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ABSTRAK

Perempuan merupakan salah satu kelompok masyarakat yang memiliki peran potensial dalam
meningkatkan kcsejahteraan keluarga sekaligus sebagai pendukung ekonomi nasional.Namun
demikian, banyak perempuan yang mengalami ketidakberdayaan dalam mengembangkan potensinya,
lebih-lebih bagi perempuan pedesaan termasuk masyarakat daerah pesisir.Selama ini pemerintah
sudah melakukan upaya pemberdayaan perempuan melalui pelatihan kegiatan ekonomi bagi
kelompok masyarakat Akan tetapi, kebanyakan kelompok usaha produktif ini tidak bertahan lama,
dan tidak mampu berkembang menjadi unit bisnis yang berkelanjutan. Berdasarkan fenomenatersebut perlu dilakukan penelitian untuk merumuskan model pembelajaran kewirausahaan perempuandalam rangka mendukung kemandirian dan keberlanjutan kegiatan kelompok usaha produktif bagi
masyarakat di wilayah pesisir Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.
Bedasarkan hasil wawancara mendalam dan focused-group discussion diketahui beberapa faktoryang
menjadi penghambat bagi kelompok wire usaha perempuan di daerah pesisir Sidoarjo, antara lain
Kendala akses informasi pasar dan teknologi, Kendala akses permodalan, Kendala akses sumber daya
manusia dan Kendala kelembagaan danjaringan, serta Kendala norma dan budaya

Kata Kunci :Pembelajaran kewirausahaan perempuan, kemandirian dan keberlanjutan, kelompok
usaha produktif, masyarakat pesisir.

PENDAHULUAN
Saat ini, kewirausahaan perempuan telah menarik banyak perhatian, karena

terbukti mampu menciptakan bisnis baru bagi pertumbuhan dan pembangunan
ekonomi (Jamali :2009). Apabila potensi perempuan dikembangkan secara efektif
melalui peningkatan keterampilan usaha dalam bidang ekonomi produktif, maka
akanmampu membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga secara lebih layak,
terhindar dari ancaman kemiskinan dan kerawanan social.

Pemerintah telah melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat
pedesaan dan pesisir untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Melalui
Dinas koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah maupun Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pemerintah telah
menyelenggarakan berbagai program pelatihan usaha bagi perempuan di pedesaan
dan daerah pesisir. Untuk meringankan beban dalam membuka usaha sendiri, maka
ibu-ibu rumah tangga didorong untuk membentuk unit usaha produktif secara
berkelompok. Namun demikian temyata kelompok usaha produktif
perempuantersebut mengalami kesulitan untuk meneruskan kegiatan usahanya,
sehingga belum mencapai sasaran yang diinginkan.

Accs dan Virgill (2009) menyatakan bahwa terdapat hubungan antara
kewirausahaan dengan pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak wira usaha tumbuh
di sebuah Negara, maka akan semakin cepat pertumbuhan ekonominya. Karena itu
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