanannya 
menemukan solusi karena di pelatihan WeLearn 
Evie dikenalkan dengan prinsip 5R (Ringkas, 
Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin), yang membuat 
lemari penyimpanannya lebih tertata dengan 
baik. Semua stok dan barang juga telah diberi 
label, untuk memudahkan pencarian sehingga 
efisiensi waktu dapat lebih terjaga. Evie berharap 
usaha yang dirintis untuk diwariskan kepada 
anak-anaknya kelak ini bisa terus berkembang, 
menggapai pasar yang lebih luas serta dapat 
menjadi ladang penghasilan bagi warga di 
sekitarnya.

RAJUNGAN BU RIZA /SAMBAL STROOM

NAMA PRODUK : SAMBAL STROOM
ALAMAT : SURABAYA, JAWA TIMUR

rajungan.buriza@gmail.com

0821 4085 1519

@rajunganburiza_

Rajungan Bu Riza

@
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Darmiati

T U K U TA S

Awal Berdirinya Tukutas
Perempuan wirausaha asal Blitar ini layak 
dijadikan contoh untuk kegigihan dan sikap 
pantang menyerahnya. Darmiati memulai bisnis 
pertamanya di bidang konveksi pada tahun 
2014. Pengalaman pahit harus dirasakan sarjana 
Akuntansi ini setelah ditipu oleh rekan kerjanya,
sehingga menyisakan banyak utang. Namun tak 
terlintas dalam benak Darmiati untuk menyerah.
Di tahun 2016 ia kembali merintis bisnis, kali ini 
dengan menjual tas lokal. Langkahnya kali ini 
pun belum membuahkan hasil sesuai harapan 
karena bisnisnya gagal, dan membuat Darmiati
makin terlilit utang.

Tak lantas patah semangat, tekad dan 
keyakinannya untuk menjadi seorang 
perempuan wirausaha membuatnya kembali 
bangkit. Ia berinovasi membuat produk tas 
menggunakan perpaduan bahan lokal dan 
impor. Dari sinilah bisnis Tukutas yang kini telah 
memiliki pelanggan setia bermula. Produksi 

Tukutas meliputi aneka jenis tas mulai dari 
tas tangan, selempang, ransel, shoulder 
bag, pouch, tote bag, serta dompet aneka 
ukuran. Mengedepankan pelayanan,Tukutas 
memberikan jaminan pengembalian produk 
yang rusak serta jasa konsultasi perawatan 
tas untuk para konsumennya. Tukutas juga 
melayani pembelian berdasarkan pesanan 
untuk keperluan suvenir acara kantor ataupun 
pernikahan.

Tukutas menjadi bukti bahwa tidak akan ada 
usaha yang sia-sia. Lewat bisnisnya kali ini 
Darmiati berhasil menyewa ruko untuk dijadikan 
tempat produksi. Semua utang pun terlunasi, 
bahkan Tukutas kini telah memiliki aset pribadi.

Manfaat Pelatihan dan Pendampingan 
WeLearn
Berhasil melalui ujian mental setelah beberapa 
kali gagal, dalam pengerjaan operasional Tukutas 
jalan Darmiati tidak langsung mulus. Bisnis ini 
belum memiliki Standar Operasional Prosedur 
(SOP) yang baku, sehingga menyulitkan Darmiati 
dalam pembagian tugas dengan timnya.

Mengikuti pelatihan dan pendampingan 
WeLearn dari UN Women, Darmiati mendapat 
banyak bekal untuk mengelola Tukutas secara 
lebih profesional. Ilmu pembuatan SOP yang 
rinci dan tertulis langsung diaplikasikan 
Darmiati, memperjelas pembagian tugas 
dengan rekannya sehingga pengalaman buruk 
di masa lalu tidak perlu terulang. Darmiati juga 
berharap ke depannya Tukutas dapat menjadi 
produk ternama di Indonesia dengan jaringan 
offline dan online yang luas. Mimpinya adalah 
memiliki toko online serta badan hukum sendiri, 
untuk mempermudah mendapatkan investor.

TUKUTAS

NAMA PRODUK : TUKUTAS
ALAMAT : BLITAR, JAWA TIMUR

order.tukutas@gmail.com

0856 3673 030

@tuku.tas

@
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Ratna Ari

T U L A D H A  H A N D I C R A F T

Awal Berdirinya Tuladha Handicraft
Memiliki karier gemilang di bidang perhotelan 
ternyata tidak membuat Ratna bisa melupakan 
mimpinya. Sejak dahulu ibu dua anak ini selalu 
bermimpi untuk bisa menjadi perempuan 
wirausaha. Akhirnya di tahun 2014 ia 
memutuskan untuk meninggalkan kariernya 
dan mencoba peruntungan bisnis guna 
mewujudkan cita-citanya. Kerajinan tangan 
menjadi pilihan usahanya. Awalnya ia berkreasi 
dengan menggunakan bahan manik-manik 
akrilik, yang sayangnya kurang mendapat respon 
positif pasar. Di tahun 2015 ia memberanikan diri 
mendirikan Tuladha Handicraft, dengan berfokus 
pada kreasi produk aksesoris etnik yang dari dulu 
selalu memesona Ratna. Tuladha Handicraft pun 
mulai mendesain dan memproduksi perhiasan 
dari kawat perunggu yang unik dalam jumlah 
terbatas atau sesuai permintaan pelanggan. Kali 
ini respon yang diterima cukup positif.

Sayangnya omzet penjualan Tuladha stagnan, 
tak menunjukkan kenaikan yang berarti. 
Ratna merasa sudah waktunya berinovasi dan 
mengeluarkan konsep baru untuk kreasinya. 
Budaya Jawa lantas dijadikan inspirasi bagi setiap 
produknya. Di tahun 2017 Tuladha Handicraft 
mantap menjadikan wayang sebagai unique 
selling point mereka. Semua produksi mulai dari 
antinganting, gantungan kunci, hingga dekorasi 
rumah dirancang dalam tema wayang, yang 
lantas membuka lembar kesuksesan baru untuk 
Tuladha Handicraft.

Manfaat Pelatihan dan Pendampingan 
WeLearn
Produk kerajinan yang inovatif dan paling kreatif 
sekalipun tidak akan berhasil di pasaran ketika 
pemasarannya tidak tepat sasaran. Ini salah satu 
penyebab omzet Tuladha Handicraft sempat 
stagnan. Ratna tidak pernah menyentuh ranah 
pemasaran digital.

Bergabung sebagai peserta pelatihan dan 
pendampingan WeLearn dari UN Women, Ratna
lantas fokus menggarap ranah digital yang 
sebelumnya tidak dimanfaatkan dengan baik. 
Ia mulai memiliki saluran promosi digital yang 
tepat untuk produknya, menetapkan jadwal 
rutin untuk promosi, serta membuat konten 
yang sesuai dengan tujuan promosi. Semua 
pencatatan di Tuladha Handicraft pun dibuat 
makin rinci dan tertulis. Berkat pelatihan 
WeLearn ini pula kini Tuladha Handicraft telah 
memiliki katalog produk di media sosial. Ratna 
berharap bisnisnya tidak hanya terkenal di 
negara sendiri, tapi bisa menjadi ikon Indonesia 
di mata dunia. Dengan berkembangnya bisnis, 
Ratna juga berharap bisa menyerap lebih banyak 
tenaga kerja.

KIENER HANDMADE
NAMA PRODUK : TULADHA HANDICRAFT
ALAMAT : MALANG, JAWA TIMUR

ratna.qrhandmade@gmail.com

0812 3343 2838

@tuladha_wayangkulit

@

Sandhy
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Ana
Roudhotul Jannah

Awal Berdirinya Xie Utie
Bagi masyarakat Indonesia, lauk seenak apapun 
tidak akan sempurna jika tidak ada peneman. 
Salah satunya adalah bawang goreng, yang 
berfungsi sebagai penyempurna setiap masakan.
Paham akan kebutuhan tersebut, membuat Ana 
memutuskan untuk berbisnis bawang goreng
dengan merek Xie Utie.

Berawal dari keinginan untuk membantu 
ayahnya yang tidak bekerja sekaligus untuk 
mendapatkan penghasilan tambahan, sekarang 
Xie Utie telah memiliki beberapa karyawan yang
berasal dari lingkungan sekitar. Menyediakan 
lima varian rasa dari mulai original, chicken 
blackpepper, Korean barbeque, cheddar cheese, 
dan rumput laut, Ana juga ingin terus berinovasi
untuk meraih hati semakin banyak pelanggan.

Manfaat Pelatihan dan Pendampingan 
WeLearn
Meminimalisir kegagalan produksi dan 
memantapkan penjualan secara online adalah 
fokus Ana saat bergabung dengan pelatihan dan 
pendampingan WeLearn dari UN Women. Ia pun 
ingin lebih mencari tahu jalur pemasaran mana 
yang sesuai dengan target pasar Xie Utie.

Untuk meningkatkan kualitas produk dan 
mengurangi terjadinya produk tidak layak jual, 
Ana menerapkan ilmu 5R (Ringkas, Rapi, Resik, 
Rawat, dan Rajin) yang diberikan oleh pelatihan
WeLearn. Dengan ini, tempat produksi dapat lebih 
tertata sehingga dapat meningkatkan efisiensi 

proses produksi. Ia pun telah menggunakan 
kartu stok, yang memudahkan dirinya dalam 
melakukan kontrol terhadap usaha bawang 
goreng ini. Standar Operasional Prosedur (SOP) 
juga telah diterapkan dalam proses pengolahan 
bawang goreng Xie Utie, sehingga kualitas 
produksi telah memiliki standar yang sama, 
serta meminimalisir kemungkinan terjadinya 
kegagalan produksi.

Dalam perencanaan promosi, pelatihan dan 
pendampingan WeLearn membantu Ana untuk
membuat konten serta mengatur jadwal 
pemasaran secara online. Kini ia juga telah 
membuat katalog online, yang memudahkan 
pelanggan dalam memilih produk Xie Utie 
Dengan semua pembelajaran dan ilmu baru 
ini, Ana berharap bisa mendapatkan investor 
yang akan membantu mengembangkan bisnis, 
sehingga Xie Utie dapat menyerap semakin 
banyak tenaga kerja dan membantu masyarakat 
sekitar.

AL-KARIMAH

NAMA PRODUK : XIE UTIE
ALAMAT : KEDIRI, JAWA TIMUR

anaroudhotul@gmail.com

0856 4326 5617

@xieutie

@

X I E  U T I E
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Tika Hertika

G N E T U M  L E AT H E R

Awal Berdirinya Gnetum Leather
Saat mengawali bisnis Gnetum Leather, Tika 
tidak memiliki niatan untuk coba-coba. Ibu dua 
anak tersebut ingin serius dalam menjalani bisnis 
tas dan dompet kulit berbasis kulit tersebut. Di 
tahun 2017 Gnetum Leather pun didirikan oleh 
sarjana pertanian ini.

Ia memilih untuk menjalani semua proses 
sendiri, agar dapat memastikan kualitas setiap 
produk yang ia jual. Dari mulai pemilihan bahan, 
proses produksi, serta penjualan dan pemasaran
dilakukan sendiri oleh Tika. Melalui tangan 
kreatif dan semangat pantang menyerahnya, 
ia telah memasarkan banyak produk berbahan 
baku kulit. Tidak hanya tas dan dompet semata, 
sekarang Gnetum Leather telah memiliki varian 
produk lain seperti sarung pemantik api hingga 
dompet STNK.

Manfaat Pelatihan dan Pendampingan 
WeLearn
Tika tidak memiliki latar belakang bisnis. 
Berbisnis adalah hal baru baginya. Tak heran 
pencatatan keuangan pun menjadi masalah 
krusial. Ia juga tidak familiar dengan media sosial, 
dan perlu banyak belajar dalam membedakan 
konten untuk tujuan yang berbeda.

Pelatihan dan pendampingan WeLearn yang 
diadakan oleh UN Women adalah lompatan besar 
bagi Tika. Ia mulai paham tentang pentingnya 
pencatatan keuangan. Setelah pembelajaran 
yang didapat dari WeLearn, Tika mencatat setiap 

pengeluaran dan pemasukan secara konsisten,
sehingga kini Gnetum Leather telah memiliki 
catatan keuangan yang rapi. Melalui 
pembenahan catatan keuangan ini, ia juga telah 
dapat menghitung laba dan rugi secara lebih 
baik.

Promosi digital juga menjadi ilmu baru yang 
paling berharga bagi Tika. Pembelajaran ini 
mengajarkannya untuk menetapkan target pasar 
untuk Gnetum Leather, serta membuat konten 
dan memilih jalur promosi yang tepat untuk 
memasarkan produknya. Ia juga telah dapat 
membedakan konten sesuai dengan tujuannya, 
apakah untuk penjualan atau mengenalkan 
Gnetum Leather pada publik. Sekarang ia 
bahkan telah dapat memanfaatkan media sosial
sebagai salah satu jalur pemasaran. Katalog 
digital pun sekarang telah dimiliki oleh Gnetum
Leather. Ilmu ini sangat berharga terutama di 
masa pandemi, karena membuat omzet Gnetum
Leather tetap terjaga kestabilannya.

GNETUM LEATHER
NAMA PRODUK : GNETUM LEATHER
ALAMAT : BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

tickha.mrp@gmail.com

0817 0263 223

@gnetum_leather

Gnetum

@

“Tiap proses menuju 
kesuksesan adalah 

suatu hal yang harus 
dinikmati."
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G R I YA  G R E E N  B E AU T Y

Fifit Afikah
Awal Berdirinya Griya Green Beauty
Usai menempuh pendidikan di lembaga 
pelatihan perawatan kulit Dimouza Estetika, 
Fifit semakin yakin untuk menekuni bisnis di 
dunia kecantikan. Di tahun 2017, ia mendirikan 
klinik kecantikan Griya Green Beauty dan 
mempekerjakan satu admin, dua terapis, dan 
dokter kecantikan. Ia ingin mengajak tiap 
perempuan untuk menjaga kesehatan kulit 
wajah, melalui perawatan yang dilakukan secara 
berkala.

Dengan harga terjangkau dan produk berkualitas, 
Griya Green Beauty juga menawarkan facial, pijat 
wajah, dan juga totok wajah untuk mengatasi 
jerawat, flek, hingga pori-pori berukuran besar.

Manfaat Pelatihan dan Pendampingan 
WeLearn
Pernah menekuni ilmu terkait kecantikan tidak 
menjadi modal cukup bagi Fifit untuk menjalani 
usaha. Kurangnya kemampuan pencatatan 
laporan keuangan serta belum adanya Standar 
Operasional Prosedur (SOP) menyulitkan dirinya 
dalam mengawali bisnis.

Pelatihan dan pendampingan WeLearn dari UN 
Women mengajarkan Fifit tentang pentingnya 
pembuatan SOP. Dengan ini, para terapis 
bisa memberikan standar kualitas sama saat 
mengerjakan tindakan facial. Ia juga belajar 
menuliskan SOP secara lebih rinci, sehingga 
memudahkan tiap karyawan dalam bekerja.  
Kualitas pembuatan laporan keuangan 

Griya Green Beauty juga meningkat pesat. 
Sekarang Fifit dapat mencatat pemasukan dan 
pengeluaran secara lebih rapi dan rinci, sehingga 
memudahkan dirinya untuk menghitung laba 
rugi perusahaan. Dengan ini, tiap keputusan 
bisnis yang diambil tidak lagi dilakukan secara 
gegabah, melainkan disesuaikan dengan 
kebutuhan perusahaan.

Sayangnya, pandemi COVID-19 datang mendera 
dunia. Kondisi ini membuat Griya Green Beauty 
harus menutup gerai dan merumahkan beberapa 
pegawai. Fifit tidak kehilangan semangat. Ia 
memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat 
produk kecantikan siap pakai seperti kosmetik 
dan masker. Pengusaha asal Yogyakarta ini pun 
juga melihat kebutuhan pasar dan menjual hand 
sanitizer, yang sangat dibutuhkan semua orang 
di masa pandemi. Namun ia berharap agar 
pandemi segera berakhir, supaya Griya Green 
Beauty dapat kembali membuka gerai sehingga 
para karyawan pun bisa kembali bekerja.

GRIYA GREEN BEAUTY

NAMA PRODUK : GRIYA GREEN BEAUTY
ALAMAT : YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

griyagreenbeauty@gmail.com

0812 3949 0906

@griya_green_beauty

griya green beauty

www.griyagreenbeauty.com

@
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Maria Julia Anes

KO P E R A S I  KO N S U M E N  G R I YA  J AT I  R A S A

Awal Berdirinya Koperasi Konsumen Griya 
Jati Rasa
Maria ingin dapat lebih bermanfaat bagi 
lingkungan dan masyarakat sekitar. Tak heran 
ia memiliki semangat besar untuk membantu 
para pengusaha perempuan melalui Koperasi 
Konsumen Griya Jati Rasa. Menjabat sebagai 
Manajer Usaha Dagang, Maria dan rekan kerjanya 
konsisten dalam pengembangan kemampuan 
dan minat usaha para anggota koperasi. Maria 
juga membantu memfasilitasi para anggota 
untuk mendapatkan izin, sertifikasi, dan akses 
pelatihan. Hingga tak sedikit produk hasil olahan 
anggota koperasi, dari mulai kerajinan lukis, 
batik, hingga produk camilan, mulai mendapat 
tempat di hati masyarakat.

Manfaat Pelatihan dan Pendampingan 
WeLearn
Pencatatan laporan keuangan, pengelolaan stok 
bahan baku, penataan area produksi, hingga 
pembuatan materi produksi adalah hal baru 
bagi Maria. Namun, ia tak menyerah dalam 
mengatasi masalah-masalah ini. Pelatihan dan 
pendampingan WeLearn memberikan banyak 
ilmu baru bagi Maria. Setelah mendapatkan 
pembelajaran, Koperasi Konsumen Griya Jati 
Rasa dikelola dengan lebih profesional.

Pencatatan laporan keuangan dibuat secara 
lebih rinci sehingga tiap anggota dapat 
memeriksa kondisi keuangan koperasi secara 
langsung. Maria juga menyediakan kartu stok 
sehingga tiap anggota dapat mengetahui stok 

bahan baku, sehingga waktu produksi dapat 
lebih terencana. Prinsip 5R (Ringkas, Rapi, Resik, 
Rawat, dan Rajin) juga telah diterapkan untuk 
penataan barang di gudang, sementara ilmu 
baru dari WeLearn juga memungkinkan tiap 
anggota menyesuaikan konten promosi dengan 
produk yang ingin ditawarkan.

Pembenahan ini membuat Maria dan tiap 
anggota Koperasi Konsumen Griya Jati Rasa 
merasa lebih percaya diri dalam memasarkan 
produk mereka. Bahkan saat ini mereka 
sedang menjajaki kerja sama dengan beberapa 
supermarket di Yogyakarta, agar tiap produk 
yang dihasilkan bisa dikenal masyarakat secara 
lebih luas. Melalui pelatihan dan pendampingan 
WeLearn, Maria juga berharap bisa bekerja 
sama dengan instansi pemerintah. Dengan 
ini ia berharap dapat lebih banyak membantu 
memperkenalkan produk asli Indonesia yang 
dipasarkan oleh Koperasi Konsumen Griya Jati 
Rasa.

KOPERASI KONSUMEN GRIYA JATI RASA

NAMA PRODUK : GRIYA JATI RASA
ALAMAT : SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

koperasigriyajatirasa@gmail.com

0812 3111 6418

@griyajatirasa; @griyajatirasacraft;

@griyajatirasakuliner

griya.jatirasa

www.griyajatirasa.com

@
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G E N D I S  AY U  M A K E U P  A R T I S T

Astuty
Sundari SP

Awal Berdirinya Gendis Ayu Makeup Artist
Kecintaan Astuty pada dunia tata rias wajah 
membuka peluang bisnis baru baginya. Berawal 
dari keinginan mengubah hobi jadi bisnis, 
membuat dirinya mantap mengikuti berbagai 
pelatihan tata rias profesional. Ia selalu memberi 
saran untuk memilih pekerjaan yang kita cintai. 
Menurut Astuty, kecintaan pada pekerjaan akan 
membuat kita menuangkan tidak hanya pikiran, 
tapi juga perasaan. Sehingga hasil yang kita 
dapat juga akan lebih maksimal.

Di tahun 2018, Astuty mulai merintis bisnis tata 
rias wajah profesional yang diberi titel Gendis 
Ayu Makeup Artist. Ia menawarkan beragam 
jasa, dari mulai rias wajah untuk keperluan 
pemotretan, pesta, wisuda, prewedding, hingga 
pernikahan. Ia pun menyediakan jasa makeup di 
rumah, untuk memudahkan pelanggan dalam 
beraktivitas.

Manfaat Pelatihan dan Pendampingan 
WeLearn
Di masa awal bisnis, Astuty merasa kesulitan 
dalam menentukan harga jasa makeup yang 
ditawarkan oleh Gendis Ayu Makeup Artist. 
Ia juga belum memiliki kemampuan untuk 
melakukan pencatatan keuangan, serta 
menetapkan Standar Operasional Prosedur 
(SOP) bagi usahanya.

Program pelatihan dan pendampingan WeLearn 
yang diadakan UN Women sangat membantu 
Astuty dalam menata seluruh manajemen 
bisnis Gendis Ayu Makeup Artist. Pembelajaran 

terkait Harga Pokok Penjualan (HPP), berupa 
total biaya yang dikeluarkan secara langsung 
untuk memperoleh barang atau jasa yang dijual, 
membuatnya dapat menentukan harga dari 
jasa yang ia tawarkan bagi pelanggan. Dengan 
ini, ia pun dapat menentukan harga promosi 
yang tepat serta menghitung keuntungan 
bisnisnya. Selain itu ilmu baru dari WeLearn 
juga mengajarkan Astuty untuk menerapkan 
pencatatan keuangan yang rapi, demi kemajuan 
bisnis.

Sebagai bisnis yang berbasis jasa, kepuasan 
pelanggan menjadi tolak ukur kesuksesan. 
Bersama pelatihan dan pendampingan WeLearn, 
ia banyak belajar tentang efisiensi dan efektivitas 
pengerjaan jasa untuk memberikan pelayanan 
terbaik bagi pelanggan Gendis Ayu Makeup 
Artist. Penyusunan SOP mulai dilakukan untuk 
merapikan susunan tas makeup, memastikan 
standar kebersihan alat-alat makeup, dan 
menentukan standar dalam menanggapi 
pesanan konsumen. Astuty berharap dengan 
semua pembenahan ini, ia dapat memperluas 
jaringan mitra bisnis dan melakukan 
pengembangan jasa secara lebih baik.

GENDIS AYU MAKEUP ARTIST

NAMA PRODUK : GENDIS AYU MAKEUP ARTIST
ALAMAT : YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

gendisayumua@gmail.com

0813 9223 3175

@gendisayumuas

@
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Irma Khairani

G E O G E  L E AT H E R

Awal Berdirinya Geoge Leather
Terinspirasi dari sang suami yang menjadi agen 
penjualan produk oleh-oleh serta memberikan 
penghasilan bagus, Irma berkeinginan membuka 
bisnis agar dapat memiliki penghasilan sendiri. 
Tidak ingin sembrono, ia pun melakukan survei 
pasar dan melihat-lihat berbagai pameran Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Di tahun 
2018, barulah Irma mantap untuk membuat 
bisnis aksesori berbahan baku kulit sapi, dengan 
nama Geoge Leather.

Mengawali penjualan dengan bergabung 
di pameran yang diadakan berbagai mal di 
Yogyakarta dan sekitarnya, saat ini Geoge 
Leather telah memiliki sembilan karyawan, 
termasuk sang suami yang membantu dalam 
hal promosi dan penjualan. Dalam bisnis ini, 
Irma ingin memberikan kualitas terbaik. Oleh 
karenanya ia hanya menggunakan bahan baku 
kulit sapi asli, untuk menghasilkan tas, dompet, 
ikat pinggang, gantungan kunci, dan aksesori 
lainnya.

Manfaat Pelatihan dan Pendampingan 
WeLearn
Tata ruang produksi dan pencatatan keuangan 
adalah pokok masalah Irma. Ditambah dengan 
kurangnya pemahaman tentang cara pemasaran 
produk secara online, membuat Geoge Leather
awalnya sulit untuk berkembang.

Irma tak mau menyerah dan terus belajar serta 
berusaha untuk memajukan Geoge Leather. 
Mengikuti pelatihan dan pendampingan 

WeLearn dari UN Women adalah salah satu cara 
yang diambil untuk mengatasi masalah yang 
sempat dihadapi olehnya. Pembelajaran tentang 
5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin) 
adalah salah satu ilmu yang didapat oleh Irma. 
Ia pun langsung mengaplikasikannya di Geoge 
Leather dengan mengatur efisiensi tata letak 
tempat kerja, sesuai urutan produksi. Selain 
itu ia juga belajar untuk mendetailkan standar 
proses produksi, agar memudahkan pekerjaan 
karyawan serta menyamakan kualitas dari tiap 
produk.

Pandemi COVID-19 melanda. Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat Geoge 
Leather tidak bisa memasarkan produk secara 
offline. Ilmu digital yang didapat dari pelatihan 
WeLearn membuat Irma memiliki kemampuan 
untuk mengatasi kendala ini. Ia pun melakukan 
promosi melalui akun media sosial, dan 
memasarkan produk di marketplace. Dipadu 
dengan pencatatan keuangan yang lebih rinci 
dan rapi, ia berharap suatu hari nanti Geoge 
Leather dapat semakin berkembang sehingga 
dapat membuat produk UMKM jadi naik kelas.

GEOGE LEATHER
NAMA PRODUK : GEOGE LEATHER
ALAMAT : YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Irmakhairanisambas@gmail.com

0857 1211 6788

@geoge.leather

Geoge Leather

@

Sambas
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G U L A L I  FAC TO R Y

Novi Yanty

Awal Berdirinya Gulali Factory
Gulali adalah camilan favorit anak-anak. Itu 
sebabnya di tahun 2017 Novi memulai usaha 
Gulali Factory dan menjual aneka permen kapas 
berbahan aman. Saat itu ia ingin agar Gulali 
Factory dikenal sebagai produsen permen kapas 
unik dari Yogyakarta.

Novi memadukan permen kapas ini dengan 
tokoh kartun favorit anak-anak, serta wadah 
berbentuk menarik. Di tangannya, tokoh 
Doraemon, My Melody, Kerokeropi, hingga Hello 
Kitty berubah menjadi penganan manis yang 
menggoda si kecil. Tak heran, tiap bulannya ia 
mampu meraih omzet dengan dua digit angka. 
Bahkan ia mampu memasarkan produk Gulali 
Factory bersama 10 toko mitra dan 15 reseller, 
serta merambah marketplace besar.

Manfaat Pelatihan dan Pendampingan 
WeLearn
Konsistensi pencatatan keuangan dan aset masih 
perlu dibenahi oleh Novi. Ia juga belum memiliki 
ilmu mumpuni untuk pengelolaan media 
sosial. Mengikuti pelatihan dan pendampingan 
WeLearn adalah langkah pertama Novi dalam 
menjadikan Gulali Factory sebagai ikon bisnis 
permen kapas.

Yang pertama ia lakukan adalah merapikan 
jurnal pembukuan perusahaan, serta 
mengklasifikasikan aset dan transaksi secara 
terpisah. Berikutnya ia mulai mempelajari jalur 
pemasaran secara online. Novi juga belajar 
membuat konten media sosial sesuai dengan 

tujuan promosi, serta mengunggah konten 
secara teratur sesuai jadwal yang telah ia 
tetapkan.

Pembelajaran yang diberikan oleh WeLearn 
membuka mata Novi untuk lebih detail 
mengidentifikasi bisnis. Menetapkan target 
bisnis, target pasar, dan melakukan perencanaan
keuangan segera dilakukan untuk memenuhi 
target penjualan. Ilmu baru juga membuatnya 
berfokus untuk menaikkan jumlah produksi dan 
meningkatkan jumlah mitra B2B (Business to 
Business).

Ketika COVID-19 datang, semua toko mitra 
terpaksa tutup. Novi tidak patah semangat dan 
mulai mencari reseller online untuk mempercepat 
peningkatan jejaring penjualan. Tidak disangka 
langkah baru ini berbuah manis. Ia berhasil 
mendapat banyak reseller online dari berbagai 
kota di Indonesia, termasuk Yogyakarta. Di 
masa depan, Novi berharap dapat memperluas 
jaringan reseller online, dan membuat Gulali 
Factory semakin dikenal oleh banyak orang.

GULALI FACTORY

NAMA PRODUK : GULALI FACTORY
ALAMAT : YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

gulalifactory@gmail.com

0813 9262 8881

@gulalifactory

@
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Mirah Hapsari

H A P S A R I  S T U D I O

Awal Berdirinya Hapsari Studio
Mengawali karir sebagai desainer grafis, 
membuat Mirah memiliki mata tajam dalam hal 
visual. Kesukaan dalam segala hal berbau estetis 
ini lah yang membawanya dalam dunia baru, 
tata rias wajah. Untuk mendalami ilmu baru ini, 
Mirah mengikuti kursus kecantikan. Berbekal 
pembelajaran tersebut, di tahun 2017 ia merasa 
percaya diri untuk merintis bisnis tata rias wajah
yang diberi titel Hapsari Studio.

Tak disangka, bisnis baru Mirah bisa menjadi 
pemasukan tambahan bagi dirinya. Ia semakin 
merasa percaya diri dalam menjalankan bisnis. 
Layanan jasa yang diberikan juga menjadi 
semakin beragam. Tidak hanya tata rias wajah 
dan rambut untuk wisuda, lamaran atau 
pernikahan saja, bahkan Hapsari Studio juga 
menyediakan jasa perawatan tubuh, wajah, serta
rambut.

Manfaat Pelatihan dan Pendampingan 
WeLearn
Pencatatan keuangan Hapsari Studio diakui 
Mirah masih berantakan. Begitupula dengan 
kemampuan pemetaan bisnis, yang penting 
untuk pengembangan Hapsari Studio di 
masa depan. Bagi Mirah, pelatihan dan 
pendampingan WeLearn memberikan banyak 
pengalaman berharga. Pembelajaran yang 
berguna untuk menyelesaikan masalah bisnis 
dan pengembangan Hapsari Studio.

Setelah mendapatkan pelatihan, ia bisa 
melakukan pemetaan bisnis, mencari tahu 
visi misi perusahaan dan keunggulan produk, 
menyusun target bisnis, serta merencanakan 
promosi yang tepat. Semua ini sangat berharga 
untuk membuat proposal perencanaan bisnis, 
sehingga memudahkan Mirah dalam menjalin 
kemitraan baru. 

Berikutnya Mirah berfokus merapikan pencatatan 
keuangan. Setiap pemasukan dan pengeluaran 
mulai dicatat secara rapi dan konsisten. Ia juga 
memisahkan rekening pribadi dan rekening 
bisnis. Bagi sebuah Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah (UMKM), pencatatan keuangan yang 
rapi bisa menjadi tolak ukur kondisi bisnis. 
Selain itu, keuntungan usaha juga bisa lebih 
tercatat agar dapat mendukung pengembangan 
bisnis di masa depan. Dengan pembenahan 
ini ia berharap agar di kemudian hari Hapsari 
Studio dapat memiiki ruang usaha pribadi, serta 
melakukan pengembangan produk layanan.

HAPSARI STUDIO
NAMA PRODUK : HAPSARI STUDIO
ALAMAT : YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

studiohapsari@gmail.com

0812 2883 2662

@hapsaristudio

@
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J O G J A  PA I N T I N G

Awal Berdirinya Jogja Painting
Selalu ada hal baru dalam dunia seni. Begitupula 
dengan Jogja Painting, sebuah agensi seni 
yang menyediakan jasa seni lukis mural. Dewi 
selalu berusaha mengembangkan usaha. Oleh 
karenanya ketika melihat kesukaan orang untuk 
melakukan selfie, ia pun menawarkan jasa mural
trick art 3D yang menggunakan ilusi virtual 
sehingga terlihat nyata. 

Didirikan pada tahun 2014, serta bermitra 
bersama Budi Sentosa dan para seniman lain di
Yogyakarta di tahun 2017, karya Jogja Painting 
telah menghias berbagai mal, restoran, 
hotel, dan rumah pribadi di Yogyakarta, 
Semarang, Jakarta, Lombok, Pekanbaru, hingga 
Banjarmasin. Namun tidak hanya menyediakan 
jasa mural saja, karena Jogja Painting juga 
bisa memfasilitasi pembuatan lukisan kanvas, 
instalasi seni, art merchandise, dan patung, serta 
pengadaan kelas melukis.

Manfaat Pelatihan dan Pendampingan 
WeLearn
Sejak pertama kali berdiri enam tahun silam, 
banyak masalah manajemen terjadi dalam 
pengelolaan usaha Jogja Painting. Dewi 
berhadapan dengan kesulitan manajemen 
pengelolaan pekerja seni lepas, pemasukan yang 
tidak rutin, serta cara membuat strategi yang 
tepat bagi bisnis dengan mayoritas konsumen 
B2B (Business to Business) ini. Oleh karenanya 

ketika mendengar tentang adanya pelatihan 
dan pendampingan WeLearn, Dewi sangat 
bersemangat untuk bergabung dan menuntut 
ilmu.

Setelah pembelajaran dari WeLearn, ia mulai 
menetapkan pembuatan Standar Operasional 
Prosedur (SOP) untuk mengatur standar 
dari kualitas pelayanan para pekerja lepas. 
Pembuatan kontrak kerja juga mulai diterapkan 
dalam manajemen bisnis Jogja Painting, untuk 
memperjelas ruang lingkup pekerjaan dengan 
tiap pelanggan. Kontrak kerja dan legalitas yang 
telah dipelajari Dewi dari pelatihan WeLearn pun 
berhasil menyelesaikan permasalahan terkait 
Sumber Daya Manusia (SDM) yang biasa terjadi.

Pencatatan detail terkait pemasukan dan 
pengeluaran Jogja Painting membuat 
Dewi dapat semakin mengontrol keuangan 
perusahaan. Dengan ini, Dewi dan rekan bisnis 
dapat membuat keputusan perusahaan yang 
lebih tepat, disesuaikan dengan kondisi riil. 
Nantinya, Dewi ingin agar Jogja Painting bisa 
menjadi agensi seni kreatif terbaik, tidak hanya 
di Indonesia tapi juga di mancanegara.

JOGJA PAINTING

NAMA PRODUK : JOGJA PAINTING
ALAMAT : YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

hello@jogjapainting.id

0819 7771 3154

@jogjapainting

@

Dewi
Rachmawati
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Nuri Setiawati

M A L L I K A  S N AC K

Awal Berdirinya Mallika Snack
Hobi memasak yang ditekuni Nuri tak disangka 
bisa menjadi pintu bisnis baru bagi dirinya. 
Berawal dari keinginan membuat camilan sehat 
dan higienis bagi keluarganya, ia akhirnya 
memutuskan untuk merintis bisnis Mallika 
Snack. Makaroni goreng dengan rasa balado dan 
barbeque, kacang bawang Bangkok, pastel abon, 
biji ketapang, serta aneka kue basah buatan Nuri 
telah mampu merebut hati pelanggannya.

Berkualitas premium tapi memiliki harga 
terjangkau membuat produk keluaran Mallika 
Snack dapat diterima oleh berbagai gerai besar 
di Yogyakarta seperti Swalayan WS, Toserba 
Denaz, Mirota Batik Hamzah, serta beberapa 
toko besar lainnya. Nuri juga sering mengikuti 
beragam pameran, agar bisa memperluas 
pemasaran produk.

Manfaat Pelatihan dan Pendampingan 
WeLearn
Nuri ingin terus mengembangkan bisnis ini. 
Ia tidak henti belajar dan memperdalam ilmu 
bisnis. Pelatihan dan pendampingan WeLearn 
yang diadakan oleh UN Women disambut hangat 
oleh Nuri.

Ilmu pertama yang ia dapat adalah cara 
pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP), 
yang langsung ia terapkan secara rinci dan 
tertulis. Hal ini membantu Mallika Snack dalam 
meminimalisir produk tidak layak jual yang 

sebelumnya seringkali terjadi. SOP terkait jam 
kerja karyawan juga dibuat secara mendetail, 
sehingga efisiensi kerja jadi lebih meningkat. 
Selain itu pencatatan stok juga dibuat lebih 
tercatat dengan menggunakan format pesanan 
baku, sehingga memudahkan pembuatan data 
pemesanan.

Pandemi COVID-19 datang, dan memaksa 
toko-toko mitra untuk tutup. Namun Nuri telah 
mendapat pelatihan pemasaran digital dari 
WeLearn. Ilmu ini langsung ia aplikasikan dalam
pemasaran online Mallika Snack. Ia membuat 
katalog produk online, dan melakukan promosi 
sesuai tipe pemasaran yang telah ia tetapkan. 
Dengan ini ia berharap, pemasukan Mallika 
Snack tetap stabil sehingga bisnis yang awalnya 
dirintis sebagai pengisi waktu luang, dapat 
semakin maju. Dan semoga suatu hari nanti, 
ia dapat memiliki mesin produksi sendiri serta 
mendirikan toko oleh-oleh Mallika Group.

MALLIKA SNACK
NAMA PRODUK : MALLIKA SNACK
ALAMAT : SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

nurisetiawati649@gmail.com

0877 3898 1850

Makaroni.Mallika

Mallika Snack Makaroni

@
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M O L E K L E K

Fitri Agustina

Awal Berdirinya Moleklek
Bisnis yang berdiri pada tahun 1999 ini, pada 
awalnya dirintis oleh sang suami serta berfokus
pada penjualan kerajinan gerabah lukis. 
Kemudian pengelolaan manajemen dialihkan 
ke Fitri, dan di tahun 2010 mulai berkembang 
sebagai workshop lukis gerabah.

Berlokasi di area pariwisata Yogyakarta, 
membuat Fitri gesit mencari peluang baru. 
Ia menyulap area produksi menjadi tempat 
wisata, sehingga pelanggan tidak hanya bisa 
membeli produk jadi, tapi juga belajar cara 
melukis gerabah. Lini bisnis ini mampu menarik 
perhatian para wisatawan asing dari Singapura, 
Australia, bahkan Kanada untuk membeli dalam 
jumlah besar dan menjadikan produk Moleklek 
sebagai cenderamata. Tempat pensil, miniatur 
guci, vas bunga, hiasan dinding, hingga lukisan 
adalah beberapa varian produk gerabah lukis 
Moleklek.

Fitri dan sang suami bahu membahu dalam 
membangun bisnis ini. Berbagi tugas adalah hal
pertama yang mereka lakukan. Fitri mengerjakan 
manajemen dan pemasaran Moleklek, sementara 
sang suami berfokus pada proses produksi. 
Pembagian tugas ini berhasil memajukan usaha 
gerabah lukis Moleklek. Perjuangan mereka 
bahkan bisa membawa Moleklek sebagai juara 2 
Dekoya Award 2019 yang diadakan oleh Dewan 
Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota 
Yogyakarta, dalam kategori Dampak Sosial dan 
Dampak Lingkungan.

Manfaat Pelatihan dan Pendampingan 
WeLearn
Fitri tak henti belajar agar dapat terus 
mengembangkan Moleklek. Di pelatihan 
dan pendampingan WeLearn ia mendapat 
banyakpembelajaran berharga. Pembuatan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah 
salah satunya. Pembenahan SOP membuat tiap 
produk Moleklek memiliki standar kualitas yang 
sama.

Pencatatan keuangan juga diperbaiki dan 
dirapikan oleh Fitri. Selain itu ia juga merapikan 
pengelolaan kontak pelanggan menggunakan 
aplikasi penyimpanan data online, yang 
membantu Fitri dalam memaksimalkan 
penjualan dan membuka peluang pelanggan 
untuk melakukan pemesanan ulang. Media sosial 
pun turut dimaksimalkan sebagai salah satu 
sarana pemasaran online, sehingga Moleklek 
tidak hanya dikenal di Yogyakarta, tapi juga kota 
besar lain di Indonesia.

MOLEKLEK

NAMA PRODUK : MOLEKLEK
ALAMAT : SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

fitrimoleklek@gmail.com

0818 273 393

@moleklek

@
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Sri Murbasingah

S A M B A L  B E LU T  B U  S U T I

Awal Berdirinya Sambal Belut Bu Suti
Cita-cita Sri untuk menjadi pengusaha dan 
memiliki penghasilan sendiri memberikan 
motivasi pada dirinya untuk menimba ilmu 
wirausaha di Sekolah Wirausaha Aisyiyah, 
Yogyakarta. Menurutnya berbisnis bukan 
sekadar memiliki ide, tetapi juga mempersiapkan 
diri dengan baik dan menumbuhkan keberanian 
dalam menjalankannya. Setelah merasa 
mendapat ilmu yang cukup, di pertengahan 
2015 Sri merintis Sambal Belut Bu Suti.

Resep yang diaplikasikan dalam bisnis tersebut 
merupakan warisan dari almarhumah ibu. 
Itu sebabnya nama bisnis juga diambil dari 
nama sang ibu, Bu Suti. Pemahaman akan 
kebutuhan pasar juga membuat Sri melakukan 
pengembangan resep sehingga sambal memiliki 
tekstur berbeda dan empat tingkatan rasa pedas. 
Respon positif juga banyak diterima Sri dari para
pelanggan, meski awalnya ia hanya melakukan 
pemasaran melalui Facebook saja.

Manfaat Pelatihan dan Pendampingan 
WeLearn
Mengikuti pelatihan dan pendampingan 
WeLearn memberikan banyak pengalaman 
berharga bagi Sri. Usai pembelajaran ia dapat 
menata ulang area produksi Sambal Belut Bu Suti, 
sesuai dengan urutan proses produksi. Penataan 
ini membantu dirinya dalam melakukan efisiensi 
waktu produksi.

Ia juga belajar menghitung Harga Pokok 
Penjualan/HPP (total biaya yang dikeluarkan 
secara langsung untuk memperoleh barang atau 
jasa yang dijual). Ilmu ini membuat Sri dapat 
menghitung rincian biaya operasional serta 
menentukan harga jual, biaya promosi, dan laba
usaha. Agar target penjualan dapat direncanakan 
secara lebih baik, sesuai kondisi keuangan 
perusahaan.

Pelatihan WeLearn juga membantu Sri dalam 
mengembangkan jalur distribusi online Sambal 
Belut Bu Suti. Sri telah dapat membedakan 
pembuatan konten untuk penjualan dan promosi, 
sehingga setiap konten yang ia buat dapat lebih 
tepat sasaran. Pemahaman mendalam akan 
pemasaran secara online, juga membuat produk 
tersebut lebih mudah didapat oleh masyarakat 
luas. Bahkan saat ini Sambal Belut Bu Suti telah 
dapat dipesan melalui WhatsApp dan tersedia
di marketplace, dengan harapan agar nantinya 
Sambal Belut Bu Suti dapat didistribusikan ke 
seluruh daerah di Indonesia.

SAMBAL BELUT BU SUTI

NAMA PRODUK : SAMBAL BELUT BU SUTI
ALAMAT : SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

pawonriri083@gmail.com

0857 4324 3061

@sambalbelutpawonriri

PawonRIRI

@
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Yeni Pujiarti

Y E N N Y  S H I B O R I

Awal Berdirinya Yenny Shibori
Ketertarikan Yeni pada kain shibori berawal pada 
pelatihan yang diadakan oleh kelompok ibu PKK 
(Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) di area 
tempat tinggalnya. Usai pelatihan, Yeni mencoba 
membuat ulang kain shibori yang berasal dari 
Jepang tersebut. Tiap proses pembuatan kain 
yang diwarnai dengan menggunakan teknik 
ikatan dan celupan ini membuat Yeni merasa 
bahagia. Ia pun mengunggah hasil karyanya di 
Facebook, yang tak disangka mengundang minat 
teman-temannya. Bahkan ada yang langsung 
melakukan pemesanan kain shibori, dengan 
motif dan warna sesuai selera masing-masing 
orang. Sejak saat itu ia mantap memproduksi 
kain shibori menggunakan bahan dasar katun 
prima, dengan diberi merek Yenny Shibori.

Untuk menarik minat semakin banyak pelanggan, 
ia terus melakukan inovasi dan pengembangan
produk. Perpaduan motif dan warna baru 
diciptakan secara berkala, sehingga semakin 
banyak orang tertarik untuk membelinya.

Manfaat Pelatihan dan Pendampingan 
WeLearn
Yeni memiliki semangat besar untuk terus 
mengembangkan bisnis. Semangat inilah 
yang membawanya mengikuti pelatihan dan 
pendampingan WeLearn dari UN Women. 
Pencatatan keuangan adalah hal awal yang 
ditekuni, agar pemasukan dan pengeluaran 
dapat terukur secara lebih rinci. Berlanjut dengan 
membenahi manajemen stok, yang berfungsi 

untuk menjaga dan mengatur persediaan 
barang milik perusahaan. Ia juga menetapkan 
batas minimal stok dan juga mengatur jadwal 
produksi. Pengelolaan stok yang lebih baik ini 
juga membuat Yenny Shibori selalu memiliki 
produk siap jual, serta dapat selalu memenuhi 
kebutuhan tiap pelanggan.

Proses produksi pun sekarang telah memiliki 
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih 
detail. Pentingnya pemahaman akan pemasaran 
online juga membuatnya terpicu untuk membuat 
akun media sosial untuk bisnis, dan membuat 
konten promosi sesuai dengan target pasar. 
Sekarang Yeni telah memiliki katalog produk 
yang rapi, serta jadwal teratur untuk melakukan
promosi secara online. Semua pembenahan 
dilakukan dengan sebaik mungkin, agar nantinya
produk Yenny Shibori dapat semakin diterima 
oleh masyarakat luas.

YENNY SHIBORI

NAMA PRODUK : YENNY SHIBORI
ALAMAT : GAMPING TENGAH, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

yennyrainheart12@gmail.com

0877 3975 0765

@Yenny Shibori

Yenny Rainheart

@




