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Abstrak: Fenomena perempuan yang berhasil di bisnis online dapat mengubah 

pandangan dan motivasi pengguna internet terhadap penggunaan internet yang 

hanya dipergunakan untuk menghabiskan waktu dengan sia-sia. Penelitian ini 

menggunakan metode studi kasus, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara 

observasi, wawancara dan penelusuran referensi dan dokumentasi. Informan adalah 

pebisnis online perempuan yang berdomisisli di Bandung, Jakarta, Depok, Bogor. 

Pemilihan informan menggunakan teknik pengambilan sampel purposive. 

Secara umum beberapa temuan penting dari penelitian ini adalah (1) Pesan 

perempuan pebisnis online dikemas dalam bentuk yang informative, inspiratif, 

motivatif, dan humor, (2) Kemasan pesan dibuat sebagai daya tarik untuk menjaga 

eksistensi relasi dan kepercayaan pengguna internet.(3) Aktivitas komunikasi online 

menuntut informan untuk mampu mengelola waktu dan memahami etika komunikasi 

online untuk menghindari kerugian dalam berbisnis. Dorongan yang kuat untuk 

selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam ruang lingkup bisnis 

online membuat perempuan pebisnis online mampu bertransformasi menjadi seorang 

pebisnis online yang handal. 
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1. Pendahuluan 

Teknologi baru yang berkembang dengan pesat telah mengubah pola komunikasi 

dan interaksi manusia yang bersifat konvensional, berkembang menjadi komunikasi yang 

dapat menembus dimensi ruang dan waktu, sehingga dapat mengembangkan jaringan 

sosial dan komunikasi penggunanya. Seperti dinyatakan Giscard d’Estaing “Ini seperti 

aplikasi komputer yang berkembang sedemikian rupa sehingga organisasi sosial dan gaya 

hidup mengalami transformasi”. (Giscard d’Estaing dalam Alfian, 1986:167). 

Di bidang ekonomi, implikasi positif dari penggunaan internet dikalangan 

pebisnis telah menghasilkan orang-orang kaya baru yang hanya saja ini masih merupakan 

tantangan bagi pebisnis di Indonesia untuk dapat memanfaatkan media internet secara 

optimal untuk kepentingan bisnisnya. Di Indonesia keberadaan internet telah menstimuli 

pertumbuhan dan perkembangan pebisnis di Indonesia yang menjalankan bisnisnya 

dalam berbagai produk baik barang maupun jasa. Seperti yang sudah dilakukan dua orang 

perempuan pebisnis online yang sudah berhasil menjalankan bisnisnya di internet, Muri 

(27) dan Dessy (31), yang berhasil memasarkan ribuan kerudung bagian dalam secara 

online1” Begitu juga Vidia perempuan pebisnis online yang berhasil menghasilkan 

penghasilan kotor 350 juta rupiah dalam waktu singkat melalui bisnis onlinenya. Muri, 

Desy, Vidia adalah representasi sosok perempuan yang sudah tidak dapat dianggap remeh 

lagi dalam bisnis ini. 

Di Indonesia jumlah pengusaha perempuan umumnya masih sangat kecil apabila 

dibandingkan dengan populasi penduduk indonesia, apalagi perempuan pebisnis online 

yang jumlahnya juga masih minim dibandingkan dengan populasi pengguna internet di 

Indonesia. Seperti dinyatakan Menteri Pemberdayaan Perempuan Linda Amalia Gumelar, 
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