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Indonesia mengalami pukulan yang dahsyat pada tahun 2020, pandemi covid 19 
berhasil membuat lebih dari 3,5 juta masyarakat Indonesia kehilangan pekerjaan



Angka pengangguran meningkat dari bulan Februari hingga Agustus 2020, meskipun
ada penurunan pada bulan Februari 2021, dan mayoritas terjadi pada masyarakat

perkotaan



Kenaikan angka pengangguran mayoritas terjadi di usia produktif dan generasi
muda yakni pada usia 20-24 tahun



Hingga saat ini, UMKM berkontribusi sekitar 60% 
terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Dengan 64,2 juta unit usaha atau 99,7% dari total 
unit usaha, UMKM telah menyediakan lapangan
kerja bagi 120 juta dari total 133 juta angkatan

kerja.



Permasalahan dunia usaha/UMKM di era (pasca) 
pandemi: 

1. Permasalahan kesehatan dan pembatasan sosial. 
Harus segera tercapai herd imunity
2. Perizinan usaha, modal/akses permodalan
3. Keterampilan usaha , diversifikasi usaha, 
digitalisasi, dan akses pemasaran
4. Tempat usaha



HIPMI JAWA BARAT berkomitmen untuk meningkatkan penyerapan
tenaga kerja dengan mengoptimalisasi peran pengusaha muda
melalui 4 aspek yakni : 

VAKSINASI

KEMUDAHAN BERUSAHA / BERINVESTASI

PELATIHAN KETERAMPILAN, USAHA DAN DIGITALISASI UMKM

PEMANFAATAN ASET PEMERINTAH



VAKSINASI

Vaksinasi merupakan salah satu kunci dari pemulihan kesehatan dan ekonomi, kami
berkomitmen penuh dalam melaksanakan percepatan vaksinasi untuk seluruh
masyarakat Jawa Barat



VAKSINASI

Tahun ini kami berkomitmen untuk berkontribusi lebih banyak lagi dengan
melaksanakan program satu juta vaksin dengan konsep yang dapat menjadi

katalisator pemulihan ekonomi



Program 100 Offtaker HIPMI Jabar x Bank BJB



KEMUDAHAN BERUSAHA & BERINVESTASI

Penyusunan platform database pengusaha unggulan
di Jawa Barat dengan berbagai jenis kebutuhan

peningkatan usahanya hingga menjadi entitas usaha
yang ramah investasi dan dapat meningkatkan skala

usaha

IZINPEDIA
PENGUSAHAJUARA

(JUALAN NGABRET DAN RAMAH INVESTASI)

Aplikasi konsultasi dan pelayanan
pembuatan izin bagi pengusaha di 
Jawa Barat untuk mempermudah

proses usaha



PELATIHAN KETERAMPILAN, USAHA, DAN DIGITALISASI UMKM 

SEKOLAH CUKUR

Sekolah cukur pertama yang bekerja sama dengan pemerintah yang didasari
oleh bisnis barber shop yang semakin meningkat permintaannya dan
merupakan salah satu solusi dari penyerapan tenaga kerja yang paling efektif



PELATIHAN KETERAMPILAN, USAHA, DAN DIGITALISASI UMKM 

HIPMI JABAR UMKM CENTRE & PESAT (Program Pengusaha Startup Terpadu) 
merupakan program intensif kami dalam mewujudkan komitmen meningkatkan

keterampilan, kapasitas dan kapabilitas UMKM dari sektor digital, skala usaha, penjualan, 
pemasaran, hingga siap investasi



PEMANFAATAN ASET PEMERINTAH

KERTAJATI SACTI HUB

Merupakan sebuah grand design aktivasi Bandara Internasional Kertajati (BIJB) untuk
mengoptimalisasi aset pemerintah, potensi ekonomi bagi seluruh pengusaha di Jawa
Barat dan penyerapan tenaga kerja yang dapat diciptakan oleh sebuah bandar udara

internasional



”Salam, PENGUSAHA PEJUANG, 
PEJUANG PENGUSAHA!”
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