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 Pengantar
Pemerintah Kanada senang sekali dapat bermitra dengan Kementerian Perdagangan 
Indonesia dan The Conference Board of Canada selama tiga tahun terakhir melalui 
proyek Trade and Private Sector Assistance (TPSA). Dukungan keuangan yang disediakan 
Pemerintah Kanada telah membantu meningkatkan peluang perdagangan dan investasi 
bagi Kanada dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Indonesia, termasuk yang dimiliki 
dan dijalankan perempuan. Melalui TPSA, Kanada telah membantu UKM Indonesia 

yang siap mengekspor ke luar negeri dan berupaya menarik investor Kanada ke Indonesia.

UKM merupakan penyedia lapangan kerja yang penting di Indonesia, yang berkontribusi sekitar seperempat 
produk domestik bruto Indonesia, dan dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan keterlibatan 
mereka di pasar internasional yang terus tumbuh. Meski terdapat peningkatan perdagangan dan investasi 
di kawasan ini selama dua puluh tahun terakhir, tantangan ketimpangan pendapatan tetap ada. Laporan 
OECD pada tahun 2010 dan Laporan Bank Dunia pada tahun 2016 mengungkapkan bahwa perdagangan 
membawa dampak yang berbeda terhadap perempuan dan laki-laki. Laporan Bank Dunia menyebutkan di 
Indonesia, rata-rata usaha milik perempuan jauh lebih kecil dibanding rata-rata usaha milik laki-laki dalam 
hal keuntungan, penjualan, dan tenaga kerja.

Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan merupakan inti bantuan 
internasional dan kebijakan luar negeri Kanada. Kami yakin pendekatan feminis terhadap pembangunan—
yang menargetkan kesenjangan dan hambatan yang dihadapi perempuan dan anak perempuan dalam 
hal akses terhadap dan kontrol atas sumber daya dan pengambilan keputusan—adalah cara terbaik 
mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan dan mencapai pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran yang 
berjangka panjang.

Survei dan laporan ini melakukan analisis menyeluruh terhadap praktik bisnis berbeda antara UKM milik 
perempuan dan UKM milik laki-laki dan hambatan atas keterlibatan yang efektif dalam perdagangan untuk 
tiga industri yang difokuskan TPSA, yaitu kopi, pakaian jadi, dan alas kaki. UKM milik perempuan di ketiga 
industri cenderung lebih sulit mengakses bahan baku dan tenaga kerja terampil yang mereka butuhkan. 
Perempuan menghadapi lebih banyak tantangan, termasuk dalam menjalankan dan memperluas usaha, 
karena beban ganda dan norma dalam masyarakat untuk meminta izin pasangan. Kondisi semacam ini 
membatasi akses perempuan ke sumber daya dan peluang ekonomi, karena mereka hanya memiliki sedikit 
waktu menemukan dan membangun hubungan dengan jaringan bisnis dimana mereka dapat mengakses 
informasi pasar dan penyedia layanan. Laporan ini memberi rekomendasi kepada pemerintah dan semua 
pemangku kepentingan terkait untuk memastikan UKM milik perempuan, serta UKM milik laki-laki, mampu 
memanfaatkan peluang dalam perdagangan global dan berjalan lebih efektif di pasar domestik. Sangat 
penting bagi semua pemangku kepentingan untuk secara aktif mempromosikan kesadaran akan tantangan 
berbasis gender yang dihadapi perempuan, sehingga hal ini dapat diatasi.

Saya harap Anda memperoleh manfaat dari laporan ini, dan kami mendorong semua pemangku kepentingan 
terkait mengimplementasikan rekomendasi laporan dan menemukan peluang untuk menciptakan 
perubahan konkrit yang mendukung kesetaraan gender.

Peter MacArthur
Duta Besar Kanada untuk Indonesia dan Timor Leste
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SINGKATAN
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 RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan ini mengkaji status Usaha Kecil Menengah (UKM) milik perempuan dibandingkan dengan milik laki-
laki di industri kopi, alas kaki, dan pakaian jadi, serta hambatan-hambatan berbasis gender yang dihadapi 
untuk dapat terlibat secara efektif dalam perdagangan, khususnya dalam pengambilan keputusan bisnis, 
ekspor dan akses terhadap sumber daya. Laporan 
ini  memberikan rekomendasi kepada pemerintah, 
asosiasi bisnis dan industri, serta koperasi kopi untuk 
memastikan UKM milik perempuan,1 dan juga 
laki-laki, mampu memanfaatkan peluang dalam 
perdagangan internasional dan bekerja lebih efisien 
di pasar domestik. Ada dampak sosial dan ekonomi jika perempuan tidak memiliki akses setara terhadap 
peluang pertumbuhan yang ditawarkan perdagangan domestik dan internasional. Dampak ini berpengaruh 
langsung kepada perempuan, tetapi juga memiliki efek tidak langsung pada keluarga, masyarakat, dan 
negara secara keseluruhan.

Riset untuk laporan ini berdasarkan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif melalui survei, diskusi 
kelompok terfokus (focus group discussion/FGD), dan wawancara mendalam. Survei dilaksanakan oleh 
tim peneliti lapangan pada April hingga Mei 2017. Responden survei juga diwawancarai secara mendalam 
untuk memperoleh informasi kualitatif. Ada 335 UKM yang mengikuti survei, 20% diantaranya milik 
perempuan.2  Proporsi ini sesuai dengan estimasi World Bank bahwa 22% UKM di Indonesia dimiliki oleh 
perempuan.3  Selain itu, delapan belas FGD dilakukan bersama pemilik dan karyawan UKM, koperasi, dan 
staf pemerintah provinsi untuk memperkaya data kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai pengusaha, pemilik UKM di tiga industri, baik perempuan 
maupun laki-laki, menghadapi tantangan yang sama dalam menjalankan usaha dan melakukan ekspor, 
tetapi kadang mereka memiliki pandangan berbeda berkaitan dengan tantangan yang dianggap paling 
serius. UKM milik perempuan maupun laki-laki mengalami kesulitan mencari informasi pasar, mengakses 
kredit yang terjangkau, mendapatkan bahan baku berkualitas secara tepat waktu, dan mendapatkan 
pelatihan dan pendampingan yang sesuai, praktis dan terfokus. Selain itu, pemilik UKM, baik perempuan 
maupun laki-laki, mengeluhkan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh pendaftaran dan izin 
yang diperlukan. Namun demikian, UKM milik perempuan di ketiga industri cenderung menghadapi lebih 
banyak kesulitan dalam mengakses bahan baku dan tenaga kerja berpengalaman yang mereka butuhkan. 

Laki-laki dan perempuan pemilik UKM seringkali menghadapi tantangan ini dengan cara yang berbeda. 
Sebagai contoh, perempuan lebih cenderung mencari informasi peluang dan persyaratan pasar dan input 
produksi (seperti tenaga kerja dan bahan baku) dari sumber-sumber formal, sementara laki-laki bergantung 
sepenuhnya pada jaringan pribadi. Temuan ini memberikan indikasi bahwa pemerintah dan asosiasi 
bisnis/industri mempunyai peluang untuk menjalin hubungan dengan pengusaha perempuan melalui 
situs web dan media sosial. UKM milik perempuan juga lebih cenderung untuk meminta bantuan ekspor, 
sehingga pelatihan untuk pasar domestik dan ekspor akan disambut baik dan dimanfaatkan oleh UKM-
UKM milik perempuan. Namun, pelatihan tersebut perlu bersifat praktis dan terfokus khusus pada industri 

1 Kepemilikan sebuah UKM ditentukan berdasarkan apakah pemilik usaha terdaftar atas nama laki-laki atau perempuan sebagai 
pemilik perorangan. Dalam kasus CV (kemitraan) dan PT (perseroan terbatas), manajer firma, sesuai pernyataan responden, 
dianggap sebagai pemilik. Lihat rincian lebih lanjut pada bagian “Definisi.”

2 Dalam kasus koperasi yang dipimpin perempuan, untuk tujuan penelitian ini mereka diperlakukan sebagai milik perempuan. 
Harap lihat bagian “Definisi.”

3 World Bank, Enterprise Surveys, 5.

Ada dampak sosial dan ekonomi jika 
perempuan tidak memiliki akses setara 
terhadap peluang pertumbuhan yang 
ditawarkan perdagangan domestik dan 
internasional . 



 Membuka Dunia Perdagangan Untuk Perempuan 2

mereka. Contoh ketiga adalah bahwa perempuan jarang mencari modal awal dari bank dan, dibanding 
laki-laki, jauh lebih jarang lagi untuk mencari modal selanjutnya. Temuan ini mengkonfirmasi kesimpulan 
dari International Finance Corporation dari World Bank: Ada kesempatan emas pada sektor UKM di 

Indonesia, khususnya UKM milik perempuan, untuk 
dimanfaatkan oleh institusi-institusi keuangan.4 
Sektor UKM besar dan semakin berkembang, 
dimana UKM milik perempuan merupakan bagian 

yang substansial. Untuk melayani sektor ini secara efektif, institusi keuangan perlu berpikir dengan cara 
berbeda dan bergerak diluar metode bank tradisional untuk bisa memanfaatkan potensi pertumbuhan ini.

Studi ini juga mengungkapkan perbedaan-perbedaan penting antara UKM milik laki-laki dan perempuan. 
Di ketiga industri, pemilik perempuan lebih berpendidikan. Meski data survei tidak memungkinkan untuk 
membuat hubungan sebab akibat antara tingkat pendidikan dan praktik bisnis, pola bisnis yang teridentifikasi 
dimana perempuan lebih cenderung, misalnya, untuk meminta bantuan ekspor, menggunakan internet dan 
media sosial, dan mengakses informasi dari pemerintah dan asosiasi industri, memberikan kesan adanya 
korelasi. UKM milik perempuan di industri alas kaki dan pakaian jadi cenderung lebih kecil dan lebih muda 
dibanding milik laki-laki; mereka dapat memanfaatkan bantuan untuk mengembangkan bisnis mereka.

Laki-laki dan perempuan mengalami tantangan secara berbeda, dan kasus-kasus yang dimasukkan 
dalam laporan ini memberikan contoh bagaimana mereka juga berbeda dalam mengelola tantangan 
tersebut. Sebagai contoh, pemilik UKM wanita memanfaatkan disain inovatif yang melayani ceruk pasar 
kelas tinggi, dan mereka menggunakan pemasaran online. Dengan melakukan hal ini, mereka bisa 
memanfaatkan segmen pasar yang masih belum banyak pemasoknya. Ini juga memungkinkan mereka 
untuk memadukan bisnis dengan kewajiban keluarga. Sebaliknya, banyak laki-laki pemilik UKM alas kaki 
lebih menyukai bekerja sebagai sub-kontraktor dan menjadi pemasok bisnis yang lebih besar, karena 
mereka melihat ini sebagai cara untuk bertahan di tengah semakin tingginya persaingan pasar yang di 
banjiri oleh alas kaki murah dari impor.

Penelitian ini menghasilkan rekomendasi yang akan membantu memastikan bahwa UKM milik perempuan 
secara efektif dapat berpartisipasi dalam perdagangan domestik dan internasional dan memperoleh 
manfaat peluang perdagangan yang setara dengan laki-laki.5 Rekomendasi ini ditujukan kepada pemangku 
kepentingan utama: pemerintah, asosiasi bisnis, dan koperasi kopi.

Hasil penelitian utama dan rekomendasi terkait adalah sebagai berikut:

INFORMASI 
PASAR

Temuan 

Salah satu tantangan utama ekspor yang dialami oleh UKM milik perempuan 
adalah terbatasnya akses pada informasi pasar, seperti misalnya, dimana lokasi 
pasar-pasar potensial. 

Rekomendasi

Pemerintah dan asosiasi bisnis/industri sebaiknya meningkatkan akses UKM untuk 
intelegensi pasar, termasuk kontak informasi dari pelanggan potensial, baik untuk 
pasar domestik maupun internasional. Hal ini bisa dilakukan, misalnya, dengan 
membangun kantor-kantor lokal dan situs web untuk informasi pasar, serupa dengan 
layanan satu pintu untuk mendapatkan izin usaha.

4 IFC, UKM yang Dimiliki Wanita di Indonesia.
5 Faktanya, banyak dari rekomendasi-rekomendasi ini berlaku juga untuk perempuan-perempuan yang ingin memulai bisnis, 

namun masih mengalami kendala, seperti kurangnya modal.

Studi ini juga mengungkapkan 
perbedaan-perbedaan penting antara 
UKM milik laki-laki dan perempuan .



 Membuka Dunia Perdagangan Untuk Perempuan 3

INFORMASI 
PRODUKSI

Temuan

UKM milik perempuan cenderung menghadapi kesulitan yang lebih banyak dalam 
mengakses bahan baku dan tenaga kerja ahli yang mereka perlukan.

Rekomendasi 

Pemerintah dan asosiasi bisnis/industri sebaiknya mempromosikan dan mendukung 
program-program pelatihan keahlian untuk kaum muda. Ini akan membantu 
menambah jumlah pekerja ahli dan melestarikan keahlian tersebut untuk generasi 
yang akan datang.

Pemerintah sebaiknya mempercepat impor bahan baku yang dibutuhkan industri alas 
kaki dan pakaian jadi, seperti kulit dan sutera. 

Asosiasi-asosiasi bisnis/industri harus meningkatkan kapasitas mereka sebagai 
sumber informasi bagi UKM untuk sistem-sistem produksi dan teknologi. 

BANTUAN 
EKSPOR

Temuan

Meski perempuan pemilik UKM, dibanding pemilik laki-laki, lebih cenderung 
meminta bantuan untuk memperluas ekspor atau memulai ekspor mereka, 
sebagian besar dari mereka belum mencari bantuan ini. 

Rekomendasi

Pemerintah dan asosiasi-asosiasi bisnis/industri sebaiknya menawarkan UKM bantuan 
praktis untuk ekspor, menghubungkan dengan pembeli asing, dan mencarikan 
informasi tentang pasar-pasar luar negeri. 

KEUANGAN

Temuan

UKM milik perempuan menghadapi kesulitan dalam mengakses pembiayaan dari 
sumber eksternal dan lebih cenderung untuk bergantung pada sumber daya pribadi 
dan keluarga baik untuk modal awal maupun untuk modal selanjutnya. 

Rekomendasi 

Pemerintah sebaiknya meningkatkan akses UKM untuk kredit usaha biasa dengan 
mendukung program-program kredit dari penyedia layanan keuangan yang 
menawarkan tingkat bunga lebih rendah dan persyaratan agunan yang lebih longgar.

Pemerintah dan asosiasi-asosiasi bisnis/industri sebaiknya memperbaiki akses pada 
informasi yang berkaitan dengan layanan keuangan alternatif, inovatif, dan inklusif, 
seperti yang ditawarkan oleh Root Capital di industri kopi. 

Pemerintah sebaiknya meningkatkan jangkauan Bank Ekspor-Impor (Bank Exim) 
dan badan-badan kredit ekspor lainnya dengan membuat persyaratan kredit ekspor 
lebih terjangkau bagi UKM dan lebih mudah diakses melalui keberadaan bank 
tersebut di kota-kota kecil dan menengah di mana UKM beroperasi.
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BANTUAN DAN 
PELATIHAN

Temuan

UKM milik perempuan menginginkan bantuan dari pemerintah dan asosiasi bisnis/
industri, tetapi bantuan ini mesti spesifik sesuai dengan industri mereka, praktis, 
berdasarkan kebutuhan, dan didasari pada informasi pasar. Meski banyak UKM telah 
mendapat pelatihan dari pemerintah, ini seringkali tidak memenuhi kebutuhan UKM, 
termasuk mereka yang telah mengekspor atau yang sudah siap ekspor. 

Rekomendasi

Pemerintah dan asosiasi bisnis/industri sebaiknya menawarkan pelatihan yang 
praktis dan terfokus, termasuk pendampingan untuk UKM dan koperasi-koperasi kopi 
dalam menjalankan usaha dan ekspor (termasuk informasi pasar), teknologi produksi, 
dan pemasaran digital. Koperasi-koperasi kopi sebaiknya menawarkan pelatihan 
kepemimpinan untuk anggota perempuan serta pelatihan mengenai budidaya dan 
teknologi pengolahan kopi yang efisien dan ramah lingkungan.

Mereka juga harus mempromosikan akses yang sama bagi pekerja perempuan 
dan laki-laki untuk pelatihan peningkatan keahlian di berbagai tugas di setiap 
industri, untuk mengurangi stereotip peran gender baik dalam manajemen usaha 
maupun pembuatan produk. Ini akan meningkatkan kesempatan bagi perempuan 
untuk bekerja di posisi dengan bayaran tinggi, khususnya di industri alas kaki dan 
pakaian jadi.

JARINGAN 
BISNIS

Temuan

Meski jumlah pemilik UKM perempuan yang bergabung dengan asosiasi bisnis atau 
industri lebih tinggi dari pemilik laki-laki, proporsi ini relatif kecil secara keseluruhan. 

Rekomendasi

Asosiasi bisnis dan industri sebaiknya meningkatkan kemampuan mereka untuk 
menjangkau UKM milik perempuan dan mendukung perkembangan jaringan-
jaringan untuk mempromosikan pendampingan dan berbagi praktik-praktik terbaik. 

PERATURAN

Temuan

UKM milik perempuan merasa kesulitan memperoleh izin ekspor secara efektif dan 
tepat waktu.

Rekomendasi

Pemerintah sebaiknya merampingkan dan menyederhanakan peraturan-peraturan 
untuk memperoleh izin ekspor dan registrasi bea cukai.

Asosiasi-asosiasi bisnis/industri sebaiknya mempersiapkan informasi online tentang 
prosedur dan sistem ekspor. 
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KEANGGOTAAN 
DALAM 
KOPERASI KOPI 
PERATURAN

Temuan

Kepemilikan lahan sebagai persyaratan keanggotaan kerapkali menghalangi 
perempuan untuk bergabung dalam koperasi.

Rekomendasi

Pertimbangkan pembudidayaan kopi, dibandingkan kepemilikan lahan, sebagai 
persyaratan keanggotaan koperasi. Hal ini dapat memberikan peluang keanggotaan 
untuk petani perempuan yang menyewa lahan pertanian untuk menanam kopi atau 
tidak memiliki sertifikat dengan nama sendiri atas lahan pertanian mereka karena 
atas nama suami atau ayah mereka.

Menurut hasil studi, tantangan yang dihadapi perempuan dalam menjalankan usaha dan mengekspor 
diperparah oleh beban ganda (tanggung jawab ganda untuk rumah tangga dan bisnis, belum lagi, 
dalam beberapa kasus, keterlibatan mereka dalam 
kegiatan masyarakat) dan norma sosial yang 
menuntut perempuan meminta izin suami untuk 
beraktifitas di luar rumah, termasuk hal-hal yang 
terkait dengan menjalankan dan memperluas 
usaha. Bahkan bagi mereka yang memiliki sistem 
dukungan asisten rumah tangga dan keluarga 
besar sekalipun, pada prinsipnya perempuan tetap dituntut bertanggung jawab dalam mengatur rumah 
tangga dan merawat anggota keluarga. Kondisi ini membatasi akses perempuan ke sumber daya dan 
peluang ekonomi, karena mereka memiliki lebih sedikit waktu untuk menemukan dan menjalin hubungan 
dengan jaringan bisnis di mana mereka bisa mengakses informasi pasar, informasi penyedia layanan 
bisnis, sumber pasokan bahan baku, pembeli, dan pelatihan bisnis. Meski keputusan tentang berbagai 
aspek bisnis biasanya dibuat pemilik UKM, terlepas dari gender, yang lebih umum terjadi adalah laki-laki 
membuat keputusan pada sejumlah aspek dari usaha milik perempuan ketimbang perempuan membuat 
keputusan untuk UKM milik laki-laki. 

Meski perilaku budaya yang berkaitan dengan peran perempuan dalam masyarakat sangat tertanam 
kuat, bukan berarti hal itu mustahil untuk diubah. Sehingga, penting bagi seluruh pemangku kepentingan 
(pemerintah, asosiasi bisnis, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil) untuk secara aktif mempromosikan 
kesadaran tentang berbagai tantangan berbasis gender yang dihadapi perempuan, khususnya beban 
ganda dan kewajiban memperoleh izin suami untuk terlibat dalam kegiatan di luar rumah, serta cara 
inovatif dan efektif bagi perempuan untuk mengatasi tantangan ini, sebagai langkah awal meningkatkan 
kesetaraan dan persamaan gender. Oleh karena itu, laporan ini merekomendasikan agar semua pemangku 
kepentingan mempromosikan manfaat partisipasi efektif perempuan dalam dunia usaha dan hasil 
kontribusi mereka terhadap pembangunan ekonomi bangsa.

Pada prinsipnya perempuan tetap 
dituntut bertanggung jawab dalam 
mengatur rumah tangga dan 
merawat anggota keluarga . Kondisi 
ini membatasi akses perempuan ke 
sumber daya dan peluang .
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Foto oleh: Evans Winanda Wirga, Shutterstock.com.
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BAB 1: 

 PENDAHULUAN
Hubungan antara peningkatan perdagangan, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan pengurangan 
kemiskinan sangatlah kompleks. Namun, ada konsensus dalam literatur bahwa dalam konteks integrasi 
perdagangan dan globalisasi dewasa ini, peningkatan perdagangan mendorong pendapatan masyarakat 
miskin, dan biaya peralihan menuju ekonomi yang lebih terbuka umumnya relatif kecil dibanding 
manfaatnya secara keseluruhan. Laporan United Nations Development Programme (UNDP) tahun 2013 
menyatakan bahwa ratusan juta laki-laki dan perempuan telah terangkat dari kemiskinan paling tidak 
sebagian disebabkan oleh keterbukaan perdagangan.6 Laporan Organisation for Economic Co-operation 
and Development (OECD) tahun 2010 menggarisbawahi bahwa perdagangan adalah alat penting bagi 
negara untuk menciptakan kesejahteraan, menjaga pertumbuhan, dan mengurangi kemiskinan:

“Pertumbuhan ekonomi adalah alat paling penting dalam mengurangi kemiskinan. Dan tak ada negara 
yang berhasil membangun ekonominya dengan menutup diri dari perdagangan internasional dan 
investasi asing langsung jangka panjang. Hampir semua negara yang telah mencapai pertumbuhan 
ekonomi berkelanjutan melakukannya dengan memanfaatkan kesempatan yang ditawarkan pasar 
dunia yang kian terbuka.”7

Namun, penelitian juga mengungkapkan bahwa perdagangan membawa dampak berbeda terhadap 
perempuan dan laki-laki. Asumsi tentang manfaat perdagangan cenderung berdasarkan teori-teori 
perdagangan yang mengabaikan hubungan sosial dan hubungan gender yang mempengaruhi 
kemampuan perempuan mengambil manfaat dari peluang perdagangan. Sebuah laporan United Nations 
Conference on Trade and Development (UNCTAD) 2014 menjelaskan:

“Asumsi bahwa kebijakan ekonomi bersifat “netral gender” kian ditentang, dan kini semakin jelas bahwa 
kebijakan ekonomi, termasuk kebijakan perdagangan, dapat berperan penting dalam mempersempit 
kesenjangan gender, hanya saja jika para pembuat kebijakan secara sadar mempertimbangkan 
perbedaan horizontal ini.”8

Agar para pembuat kebijakan secara sadar mengupayakan kebijakan yang mempertimbangkan perbedaan-
perbedaan ini, perbedaan tersebut harus terlebih dahulu diidentifikasi dan penyebab utamanya diketahui. 
Studi ini mengkaji status Usaha Kecil Menengah (UKM) yang dimiliki oleh perempuan dibandingkan dengan 
yang dimiliki laki-laki pada sektor kopi, alas kaki, dan pakaian jadi di Indonesia, serta hambatan-hambatan 
berbasis gender yang dihadapi untuk bisa terlibat secara efektif dalam perdagangan, khususnya akses 
terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan dalam menjalankan usaha dan melakukan ekspor. Tujuan 
studi ini adalah memberikan rekomendasi untuk memastikan UKM milik perempuan mampu memanfaatkan 
peluang yang ditawarkan perdagangan internasional.

Mengapa Fokus pada UKM? 
UKM merupakan pelaku usaha penting yang menghasilkan sekitar seperempat dari produk domestik 
bruto  (PDB) Indonesia. Seperti disebutkan dalam laporan TPSA 2017, usaha mikro, kecil dan menengah 
(UMKM) menyerap 97% dari total lapangan kerja Indonesia selama kurun waktu 2008–2013.9 Selama 

6 UNDP, “Drivers of Development Transformation,” 75.
7 OECD, Trading Out of Poverty, 9.
8 UNCTAD, Unfolding the Links, 2.
9 Fadila, Mengidentifikasi Komoditas Indonesia yang Berpotensi Tinggi, 2.



 Membuka Dunia Perdagangan Untuk Perempuan 8

periode yang sama, usaha mikro menduduki bagian terbesar, 
sedangkan UKM menempati 8%.

UKM juga dipandang memiliki potensi terbesar untuk 
meningkatkan keterlibatannya dalam perdagangan 
internasional. Ada peluang besar untuk menumbuhkan 
kontribusi UKM terhadap PDB dengan meningkatkan ekspor.

Mengapa Fokus pada UKM Milik Perempuan? 
Ada beberapa biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung jika perempuan tidak memiliki akses 
yang sama terhadap peluang pertumbuhan yang ditawarkan perdagangan internasional. Biaya-biaya 
ini berpengaruh langsung terhadap perempuan, namun juga memiliki efek tak langsung pada keluarga, 
masyarakat, dan negara secara keseluruhan. Studi McKinsey Global Institute tahun 2015 menyimpulkan 
bahwa, dalam skenario dengan potensi penuh di mana partisipasi perempuan dan laki-laki setara dalam 

ekonomi, output ekonomi tahunan di negara-negara 
Asia Timur dan Asia Tenggara (tidak termasuk 
Cina) di tahun 2025 akan bertambah sebanyak 
$3,3 triliun, atau 30% dibandingka dengan skenario 
business-as-usual (berjalan seperti biasa).10

Sebuah studi World Bank pada tahun 2016 menyatakan meski UMKM adalah mesin pertumbuhan yang 
kuat, “ketidaksetaraan terus berlangsung. Di Indonesia, rata-rata perusahaan milik perempuan jauh lebih 
kecil dalam hal keuntungan, penjualan, dan karyawan dibanding rata-rata perusahaan milik laki-laki.” 
Bahkan, penelitian yang dilakukan pada tahun 2013 berpendapat bahwa, di Indonesia, “output rata-rata per 
pekerja akan meningkat hingga 11% jika perusahaan milik perempuan beroperasi pada sektor yang sama 
dan memiliki akses yang sama terhadap sumber daya produktif seperti halnya mitra laki-laki mereka.”11 

Sejumlah faktor telah diidentifikasi untuk menjelaskan rendahnya partisipasi perempuan Indonesia dalam 
kewirausahaan. Pandangan tradisional bahwa peran perempuan Indonesia terutama untuk mengurus 
rumah, dengan sedikit bahkan tanpa dukungan anggota keluarga laki-laki, mengurangi waktu yang bisa 
dicurahkan perempuan untuk mengelola usaha. Aturan tersurat dan tersirat antara suami istri tentang 

interaksi perempuan dengan mereka yang bukan 
anggota keluarga dapat menghalangi perempuan 
untuk leluasa menjalankan usaha di luar rumah 
tanpa sepengetahuan atau izin suami terlebih 
dahulu. UU Perkawinan 1974 menegaskan posisi 
tradisional laki-laki sebagai kepala rumah tangga, 
yang secara otomatis menetapkan laki-laki sebagai 
pengambil keputusan utama, khususnya dalam hal 
usaha bisnis dan urusan publik lainnya.

Mengapa Fokus pada Sektor Kopi, Alas Kaki, dan Pakaian Jadi?
Proyek TPSA berfokus pada tiga industri dalam kegiatannya mendukung ekspor Indonesia ke Kanada: 
kopi, alas kaki, dan pakaian jadi. Industri ini diidentifikasi proyek TPSA sebagai sektor pertumbuhan yang 
berpotensi kuat meningkatkan ekspor Indonesia ke Kanada.12

10 McKinsey Global Institute, The Power of Parity, 5.
11 Arsana dan Alibhai, Women Entrepreneurs in Indonesia, 9.
12 Untuk keterangan rinci tentang kriteria yang digunakan untuk memilih ketiga industri, lihat Fadila, Mengidentifikasi Komoditas 

Indonesia yang Berpotensi Tinggi.

UU Perkawinan 1974 menegaskan 
posisi tradisional laki-laki sebagai 
kepala rumah tangga, yang secara 
otomatis menetapkan laki-laki 
sebagai pengambil keputusan utama, 
khususnya dalam hal usaha bisnis dan 
urusan publik lainnya .

UKM juga dipandang memiliki 
potensi terbesar untuk meningkatkan 
keterlibatannya dalam perdagangan 
internasional .

DARI  JU MLAH TENAGA
KERJA INDONESIA

2008 2013

= 97%
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UMKM
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SEKILAS TENTANG METODOLOGI

3 INDUSTRI YANG TERCAKUP DALAM STUDI

335 UKM YANG DISURVEI

18 diskusi kelompok terfokus dengan 96 peserta

52 wawancara mendalam dengan informan kunci

15% 18% 23%

20% UKM yang disurvei adalah milik perempuan

KOPI ALAS KAKI PAKAIAN JADI
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BAB 2: 

 METODOLOGI
Riset untuk laporan ini melibatkan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif melalui survei, diskusi 
kelompok terfokus (focused group discussion/FGD), dan wawancara mendalam dengan informan kunci.

Survei
Survei dilaksanakan langsung oleh tim peneliti lapangan dari April—Mei 2017. Pertanyaannya dirancang 
untuk mengumpulkan data kuantitatif. Responden survei juga diwawancarai mendalam untuk memperoleh 
informasi kualitatif.

Alat survei adalah pertanyaan yang terdiri dari 13 bagian yang mencakup topik berikut:
1. profil pemilik UKM (gender, pendidikan, status perkawinan, dan usia)
2. profil UKM (lama usaha, tahun terdaftar, dan jenis izin)
3. kepemilikan bisnis dan profil pengelola
4. sejarah dan tantangan usaha
5. praktik, peluang dan tantangan ekspor
6. posisi dalam rantai nilai dan hubungan ke penyuplai
7. tenaga kerja 
8. sumber informasi dan sumber daya
9. program dan peraturan pemerintah 
10. sertifikasi 
11. prospek bisnis di masa mendatang
12. tantangan berbasis gender 
13. pendapatan usaha dan penggunaannya

Total 335 UKM mengikuti survei, 20% di antaranya milik perempuan. Jumlah responden terbanyak berasal 
dari industri pakaian jadi, dengan 204 UKM berpartisipasi (157 milik laki-laki dan 47 milik perempuan). 
(Lihat Bagan 2.1.) Dari industri alas kaki hanya 56 UKM yang mengikuti survei (46 milik laki-laki dan 10 milik 
perempuan). Tujuh puluh lima survei diikuti oleh UKM dan koperasi kopi (53 UKM milik laki-laki dan 8 milik 
perempuan; 11 koperasi yang dipimpin laki-laki dan 3 yang dipimpin perempuan). Sepanjang laporan 
ini, referensi terhadap UKM kopi dapat diartikan mencakup UKM yang disurvei maupun koperasi yang 
disurvei. UKM milik perempuan paling banyak berada di industri pakaian jadi (23%) dan paling sedikit 
berada di industri kopi (15%). (Lihat bagian definisi di bab ini untuk pembahasan definisi UKM dan UKM 
milik perempuan.)
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BAGAN 2.1
RESPONDEN SURVEI MENURUT INDUSTRI DAN GENDER
(jumlah UKM)

300

250

200

150

100

50

0
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64
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267

68

Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.

Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion/FGD)
Delapan belas FGD dilakukan bersama pemilik dan karyawan UKM, koperasi, dan pemerintah provinsi 
untuk memperkaya data kuantitatif. Sebelas FGD dilaksanakan untuk industri kopi dan tujuh untuk industri 
pakaian jadi. (Lihat Tabel 2.1.) Tim peneliti tidak bisa melaksanakan FGD untuk industri alas kaki, karena 
sudah menjelang Hari Raya Idul Fitri; namun, tim berhasil mengumpulkan studi kasus individu yang 
disertakan dalam laporan ini. 

Total 96 orang (59 perempuan dan 37 laki-laki) berpartisipasi dalam FGD. Di kedua industri, sejumlah sesi 
FGD dilakukan terpisah antara laki-laki dan perempuan, dan sesi lainnya dilakukan secara tergabung. 
Anggota tim peneliti menemukan pada FGD dengan peserta hanya perempuan, informasi yang 
dikumpulkan lebih kaya, karena informan berbagi pengalaman secara lebih leluasa, termasuk tantangan 
terkait keseimbangan antara bisnis dan tanggung jawab rumah tangga. 
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TABEL 2.1
DISTRIBUSI DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS (FOCUSED GROUP DISCUSSION/FGD) MENURUT 
INDUSTRI DAN GENDER PESERTA

Hanya 
Perempuan

Hanya 
Laki-laki

Perempuan dan 
Laki-laki Total

#FGD #P #FGD #L #FGD #P #L #P #L
#P 

dan L

Kopi

Koperasi, Aceh 3 20 1 5 3 14 12 34 17 51

Koperasi, Enrekang 1 4 0 0 1 2 2 6 2 8

UKM Kopi, Enrekang 1 2 1 2 0 0 0 2 2 4

Total, kopi 5 26 2 7 4 16 14 42 21 63

Pakaian Jadi

UKM Pakaian Jadi, Semarang 1 7 1 4 0 0 0 7 4 11

UKM Pakaian Jadi, 
Pekalongan

1 8 1 8 0 0 0 8 8 16

UKM Pakaian Jadi, Solo 0 0 0 0 1 1 2 1 2 3

UKM Canting Kakung, Solo 1 1 1 2 0 0 0 1 2 3

Total, pakaian jadi 3 16 3 14 1 1 2 17 16 33

Total, kopi dan pakaian jadi 8 42 5 21 5 17 16 59 37 96

Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.
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Distribusi FGD berdasarkan pekerjaan responden ditunjukkan pada Tabel 2.2. FGD yang dilakukan dengan 
koperasi (pengurus, manajemen, dan anggota) dan UKM berfokus pada trend usaha, posisi pada rantai 
pasokan dalam negeri dan ekspor, pengalaman mendapatkan sertifikasi organik dan/atau Fairtrade, 
kekuatan, peluang, kelemahan, ancaman, hubungan kerja dengan pemerintah, dan sistem tata kelola. 
Dalam beberapa FGD yang hanya dengan anggota koperasi, diskusi berkisar pada manfaat keanggotaan, 
partisipasi dalam pelatihan, dan pengambilan keputusan. Metode analisis penggunaan waktu digunakan 
pada anggota koperasi perempuan dan laki-laki untuk mengetahui jumlah waktu yang dihabiskan untuk 
berbagai tugas di hari kerja biasa.

TABEL 2.2
DISTRIBUSI DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS (FOCUSED GROUP DISCUSSION/FGD) MENURUT 
PEKERJAAN PESERTA

Pemilik
Anggota 
Dewan Manajer

Staf/
pekerja Anggota Total

P L P L P L P L P L P L P dan L

Kopi

Koperasi, Aceh 0 0 3 3 6 3 7 5 18 6 34 17 51

Koperasi, Enrekang 0 0 0 0 1 1 1 1 4 0 6 2 8

UKM Kopi, Enrekang 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 4

Total, kopi 1 1 3 3 7 4 9 7 22 6 42 21 63

Pakaian Jadi

UKM Pakaian Jadi, Semarang 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 11

UKM Pakaian Jadi, 
Pekalongan

8 7 0 0 0 1 0 0 0 0 8 8 16

UKM Pakaian Jadi, Solo 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 3

UKM Canting Kakung, Solo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3

Total, pakaian jadi 17 13 0 0 0 2 0 0 0 1 17 16 33

Total, kopi dan pakaian jadi 18 14 3 3 7 6 9 7 22 7 59 37 96

Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.
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Ada pula sejumlah FGD dengan staf pemerintah daerah yang menangani masalah perdagangan. Diskusi 
ini berfokus pada rantai nilai dari ketiga industri dan program pemerintah yang membantu UKM dalam 
perdagangan domestik dan internasional.

Wawancara Informan Kunci
Wawancara informan kunci merupakan sumber utama informasi untuk mengetahui rantai nilai di setiap 
industri. Total 52 informan kunci (40 laki-laki dan 12 perempuan) diwawancarai dari ketiga industri.

Definisi
Gender merujuk pada “peranan dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang terbentuk secara sosial. 
Konsep ini juga mencakup ekspektasi gender terhadap ciri, kemampuan, dan perilaku dari perempuan 
dan laki-laki (feminitas dan maskulinitas). Peran-peran dan ekspetasi ini sesuatu yang dipelajari, dapat 
berubah dari waktu ke waktu, dan bisa berbeda dalam suatu budaya dan antar budaya.”13

Kesamaan gender artinya “adil terhadap perempuan dan laki-laki. Untuk memastikan keadilan ini, sering 
dibutuhkan upaya-upaya untuk mengatasi kondisi historis dan sosial yang merugikan yang mencegah 
perempuan dan laki-laki memperoleh perlakuan yang sama. Persamaan ini melahirkan kesetaraan.”14

Kesetaraan gender artinya “perempuan dan laki-laki memperoleh status yang sama dan memiliki 
kesempatan setara untuk mewujudkan hak-hak asasi manusia dan potensi mereka secara utuh untuk 
berkontribusi pada pembangunan nasional, politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan, dan memperoleh 
manfaat dari hasil pembangunan tersebut.”15

Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Ada beberapa metode untuk menentukan UKM. Pemerintah 
membedakan antara usaha mikro, kecil, menengah, dan besar berdasarkan nilai aset dan penjualan 
tahunan sebagaimana tercantum dalam UU No. 20/2003. Badan Pusat Statistik (BPS) membedakannya 
berdasarkan tenaga kerja. Laporan ini mendefinisikan UKM jika memenuhi salah satu dari dua kriteria 
berikut: jumlah karyawan (lebih dari 4 tetapi kurang dari 100 orang) dan/atau penjualan tahunan (lebih dari 
Rp3 juta tetapi kurang dari Rp50 milyar). Hal ini karena dalam praktiknya, terkadang sulit mendefinisikan 
sebuah UKM hanya dengan melihat tenaga kerjanya, karena banyak usaha di Indonesia yang melakukan 
sub-kontrak pekerjaan atau mempekerjakan karyawan sementara ketika pesanan barang meningkat. 
Selain itu, juga sulit memperoleh data penjualan, karena sifat informal dari sejumlah usaha dan keengganan 
mereka memberikan informasi ini.

Sub-kontraktor/pelaksana sub-kontrak: Jika sebuah UKM memperoleh pesanan lebih besar dari yang 
mampu dipenuhinya, UKM tersebut bisa meminta UKM lain membuat sebagian produk pesanan. Pada 
contoh ini, UKM yang pertama mendapatkan pesanan disebut “sub-kontraktor” dan UKM yang diminta 
untuk membuat sebagian produk disebut “pelaksana sub-kontrak.” Praktik ini berlangsung pada industri 
alas kaki dan pakaian jadi.

UKM milik perempuan: Kepemilikan sebuah UKM ditentukan berdasarkan apakah yang terdaftar 
sebagai pemilik usaha adalah laki-laki atau perempuan dengan kepemilikan tunggal. Dalam kasus CV 
(persekutuan komanditer) dan PT (perseroan terbatas), manajer firma, sebagaimana yang dilaporkan 
responden, dianggap sebagai pemilik. Sumber modal (baik di awal maupun setelahnya) juga digunakan 
untuk memverifikasi apakah pemilik usaha (pada saat pendaftaran usahanya) juga merupakan sumber 
modal. Data menunjukkan dari hampir semua UKM yang disurvei, pemilik usaha terdaftar juga merupakan 
sumber modal awal dan modal selanjutnya. Dalam beberapa kasus dimana pemilik terdaftar adalah 

13 Global Affairs Canada, “Policy on Gender Equality.”
14 Ibid.
15 Ibid.
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laki-laki tetapi pelaku utama yang menjalankan bisnis adalah perempuan, baik istrinya, anggota keluarga 
lainnya, atau karyawannya—UKM tersebut digolongkan sebagai UKM milik perempuan.

Pada industri kopi, kepemilikan sebuah koperasi lebih sulit ditentukan, karena struktur keanggotaannya. 
Pengurus dipilih oleh anggota. Jika badan pengurus mayoritas anggotanya adalah perempuan atau manajer 
utama atau ketua badan pengurusnya adalah perempuan, dalam studi ini koperasi tersebut digolongkan 
sebagai kepemilikan perempuan. Lebih jelasnya, koperasi tersebut dipimpin oleh perempuan, tetapi studi 
ini mengkategorikan mereka sebagai usaha milik perempuan.

UKM yang sedang mengekspor: UKM yang sedang mengekspor produknya langsung ke distributor, 
importir, atau pengecer di negara lain, baik secara borongan dengan wadah kontainer atau kiriman pribadi 
dalam volume yang jauh lebih kecil dari wadah kontainer, melalui layanan kurir atau pos.

UKM yang pernah mengekspor: UKM yang saat ini tidak sedang mengekspor secara langsung atau tidak 
langsung, tetapi sebelumnya pernah mengekspor.

UKM siap ekspor: UKM yang mengekspor secara tidak langsung melalui perantara seperti distributor, agen, 
atau wisma dagang (trading house) yang berada di Indonesia, telah menerima tawaran untuk mengekspor 
dari pembeli dari luar negeri, atau sangat berminat untuk mengekspor dengan mengandalkan kapasitas 
usahanya sendiri.

Tantangan Survei
Mengidentifikasi Populasi dan Menentukan Sampel Acak
Survei ini bertujuan mengumpulkan informasi tentang berbagai hambatan dalam mengekspor yang 
dihadapi UKM Indonesia pada industri kopi, alas kaki, dan pakaian jadi, dan perbedaan hambatan 
berdasarkan apakah suatu UKM dimiliki oleh perempuan atau laki-laki. Langkah pertama adalah 
menentukan sumber populasi untuk menentukan sampel. Untuk melakukan ini, kami menghubungi 
berbagai sumber, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi 
dan UKM, BPS, Bank Indonesia, dinas terkait pemerintah daerah, asosiasi tenaga kerja, asosiasi bisnis, 
dan informan kunci dari ketiga industri. Sangat sedikit data resmi tentang UKM dan hampir mustahil 
mendapatkan estimasi populasi UKM yang dipilah menurut kepemilikan sesuai gender. Misalnya, asosiasi 
pengusaha hanya memiliki daftar keanggotaan dengan informasi yang sangat minim, bahkan tidak ada 
sama sekali, tentang ukuran, kepemilikan, atau kesiapan ekspor UKM.

Untuk menghadapi tantangan ini, penelitian ini mengadopsi pendekatan pengambilan sampel klaster 
geografis, metodologi yang cocok untuk kasus dimana populasinya samar atau sulit ditentukan. Wilayah 
geografis yang digunakan adalah wilayah yang telah diidentifikasi proyek TPSA: Aceh dan Sulawesi Selatan 
untuk kopi, Bandung dan Jakarta untuk alas kaki, serta Bandung dan Solo untuk pakaian jadi. Belakangan, 
jangkauan geografis diperluas hingga meliputi Tangerang dan Bogor untuk alas kaki dan daerah penghasil 
batik di Pemalang, Semarang, Pekalongan, dan Tangerang untuk pakaian jadi.

Peneliti lapangan dari AKATIGA menghubungi perusahan-perusahaan yang telah berpartisipasi dalam 
kegiatan TPSA, seperti pelatihan bagaimana mengekspor ke Kanada, dan menggunakan data dari 
pemerintah daerah dan nasional serta asosiasi industri untuk mengidentifikasi UKM yang telah mengekspor 
dan/atau memasok perusahaan pengekspor yang lebih besar. Peneliti kemudian mengandalkan 
pendekatan “bola salju” untuk mengidentifikasi peserta selanjutnya, dimana peserta survei dan informan 
kunci menunjukkan pada peneliti calon peserta lain. Pendekatan ini tidak sepenuhnya menerapkan sampel 
acak. Tidak diterapkannya sampel acak meningkatkan bias pemilihan dan membuat temuan studi tidak 
bisa digeneralisasi ke populasi lebih luas tanpa pengumpulan data lebih lanjut. Ketika membandingkan 
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jawaban UKM milik perempuan dan UKM milik laki-laki, tidak mungkin menyimpulkan penafsiran statistik. 
Namun, tujuannya adalah mengumpulkan data memadai yang berguna untuk implikasi penelitian tentatif.

Kesediaan Berpartisipasi
Beberapa UKM yang diidentifikasi proyek tidak bersedia menjawab survei. Sebagian menyatakan tidak 
punya waktu untuk wawancara. Alasan lain termasuk kejenuhan menjadi peserta penelitian, kurangnya 
keyakinan bahwa hasil riset ini akan menciptakan kebijakan positif atau perbaikan peraturan, merasa 
tidak punya pengetahuan memadai untuk menjawab pertanyaan survei, dan keengganan menyampaikan 
informasi. Tantangan lain adalah memperoleh persetujuan perempuan untuk diwawancarai. Bahkan 
ketika seorang perempuan memiliki bisnis, suaminyalah yang biasanya mengurus formalitas terkait bisnis 
tersebut, sehingga perempuan pemilik usaha itu tidak bisa menjawab sebagian pertanyaan.

Persebaran Responden menurut Wilayah Geografis yang Disurvei
Karena tantangan dalam mengidentifikasi populasi sumber, studi ini mengadopsi pendekatan klaster 
geografis. Ini berarti meski produk kopi, pakaian jadi, dan alas kaki diproduksi di seluruh Indonesia, penelitian 
berfokus pada klaster geografis tertentu di mana terdapat UKM dalam jumlah besar dari ketiga industri.

Kopi Kopi

Tana Toraja

Enrekang

Makassar

Sulawesi Selatan

Bener Meriah

Aceh Tengah

Aceh, daerah Gayo  

Alas Kaki

Tangerang

Bogor

Jakarta

Bandung

Pakaian Jadi

Tangerang

Bogor

Bandung Pemalang

Pekalongan

Semarang

Solo

Jawa

Jawa



 Membuka Dunia Perdagangan Untuk Perempuan 17

Tabel 2.3 menunjukkan rincian dari 335 responden survey menurut klaster geografis, industri dan gender.

TABEL 2.3
DISTRIBUSI RESPONDEN MENURUT LOKASI, INDUSTRI, DAN GENDER
(jumlah responden UKM)

Industri Total Klaster Geografis Milik Laki-laki Milik Perempuan

Kopi 75 Enrekang 6 2

Daerah Gayo (Bener Meriah dan 
Aceh Tengah)

39 6

Makassar 13 1

Tana Toraja 6 2

Alas Kaki 56 Bandung 9 2

Bogor 12 1

Jakarta 19 5

Tangerang 6 2

Pakaian Jadi 204 Bandung 40 3

Bogor 8 7

Pekalongan 55 18

Pemalang 22 3

Semarang 7 8

Solo 16 4

Tangerang 9 4

Total responden UKM 267 68

Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.
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INDUSTRI KOPI

UKM MILIK PEREMPUAN UKM MILIK LAKI-LAKI

Lebih banyak UKM milik perempuan yang memperoleh informasi tentang produksi 
dari sumber-sumber formal

60% 26%

Lebih banyak UKM milik perempuan yang bergabung dalam asosiasi bisnis atau industri

64% 56%

Lebih sedikit UKM milik perempuan yang mengakses program bantuan pemerintah

40% 54%

Lebih banyak UKM milik perempuan yang kesulitan mengekspor karena 
tantangan akses pasar 

44% 15%

Lebih banyak UKM milik perempuan yang mengutarakan hambatan 
dalam memperoleh perizinan ekspor

50% 32%

Fewer women-owned SMEs obtain subsequent capital from a bank 

29% 66%

Lebih sedikit UKM milik perempuan yang memperoleh modal selanjutnya dari bank
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BAB 3: 

 HASIL INDUSTRI KOPI
Seperti Apakah Industri Kopi Indonesia? 
Indonesia merupakan aktor utama dalam industri kopi internasional. Pada tahun 2016, Indonesia 
menduduki peringkat keempat pengekspor kopi 
dunia. Meski dukungan pemerintah relatif minim, 
sejumlah lembaga pembangunan internasional 
bekerja untuk mengatasi kelemahan industri kopi. 
Jutaan penduduk Indonesia, mayoritas petani kecil, bergantung pada komoditas kopi untuk penghidupan 
mereka. Potensi pertumbuhan pun terbilang signifikan, misalnya, dengan menyasar target pada ceruk 
pasar khusus.16

Meski umumnya diekspor dalam bentuk curah, kopi Indonesia juga tersedia untuk pasar khusus domestik 
seperti rantai ritel dan kedai kopi, terutama di wilayah perkotaan. Kopi Arabika dari Gayo dan Tana Toraja 
merupakan kopi specialty. 

Industri kopi berbeda dari industri pakaian jadi dan alas kaki karena tergantung pada lahan perorangan 
milik petani. Studi ini berfokus pada Gayo dan Sulawesi Selatan, meski kopi tumbuh di hampir seluruh 
Indonesia. Di Gayo, tanah umumnya dimiliki petani kecil, sementara di Sulawesi Selatan dimiliki oleh 
perkebunan komersial dan petani kecil. Petani ini umumnya terhubung dengan koperasi untuk penjualan 
kopi serta memperoleh barang dan layanan umum.

Di Gayo, koperasi cenderung berjalan efektif, terutama karena ada dukungan kelembagaan dalam bentuk 
sistem Fairtrade yang membantu koperasi menemukan dan menangkap peluang pasar yang lebih luas. 
Meski dianggap ketat dalam menerapkan persyaratan dan memantau kepatuhan petani yang terlibat, 
sertifikasi Fairtrade membawa manfaat besar bagi petani bersertifikasi. Fairtrade membeli kopi organik 
dengan harga premium bahkan ketika harga kopi dunia turun. Sebagian dari harga per kilogram dari semua 
pembelian kopi disisihkan untuk program kesejahteraan sosial dan pembangunan. Sebagian besar kopi Gayo 
yang diekspor ke luar negeri adalah kopi organik Arabika Kelas 1, yang merupakan salah satu yang terbaik 
di dunia. Harganya pernah mencapai 25% lebih tinggi dari kopi standar lainnya di pasar internasional.17

Aspek organisasi koperasi, seperti manajemen dan rapat anggota, berjalan cukup baik. Namun sudah 
menjadi pengetahuan umum, sebagian koperasi didominasi individu tertentu yang mempengaruhi proses 
pembuatan keputusan yang berhubungan dengan operasional koperasi yang bersangkutan. 

Sejarah Wilayah Membentuk Lanskap Industri Kopi
Setelah diluluhlantakkan tsunami pada 2004, banyak LSM internasional terlibat untuk mendukung upaya 
membangun Aceh kembali, sekaligus menjembatani perjanjian damai di wilayah tersebut. (Lihat "Tsunami 
Membawa Bantuan ke Industri Kopi Aceh.") Kesepakatan yang ditandatangani pada tahun 2005, memicu 
kembalinya ribuan petani yang telah meninggalkan lahannya ketika konflik berlangsung. Proyek-proyek 
donor seperti USAID berfokus membawa kopi Arabika organik ke pasar internasional, dan kopi Gayo 
menjadi salah satu komoditas ekspor utama di wilayah tersebut. USAID memainkan peran aktif dalam 

16 Fadila, Mengidentifikasi Komoditas Indonesia yang Berpotensi Tinggi, 32.
17 Widiati, “Maintaining the Aroma.”

Jutaan penduduk Indonesia 
bergantung pada komoditas kopi 
untuk penghidupan mereka .
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upaya pembangunan kembali ini. Ekspor yang didukung donor diarahkan untuk ceruk pasar khusus, 
terutama di AS sebagai langkah awal.

Tsunami Membawa Bantuan ke Industri Kopi Aceh
Seorang responden laki-laki, kini sekretaris sebuah koperasi dan pemilik kafe, menyatakan “tsunami 
2004, sesungguhnya, membawa berkah bagi kopi Gayo karena bantuan luar negeri berdatangan 
ke Aceh.” USAID membantu salah satu koperasi pertama di Gayo, Babburayan, menjual kopi ke 
National Cooperative Business Association (NCBA), sebuah asosiasi koperasi di Amerika Serikat. Sejak 
itu, pasar AS menjadi, dan hingga kini tetap sebagai salah satu pasar terpenting dunia untuk biji kopi 
hijau bermutu tinggi. Pada tahun 2006, NCBA membayar Rp12.000,00 per kilogram (dibandingkan 
dengan harga pasar lokal yang hanya Rp9.000,00) dengan premi Rp500,00 per kilogram. NCBA 
juga menetapkan norma bahwa produksi kopi harus dilakukan koperasi, yang melibatkan semua 
pihak terkait dalam proses produksi, dengan harga yang adil diberikan kepada petani. 

Bantuan USAID membantu petani meningkatkan produktivitas kopi dan memperoleh harga lebih tinggi. 
Namun, ini menciptakan masalah bagi pelaku bisnis kopi lokal yang tidak mampu membeli harga yang 
tinggi tersebut dan mereka tidak mendapatkan manfaat dari bantuan luar negeri itu. Hasil panen dan harga 
tenaga kerja meningkat tajam, tetapi aktor kopi lokal tidak memperoleh dukungan dari pasar internasional 
yang bersedia membayar harga premium. Sebagian dari mereka akhirnya jatuh bangkrut.

Dampak bantuan luar negeri di Gayo dirasakan di seluruh Indonesia, karena harga di Gayo sangat 
menentukan harga ekspor, terlepas dari wilayah mana kopi tersebut berasal.

Meski Sulawesi Selatan juga memperoleh intervensi, namun tidak sebesar di Gayo.18 Bantuan asing untuk 
industri kopi di provinsi ini, termasuk di kabupaten Enrekang dan Toraja, datang dari lembaga multilateral 
seperti United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) untuk meningkatkan produktivitas dan 
penghidupan petani kecil kopi. Dalam banyak kasus, bantuan ini disalurkan melalui koperasi kopi dan 
LSM. Nampaknya bantuan semacam itu tidak sebesar yang diberikan ke industri kopi di Aceh, karena 
perbedaan kondisi kedua provinsi. Sulawesi Selatan tidak mengalami tantangan serupa dengan Aceh, 
termasuk 30 tahun konflik bersenjata dan tsunami 2004 yang melanda provinsi ini dan menghambat 
pembangunan ekonomi. Pasar untuk produksi kopi di Sulawesi Selatan juga sudah stabil selama beberapa 
dekade, sebagian karena kehadiran langsung aktor rantai nilai global dari AS dan Jepang melalui anak 
perusahaan mereka.

Untuk membantu masyarakat di Aceh yang rusak berat oleh gempa bumi dan tsunami pada tahun 2004, 
Café Femenino Foundation memberikan hibah ke sebuah koperasi kopi di Gayo yang disertai persyaratan 
yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi petani perempuan. Salah satu syaratnya adalah lahan 
milik anggota koperasi harus atas nama perempuan. Femenino juga menawarkan premium ganda pada 
koperasi yang dijalankan perempuan. (Lihat “Kafe Femenino Membantu Perempuan Produsen Kopi.”)

18 Widiati, “Maintaining the Aroma.” Indonesia Organic, “Produksi Kopi Organik Aceh.”
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Kafe Femenino Membantu Perempuan Produsen Kopi
Café Femenino Foundation adalah sebuah organisasi nirlaba AS yang misinya adalah membantu 
perempuan dan keluarganya di negara penghasil kopi dengan membeli kopi organik dari koperasi 
di mana mereka menjadi anggota, memberikan bantuan teknis untuk produksi kopi organik dan, 
selama beberapa tahun terakhir, memberikan dukungan keuangan untuk mendirikan PAUD 
(pendidikan anak usia dini) yang dikelola koperasi dan menawarkan pemeriksaan kesehatan untuk 
semua anggota perempuan koperasi. Di Aceh, organisasi ini telah membantu Koperasi Kopi Wanita 
Gayo (Kokowagayo) memasarkan kopi mereka di pasar AS dan Eropa. Mereka juga memberikan 
perempuan petani kopi harga yang lebih baik dengan menambahkan premium sebesar Rp500,00 
per kilogram pada harga pembelian.*

* Café Femenino Foundation, “About Us.”

Apakah Profil Bisnis dan Pemilik Berbeda menurut Gender pada 
Industri Kopi?
Salah satu tujuan survei adalah menjawab apakah terdapat perbedaan substansial antara karakteristik 
UKM milik perempuan dan milik laki-laki. 

Ukuran
Ada dua metode utama menentukan ukuran usaha: tenaga kerja dan penjualan tahunan. (Lihat Tabel 3.1.)

TABEL 3.1
MENENTUKAN UKURAN UKM KOPI

Jumlah tenaga kerja Penjualan tahunan

Mikro 1–4 orang  Rp 300 juta

Kecil 5–19 orang Rp 300 juta–2,5 milyar

Menengah 20–99 orang Rp 2,5–50 milyar

Besar  100 orang  Rp 50 milyar

Sumber: Undang-Undang No. 20/2008; BPS.

Sebagian besar UKM di industri kopi berukuran kecil dalam hal tenaga kerja dan penjualan; namun, 
distribusinya berubah tergantung definisi yang digunakan. (Lihat Bagan 3.1.) Beberapa usaha yang 
tergolong kecil menurut jumlah tenaga kerja menjadi mikro berdasarkan penjualan, sementara sebagian 
usaha yang tergolong menengah turun menjadi kecil. Kecenderungan ini berlaku bagi UKM milik laki-
laki-laki dan perempuan, meskipun lebih banyak UKM milik laki-laki yang menjadi mikro dibandingkan 
UKM milik perempuan, dan hanya sedikit yang tergolong besar. Ukuran berdasarkan penjualan lebih 
mencerminkan ukuran aktual UKM secara operasional. Ukuran menurut tenaga kerja bisa menyesatkan, 
karena pekerja di industri kopi sebagian besar pekerja musiman. UKM milik perempuan cenderung lebih 
besar dari UKM milik laki-laki, berdasarkan proporsi ukuran UKM dengan menggunakan definisi penjualan.
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BAGAN 3.1
SEBAGIAN BESAR UKM KOPI BERUKURAN KECIL
(ukuran usaha menurut tenaga kerja dan penjualan tahunan; persentase responden)

Kecil KecilMikroMenengah Menengah Besar
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1  Milik Laki-laki (n = 64, tingkat respons 100%); Milik Perempuan (n = 11, tingkat respons 100%)
2  Milik Laki-laki (n = 62, tingkat respons 97%); Milik Perempuan (n = 10, tingkat respons 91%)

Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.

Lama Berbisnis
UKM di industri kopi cenderung lebih baru dari industri alas kaki dan pakaian jadi. Kedua industri terakhir 
memiliki sejarah lebih panjang dibandingkan industri kopi di Indonesia, meski sebagian besar UKM kopi di 
Sulawesi Selatan berdiri antara tahun 1980-an dan awal 2000-an. UKM dan koperasi kopi di Aceh, di sisi 
lain, umumnya lebih baru, dimana banyak di antaranya dibentuk setelah tsunami 2004. Ini terkait dengan 
bantuan internasional (sebagaimana dibahas di atas) yang intensif mendukung industri kopi pada masa itu. 

Sebagian besar UKM kopi yang disurvei telah menjalankan bisnis lebih dari lima tahun, dan jumlah UKM 
milik perempuan lebih besar. (Lihat Bagan 3.2.) Delapan puluh dua persen UKM milik perempuan dalam 
survei ini telah menjalankan usaha lebih dari lima tahun, dibandingkan dengan 64% UKM milik laki-laki. 
Ini mungkin disebabkan oleh jenis bisnis yang digeluti laki-laki dan perempuan. UKM milik laki-laki lebih 
banyak memiliki kedai kopi dan jasa sangrai kopi, dua usaha yang sedang berkembang di Indonesia.
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BAGAN 3.2
UKM KOPI MILIK PEREMPUAN TELAH MENJALANKAN BISNIS LEBIH LAMA
(lama berbisnis, persentase responden)
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Catatan: Jumlah persentase mungkin tidak sama dengan 100 karena pembulatan.
Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.

Pendaftaran
Praktik pendaftaran usaha di industri kopi untuk UKM milik laki-laki dan perempuan hampir sama. (Lihat 
Bagan 3.3.) Lebih dari 85% dari keduanya mengaku telah mendaftarkan bisnis mereka. Dibandingkan 
dengan industri alas kaki dan pakaian jadi, pemilik UKM pada industri kopi umumnya telah melakukan 
pendaftaran. Salah satu penyebabnya antara lain banyak UKM kopi dan koperasi berurusan langsung 
dengan pasar domestik dan luar negeri baik sebagai pedagang grosir, pemilik kedai kopi, dan eksportir 
biji kopi hijau, dibanding UKM alas kaki dan pakaian jadi yang usahanya sebagian lebih pada memasok 
perusahaan lain yang berhubungan langsung dengan pembeli. Selain itu, volume komoditi kopi yang 
dihasilkan dan dijual lebih besar dibanding alas kaki dan pakaian jadi, sehingga untuk melakukan transaksi 
sebesar itu memerlukan izin usaha yang tepat.

Foto oleh: Rita Lindayati. Foto oleh: Rita Lindayati.
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BAGAN 3.3
SEBAGIAN BESAR UKM KOPI MENDAFTARKAN USAHA MEREKA 
(persentase responden)
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Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.

Profil Pemilik
Sembilan puluh lima persen laki-laki pemilik UKM dan 91% perempuan pemilik UKM telah menikah. Hampir 
50% laki-laki dan perempuan pemilik UKM memiliki ijazah SMA sebagai tingkat tertinggi pendidikan. (Lihat 
Tabel 3.2.) Lima puluh persen perempuan pemilik UKM memiliki gelar sarjana sebagai tingkat pendidikan 
tertinggi, dibanding 34% pemilik laki-laki. Pemilik UKM dengan pendidikan setara perguruan tinggi paling 
banyak di industri kopi dibanding dengan industri alas kaki dan pakaian jadi.

Foto oleh: Said Fauzan Baabud. Foto oleh: Rita Lindayati.
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TABEL 3.2
PEMILIK UKM KOPI UMUMNYA BERPENDIDIKAN TINGGI
(persentase responden menurut tingkat pendidikan tertinggi)

Milik Laki-laki 
(n = 56, tingkat respon 88%)

Milik Perempuan 
(n = 8, tingkat respon 73%)

SD (kelas 1–6) 4 0

SMP (kelas 7–9) 4 0

SMA (kelas 10–12) 48 50

D3 9 0

S1 34 50

S2/S3 2 0

Catatan: Jumlah persentase mungkin tidak sama dengan 100 karena pembulatan.
Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.

Perbedaan Utama dalam Profil Usaha dan Pemilik 

 • Sebagian besar UKM di industri kopi berukuran kecil; namun, proporsi UKM berukuran menengah 
milik perempuan lebih tinggi daripada milik laki-laki. 

 • UKM milik perempuan yang telah menjalankan usaha kopi lebih dari lima tahun lebih banyak dari 
UKM milik laki-laki. 

 • Lebih banyak UKM milik laki-laki yang bergerak dalam bisnis baru yang sedang berkembang di 
industri kopi.

 • Lebih banyak perempuan pemilik UKM dibandingkan laki-laki yang memiliki gelar sarjana sebagai 
tingkat pendidikan tertinggi mereka.

Apakah UKM Milik Perempuan dan Laki-laki Menduduki Posisi Berbeda 
dalam Rantai Nilai Kopi?
Kegiatan Usaha dan Posisi dalam Rantai Nilai
Budidaya kopi adalah industri ekonomi tradisional di wilayah Gayo di Aceh serta Enrekang dan Tana Toraja 
di Sulawesi Selatan. Di kedua provinsi, budidaya kopi didominasi oleh para petani kecil. Di Sulawesi Selatan, 
kebanyakan perusahaan lokal menjual kepada dua perusahaan kopi impor besar (satu dari Jepang dan 
satu lagi dari Amerika). Sebaliknya, pasar di Gayo tidak didominasi oleh segelintir importir besar asing. UKM 
kopi di Gayo langsung menjual kepada pembeli asing dari berbagai negara tujuan termasuk Australia, 
Jerman, Italia, Jepang, dan Amerika Serikat.

Rantai nilai kopi terbilang rumit dibanding rantai nilai alas kaki dan pakaian jadi. Untuk memahami posisi 
UKM kopi yang disurvei dalam rantai nilai, penting memahami peran dan tugas berbagai pemangku 
kepentingan dalam rantai tersebut. Para pemangku kepentingan ini adalah petani kecil, perkebunan 
besar, pedagang pengumpul di desa, pedagang, operator pabrik penggiling kopi, eksportir, serta usaha 
penyangraian dan pengolahan kopi.19 UKM kopi yang disurvei bisa melakukan beberapa fungsi dan 
terlibat pada tahapan berbeda dari rantai ini. Partisipasi UKM di rantai nilai kopi berbeda-beda tergantung 
di wilayah mana mereka melakukan bisnis.

19 Neilson, “The Value Chain for Indonesian Coffee,” 183.
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Petani, baik petani kecil atau perkebunan besar, adalah penghasil utama kopi. Petani kecil cenderung 
langsung menjual biji kopi mereka untuk memperoleh uang guna kebutuhan sehari-hari. Mereka 
melakukan pengolahan dasar: setelah panen, daging buah kopi dibuang, kemudian biji kopi dijemur di 
bawah sinar matahari satu atau dua hari sebelum dijual.20 Tergantung cuaca, butuh waktu lima hingga 
sepuluh hari mengeringkan biji kopi dengan sinar matahari untuk mencapai kandungan air sesuai yang 
dibutuhkan.21 Petani bisa memperoleh harga lebih baik dengan menjual biji kopi ke eksportir dibandingkan 
ke pengolah kopi.

Banyak petani kecil yang memiliki lahan sendiri merupakan anggota koperasi kopi. Kepemilikan tanah 
merupakan syarat umum menjadi anggota koperasi. Selain perempuan janda atau bercerai, yang dianggap 
sebagai pemilik tanah yang diwarisi dari suaminya, 
atau perempuan yang mewarisi tanah dari orang 
tuanya, banyak perempuan anggota koperasi 
“memiliki” lahan lewat kesepakatan tertulis maupun 
lisan dengan suaminya (disahkan oleh kepala desa) 
yang bisa mereka gunakan dan akui sebagian dari 
lahan keluarga sebagai milik mereka.22 Umumnya, 
kepemilikan tanah adalah atas nama suami, karena 
laki-laki secara tradisional dan secara hukum dianggap sebagai kepala rumah tangga.23 Kepemilikan tanah 
yang dipersyaratkan oleh badan sertifikasi internasional seperti Fairtrade untuk tujuan pelacakan 
produk organik.

Perkebunan besar mampu menyimpan stok kopi yang mereka jual ketika harga naik. Lahan mereka cukup 
luas untuk ditanami kopi sambil menyewakan lahan perkebunan sisanya untuk ditanami tanaman lain. 
Mereka mempekerjakan orang untuk mengolah lahan sepanjang tahun dan menjadi tenaga kerja tambahan 
saat musim panen. Mereka menjalankan fungsi ganda dalam rantai nilai, karena mereka memiliki sarana 
untuk membeli peralatan dan membangun fasilitas yang diperlukan dalam tahapan lanjutan rantai ini, 
seperti gudang, fasilitas penyortiran, laboratorium, dan kendaraan untuk pengangkutan kopi.24 Koperasi, 
di sisi lain, diwajibkan badan sertifikasi organik memiliki fasilitas penyimpanan sendiri.

Pedagang pengumpul bertindak sebagai perantara bagi pemasok bahan baku (petani) dan pedagang 
kopi. Ada dua jenis pedagang pengumpul: mereka yang mengumpulkan buah kopi yang telah dibuang 
daging buahnya atau kopi dengan kulit arinya (biji kopi kering namun masih memiliki kulit ari) dengan 
kualitas asalan (belum disortir dan tidak dipilah ukurannya) dari petani, juga disebut pedagang pengumpul 
desa, dan mereka yang mengumpulkan biji kopi hijau. Dalam banyak kasus, pedagang pengumpul desa 
berasal dari desa yang sama dengan petani. Dalam koperasi, pengumpul desa juga sekaligus merupakan 
anggota koperasi.

Pengolah kopi merupakan aktor lain dalam rantai nilai. Tahap pertama pengeringan dan penyortiran buah 
kopi biasanya dilakukan oleh petani, namun dalam beberapa kasus, hal ini dilakukan oleh pedagang 
pengumpul. Pengolahan tahap kedua, yang biasanya dilakukan pedagang grosir yang memperoleh kopi 
yang masih memiliki kulit ari dengan kandungan air lebih dari 12% dari petani atau pedagang kecil,25 
melibatkan pengupasan, fermentasi, dan pengeringan untuk menghasilkan biji kopi hijau. Ini kemudian 
disortir sebelum diperdagangkan ke pasar di dalam dan luar negeri. Pengolahan tahap ketiga melibatkan 
penyangraian dan penggilingan biji kopi hijau.

20 Wawancara dengan petani kopi anggota koperasi oleh Dany Hadiana, 15 April 2017.
21 Widiati, “Maintaining the Aroma.”
22 Diskusi kelompok terfokus dengan koperasi kopi perempuan, yang difasilitasi oleh Leya Cattleya dan Dati Fatimah, 13 Juni 2017.
23 UU Pernikahan 1974 menegaskan status laki-laki sebagai kepala rumah tangga.
24 Wawancara dengan eksportir kopi oleh Muklas Aji Setiawan, 12 April 2017.
25 Rosiana dan lain-lain, “Efficiency Analysis.”

Banyak perempuan anggota koperasi 
“memiliki” lahan lewat kesepakatan 
tertulis maupun lisan dengan suaminya 
(disahkan oleh kepala desa) yang 
bisa mereka gunakan dan mengklaim 
sebagian dari lahan keluarga sebagai 
milik mereka .
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Perdagangan kopi berlangsung melalui beberapa tahapan. Tahap pertama perdagangan yaitu dari petani 
di kebun ke pedagang pengumpul desa, yang mengumpulkan buah kopi segar atau biji kopi yang masih 
memiliki kulit ari dan membawanya ke pengumpul besar (terkadang juga pedagang grosir) di desa atau 
kecamatan. Pedagang besar memiliki fasilitas selanjutnya untuk pengeringan, penggilingan, penyimpanan, 
dan pengangkutan untuk pengiriman ke pedagang lebih besar yang kemudian akan mengirimkan biji kopi 
ke pelabuhan seperti Medan (dari Gayo) atau Makassar (dari Enrekang dan Tana Toraja) untuk dikapalkan, 
baik untuk ekspor ataupun konsumsi dalam negeri. Sebagian pedagang dari Sulawesi Selatan juga 
mengirim biji kopi ke Medan.

Kopi dijual ke pasar domestik dalam bentuk biji 
kering yang telah disangrai atau kopi bubuk yang 
telah disangrai. Sebagian pemilik kedai kopi juga 
menjual biji kopi hijau secara eceran. Kopi dijual 
secara curah langsung ke pasar ekspor atau ke tempat-tempat perdagangan dari perusahaan-perusahaan 
impor besar dalam bentuk biji kopi hijau, terutama Arabika. Kopi diekspor dalam volume kecil dengan 
kargo pribadi dalam bentuk biji kopi yang telah disangrai atau kopi bubuk.

Gambar 3.1 menunjukkan hanya 9% UKM milik 
laki-laki yang mempunyai kebun kopi sendiri dan, 
terlepas dari peran lainnya di dalam rantai nilai, 
menganggap diri mereka sebagai petani. Tak ada 
UKM milik perempuan yang melihat diri mereka 

sebagai petani. UKM milik laki-laki dan perempuan yang bertindak sebagai pedagang pengumpul desa 
proporsinya hampir sama dimana mereka mengumpulkan buah kopi segar dari lahan pertanian (masing-
masing 11 dan 12%) dan melakukan pengolahan kopi tahap pertama (masing-masing 13 dan 12%). Lebih 
banyak UKM milik perempuan (50%) dibanding UKM milik laki-laki (30%) yang melakukan pengolahan 
tahap kedua. Lebih dari separuh UKM melakukan pengolahan tahap ketiga (53% UKM milik laki-laki dan 
62% UKM milik perempuan). Terdapat perbedaan besar antara UKM milik perempuan (62%) dan UKM milik 
laki-laki (22%) yang merupakan pedagang pengumpul sekaligus pedagang grosir. Pedagang pengumpul/
pedagang grosir ini memasok biji kopi hijau untuk pasar domestik dan luar negeri. Mereka juga memiliki 
fasilitas penyimpanan, pengeringan, penyortiran, dan pengangkutan sendiri. Kebanyakan UKM milik 
perempuan yang menjalankan peran ganda ini terdapat di Sulawesi Selatan.

Hanya UKM milik laki-laki (2%) yang menjual biji kopi hijau di pasar eceran. Ada lebih banyak UKM milik 
perempuan (38%) dibanding UKM milik laki-laki (21%) yang mengekspor. Hampir sepertiga (28%) UKM milik 
laki-laki memiliki kedai kopi, dibanding hanya 9% UKM milik perempuan. 

Gambar 3.1 menunjukkan UKM milik perempuan memiliki tingkat keterlibatan serta melakukan peran yang 
sama dengan UKM milik laki-laki di semua tahapan rantai nilai, meskipun jumlah UKM milik perempuan 
yang menjadi pengumpul/pedagang grosir lebih besar dibanding UKM miliki laki-laki.26

Kegiatan Usaha dan Posisi dalam Rantai Nilai: Koperasi
Rantai nilai untuk koperasi berbeda dengan UKM. Koperasi bisa terlibat dalam berbagai tahapan rantai 
nilai, dari mengumpulkan buah kopi di kebun, mengupas, menyortir, mengeringkan, menyangrai, menjual 
ke pasar domestik, hingga mengekspor. Gambar 3.2 menunjukkan proporsi koperasi kopi yang disurvei 
(menurut gender) yang melakukan tiap fungsi atau tahapan rantai nilai. Sebagian koperasi muncul lebih 
dari sekali dalam keseluruhan rantai karena melakukan sejumlah peran sekaligus. Penting dicatat bahwa 
gambar ini hanya mencerminkan koperasi yang disurvei, tidak mewakili peran koperasi yang tidak terlibat 
dalam survei ini.

26 Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui mengapa hal ini terjadi.

UKM milik perempuan memiliki tingkat 
keterlibatan serta melakukan peran 
yang sama dengan UKM milik laki-laki 
di semua tahapan rantai nilai .

♀ ♂38% 21%
UKM
YANG

MENGEKSPOR
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Dari 14 koperasi yang berpartisipasi dalam survei, 11 dipimpin laki-laki dan 3 dipimpin perempuan.27 Semua 
koperasi yang dipimpin perempuan berasal dari Gayo, Aceh, dan melakukan ekspor langsung biji kopi hijau, 
dan hanya 2 dari 11 koperasi dipimpin laki-laki yang mengekspor. Selebihnya memasok para eksportir dan 
pasar domestik. 

Dalam koperasi, baik anggota perempuan dan laki-laki umumnya terlibat dalam produksi dan pengolahan 
dasar, meski wawancara dan diskusi kelompok terfokus (focused group discussion/FGD) di Enrekang 
dan Tana Toraja, Sulawesi Selatan, menunjukkan perempuanlah yang menjadi produsen dan pedagang 
pengumpul di wilayah ini. Petani umumnya melakukan sejumlah pengolahan dasar sebelum memasok 
biji kopi ke koperasi. Seorang petani perempuan menyatakan koperasi memberikan saran bagaimana 
mengolah kopi, misalnya, hanya memetik buah kopi yang telah matang (merah), kemudian langsung 
mengupas biji-biji kopi tersebut, tidak menyimpan biji kopi terlalu lama, dan memastikan biji kopi tidak 
direndam terlalu lama.28 Ketika ia menjualnya ke koperasi, biji kopi tersebut dibersihkan menjadi biji hijau 
yang bersih sebelum dijual. Ketua Koperasi Kokowagayo menjelaskan kopi harus bebas dari herbisida dan 
pupuk kimia agar bisa diterima lembaga sertifikasi organik.29

Ada berbagai variasi peran laki-laki dan perempuan anggota koperasi dalam produksi dan pengolahan 
kopi. Sejumlah koperasi menyatakan anggota perempuan dan laki-laki memiliki tugas berbeda. Misalnya, 
di Koperasi Ratu Ketiara, petani laki-laki menyiapkan lahan penanaman kopi, serta memangkas dan 
menyiangi. Mereka juga terlibat dalam mengeringkan biji kopi, serta mengumpulkan dan membawanya ke 
koperasi, terutama jika harus di bawa ke desa lain. Petani perempuan bertugas memetik (panen), menyortir, 
mengeringkan, mengupas, dan memangkas. Sebagian juga mengumpulkan biji kopi dari anggota lain 
di desanya.30 Di Koperasi Benteng Alla, anggota 
perempuan bertugas memangkas, memetik, 
menyortir, mengeringkan, dan menjual biji kopi, 
sementara anggota laki-laki bertanggung jawab 
mengangkut biji kopi dari kebun dan mengangkut 
kopi ke tempat penjualan.31

Secara umum, petani kopi Gayo cenderung menjadi bagian dari koperasi, dan sebagian koperasi khusus 
merekrut petani perempuan. Seperti disebutkan di atas, Café Femenino Foundation menawarkan premi kopi 
yang lebih tinggi jika perempuan memiliki akses penuh ke, atau memiliki, lahan pertanian yang mereka olah. 
Jika perempuan menjadi anggota koperasi, khususnya koperasi khusus perempuan seperti Kokowagayo, 
mereka menerima bagian keuntungan yang adil. Menurut data yang dikumpulkan melalui wawancara dan 
FGD, ada tiga koperasi yang dipimpin perempuan di Gayo, dan dua koperasi lain yang utamanya dijalankan 
oleh laki-laki namun terdapat posisi-posisi tinggi yang ditempati oleh perempuan, misalnya sebagai kepala 
operasional.

Apakah UKM Milik Laki-laki dan Milik Perempuan Melakukan Praktik 
Bisnis Berbeda?
Praktik Tenaga Kerja 
Sebagian besar (82%) pekerja dari UKM kopi yang disurvei terlibat dalam tahap produksi. (Lihat Tabel 3.3.) 
Pekerja non-produksi termasuk, misalnya, mereka yang bekerja di bagian administrasi dan keuangan, 
penjualan, dan transportasi/pengiriman. Tabel 3.3 juga menunjukkan jumlah rata-rata seluruh pekerja dan 
pekerja produksi per UKM.

27 Hal ini dapat dikarenakan praktik yang dijalankan koperasi-koperasi bahwa sebuah keluarga diwakili oleh kepala rumah tangga, 
yang menurut praktik dan secara hukum adalah suami.

28 Wawancara dengan petani kopi oleh Mulyana, April 19, 2017.
29 Diskusi kelompok terfokus dengan pengelola koperasi kopi perempuan, difasilitasi oleh Leya Cattleya dan Dati Fatimah, 

15 Juni 2017.
30 Diskusi kelompok terfokus dengan pengelola koperasi kopi, difasilitasi oleh Leya Cattleya dan Dati Fatimah, 13 Juni 2017.
31 Diskusi kelompok terfokus dengan petani wanita dari koperasi kopi, difasilitasi oleh Leya Cattleya dan Dati Fatimah, 27 Mei 2017.

Jika perempuan menjadi anggota 
koperasi, khususnya koperasi khusus 
perempuan seperti Kokowagayo, 
mereka menerima bagian keuntungan 
yang adil .
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TABEL 3.3
SEBAGIAN BESAR TENAGA KERJA UKM KOPI TERLIBAT DALAM TAHAP PRODUKSI

Total Jumlah Rata-rata per UKM

Jumlah tenaga kerja 1.633 22

Jumlah tenaga kerja produksi 1.347 18

Pangsa tenaga kerja produksi 82% 82%

Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.

Tidak ada perbedaan dalam praktik tenaga kerja (perekrutan dan pengupahan) antara UKM milik 
perempuan dan laki-laki. Perbedaan terletak dalam pekerjaan atau tugas pekerja perempuan dan laki-
laki. (Lihat Tabel 3.4.) Adanya perbedaan dalam tugas yang diberikan kepada perempuan dan laki-laki 
menjelaskan perbedaan upah di antara keduanya. Harap diingat bahwa tanggapan dari UKM pada Tabel 
3.4 harus dilihat sebagai tanggapan individu dan tidak mencerminkan profil agregat dari UKM kopi yang 
disurvei, karena hanya 38% (atau 21 UKM) yang menjawab pertanyaan ini. Namun, Tabel 3.4 memberikan 
gambaran perbedaan tugas yang umumnya dilakukan laki-laki dan perempuan.

TABEL 3.4
LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN MELAKUKAN TUGAS BERBEDA DALAM PRODUKSI KOPI

Tugas

Jumlah Tenaga Kerja

Laki-laki Perempuan

Memanen 45 71

Mengumpulkan 38 0

Mengupas 55 0

Mengeringkan 128 5

Menyortir 29 517

Memanggang 32 8

Memilah untuk ekspor 0 185

Mengeringkan untuk ekspor 17 0

Mengemas 8 11

Total 352 797

Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.

Dari seluruh responden, lebih banyak pekerja perempuan dibandingkan laki-laki yang bekerja untuk 
memanen. Kebanyakan pekerja perempuan ini memiliki lahan sempit atau tidak memiliki lahan sama 
sekali, sehingga bisa ikut bekerja di kebun kopi petani lainnya. Sebagian kerja pemanenan dilakukan 
secara gotong royong, di mana petani berpindah dari satu kebun ke kebun lain untuk membantu memanen 
secara bergiliran, dan tidak dibayar. Jika tenaga kerja secara gotong royong ini tidak mencukupi, barulah 
mereka merekrut tenaga upahan.
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Penyortiran buah kopi dan biji kopi kering umumnya merupakan tugas perempuan ketimbang laki-laki, 
namun tugas menyortir biji kopi hijau untuk ekspor yang menuntut kecermatan hanya diberikan kepada 
pekerja perempuan. Jumlah pekerja perempuan yang dipekerjakan untuk pengemasan lebih besar dari 
pekerja laki-laki.

Data responden menujukkan stereotip gender 
di mana tugas tertentu, seperti mengumpulkan, 
mengupas, dan mengeringkan untuk ekspor, hanya 
dilakukan oleh laki-laki. Kopi yang dikeringkan 
dengan sinar matahari untuk pasar domestik juga 
merupakan tugas yang umumnya diberikan kepada 
laki-laki, jarang diberikan untuk perempuan. Lebih banyak pekerja laki-laki direkrut untuk penyangraian. 
Secara keseluruhan, tugas yang memerlukan kekuatan fisik dan menggunakan mesin seperti 
mengumpulkan, mengupas, mengeringkan, dan menyangrai, diberikan kepada laki-laki, dan tugas yang 
memerlukan ketelitian seperti menyortir, diberikan kepada perempuan.

Pekerja pertanian di industri kopi, khususnya di Gayo, Aceh, umumnya memperoleh penghasilan lebih 
tinggi dari pekerja di kedua industri lainnya. Pekerja perempuan berpenghasilan lebih besar dari pekerja 
pertanian lainnya, dan lebih tinggi dari pekerja laki-laki di industri ini, karena mereka terlibat dalam tugas 
seperti pemanenan dan penyortiran yang dibayar lebih tinggi dari tugas lain. Rata-rata besaran upah untuk 
pekerja di posisi ini adalah sekitar Rp100.000,00 per hari.32 Dibanding semua tugas dalam produksi kopi, 
pekerja perempuan pada industri kopi Gayo berpenghasilan lebih besar dari rekan-rekan laki-laki mereka. 
Upah harian pekerja perempuan berkisar antara Rp36.000,00 hingga Rp320.000,00, yang jauh lebih 
tinggi dari upah harian pekerja laki-laki, yang berkisar antara Rp40.000,00 sampai Rp200.000,00.

Upah harian di Tana Toraja dan Enrekang, Sulawesi Selatan, lebih tinggi dibandingkan di Gayo, tetapi 
pendapatan tahunan lebih rendah, karena jumlah hari kerja yang tersedia dalam setahun lebih sedikit. 
Sejumlah perusahaan kopi (termasuk UKM) memindahkan proses penyortiran ke daerah lain dimana upah 
tenaga kerja perempuan lebih murah.

Pengalaman Ekspor
UKM di industri kopi lebih berpengalaman mengekspor dibanding UKM di industri alas kaki dan pakaian 
jadi, dengan 47% dari UKM kopi yang disurvei aktif mengekspor. Jumlah UKM milik perempuan (termasuk 
koperasi) yang terlibat dalam survei ini relatif kecil, namun sebagian besar dari mereka (64%) saat ini 
sedang mengekspor bila dibanding UKM milik laki-laki (44%). (Lihat Bagan 3.4.)

Foto oleh: Rita Lindayati.

32 Gaji rata-rata per tugas sulit diketahui karena banyaknya perbedaan jawaban tentang upah dan unit output.

Secara keseluruhan, tugas yang 
memerlukan kekuatan fisik diberikan 
kepada laki-laki, dan tugas yang 
memerlukan ketelitian diberikan 
kepada perempuan .
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BAGAN 3.4
JUMLAH UKM KOPI MILIK PEREMPUAN YANG SEDANG MENGEKSPOR LEBIH BESAR 
(pengalaman ekspor; persentase responden)
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Catatan: Jumlah persentase mungkin tidak sama dengan 100 karena pembulatan.
Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.

Tujuh UKM milik perempuan (termasuk tiga koperasi yang dipimpin perempuan) dan 28 UKM milik 
laki-laki yang sedang mengekspor umumnya menggunakan pengiriman kargo curah ketimbang kargo 
pribadi (misalnya, JNE Express, TIKI, Pos Indonesia). (Lihat Bagan 3.5.) Eksportir di Sulawesi Selatan dan 
Gayo umumnya tidak mengekspor langsung ke pembeli asing, tetapi bergantung pada perantara untuk 
mengekspor dalam bentuk curah ke pembeli kopi dan eksportir skala besar. Mengekspor lewat kargo 
pribadi artinya mengirim kopi (baik biji kopi sangrai atau kopi bubuk) dalam jumlah kecil untuk pembeli 
perorangan di negara lain, biasanya anggota keluarga atau kerabat pemilik UKM. Penerima di negara 
tujuan kemudian menjual kembali kopi tersebut.

Foto oleh: Dati Fatimah.
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BAGAN 3.5
SEBAGIAN BESAR UKM KOPI MENGEKSPOR DENGAN MUATAN CURAH
(metode ekspor; persentase responden)

82

18

86

14
100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
Milik Laki-laki 
(n = 28, ting-
kat respons 

100%)

Milik 
Perempuan 
(n = 7, tingkat 

respons 100%)

 Muatan Curah

 Barang Pribadi

Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.

Dari UKM yang saat ini melakukan ekspor, UKM milik laki-laki mengekspor dalam volume lebih besar 
dibanding kebanyakan UKM milik perempuan. Hal ini tak mengherankan, karena skala UKM milik laki-laki 
yang mengekspor lebih besar dari yang milik perempuan dan juga lebih lama melakukan bisnis. 

Alokasi Keuntungan 
Hasil survei menunjukkan perbedaan yang kecil dalam pola pengeluaran profit antara pemilik perempuan 
dan laki-laki. Kebanyakan pemilik UKM kopi yang disurvei mengalokasikan kembali keuntungan, sebagian 
atau sepenuhnya, pada bisnis mereka, yang merupakan hal lazim bagi UKM. (Lihat Bagan 3.6.) Mereka 
menggunakan keuntungan untuk membeli, memperbaiki, atau memperluas fasilitas penyimpanan, 
pengeringan, dan penyortiran, dan membeli lebih banyak tanah, peralatan, dan alat transportasi. Sebagian 
lainnya, menggunakan keuntungan untuk menambah modal yang diperlukan untuk menjalankan usaha 
sehari-hari dan upah pekerja, khususnya pada musim panen. Sebagian lainnya menggunakan keuntungan 
untuk membuka usaha lain. Besaran keuntungan yang diinvestasikan kembali ke usaha tidak diketahui. 

Kecilnya skala bisnis sebagian besar UKM menjelaskan mengapa mereka menginvestasikan ulang 
keuntungan ke bisnis mereka terlebih dahulu sebelum menggunakannya untuk kebutuhan lain, seperti 
pendidikan anak, kesehatan, perbaikan rumah, atau liburan. Siapa pun yang memiliki usaha tersebut (laki-
laki atau perempuan), keputusan tentang penggunaan spesifik dari keuntungan usaha dibuat bersama-
sama dengan pasangannya, dengan beberapa pengecualian, khususnya pada UKM milik laki-laki di 
mana keputusan dibuat hanya oleh laki-laki. Penting dicatat bahwa keuntungan dari usaha merupakan 
pendapatan untuk keluarga pemilik UKM. Data menunjukkan, penggunaan pendapatan diputuskan 
bersama-sama oleh suami istri dalam rumah tangga.
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BAGAN 3.6
SEBAGIAN BESAR UKM KOPI MELAKUKAN REINVESTASI KEUNTUNGAN KE DALAM BISNIS
(alokasi keuntungan menurut gender; persentase responden)
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Catatan: Responden dapat memilih lebih dari satu pilihan.
Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.

Bisnis kopi bisa cukup menguntungkan. Seorang perempuan pedagang kopi menyatakan usahanya telah 
menghidupi keluarganya: “Saya telah menyekolahkan tiga orang anak saya ke perguruan tinggi, dan satu 
orang anak lagi akan kuliah pasca sarjana, berkat kopi.”33 Satu orang laki-laki pemilik UKM menyebutkan 
keberhasilannya sebagai seorang pengusaha adalah karena usaha penyangraian dan kedai kopi, yang 
lebih menguntungkan dari usahanya yang lain.34

Petani yang merupakan anggota koperasi kopi bersertifikasi Fairtrade memperoleh manfaat dari premi 
yang dibayarkan Fairtrade, yang juga termasuk alokasi dana untuk program pembangunan sosial dari 
koperasi ini. Program dapat berupa pelatihan untuk anggota tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi, 
pelatihan untuk pengurus tentang tata kelola demokratis, atau layanan kesehatan bagi anggota.

Pengambilan Keputusan
Ketika menganalisis dampak perbedaan gender 
dalam ekspor, penting untuk memahami siapa 
yang mengambil keputusan di UKM, khususnya di 
bidang produksi, sumber daya manusia (perekrutan, 
pemberhentian, dan pengawasan pekerja), 
keuangan (di mana mengakses modal tambahan, 
bagaimana menggunakan modal kerja), serta 
pemasaran dalam negeri dan pemasaran ekspor 
(di mana atau menjual ke siapa, dengan harga 

33 Wawancara dengan pedagang pengumpul kopi perempuan oleh Leya Cattleya, 13 Juni 2017.
34 Wawancara dengan laki-laki pemilik UKM oleh Mulyana, 19 April 2017.

Di ketiga industri, pemilik adalah 
pembuat keputusan utama di hampir 
seluruh aspek bisnis; namun, kecil 
kemungkinan perempuan membuat 
keputusan untuk UKM milik laki-laki 
dibanding laki-laki yang membuat 
keputusan untuk UKM milik 
perempuan .



 Membuka Dunia Perdagangan Untuk Perempuan 36

berapa). Hasil survei menunjukkan di ketiga industri, pemilik adalah pembuat keputusan utama di hampir 
seluruh aspek bisnis. Sehingga, perempuan membuat keputusan untuk UKM milik perempuan, dan laki-
laki membuat keputusan untuk UKM milik laki-laki. Misalnya, untuk 82% UKM kopi milik perempuan, 
keputusan keuangan diambil atau didominasi oleh perempuan. (Lihat Bagan 3.7.) Untuk 18% UKM milik 
perempuan lainnya, keputusan semacam itu ditetapkan oleh laki-laki atau didominasi oleh laki-laki. Dalam 
beberapa kasus, keputusan diambil bersama-sama oleh laki-laki dan perempuan (biasanya suami istri) 
atau pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi. Bagan 3.7 menunjukkan kecil kemungkinan perempuan 
membuat keputusan untuk UKM milik laki-laki dibanding laki-laki yang membuat keputusan untuk UKM 
milik perempuan.

BAGAN 3.7
SEBAGIAN BESAR KEPUTUSAN BISNIS DIBUAT PEMILIK UKM KOPI, TERLEPAS DARI GENDER
(wewenang pengambilan keputusan menurut gender; persentase responden)
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Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.
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Perempuan berupaya mencari jalan agar suara mereka didengarkan ketika menjalankan bisnis kopi. Meski 
UU Perkawinan 1974 membuat peran mandiri mereka memasuki dan berpartisipasi dalam bisnis lebih 
sulit, koperasi perempuan bisa membantu perempuan mencapai tujuan ini. (Lihat “Membentuk Koperasi 
Perempuan Membantu Membuat Suara Perempuan Didengarkan.”)

Membentuk Koperasi Perempuan Membantu Membuat Suara Perempuan 
Didengarkan
Menurut tradisi dan hukum (UU Perkawinan 1974), laki-laki adalah kepala rumah tangga. Meski 
pemikiran ini perlahan berubah di perkotaan, namun masih sangat kuat dijalankan di Gayo, Aceh. 
Banyak koperasi di wilayah ini hanya membolehkan satu anggota keluarga menjadi anggota. 
Dalam banyak kasus, anggota koperasi adalah kepala keluarga, umumnya laki-laki. Melihat suara 
perempuan sering diabaikan dalam koperasi yang didominasi laki-laki, dan menyadari banyak petani 
perempuan ingin bergabung tetapi tidak bisa, karena keluarga mereka telah diwakili suami, bapak, 
atau bapak mertua, 21 orang perempuan, beberapa di antaranya anggota Koperasi Permata Gayo 
yang telah lama berdiri, memutuskan untuk mendirikan koperasi khusus perempuan pada tahun 
2014: Koperasi Kopi Wanita di Gayo (Kokowagayo).

Kisah serupa dialami Koperasi Ratu Ketiara, yang didirikan pada tahun 2009 untuk lebih mendorong 
petani perempuan menjadi anggota koperasi dan memperoleh penghasilan lebih tinggi dari biji 
kopi mereka. Ketiara membeli biji kopi milik anggotanya seharga Rp80.500,00/kilogram, yang 
lebih tinggi minimal Rp10.000,00/kilogram dari harga yang ditawarkan pembeli lain. Anggota 
juga mendapat keuntungan dari program yang ditawarkan koperasi, seperti pelatihan teknik 
pemangkasan dan kesadaran lingkungan, serta akses ke peralatan dan layanan medis.

Penting dicatat pembentukan Koperasi Kokowagayo dan Ratu Ketiara diprakarsai pemimpin-
pemimpin perempuan yang terdorong untuk berbagi manfaat keanggotaan koperasi dengan lebih 
banyak petani perempuan. Para pemimpin ini membantu petani wanita bernegosiasi dengan suami 
mereka untuk menyisihkan sebagian lahan pertanian keluarga untuk mereka tanami kopi, sehingga 
mereka memenuhi syarat menjadi anggota koperasi. Mereka memotori proses mendapatkan 
sertifikasi Fairtrade dan organik dengan menghubungi lembaga sertifikasi internasional dan 
melembagakan langkah-langkah untuk memastikan kepatuhan anggota terhadap persyaratan 
sertifikasi. Memperoleh sertifikasi ini memungkinkan anggota menerima premi atas kopi mereka, 
sehingga meningkatkan pendapatan petani. Mereka juga membawa koperasi terhubung dengan 
penyedia layanan keuangan yang menawarkan tidak hanya kredit yang terjangkau tetapi juga 
layanan konsultasi usaha dan hibah untuk layanan sosial. Mereka juga memimpin koperasi untuk 
memenuhi persyaratan dan proses ekspor yang rumit, agar lebih menguntungkan anggotanya. 
Kecerdasan berbisnis mereka telah menjadi penentu kesuksesan koperasi.

Perbedaan Utama dalam Praktik Bisnis 

 • Tidak ada perbedaan signifikan dalam praktik tenaga kerja UKM milik perempuan dan UKM milik laki-
laki; namun, pekerja perempuan dan laki-laki diberi tugas berbeda. Tugas yang memerlukan kekuatan 
fisik dan penggunaan mesin biasanya diberikan kepada laki-laki, sementara tugas yang memerlukan 
ketelitian diberikan ke perempuan.

 • Persentase UKM kopi milik perempuan yang mengekspor lebih besar dari UKM milik laki-laki, tetapi 
volume ekspor UKM milik laki-laki lebih besar dari UKM milik perempuan. 

 • Kebanyakan pengambilan keputusan dilakukan pemilik usaha, terlepas dari gender; namun, lebih 
kecil kemungkinan perempuan membuat keputusan untuk UKM milik laki-laki dibanding laki-laki atas 
UKM milik perempuan. 

 • Suara perempuan sering diabaikan dalam koperasi yang didominasi laki-laki, yang akhirnya 
mendorong mereka membentuk koperasi sendiri.
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Apakah Perempuan di Industri Kopi Memiliki Akses ke Sumber Daya yang 
Diperlukan untuk Menjalankan Usaha dan Mengekspor? 
Informasi Pasar
Untuk menjalankan bisnis, baik domestik maupun internasional, UKM memerlukan informasi tentang 
peluang dan persyaratan pasar. Responden survei diminta mengidentifikasi dimana mereka mendapatkan 
informasi bagaimana mendistribusikan dan menjual produk mereka. Mereka bisa memilih lebih dari satu 
sumber. Baik UKM milik laki-laki dan perempuan, sumber yang paling banyak disebut adalah jaringan 
pribadi dari responden tersebut, termasuk teman dan kerabat. (Lihat Bagan 3.8.) Hanya sedikit yang 
mengandalkan sumber informasi dari pemerintah atau asosiasi industri dan bisnis. Namun, lebih banyak 
UKM milik perempuan dibandingkan UKM milik laki-laki yang menggunakan internet dan media sosial 
untuk mengakses informasi pasar. Penting dicatat jumlah UKM milik perempuan yang mengekspor (64%) 
lebih tinggi dari UKM milik laki-laki (44%). (Lihat Bagan 3.4.)

BAGAN 3.8
SEBAGIAN BESAR UKM KOPI MENGANDALKAN JARINGAN PRIBADI UNTUK 
INFORMASI PEMASARAN
(sumber informasi pemasaran; persentase responden)
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Catatan: Responden dapat memilih lebih dari satu pilihan.
Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.

Dalam wawancara mendalam dan FGD, sejumlah perempuan pemilik UKM mengaku kesulitan 
mendapatkan informasi pasar dan memasarkan kopi mereka, karena mereka perlu izin suami untuk 
meninggalkan rumah dan bertemu calon pembeli.
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UKM Bicara Tentang… Menyeimbangkan Peran sebagai Isteri, Ibu, dan Pengusaha
Saya menjadi perempuan pengusaha karena ingin mempunyai pendapatan sendiri. Suami saya 
bersikeras bahwa tugas saya adalah tinggal di rumah, merawat anak-anak, dan melakukan pekerjaan 
rumah tangga. Ia melarang saya beraktivitas di luar rumah dan mencari kerja sebagai pegawai 
negeri. Ketika anak pertama kami berumur tiga tahun, saya memintanya mengizinkan saya kuliah di 
jurusan pendidikan di universitas setempat, supaya nanti saya bisa jadi guru, dan pulang ke rumah 
pada tengah hari. Suami tetap tidak setuju.

Sebelum menikah, suami saya adalah seorang laki-laki berpikiran terbuka, lulusan universitas, 
yang bekerja di sebuah koperasi kopi besar. Tetapi dia berpikiran konservatif ketika menyangkut 
pembagian peran gender. Ia bahkan tidak membiarkan saya membantu di kebun kopi kami. Keadaan 
mulai berubah ketika suami perlahan-lahan menyadari ia tidak dapat mengerjakan urusan rumah 
tangga, seperti merawat anak, ketika saya tidak ada di rumah atau sedang sakit. Suatu saat ketika 
saya sakit, ia meminta bantuan adik perempuan saya, karena dia tidak bisa memasak. Lalu ketika 
tangannya cedera saat bekerja di kebun, ia pun berubah pikiran. Ia mulai sadar ia perlu bantuan saya 
untuk mengelola kebun pertanian kami.

Suami perlahan-lahan mulai terbiasa melihat saya menjadi seorang perempuan mandiri, yang akhirnya 
mendorong saya memulai usaha menjual biji kopi dan membuka kedai kopi dekat rumah. Belakangan, 
saya bergabung dengan kelompok cupper kopi yang beranggotakan enam orang laki-laki, yang 
mengamati bahwa ruang gerak saya terbatas. Saya tidak bisa keluar rumah begitu saja ketika ada 
keperluan, karena suami terus membatasi ruang gerak saya dan sering protes tentang kegiatan bisnis 
yang menuntut saya sering berada di luar rumah. Ketika usaha saya berkembang, suami bertugas 
mewakili usaha saya untuk urusan resmi, meski pada kenyataannya sayalah yang menjalankan usaha. 
Saya selalu harus berupaya menyeimbangkan peran sebagai isteri, ibu, dan pengusaha.

—Perempuan pemilik UKM kopi yang menjual biji kopi dan mengelola kedai kopi di Gayo, Aceh

UKM atau produsen perorangan yang tidak tergabung dengan koperasi mengalami kesulitan mendapatkan 
informasi pasar. Seorang informan menceritakan ketika ia memulai bisnis ekspor kopi, dia tidak tahu 
tingkatan mutu yang diharapkan pembeli asing. Suatu ketika, kopi yang ia kirim tidak sesuai dengan 
permintaan pembeli, sehingga ia terpaksa menjualnya dengan harga lebih rendah.35

Informasi Produksi
Cerita serupa muncul ketika UKM ditanya di mana mereka mencari informasi tentang produksi, termasuk 
tenaga kerja, bahan mentah, proses produksi, dan penggunaan peralatan dan mesin. Kebanyakan pemilik 
UKM kopi, laki-laki dan perempuan, bergantung pada jaringan pribadi untuk informasi tentang produksi. 
(Lihat Bagan 3.9.) Namun, ada satu perbedaan yang cukup mencolok: satu dari empat UKM milik laki-laki 
menyatakan mereka bergantung pada pengetahuan dan pengalaman pribadi mereka, sementara tidak 
ada UKM milik perempuan yang menyatakan hal serupa. Misalnya, karena penggunaan mesin umumnya 
adalah tugas laki-laki, beberapa perempuan pemilik UKM mengaku tidak tahu bagaimana menjalankan 
mesin seperti mesin penyangrai, sehingga bergantung penuh pada suami mereka atau pekerja laki-laki 
untuk mengoperasikan dan memperbaikinya ketika rusak.

Jumlah UKM milik perempuan yang mendapatkan informasi tentang produksi dari sumber lain selain 
jaringan pribadi lebih tinggi dari UKM milik laki-laki. Dengan kata lain, perempuan lebih cenderung 
mendapatkan informasi dari sumber-sumber formal dibanding laki-laki. Fakta bahwa lebih banyak UKM 
milik perempuan yang mengekspor dibanding UKM milik laki-laki mungkin menjelaskan perbedaan ini.

35 Wawancara dengan laki-laki eksportir industri kopi oleh Bewanti Dahani Silitonga, 11 April 2017.
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BAGAN 3.9
SEBAGIAN BESAR UKM KOPI MENGANDALKAN JARINGAN PRIBADI UNTUK 
INFORMASI PRODUKSI
(sumber informasi produksi; persentase responden)
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Catatan: Responden dapat memilih lebih dari satu pilihan.
Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.

Foto oleh: Dati Fatimah. Foto oleh: Rahman Dako.
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Dukungan Pemerintah 
Secara keseluruhan, 67% dari UKM kopi milik laki-laki maupun perempuan yang disurvei mengaku 
berinteraksi dengan lembaga pemerintah. Interaksi ini didefinisikan secara luas dan termasuk mencari info 
tentang berbagai topik yang berhubungan dengan industri dan kunjungan ke lembaga seperti penyuluh 
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan 
UKM, dan Kementerian Perindustrian.

Berinteraksi dengan lembaga pemerintah tidak selalu berarti menerima bantuan atau mengakses program. 
Hanya 40% UKM milik perempuan dan 54% UKM milik laki-laki yang benar-benar mengakses program 
bantuan pemerintah. (Lihat Bagan 3.10.)

BAGAN 3.10
BANYAK UKM KOPI BELUM MENGAKSES PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH
(persentase responden)
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Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.

Foto oleh: Rita Lindayati.
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Bantuan Ekspor 
Pemilik perempuan lebih besar kemungkinannya dari pemilik laki-laki meminta bantuan untuk memperluas 
atau memulai ekspor. Tujuh puluh persen dari pemilik perempuan versus 49% dari pemilik laki-laki di 
industri kopi pernah meminta bantuan. (Lihat Bagan 3.11.) Hampir semua UKM yang saat ini sedang 
mengekspor telah meminta bantuan. Ini mungkin menandakan bantuan yang tersedia berjalan efektif, 
UKM mengetahui keberadaannya, dan mereka termotivasi mencarinya.

BAGAN 3.11
LEBIH BESAR KEMUNGKINAN UKM KOPI MILIK PEREMPUAN MEMINTA BANTUAN EKSPOR
(persentase responden)
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Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.

Foto oleh: structuresxx, Shutterstock.com. Foto oleh: Rita Lindayati.
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Responden kemudian ditanya bantuan ekspor seperti apa yang pernah mereka minta dan dari siapa 
mereka memintanya. Responden bisa memilih beberapa jawaban. Kesepuluh responden dari UKM milik 
perempuan menginginkan bantuan tentang akses pasar. (Lihat Bagan 3.12.) Sebagian besar responden dari 
UKM milik laki-laki menginginkan bantuan keuangan, begitu pula sebagian besar UKM milik perempuan. 
Dalam kategori “lain”, bantuan paling umum yang diinginkan oleh UKM milik laki-laki maupun perempuan 
adalah terkait peraturan, infrastruktur, dan metode pengiriman.

BAGAN 3.12
UKM KOPI INGIN BANTUAN PEMBIAYAAN DAN AKSES PASAR
(jenis bantuan ekspor yang diminta; persentase responden)
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Catatan: Responden dapat memilih lebih dari satu pilihan.
Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.

Foto oleh: Dati Fatimah. Foto oleh: Dati Fatimah.
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Kebanyakan UKM milik laki-laki bergantung pada jaringan pribadi untuk bantuan ekspor, kemudian 
disusul dengan kerabat. (Lihat Bagan 3.13.) UKM milik perempuan bergantung pada jaringan pribadi atau 
pemerintah, disusul kerabat dan asosiasi. (Lihat “Pedagang Kopi Ketiara Tumbuh dari Jaringan Seorang 
Perempuan.”) Bagan 3.13 juga menunjukkan perempuan cenderung berupaya menjangkau sumber-
sumber tersebut dibandingkan laki-laki. Ini tidak mengherankan, karena 64% UKM milik perempuan adalah 
anggota asosiasi, dibandingkan UKM milik laki-laki yang hanya 54%.

BAGAN 3.13
SEBAGIAN BESAR UKM KOPI MENGANDALKAN JARINGAN PRIBADI UNTUK BANTUAN EKSPOR
(sumber bantuan ekspor; persentase responden)

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
Pemilik bisnis 

lain1 Teman dekat2 Keluarga & 
kerabat3

Asosiasi bisnis/
industri3

Pemerintah4

 Milik Laki-laki
 Milik Perempuan

62
57

46

60

34

83

25

83

17

67

1  Milik Laki-laki (n = 29, tingkat respons 45%); Milik Perempuan (n = 7, tingkat respons 64%)
2  Milik Laki-laki (n = 28, tingkat respons 44%); Milik Perempuan (n = 5, tingkat respons 45%)
3  Milik Laki-laki (n = 29, tingkat respons 45%); Milik Perempuan (n = 6, tingkat respons 55%)
4  Milik Laki-laki (n = 28, tingkat respons 44%); Milik Perempuan (n = 6, tingkat respons 55%)

Catatan: Responden dapat memilih lebih dari satu pilihan.
Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.

Pedagang Kopi Ketiara Tumbuh dari Jejaring Seorang Perempuan
Keluarga Rahmah telah menggeluti bisnis kopi selama bertahun-tahun sebagai petani dan 
pedagang di Gayo, Aceh, kawasan yang terkenal dengan kopi Arabika bermutu tinggi. Ia belajar 
tentang budidaya dan perdagangan kopi di Aceh, dan kemudian di Medan, di mana kopi kering 
yang telah dikupas dalam volume lebih besar diperdagangkan. Setelah mempelajari bagaimana 
kopi yang tiba di Medan diekspor, dan mengetahui besarnya pengahasilan yang diperoleh dengan 
mengekspor kopi, ia memulai upaya ekspor perdananya dengan menghubungi seorang kawan 
lama yang tinggal di Belanda untuk membantu menemukan pembeli Kopi Arabika Kelas 1 miliknya. 
Upaya ini terus berkembang hingga mendorongnya merekrut pedagang kopi lain untuk membentuk 
koperasi ekspor. Pada 2009, Koperasi Pedagang Kopi (Kopepi) Ketiara berdiri, dengan 38 pedagang 
sebagai anggota pendiri. Ia mulai mengekspor kopi pada tahun 2012. Kemudian, Rahmah meminta 
bantuan sukarelawan yang memiliki kemampuan merancang situs web dan bahasa Inggris untuk 
membuat situs web milik koperasi, sehingga lebih mudah diakses pasar global.
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Keuangan
Untuk informasi keuangan, responden bergantung pada perbankan dan pengetahuan mereka sendiri. 
Banyak UKM, terlepas dari gender pemiliknya, mengalami kesulitan mengakses sumber keuangan dari 
sumber-sumber eksternal. Lebih dari 60% responden memerlukan bantuan modal untuk memulai atau 
memperluas ekspor, dan 28% mengatakan ingin pemerintah membantu mereka, namun hanya 10% 
responden dari UKM milik laki-laki dan tak satu pun dari UKM milik perempuan yang pernah menerima 
bantuan. (Lihat Bagan 3.14.)

BAGAN 3.14
UKM INGIN BANTUAN FINANSIAL DARI PEMERINTAH TETAPI SEBAGIAN BESAR 
TIDAK MENDAPATKANNYA
(persentase responden)
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1  Milik Laki-laki (n = 55, tingkat respons 86%); Milik Perempuan (n = 9, tingkat respons 82%)
2  Milik Laki-laki (n = 48, tingkat respons 75%); Milik Perempuan (n = 7, tingkat respons 64%) 
3  Milik Laki-laki (n = 21, tingkat respons 33%); Milik Perempuan (n = 4, tingkat respons 36%) 

Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.
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Sumber modal awal dan modal selanjutnya untuk UKM milik laki-laki adalah dari laki- laki, biasanya dari 
pemiliknya sendiri, yang berkisar di angka 90 dan 88%. (Lihat Tabel 3.5.) Sepuluh persen dan 5% dari UKM 
milik laki-laki memperoleh modal awal dan modal usaha selanjutnya dari laki-laki maupun perempuan, 
kemungkinan dari orang tua atau pasangannya. Tidak ada UKM milik laki-laki yang meminjam modal awal 
atau modal selanjutnya hanya dari perempuan. 

Lima puluh lima persen UKM milik perempuan meminjam modal awal dari perempuan, sementara 27% 
meminjam dari laki-laki. Untuk modal selanjutnya, 64% UKM milik perempuan meminjam dari perempuan 
dan 9% dari laki-laki. Penting dicatat bahwa jika sumber modal bukan dari perorangan (misalnya, bank), 
gender dari peminjam atau kreditor disebutkan.

TABEL 3.5
UKM KOPI MILIK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN MEMILIKI SUMBER MODAL BERBEDA
(persentase responden)

Kreditor untuk modal awal usaha

UKM milik laki-laki 
(n = 60, tingkat respon 94%)

UKM milik perempuan 
(n = 11, tingkat respon 100%)

Milik laki-laki dari 
kreditor laki-laki

90 Milik perempuan 
dari kreditor 
laki-laki

27

Milik laki-laki dari 
kreditor laki-laki dan 
perempuan

10 Milik perempuan 
dari kreditor laki-
laki dan perempuan

18

Milik laki-laki dari 
kreditor perempuan

0 Milik perempuan 
dari kreditor 
perempuan

55

Kreditor untuk modal usaha selanjutnya

UKM milik laki-laki 
(n = 54, tingkat respon 84%)

UKM milik perempuan 
(n = 11, tingkat respon 100%)

Milik laki-laki dari 
kreditor laki-laki

88 Milik perempuan 
dari kreditor 
laki-laki

9

Milik laki-laki dari 
kreditor laki-laki dan 
perempuan

5 Milik perempuan 
dari kreditor laki-
laki dan perempuan

18

Milik laki-laki dari 
kreditor perempuan

0 Milik perempuan 
dari kreditor 
perempuan

64

Tidak dibutuhkan 
modal usaha 
selanjutnya

7 Tidak dibutuhkan 
modal usaha 
selanjutnya

9

Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.
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Modal awal untuk UKM milik perempuan umumnya berasal dari diri sendiri (36%) atau dari keluarga (36%). 
(Lihat Tabel 3.6.) Delapan belas persen berasal dari usaha mereka yang lain. Setelah usaha mereka cukup 
mapan barulah mereka mencari kredit dari bank atau bank investasi internasional seperti Root Capital, yang 
bersedia memberi pinjaman dalam jumlah besar dengan suku bunga lebih rendah dari bank lain, menerima 
pesanan pembelian sebagai jaminan, dan memberikan bantuan teknis meningkatkan produktivitas UKM. 
(Lihat “Root Capital Berinvestasi di Bisnis Kopi.”)

Root Capital Berinvestasi di Bisnis Kopi
Root Capital adalah lembaga nirlaba dana investasi sosial yang berupaya meningkatkan taraf hidup 
petani pedesaan dengan menghubungkan mereka ke ekonomi formal.* Dalam praktik pemberian 
kreditnya, kontrak ekspor bisa diterima sebagai agunan, memudahkan koperasi kopi untuk meminjam. 
Ketika lembaga ini membuka kembali keran pinjaman di Indonesia pada tahun 2014, mereka berminat 
pada Koperasi Ketiara. Mereka memberikan pinjaman kredit perdagangan sebesar AS$550.000 
yang membantu Ketiara membayar petani pada masa antara panen kopi dan penjualannya ke pasar 
global. Sejak itu, usaha ini terus berkembang dan Root Capital meningkatkan besaran pinjaman 
hingga AS$1 juta di tahun 2015, dan AS$1,5 juta di tahun 2016. Koperasi telah membayar kembali 
semua pinjaman.** Pinjaman tanpa agunan merupakan cara efektif meningkatkan akses kredit bagi 
UKM dan koperasi, khususnya yang dimiliki atau dipimpin perempuan, yang secara umum skala 
usahanya lebih kecil dari yang dimiliki atau dipimpin laki-laki.

* Root Capital, “About Us.”

** Root Capital, “Ketiara.”

TABEL 3.6
UKM KOPI MEMPEROLEH MODAL DARI BERAGAM SUMBER 
(persentase responden)

Sumber Modal

UKM milik laki-laki UKM milik perempuan

Modal awal 
(n = 57, tingkat 
respon 89%)

Modal selanjutnya 
(n = 51, tingkat 
respon 79%)

Modal awal 
(n = 11, tingkat 
respon 100%)

Modal selanjutnya 
(n = 7, tingkat 
respon 64%)

Bank 5 66 0 29

Keluarga 12 2 36 14

Modal pribadi 60 22 36 14

Tabungan dan 
koperasi simpan 
pinjam

21 6 9 0

Usaha lain 0 0 18 0

Bank investasi 
internasional

0 2 0 43

CSR dari BUMN 2 2 0 0

Catatan: Jumlah persentase mungkin tidak sama dengan 100 karena pembulatan.
Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.
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Sumber modal eksternal bagi laki-laki umumnya adalah bank resmi. Jumlah pinjaman yang diterima UKM 
milik laki-laki dan perempuan juga berbeda. Nilai maksimal pinjaman yang diterima UKM milik laki-laki 
berlipat ganda dibanding yang diterima UKM milik perempuan (Rp10 milyar versus Rp5 milyar).

Pelatihan
Sangat sedikit responden yang menyatakan mereka menginginkan bantuan pemerintah dalam bentuk 
pelatihan tentang praktik bisnis secara umum, namun pelatihan merupakan bentuk pendampingan yang 
paling sering dilakukan pemerintah, dan sebagian besar UKM telah menerimanya. (Lihat Bagan 3.15.) Ini bukan 
berarti pelatihan tidak berguna; UKM mungkin telah menerima pelatihan dan saat ini menginginkan bantuan 
dalam bidang lain yang lebih praktis, seperti akses pasar dan pembiayaan melalui fasilitasi perdagangan. 
UKM kopi mengharapkan pemerintah memfasilitasi hubungan dengan pasar domestik dan luar negeri, dan 
membantu mereka menumbuhkan usaha dan melakukan ekspor. Modal yang diperlukan untuk berhasil 
dalam bisnis kopi cukup tinggi, sehingga sumber keuangan terus diperlukan setiap tahunnya.

BAGAN 3.15
SEBAGIAN BESAR UKM KOPI TELAH MENERIMA BANTUAN PELATIHAN DARI PEMERINTAH
(persentase responden)
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1  Milik Laki-laki (n = 48, tingkat respons 75%); Milik Perempuan (n = 7, tingkat respons 64%) 
2  Milik Laki-laki (n = 21, tingkat respons 33%); Milik Perempuan (n = 4, tingkat respons 36%)

Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.

Pelatihan yang diterima UKM kopi dari pemerintah 
diberikan oleh penyuluh pertanian yang mengajarkan 
petani teknik yang tepat untuk budidaya kopi. 
Namun dalam banyak kasus, petani kecewa 
karena teknologi yang diajarkan bersifat umum 
dan tidak disertai praktik lapangan yang memadai, 
bukan pelatihan praktis dan khusus tentang 
budidaya kopi. Pelatihan pertanian juga umumnya dihadiri oleh petani laki-laki, yang lebih percaya diri 
mengajukan pertanyaan ke penyuluh laki-laki, sementara petani perempuan tidak cukup percaya diri 
dalam melakukannya. Petani perempuan menginginkan kemungkinan bekerja dengan penyuluh pertanian 

Petani perempuan menginginkan 
kemungkinan bekerja dengan 
penyuluh pertanian perempuan yang 
bisa membuat mereka lebih santai, 
dan membantu mereka menyerap dan 
menerapkan pengetahuan baru .
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perempuan yang bisa membuat mereka lebih santai, dan membantu mereka menyerap dan menerapkan 
pengetahuan baru.

Jaringan Bisnis 
Lima puluh enam persen UKM kopi milik laki-laki dan 64% UKM kopi milik perempuan mengaku sebagai 
anggota asosiasi industri. (Lihat Bagan 3.16.) Angka ini lebih tinggi dari industri alas kaki atau pakaian jadi. 
Namun yang mengejutkan, 30% UKM milik perempuan tidak mengetahui tentang asosiasi terkait tersebut. 

Jika sebuah UKM melihat adanya manfaat bergabung dengan asosiasi, hal tersebut berkaitan dengan 
informasi yang bisa didapatkan tentang pemasaran, sistem produksi dan input produksi.

BAGAN 3.16
SEBAGIAN BESAR UKM KOPI MENGETAHUI TENTANG ASOSIASI TAPI SEDIKIT 
YANG BERGABUNG
(persentase responden)

83

70

17

30

56

64

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

 Milik Laki-laki

 Milik Perempuan

Tahu1 Tidak Tahu1 Anggota2

1  Milik Laki-laki (n = 64, tingkat respons 100%); Milik Perempuan (n = 10, tingkat respons 91%)
2  Milik Laki-laki (n = 55, tingkat respons 82%); Milik Perempuan (n = 7, tingkat respons 64%)

Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.

Perbedaan Utama dalam Akses ke Sumber Daya 

 • Sumber informasi pasar yang paling banyak disebutkan UKM milik perempuan dan laki-laki adalah 
jaringan pribadi; namun, lebih banyak UKM milik perempuan yang menggunakan media sosial/
internet serta asosiasi bisnis/industri untuk mencari informasi pasar. 

 • Baik UKM milik laki-laki maupun perempuan umumnya bergantung pada jaringan pribadi untuk 
informasi produksi; namun, satu dari lima orang UKM milik laki-laki bergantung pada pengetahuan dan 
pengalaman pribadi, sementara tidak ada responden dari UKM milik perempuan yang menyatakan hal 
serupa. Ketimbang laki-laki, perempuan lebih cenderung mencari informasi ini dari sumber formal. 

 • Lebih banyak UKM milik laki-laki yang mengakses program bantuan pemerintah.

 • Lebih banyak UKM milik perempuan dibandingkan milik laki-laki yang menginginkan bantuan 
pemasaran dan akses pasar. 

 • Lebih besar kemungkinan perempuan meminta bantuan ekspor dibandingkan laki-laki. 

 • UKM milik laki-laki cenderung menyediakan sendiri modal awal, sementara perempuan cenderung 
bergantung pada modal dari keluarga disamping modal sendiri. 
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 • Setelah relatif mapan barulah UKM milik perempuan mencari kredit dari bank, atau bank 
investasi internasional.

 • Fakta bahwa lebih dari setengah UKM milik perempuan melakukan ekspor menjelaskan mengapa 
lebih banyak dari mereka yang bergabung dengan asosiasi, dimana mereka bisa mengakses 
informasi pasar.

 • Tugas rumah tangga perempuan dan kewajiban meminta izin suami mengurangi kemampuan mereka 
menjalankan bisnis, membatasi partisipasi mereka dalam ajang perdagangan ekspor seperti misi 
perdagangan, pameran dagang, menghambat mobilitas serta membatasi akses informasi.

Apakah Tantangan UKM Kopi Berbeda menurut Gender?
UKM pada industri kopi yang disurvei menghadapi tantangan signifikan dalam menjalankan usaha dan 
mengekspor. Banyak studi lain telah menunjukkan perempuan menghadapi tantangan khusus sebagai 
pengusaha karena posisi gender, sehingga survei ini diharapkan bisa lebih mendalami isu ini.

Tantangan Bisnis Umum
Sebelum UKM bisa mengekspor, mereka pertama-tama harus mampu mengelola tantangan bisnis secara 
umum. Tiga tantangan pokok yang ditemukan adalah akses terhadap modal, akses ke pasar dan informasi 
pasar, serta produksi (akses ke bahan mentah, tenaga kerja, dan peralatan). (Lihat Bagan 3.17.)

BAGAN 3.17
UKM KOPI MENGHADAPI BERAGAM TANTANGAN BISNIS 
(jenis tantangan; persentase responden)
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Catatan: Jumlah persentase mungkin tidak sama dengan 100 karena pembulatan.
Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.
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Keuangan
Tantangan keuangan termasuk kesulitan mengakses dan menemukan sumber modal untuk membiayai 
pertumbuhan usaha. UKM kopi, baik milik laki-laki atau perempuan, membutuhkan modal kerja dalam 
jumlah besar untuk dapat bertahan hidup dan berkembang. Pedagang pengumpul, yang bisnis utamanya 
membeli buah kopi atau biji kopi kering dari petani, 
membutuhkan dana membayar petani secara tunai. 
Kopi berkualitas lebih baik juga harganya lebih 
tinggi. Petani harus mengupah pekerja tambahan, 
biasanya temporer, pada musim panen. Mereka yang 
terlibat dalam usaha sangrai kopi memerlukan mesin berkualitas baik dan fasilitas penyimpanan besar. UKM 
yang membuka kedai kopi butuh modal membeli penggiling dan mesin pembuat kopi, menyewa tempat, 
dan merawat kedai kopi tersebut. Mereka juga perlu modal untuk menyimpan stok kopi dalam jumlah tepat, 
untuk memastikan kopi yang mereka sajikan segar dan beraroma. Untuk UKM yang memasok biji kopi sangrai 
atau bubuk kopi untuk swalayan, butuh waktu lama untuk menerima pembayaran dari barang yang mereka 
masukkan, karena pemasok dibayar dengan sistem konsinyasi. 

Seorang responden UKM kopi menyatakan ia perlu modal yang cukup untuk menjaga siklus terus 
berputar, dari produksi ke pengolahan hingga pemasaran. Ia merasa bisnisnya belum seberhasil yang ia 

inginkan karena belum bisa meningkatkan produksi 
dan memasarkan secara efektif produknya sendiri. 
Selain itu, ia harus memiliki modal di tangan untuk 
membeli bahan mentah setelah panen yang 
kurang berhasil. Ia butuh minimal Rp500 juta untuk 

membeli stok sebelum permulaan musim tanam, yang berarti ia harus menyimpan stok antara bulan April 
hingga Desember.

Meski mengidentifikasi akses terhadap modal sebagai tantangan utama, sebagian besar responden 
menyatakan mereka tidak perlu pinjaman atau pembiayaan eksternal. Tidak ada perbedaan mencolok 
antara jawaban laki-laki dan perempuan terhadap pertanyaan ini. (Lihat Bagan 3.18.) Bunga tinggi 
yang ditentukan perbankan dan persyaratan agunan untuk meminjam menjadi penghalang utama 
untuk meminjam. Sebagai contoh, kebanyakan bank menetapkan bunga antara 12 hingga 15% dan 
menuntut agunan setara dengan minimal 30% dari jumlah pinjaman. Persyaratan agunan lebih banyak 
mempengaruhi perempuan daripada laki-laki, karena bukti kepemilikan resmi untuk barang yang bisa 
diagunkan biasanya atas nama suami.

Foto oleh: Imam.

UKM Kopi, baik milik laki-laki atau 
perempuan, membutuhkan modal 
kerja dalam jumlah besar untuk dapat 
bertahan hidup dan berkembang .

Bunga tinggi yang ditentukan 
perbankan dan persyaratan agunan 
untuk meminjam menjadi penghalang 
utama untuk meminjam .
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BAGAN 3.18
KEBANYAKAN UKM KOPI TIDAK BERGANTUNG PADA PENDANAAN EKSTERNAL
(persentase responden)
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Catatan: Jumlah persentase mungkin tidak sama dengan 100 karena pembulatan.
Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.

UKM Bicara Tentang… Dana Eksternal
Seorang petani kopi yang telah mengekspor sejak tahun 1998 berpendapat salah satu kunci 
keberhasilannya adalah tidak tergantung pada dana eksternal: “Dana pihak ketiga harus dihindari: 
bunga bank 12 hingga 13% tidak akan membantu usaha kecil, bahkan bisa membuat usaha terlilit 
hutang. Skema kredit yang tersedia untuk UKM hanya [menekankan pembiayaan], sehingga lebih 
seperti bantuan keuangan tanpa perhatian memadai kepada pengembangan usaha.”

—Laki-laki pemilik usaha kopi skala menengah di Aceh

Seorang informan perempuan menyatakan bisnisnya menggunakan layanan perbankan, tetapi ia tidak 
menjelaskan lebih jauh apakah hubungannya dengan bank berjalan mulus atau tidak.36

Banyak UKM memilih tidak meminjam, melainkan menunggu hingga bisa memiliki tabungan yang cukup 
sehingga mereka bisa berinvestasi kembali ke bisnis mereka. Jika meminjam, mereka lebih memilih 
keluarga, teman, atau orang yang mereka kenal dekat. Terdapat juga indikasi pemeluk agama Islam 
enggan meminjam dari sumber eksternal yang menyebabkan ia menjadi berhutang atau membutuhkan 
pembayaran bunga.

Penting pula dicatat bahwa entitas seperti Root Capital, Café Femenino Foundation, dan Fairtrade telah 
menawarkan koperasi kopi bantuan keuangan dan teknis dalam bentuk peningkatan kapasitas, pinjaman 
lunak, hibah, dan jaminan pasar untuk koperasi kopi.

36 Wawancara dengan perempuan pemilik UKM kopi oleh Leya Cattleya, 13 Juni 2017.
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Pemasaran
Pemasaran merupakan tantangan besar bagi 27% laki-laki dan 9% perempuan yang menjawab pertanyaan 
ini. Ini bisa dijelaskan dengan memperhatikan jenis usaha yang dijalankan UKM. Sebagian besar tidak 
menjual langsung ke konsumen, tetapi menjadi pemasok untuk aktor lain dalam rantai, seperti pedagang 
pengumpul, pedagang grosir, toko eceran, atau eksportir. Banyak UKM dan koperasi di Sulawesi Selatan, 
misalnya, memiliki pasar yang tetap di perusahaan asing besar, yang mempunyai cabang lokal dan telah 
membeli kopi dari provinsi ini selama bertahun-tahun untuk diekspor ke Jepang dan Amerika Serikat. 
Kehadiran lokal perusahaan asing dan eksportir besar nasional yang tidak berasal dari provinsi ini (Sulawesi 
Selatan atau Aceh) menimbulkan persaingan keras bagi UKM kopi di wilayah ini.

UKM Bicara Tentang… Bersaing dengan Eksportir Besar
“Persaingan pasar semakin tajam di Gayo karena eksportir kopi besar yang bukan berasal dari Aceh 
kini telah membuka tempat-tempat perdagangan di Bener Meriah dan Takengon. Sebelumnya, 
mereka hanya berada di provinsi tetangga, Sumatera Utara, khususnya di Medan, pusat perdagangan 
regional untuk berbagai komoditas, termasuk kopi dari Gayo. Kehadiran eksportir besar di Aceh berarti 
mereka membeli kopi secara langsung dari petani, dalam jumlah satu atau dua karung sekalipun. Ini 
berarti pemilik bisnis lokal Aceh harus bersaing dengan eksportir besar ini untuk menarik petani dan 
pengumpul tingkat desa untuk menjual kepada mereka. Mereka harus punya dana lebih besar untuk 
bisa membayar petani dengan harga sama seperti eksportir besar. Tidak ada peraturan pemerintah 
yang melindungi usaha kopi Aceh dari eksportir ini dengan mencegah mereka membuka tempat-
tempat perdagangan di Bener Meriah. Cara mengurangi tantangan ini adalah dengan meningkatkan 
hubungan dengan petani dalam suatu sistem bisnis yang terbuka dan terpercaya.”

—Laki-laki pemilik UKM pengumpul dan gudang kopi di Aceh

Dari 11 UKM milik perempuan, hanya 1 yang menganggap pemasaran sebagai tantangan. Enam dari UKM 
ini mengekspor langsung, sebagian besar dalam bentuk kontainer curah. Tiga UKM milik perempuan di 
Aceh berbentuk koperasi, salah satunya mengekspor secara langsung, sementara dua lainnya mengekspor 
secara tidak langsung atau melalui koperasi yang dipimpin laki-laki. Sertifikasi untuk menghasilkan kopi 
organik dari lembaga internasional menghubungkan mereka ke rantai pasokan global. Koperasi kopi harus 
melakukan perbaikan untuk memenuhi peningkatan permintaan untuk kopi organik berkualitas tinggi. (Lihat 
“Koperasi Pedagang Kopi Ketiara Membuka Keanggotaan untuk Memenuhi Peningkatan Permintaan.”)

Koperasi Pedagang Kopi Ketiara Membuka Keanggotaan untuk Memenuhi 
Peningkatan Permintaan
Agar terus mampu memenuhi peningkatan permintaan biji kopi hijau Arabika Kelas 1, Koperasi 
Pedagang Kopi Ketiara memutuskan membuka keanggotaannya kepada petani. Pada saat yang 
sama, koperasi memperoleh sertifikasi organik, yang membuat kopi mereka kian menarik bagi pasar 
luar negeri. Koperasi kini memiliki lebih dari 1.700 anggota (separuhnya adalah perempuan). Pada 
tahun 2017, Koperasi Ketiara mengekspor tiga puluh kontainer per tahun.

Produksi
Lebih banyak UKM milik perempuan dibanding UKM milik laki-laki yang menyebut produksi sebagai 
tantangan. Ini termasuk kesulitan mengakses biji kopi bermutu, biaya tenaga kerja (khususnya selama 
musim panen), ketersediaan dan biaya peralatan, dan biaya ruang pengeringan dan penyimpanan. UKM 
yang bertindak sebagai pengumpul mengeluhkan kualitas biji kopi yang dibeli dari petani yang mungkin 
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tidak memiliki pengetahuan memadai tentang produksi kopi organik. Sebagian mengaku menemukan 
kopi organik dicampur dengan non-organik.

UKM Bicara Tentang… Dominasi Perusahaan Besar
Menurut seorang laki-laki pemilik UKM kopi yang menjual biji kopi hijau Arabika dan menyangrai 
kopi di tokonya serta menjual online dan memasok swalayan, ada sebuah perusahaan kopi besar 
di Sulawesi Selatan yang memonopoli hampir semua kopi di Tana Toraja dan berefek negatif pada 
pasokan kopi. Perusahaan ini mengirim kopi ke perusahaan induknya di Jepang, yang mengurangi 
ketersediaan jumlah kopi mentah bermutu untuk usaha lokal kecil, seperti yang dimiliki anak 
responden tersebut. Menurut responden, hanya kopi yang berada di bawah standar perusahaan 
inilah yang tersisa untuk diperdagangkan usaha kopi lokal. Sebagian bisnis juga membawa kopi 
kualitas kedua keluar dari Tana Toraja ke Makassar dan ke provinsi lain. Ia menyatakan harga 
pembelian perusahaan itu dari petani sama dengan harga yang dibayarkan pengusaha lokal di Tana 
Toraja. Namun, karena perusahaan memiliki kapasitas keuangan untuk langsung membayar tunai ke 
petani, petani lebih suka menjual kopinya ke perusahaan ini.

—Laki-laki pemilik UKM kopi di Tana Toraja, Sulawesi Selatan

Kompetisi memperoleh biji kopi semakin ketat karena produksi kopi berkurang. Volume produksi kopi 
terus menurun dari 748.000 ton di tahun 2012 menjadi 674.000 ton di tahun 2018.37 (Lihat Bagan 3.19.) 
Pola yang sama terlihat pada volume ekspor—dari 520.000 ton pada 2012 menjadi 400.000 ton pada 
2016.

BAGAN 3.19
PRODUKSI & EKSPOR KOPI MENGALAMI PENURUNAN
(ton, ribu)
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Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.

37 Indonesia Investments, “Kopi”.
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UKM Bicara Tentang… Tantangan Kualitas Kopi
Seorang perempuan pemilik UKM yang mengelola beberapa kedai kopi di Gayo, Aceh, mengatakan 
ia lebih suka hanya menjual kopi berkualitas baik, tetapi petani tidak bisa menyediakan kopi dengan 
mutu yang ia inginkan. Ia juga menemukan sebagian kopi yang ia beli mutunya tidak konsisten: kopi 
di bagian atas karung bermutu lebih baik dari yang di bagian bawah. Ia pahami bahwa petani butuh 
uang, tetapi belum mampu menghasilkan mutu kopi yang dapat dibeli dengan harga tinggi, oleh 
karenanya ia memutuskan berinvestasi membantu petani meningkatkan praktik produksi, sehingga 
bisa memasok kedai kopinya dengan kopi bermutu bagus.

—Perempuan pemilik UKM kopi di Aceh

Selama musim panen tenaga kerja menjadi langka dan upah meningkat, dan jika UKM kekurangan uang 
untuk membayar dengan upah lebih tinggi bisa menyebabkan keterlambatan suplai kopi ke pembeli. Rata-
rata pendapatan bersih buruh tani di Aceh adalah Rp1.100.000,00 per bulan, atau Rp37.000,00 per hari. 
Di Sulawesi Selatan, angkanya adalah Rp790.000,00 per bulan atau Rp26.000,00 per hari.38 Untuk buruh 
tani kopi, khususnya selama musim panen, upahnya berkisar antara Rp40.000,00 hingga Rp200.000,00 
per hari untuk laki-laki dan Rp36.000,00 hingga Rp320.000,00 per hari untuk perempuan.39

Rp1.1 juta/bulan
(C$103.51) atau

Rp37,000/hari
(C$3.48)

ACEH

Rp790,000/bulan
(C$74.33) atau

Rp26,000/hari
(C$2.44)

SULAWESI SELATAN

Rp40,000/hari
(C$3.76) hingga

Rp200,000/hari
(C$18.82)

LAKI-LAKI

Rp36,000/hari
(C$3.39) hingga

Rp320,000/hari
(C$30.11)

PEREMPUAN

PEKERJA PERTANIAN PEKERJA KOPI

RATA-RATA PENGHASILAN NETTO

Investasi untuk peralatan atau penyimpanan dan fasilitas pengeringan kerap tak terjangkau bagi banyak 
petani. Selama satu dekade terakhir, konsumsi kopi meningkat dan usaha kedai kopi berkembang pesat, 
yang memicu persaingan yang kian tajam pada bisnis kopi. Untuk koperasi kopi, khususnya mereka yang 
mengekspor, langsung maupun tak langsung, mengakses kopi bermutu tinggi bisa menjadi tantangan, 
karena sebagian anggota belum sepenuhnya mampu memenuhi persyaratan organik atau Fairtrade.40

Lain-lain 
Sejumlah UKM menyatakan perubahan pola cuaca 
telah mempengaruhi produktivitas lahan pertanian, 
yang membawa pada masalah lainnya, seperti 
ketidakmampuan memasok kopi dengan jumlah 
dan mutu yang dipersyaratkan kepada pembeli pada 
waktu yang mereka harapkan. Seorang informan 
mencatat, dalam tiga tahun terakhir, mutu kopi Gayo 
lebih rendah dan kualitas rasanya pun berkurang akibat cuaca yang merugikan, dan pada 2015 terjadi 
penurunan panen kopi secara signifikan.41 Akibat hujan lebat pada tahun tersebut, petani anggota Koperasi 
Benteng Alla mengkonversi sebagian lahan yang sebelumnya ditanami kopi menjadi kebun sayuran.42

38 BPS, “Rata-rata Pendapatan Bersih”; survey gender dan perdagangan TPSA.
39 Survei gender dan perdagangan TPSA.
40 Diskusi kelompok terfokus dengan pengelola koperasi kopi, difasilitasi oleh Leya Cattleya dan Dati Fatimah, 27 Mei 2017.
41 Wawancara dengan pengawas kendali mutu laki-laki dari sebuah perusahaan kopi skala menengah oleh Muklas Aji Setiawan, 

11 April 2017.
42 Wawancara dengan Ketua Koperasi Alla Benteng oleh Leya Cattleya dan Dati Fatimah, 27 Mei 2017.

Perempuan yang merupakan 
pengumpul kopi tingkat desa 
sering harus bergantung kepada 
suaminya untuk menemani mereka 
mengumpulkan kopi di desa-desa 
pegunungan terpencil .
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Buruknya infrastruktur jalan membuat pengumpulan kopi dari kebun menjadi sulit, memakan waktu, dan 
kadang berbahaya, terutama karena banyak kebun terletak di pegunungan. Perempuan yang merupakan 
pengumpul kopi tingkat desa sering harus bergantung kepada suaminya untuk menemani mereka 
mengumpulkan kopi di desa-desa pegunungan terpencil. Pengangkutan kopi dari kebun ke aktor lain 
dalam rantai pasokan memakan biaya dan menggerogoti marjin keuntungan.

Tantangan Ekspor 
UKM yang telah mengekspor menyatakan menghadapi tantangan khusus ekspor. (Lihat Bagan 3.20.) Ini 
senada dengan tantangan bisnis yang ditunjukkan pada Bagan 3.17, termasuk akses terhadap modal dengan 
suku bunga dan syarat agunan yang wajar, kapasitas produksi terbatas, proses regulasi yang rumit, kesulitan 
mengakses bahan mentah, kurangnya pemasaran, dan perekrutan tenaga kerja. Dua UKM milik laki-laki, 
misalnya, menyatakan mereka perlu Rp2 milyar untuk bisa melakukan ekspor, tetapi mereka bahkan tidak 
bisa mengakses pinjaman di atas Rp100 juta.

BAGAN 3.20
UKM KOPI MENGHADAPI TANTANGAN UNTUK MENGEKSPOR
(jenis tantangan; persentase responden)

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
Keuangan Lain-lain Produksi Pemasaran

 Milik Laki-laki (n = 59, tingkat respons 92%)

 Milik Perempuan (n = 9, tingkat respons 82%)

49
44

49
44

29
22

15

44

Catatan: Responden dapat memilih beberapa jawaban.
Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.

Proses produksi kopi cukup menantang. Akses ke tenaga kerja handal dengan upah terjangkau, terutama 
di musim panen, sangat penting. Seorang informan menjelaskan bahwa di sejumlah daerah, pekerja 
lebih suka bekerja di kebun sayur, di mana mereka bisa memperoleh lebih banyak uang, karena panen 
berlangsung tiga kali per tahun sementara kopi hanya dipanen sekali setahun.43

Baik responden laki-laki maupun perempuan menyatakan uang muka tunai diperlukan untuk membeli biji kopi 
dari petani dan agen. Jika pengekspor gagal memenuhi pesanan akan berdampak merugikan pada ekspor 
di masa mendatang. Selain itu, peralatan yang diperlukan untuk pengolahan kopi, termasuk menyangrai, 

43 Wawancara dengan anak laki-laki pemilik UKM kopi yang bertindak sebagai pengawas dalam proses produksi (menyangrai dan 
menggiling kopi) oleh Dany Hadiana dan Mulyana, April 14, 1195.
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menggiling, dan menyeduh, terbilang mahal. Kemampuan mengekspor produk bermutu tinggi terkait 
langsung dengan peralatan yang diperlukan untuk pengolahan kopi, khususnya mengeringkan biji kopi.

Regulasi yang Menghambat Laju Perkembangan Bisnis 
Responden survei ditanya apakah peraturan merupakan hambatan dalam menjalankan roda UKM 
mereka. Empat puluh satu persen menjawab “ya”, sementara 60% merasa regulasi bukan penghalang 
bagi mereka. Ada sedikit perbedaan dalam jawaban dari laki-laki dan perempuan. Peraturan-peraturan 
yang paling sering merupakan hambatan untuk industri kopi adalah lisensi ekspor, perpajakan, perolehan 
dana eksternal, dan suku bunga tinggi. (Lihat Bagan 3.21.)

BAGAN 3.21
ATURAN PERIZINAN MENGHAMBAT EKSPOR KOPI
(hambatan untuk mengekspor; persentase responden)
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Catatan: Responden dapat memilih lebih dari satu pilihan.
Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.

Persyaratan izin merupakan tantangan utama bagi perempuan, dengan 50% dari responden perempuan 
mengaku kesulitan memperoleh izin ekspor secara efektif dan tepat waktu. Seorang informan perempuan 
menyatakan “kami belum menguasai pengetahuan yang diperlukan tentang sistem dan prosedur ekspor.” 
Dia kemudian menambahkan mereka puas tidak melakukan bisnis ekspor sendiri. UKM yang telah 
mengekspor umumnya bergantung pada lembaga layanan ekspor untuk memfasilitasi perolehan izin 
yang diperlukan.44

Selain izin ekspor, mendapatkan sertifikasi lainnya, seperti sertifikasi organik, membutuhkan sumber daya 
yang tak sedikit. Salah seorang informan laki-laki yang di koperasinya bertugas mengawasi sertifikasi 
Fairtrade dan organik menyatakan koperasi mereka butuh waktu satu tahun untuk mendapatkan sertifikasi 
organik, dan setahun lagi untuk mendapatkan sertifikasi Fairtrade. Audit tahunan dilakukan, dan koperasi 

44 Diskusi kelompok terfokus dengan pengelola koperasi kopi perempuan, difasilitasi oleh Leya Cattleya dan Dati Fatimah, 
15 Juni 2017.
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memberlakukan sanksi keras pada petani yang gagal mematuhi aturan ketat, misalnya, terkait penggunaan 
pestisida.45 Sertifikasi organik juga memakan biaya besar, yang mungkin menghalangi koperasi dan UKM 
untuk berupaya menerapkannya. Salah seorang informan laki-laki menyatakan biaya sertifikasi begitu 
tinggi sehingga tak sepadan dengan usaha, meski harga kopi organik lebih baik.46

Beberapa responden kopi juga menyatakan pajak yang dikenakan pemerintah daerah pada industri ini 
mengurangi marjin laba mereka. Misalnya, di Aceh, biaya tambahan sebesar Rp250,00 per kilogram dari 
biji kopi hijau harus dibayar sebagai pajak ke pemerintah daerah jika kopi dibawa ke luar dari Aceh. Tanpa 
membayar pajak ini, kopi tidak bisa diangkut ke Medan, dimana distribusi ke berbagai daerah di Indonesia 
dan luar negeri berlangsung. Sejumlah UKM memperkirakan pajak tambahan yang dikenakan pada saat 
kopi diekspor setinggi 10% dari nilainya. Namun, pajak tambahan ini tidak dikenakan jika kopi ini dibeli 
langsung dari petani.

Memperoleh formulir izin dan bea cukai juga menjadi tantangan. Eksportir di Gayo dan Medan diuntungkan 
oleh sistem terdesentralisasi yang sederhana, sedangkan eksportir di Sulawesi Selatan masih wajib 
mengajukan permohonan memperoleh nomor pendaftaran bea cukai setiap empat tahun di Jakarta.47 
Berlapis-lapisnya birokrasi ini sering kali juga berarti bertambahnya biaya tidak resmi untuk memperoleh 
izin tersebut.

Perbedaan Utama Tantangan yang Dihadapi UKM 

 • UKM kopi milik laki-laki dan perempuan menghadapi tantangan bisnis umum yang sama, tetapi 
berbeda pandangan dalam hal tantangan yang mereka nilai paling serius. 

 • Lebih banyak UKM milik laki-laki dibanding UKM milik perempuan yang menganggap keuangan dan 
pemasaran sebagai tantangan utama. Ini mungkin karena bantuan yang telah diperoleh UKM milik 
perempuan dari lembaga-lembaga internasional. 

 • Lebih banyak UKM milik perempuan yang menyebutkan tantangan produksi, khususnya mutu biji 
kopi yang dihasilkan petani. Hal ini diperburuk oleh makin menurunnya produktivitas industri kopi 
secara keseluruhan.

 • Lebih banyak UKM milik perempuan yang menyebutkan syarat perizinan sebagai tantangan bagi 
bisnis mereka. 

Apakah UKM Kopi Yakin Dengan Prospek Bisnis Mereka? 
Sebagian besar responden memiliki pandangan positif tentang masa depan potensi pertumbuhan UKM 
mereka. UKM milik perempuan mempunyai pandangan positif yang kuat, dengan 91% menyatakan mereka 
merasa positif dengan masa depan bisnis mereka. (Lihat Bagan 3.22.) Jawaban UKM milik laki-laki umumnya 
senada, dengan 77% mengaku merasa positif dan 19% melihat potensi pertumbuhan tidak berubah.

45 Diskusi kelompok terfokus dengan pengelola koperasi kopi, difasilitasi oleh Leya Cattleya dan Dati Fatimah, 13 Juni 2017.
46 Diskusi kelompok terfokus dengan petani wanita dari koperasi kopi, Sulawesi Selatan, 27 Mei 2017.
47 Pemerintah Indonesia telah memberlakukan secara nasional model One-Stop-Shop (OSS) untuk berkontribusi dalam 

menciptakan iklim usaha yang baik, mengurangi korupsi, dan mendorong reformasi birokrasi. Meski lebih dari 90 persen dari 
497 kabupaten di Indonesia telah mengadopsi OSS sejak 2013, sebagian besar model OSS ini mempunyai kewenangan terbatas 
dalam memproses berbagai macam izin yang diwajibkan pemerintah daerah setempat. Ini berarti banyak pelaku bisnis tidak 
sepenuhnya bisa mengikuti model OSS saat berurusan dengan kantor-kantor pemerintah daerah untuk memperoleh izin 
sektoral. Pengusaha dan eksportir di Aceh bisa mengajukan permohonan memperoleh izin di provinsi, sementara rekan-rekan 
mereka di Sulawesi Selatan harus pergi ke Jakarta untuk urusan ini. Lihat Rahman, “Licensing Reform in Indonesia.”
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BAGAN 3.22
KEBANYAKAN PEMILIK UKM MENILAI POSITIF POTENSI PERTUMBUHAN MEREKA
(persentase responden)
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Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.

Foto oleh: Imam. Foto oleh: Jarek Tan.

Foto oleh: Said Fauzan Baabud.
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UKM MILIK PEREMPUAN UKM MILIK LAKI-LAKI

Lebih banyak UKM milik perempuan yang meminta bantuan ekspor

50% 13%

Lebih banyak UKM milik perempuan yang kesulitan mengakses bahan baku

30% 15%

Lebih sedikit UKM milik perempuan yang memperoleh modal selanjutnya dari bank

20% 51%

Lebih banyak UKM milik perempuan yang kesulitan mengekspor karena 
regulasi yang kompleks

50% 12%

Lebih banyak UKM milik perempuan yang mengutarakan hambatan dalam 
memperoleh perizinan ekspor

50% 8%

INDUSTRI ALAS KAKI

40% 26%

Lebih banyak UKM milik perempuan yang bergabung dalam asosiasi bisnis atau industri
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BAB 4: 

 HASIL INDUSTRI 
ALAS KAKI
Seperti Apakah Industri Alas Kaki Indonesia?
Produksi alas kaki semakin menjadi kontributor penting bagi perekonomian Indonesia dalam satu 
dasawarsa terakhir, yang sebagian besar dipicu oleh pesatnya ekspansi kapasitas ekspor. Di antara 
sepuluh eksportir alas kaki terbesar di dunia, hanya Vietnam yang mencatat peningkatan ekspor alas kaki 
lebih besar daripada Indonesia pada satu dekade terakhir. Alhasil, Indonesia kini merupakan eksportir alas 
kaki keenam terbesar di dunia dan menyumbang 3,4% dari ekspor alas kaki global, naik dari 2,2% satu 
dekade yang lalu. Meskipun ekspor alas kakinya masih jauh di bawah Cina, Vietnam, dan Italia, Indonesia 
menduduki posisi yang bagus dalam kelompok kedua produsen alas kaki utama dunia bersama negara-
negara seperti Jerman, Belgia, dan Belanda.48

Meskipun sektor alas kaki Indonesia sedang berkembang dan menunjukkan performa baik secara 
keseluruhan, Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO) mengidentifikasi sejumlah tantangan yang lebih 
luas bagi industri ini, termasuk tingginya biaya logistik dan listrik, ketidakmampuan merespon lonjakan 
permintaan pada waktu tertentu dalam setahun, dan biaya bahan baku yang relatif tinggi. APRISINDO 
melaporkan bahwa kenaikan upah minimum dan pembatasan terkait tenaga kerja fleksibel berdampak 
pada UKM.49 Terlepas dari tantangan ini, murahnya tenaga kerja Indonesia, besarnya pasar domestik, 
integrasi regional, dan dukungan pemerintah semuanya menunjukkan potensi industri alas kaki.50

Untuk memahami peran, kontribusi, dan tantangan UKM dalam industri alas kaki di Indonesia, penting untuk 
dicatat bahwa produksi alas kaki memiliki banyak lapisan. Kelompok pertama (79% dari seluruh produksi 
alas kaki) ditempati perusahaan multinasional besar yang memproduksi alas kaki kasual dan olahraga 
berkualitas tinggi yang ditujukan untuk ekspor.51 Kelompok kedua ditempati UKM yang memproduksi alas 
kaki kulit premium dan alas kaki khusus dalam volume kecil. Kelompok ketiga adalah alas kaki yang terbuat 
dari kulit berkualitas menengah atau kulit sintetis, yang ditujukan terutama untuk pasar lokal. Kelompok 
terakhir terdiri dari alas kaki kasual bermutu rendah, yang umumnya meniru atau versi palsu dari merek-
merek terkenal. Kelompok ini menghadapi persaingan kuat dengan impor murah dari Cina, yang bermutu 
sama atau lebih baik dibandingkan alas kaki buatan Indonesia. Keberadaan pasar alas kaki tiruan juga 
merupakan faktor terciptanya lingkungan kompetitif. Keterlibatan dalam produksi barang palsu membawa 
risiko bagi produsen, karena produk-produk tersebut bisa disita.

48 The Conference Board of Canada, Analisis Rantai Nilai Global, 1.
49 Fadila, Mengidentifikasi Komoditas Indonesia yang Berpotensi Tinggi, Lampiran A.
50 Fadila, Mengidentifikasi Komoditas Indonesia yang Berpotensi Tinggi, 36.
51 EU–Indonesia Business Network, Sector Report—Textile and Footwear 2014.
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Apakah Profil Usaha dan Pemilik Berbeda menurut Gender dalam Industri 
Alas Kaki? 
Salah satu tujuan survei adalah menentukan apakah ada perbedaan substansial antara karakteristik UKM 
milik perempuan dan milik laki-laki. 

Ukuran
Sebagaimana disebutkan pada Bab 3, ada dua metode utama yang digunakan untuk menentukan ukuran 
usaha: tenaga kerja dan penjualan tahunan. (Lihat Tabel 4.1.) 

TABEL 4.1
MENENTUKAN UKURAN UKM ALAS KAKI

Jumlah tenaga kerja Penjualan tahunan

Mikro 1–4 orang  Rp 300 juta

Kecil 5–19 orang Rp 300 juta–2,5 milyar

Menengah 20–99 orang Rp 2,5–50 milyar

Besar  100 orang  Rp 50 milyar

Sumber: Undang-Undang Pemerintah Indonesia No. 20/2008; BPS.

Foto oleh: Julia Sembering.
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Sebagian besar UKM dalam industri alas kaki adalah berukuran kecil menurut batasan tenaga kerja 
maupun penjualan; namun, klasifikasi ini berubah tergantung batasan yang digunakan. (Lihat Bagan 4.1.) 
Beberapa UKM yang tergolong kecil menurut batasan tenaga kerja menjadi mikro menurut batasan 
penjualan, dan sebagian UKM menengah menjadi kecil. Tren ini berlaku untuk UKM milik laki-laki dan 
perempuan. Berbeda dengan industri kopi, tidak satupun UKM alas kaki yang disurvei yang digolongkan 
besar menurut batasan penjualan.

Batasan berdasarkan penjualan tampaknya lebih mencerminkan ukuran aktual UKM secara operasional. 
Batasan berdasarkan tenaga kerja bisa menyesatkan, karena tenaga kerja dalam industri alas kaki bisa 
bervariasi tergantung siklus pesanan. Data juga menunjukkan UKM milik perempuan umumnya lebih 
kecil dari UKM milik laki-laki, yang diukur berdasarkan proporsi UKM ukuran mikro dengan menggunakan 
batasan penjualan.

BAGAN 4.1
KEBANYAKAN UKM SEPATU BERUKURAN KECIL
(ukuran usaha ditetapkan menurut tenaga kerja & penjualan tahunan; persentase responden)

Kecil KecilMikroMenengah Menengah
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1  Milik Laki-laki (n = 46, tingkat respons 100%); Milik Perempuan (n = 10, tingkat respons 100%)
2  Milik Laki-laki (n = 45, tingkat respons 98%); Milik Perempuan (n = 9, tingkat respons 90%)

Catatan: Jumlah persentase mungkin tidak sama dengan 100 karena pembulatan.
Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.
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Lama Berbisnis 
UKM dalam industri alas kaki cenderung sudah lebih lama menjalankan usaha dari UKM di industri kopi. 
Perbedaan lainnya dengan industri kopi yaitu lebih banyak UKM milik laki-laki yang telah beroperasi 
selama sepuluh tahun atau lebih, dibandingkan UKM milik perempuan. (Lihat Bagan 4.2.) Hanya 30% dari 
UKM milik perempuan telah berkecimpung dalam bisnis ini lebih dari sepuluh tahun, dibanding 64% dari 
UKM milik laki-laki. Perempuan cenderung memiliki bisnis yang baru berdiri: 50% perempuan pemilik UKM 
mengaku baru beroperasi selama lima tahun atau kurang.

BAGAN 4.2
UKM SEPATU MILIK LAKI-LAKI TELAH MENJALANKAN BISNIS LEBIH LAMA
(lama berbisnis; persentase responden)
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1 s/d 
5 tahun

6 s/d 
10 tahun

Lebih dari 
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Catatan: Jumlah persentase mungkin tidak sama dengan 100 karena pembulatan.
Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.

Foto oleh: Dati Fatimah.
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Pendaftaran
Baik laki-laki maupun perempuan yang menggeluti industri alas kaki cenderung mendaftarkan UKM 
mereka, dan praktik pendaftaran di antara UKM milik laki-laki dan perempuan umumnya sama. (Lihat 
Bagan 4.3.) Tujuh puluh persen laki-laki dan 67% perempuan mengaku sudah memperoleh sejenis 
pendaftaran usaha.

BAGAN 4.3
KEBANYAKAN UKM SEPATU MENDAFTARKAN BISNIS MEREKA
(persentase responden)

70 67
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(n = 9, tingkat respons 90%)
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Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.

Profil Pemilik 
Sembilan puluh enam persen laki-laki dan 90% perempuan pemilik UKM alas kaki sudah menikah.

Terdapat perbedaan besar dalam tingkat pendidikan antara laki-laki dan perempuan pemilik UKM di 
industri alas kaki. Perempuan pemilik UKM cenderung berpendidikan lebih tinggi: 11% perempuan memiliki 
ijazah diploma, 33% memiliki gelar sarjana, dan 
23% memiliki gelar pasca sarjana. Hanya 18% dari 
pemilik laki-laki yang bergelar sarjana dan tidak ada 
yang bergelar pasca sarjana. Selain itu, hanya 11% 
pemilik perempuan yang tidak berijazah SMA, dibandingkan 27% dari pemilik laki-laki. (Lihat Tabel 4.2.) 

Banyak UKM milik perempuan didirikan oleh perempuan yang tidak hanya sudah berpengalaman di 
industri alas kaki, namun juga berpendidikan tinggi. Para peneliti menemukan bahwa pemilik dengan latar 
belakang semacam ini umumnya menargetkan ceruk pasar kelas atas. Misalnya, perusahaan alas kaki 
Ethree memproduksi alas kaki khusus untuk klien dengan kebutuhan khusus.52

52 Wawancara dengan perempuan pemilik UKM dan pengekspor alas kaki oleh Dati Fatimah, 7 Agustus 2017.

Perempuan pemilik UKM berpendidikan 
lebih tinggi dibandingkan laki-laki 
pemilik UKM .
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TABEL 4.2
PEREMPUAN PEMILIK UKM ALAS KAKI BERPENDIDIKAN LEBIH TINGGI
(persentase responden menurut tingkat pendidikan tertinggi)

Milik laki-laki 
(n = 44, tingkat respon 96%)

Milik perempuan 
(n = 9, tingkat respon 90%)

SD (kelas 1–6) 16 11

SMP (kelas 7–9) 11 0

SMA (kelas 10–12) 55 22

D3 0 11

S1 18 33

S2/S3 0 22

Catatan: Jumlah persentase mungkin tidak sama dengan 100 karena pembulatan.
Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.

Perbedaan Utama dalam Profil Bisnis dan Pemilik

 • Sebagian besar UKM di industri alas kaki adalah berukuran kecil; namun, lebih banyak UKM milik 
perempuan dibandingkan laki-laki yang menjadi mikro jika dilihat dari batasan penjualan daripada 
batasan tenaga kerja. 

 • UKM milik laki-laki yang disurvei telah berkecimpung dalam bisnis ini lebih lama dari UKM milik 
perempuan. 

 • Perempuan pemilik UKM di industri alas kaki cenderung berpendidikan lebih tinggi dibanding pemilik 
laki-laki.

Apakah UKM Milik Perempuan dan Laki-laki Menempati Posisi Berbeda 
dalam Rantai Nilai Alas Kaki? 
Kegiatan dan Posisi Bisnis dalam Rantai Nilai
Aktor-aktor dalam rantai nilai industri alas kaki terdiri dari: pemasok bahan baku/mentah; produsen atau 
sub-kontraktor produsen; perantara; pengumpul; dan pedagang (pedagang grosir dan pengecer) untuk 
pasar domestik dan ekspor. Gambar 4.1 menunjukkan proporsi UKM alas kaki yang disurvei (menurut 
gender) yang menjalankan tiap fungsi atau tahapan rantai nilai. Sebagian UKM memiliki lebih dari satu 
peran dalam keseluruhan rantai sehingga dihitung lebih dari sekali. Penting untuk dicatat bahwa gambar 
ini hanya mencerminkan UKM yang disurvei, tetapi mungkin tidak mewakili peran UKM alas kaki yang 
tidak tercakup oleh survei.

Semua UKM yang disurvei adalah produsen alas kaki dan melakukan lebih dari satu peran dalam rantai nilai, 
kecuali satu UKM milik laki-laki yang usahanya hanya memasok bahan mentah untuk pembuatan alas kaki. 
Akibat persaingan yang dipicu oleh impor alas kaki murah dari Cina, UKM umumnya hanya memproduksi 
saat menerima pesanan, dan beberapa saja yang memiliki toko ritel sendiri. Volume produksi biasanya 
sengaja dibuat tetap rendah untuk menghindari penumpukan stok yang lama bergerak atau tak bergerak, 
sehingga memperlambat aliran modal kerja. UKM yang memiliki toko menjaga persediaan secukupnya 
untuk memastikan barang jualan tetap tersedia. Biasanya, UKM alas kaki akan meminta dan menerima 
pesanan dari pedagang grosir, pengumpul, atau pengecer, dan memproduksi dengan spesifikasi model, 
bahan, dan kuantitas sesuai pesanan. Beberapa UKM merancang dan memproduksi beberapa sampel, 
dan membuat katalog sampel, lalu memasarkannya ke pedagang grosir atau pengecer tidak hanya di 
daerah tempat usaha mereka beroperasi tetapi juga di daerah lain, terutama di perkotaaan.
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Ketika UKM mendapatkan pesanan, pesanan tersebut biasanya berasal dari pengumpul, yang umumnya 
menentukan spesifikasi alas kaki yang akan diproduksi, dan dalam beberapa kasus juga menyediakan 
bahan baku. Dalam pengaturan ini, pengumpul merupakan sub-kontraktor dan UKM menjadi penerima 
sub-kontrak. UKM dibayar berdasarkan harga per potong yang disepakati dengan pengumpul. Penting 
untuk dicatat bahwa UKM alas kaki yang disurvei memainkan beberapa peran sekaligus seperti dijelaskan 
di atas. Menggunakan pendekatan penjualan yang beragam tampaknya merupakan cara UKM bertahan 
dalam bisnis alas kaki. Beberapa UKM lain menjual alas kaki yang diimpor murah dari Cina bersama 
produksi mereka sendiri dan menurut UKM yang disurvei, praktik ini tampaknya kian meningkat.

Proporsi UKM milik perempuan dalam survei ini 
terbilang kecil: hanya 18%, dengan 82% lainnya 
adalah UKM milik laki-laki. Delapan puluh persen 
dari UKM milik perempuan ini memproduksi dan 

menjual produknya melalui toko ritel atau bisnis semi-grosir mereka sendiri, atau melalui toko ritel milik 
UKM lain. Dua puluh persen dari mereka juga bertindak sebagai produsen penerima sub-kontrak, yang 
menerima order pekerjaan dari perantara atau pedagang grosir untuk memproduksi alas kaki sesuai 
spesifikasi. Umumnya, bahan baku dipasok pemesan. UKM yang memiliki toko ritel umumnya menawarkan 
dua jenis harga berbeda untuk produk alas kaki mereka: satu harga untuk pembelian satu atau dua pasang, 
dan satu harga berbeda untuk pembelian setidaknya enam pasang, yang dianggap harga semi-grosir. 
Harga per potong turun seiring dengan naiknya volume pembelian. Setengah dari UKM milik perempuan 
yang disurvei menjual berdasarkan pesanan langsung dari pengumpul, pedagang grosir, atau pengecer 
lain, dan menawarkan harga semi-grosir. Sepertiga dari mereka memiliki toko ritel sendiri.

Empat puluh persen UKM milik perempuan sedang 
mengekspor dan 20% pernah mengekspor. UKM 
dengan pengalaman ekspor ini menyasar pasar 
khusus atau ceruk pasar, memproduksi dan 
mengekspor alas kaki kulit yang modis dengan 
volume rendah tetapi dijual dengan harga jauh lebih tinggi dari alas kaki yang dijual di pasar domestik. 
(Lihat “Enam Puluh Persen UKM Milik Perempuan Menyasar Pasar Khusus atau Ceruk Pasar.”) Mereka yang 
sedang mengekspor atau pernah mengekspor menggunakan media sosial untuk memasarkan produknya, 
dan 30% memiliki situs web sendiri. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi mungkin berkontribusi terhadap 
lebih tingginya kemungkinan mengakses ceruk ini, pasar yang bernilai lebih tinggi dan penggunaan media 
sosial untuk pemasaran. Empat puluh persen sisanya memiliki potensi ekspor, jika ditilik dari mutu produk 
alas kaki mereka.

Foto oleh: Dati Fatimah. Foto oleh: Dati Fatimah.

80% UKM milik perempuan 
memproduksi dan menjual produk 
mereka sendiri .

40% UKM milik perempuan sedang 
mengekspor, 20% pernah mengekspor 
di masa lalu dan 40% memiliki potensi 
untuk mengekspor .
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Enam Puluh Persen UKM Milik Perempuan Menyasar Pasar Khusus atau Ceruk Pasar
Seorang perempuan pemilik UKM menggunakan kulit ular, kulit buaya dan kulit hewan lainnya sebagai 
bahan sepatu modis buatannya. Dia menembus ceruk pasar melalui internet, membangun merek 
sendiri, dan membuka sebuah toko di sebuah mal besar di Jakarta.

Seorang perempuan lain mengkhususkan diri pada sepatu datar dari bahan kanvas yang dilukis tangan. 
Usaha yang berawal dari hobi melukis sepatu dan menjadikannya sebagai hadiah untuk keluarga dan 
teman-temannya kini telah tumbuh menjadi bisnis sungguhan. Sejak meluncurkan merek sendiri, ia 
telah melakukan diversifikasi dengan bukan hanya menjual sepatu yang dilukis tangan, tetapi juga 
sepatu wanita biasa namun tetap modis. 

Sebuah UKM milik perempuan memproduksi sepatu khusus untuk orang dengan kaki asimetris. Orang 
dengan kondisi ini mengalami kesulitan berjalan, dan sulit menemukan alas kaki yang sesuai untuk 
kebutuhan mereka. Merek khasnya kini terkenal di kalangan anggota asosiasi yang membantu orang 
dengan cacat fisik semacam ini. Popularitasnya pun terus meluas hingga ke negara-negara seperti 
Australia dan Selandia Baru.

Seorang perempuan pemilik UKM lainnya dulu bekerja di pabrik sepatu, sebelum memutuskan 
menerapkan pengetahuan dan kreativitasnya yang unik untuk membangun bisnis alas kaki sendiri. 
Ia menggunakan sepatu buatannya untuk mengkampanyekan isu sosial yang tengah populer di 
masyarakat. Misalnya, ia membuat sepatu bertuliskan “Lawan kejahatan!”, ketika polisi setempat 
mampu mencegah serangan terorisme di kotanya. Dia menjual produknya secara daring (online).

Dari UKM milik laki-laki yang disurvei, hanya 17% yang merupakan produsen sekaligus pedagang alas kaki 
buatannya sendiri; 83% sisanya memasok perantara, pengumpul, atau pedagang grosir, atau menjalankan 
ketiga peran ini. Kelompok terakhir ini tampaknya kurang berinovasi, dan tetap pada lini bisnis alas kaki 
tradisional dan bekerja sebagai penerima sub-kontrak untuk merek alas kaki lainnya. 

Seorang informan laki-laki di Bandung mengatakan 
sebagian besar pembuat sepatu di kecamatannya 
adalah bagian dari sistem sub-kontrak (atau 
makloon). Dia memproduksi sepatu yang dipesan 

sebuah merek terkenal. Sistem ini membuat produsen skala kecil bergantung pada agen, yang kerap 
menyulitkan, terutama karena pembayarannya sering terlambat. Namun, sistem ini dinilai kurang berisiko 
dibanding melakukannya sendiri, karena bahan baku disediakan dan tidak ada kesulitan menjual produk.53 
Lebih dari setengah (52%) dari UKM milik laki-laki yang disurvei adalah produsen pelaksana sub-kontrak.

Foto oleh: Julia Sembering. Foto oleh: Rony Soerakoesoemah.

53 Wawancara dengan laki-laki pemilik pabrik sepatu penerima kontrak yang menyuplai merek sepatu terkenal oleh Rizky Ersa 
Heryana dan Anindita Dyah Puspita Rani, 12 April 2017.

Sedikit lebih dari separuh jumlah UKM 
milik laki-laki yang disurvei merupakan 
sub-kontraktor .
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Apakah Praktik Bisnis UKM Alas kaki Milik Laki-laki dan Perempuan 
Berbeda? 
Praktik Ketenagakerjaan 
Sebagian besar pekerja (87%) UKM alas kaki yang disurvei terlibat dalam produksi, sementara 13% lainnya 
mengerjakan tugas lain seperti administrasi, keuangan, penjualan, dan transportasi (menjemput bahan 
baku atau mengantar produk jadi). (Lihat Tabel 4.3.)

TABEL 4.3
SEBAGIAN BESAR TENAGA KERJA UKM ALAS KAKI TERLIBAT DALAM TAHAP PRODUKSI

Total Jumlah rata-rata per UKM

Jumlah tenaga kerja 1.071 19

Jumlah tenaga kerja produksi 929 17

Pangsa tenaga kerja produksi 87% 87%

Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.

Ada perbedaan tugas yang dilakukan pekerja perempuan dan laki-laki. (Lihat Tabel 4.4.) Perlu diingat 
bahwa jawaban UKM pada Tabel 4.4 harus dilihat sebagai tanggapan individu dan tidak mencerminkan 
profil agregat UKM alas kaki yang disurvei, karena hanya 64% (atau 36 UKM) memberikan jawaban atas 
pertanyaan-pertanyaan ini. Namun, Tabel 4.4 memberikan sejumlah gambaran perbedaan tugas yang 
biasanya dilakukan laki-laki dan perempuan.

TABEL 4.4
LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN MELAKUKAN TUGAS BERBEDA DALAM PRODUKSI ALAS KAKI

Task

Total tenaga kerja

Laki-laki Perempuan

Desain 65 20

Memotong 139 1

Menjahit 216 93

Sol 232 0

Sol dalam 50 0

Perekatan 125 0

Aksesoris 35 1

Penyelesaian 64 60

Pengemasan 32 2

Lain-lain 24 20

Total 982 197

Pangsa 83% 17%

Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.
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Proses produksi alas kaki didominasi pekerja laki-laki. Perempuan hanya 17% dari total pekerja produksi. 
Angka pada rincian pekerja produksi berdasarkan tugas pada Tabel 4.4 lebih tinggi dari jumlah pekerja 
total di Tabel 4.3, karena satu pekerja bisa melakukan lebih dari satu tugas. Misalnya, satu orang pekerja 
bisa bertugas mendesain, memotong, dan menjahit sekaligus.

Tak ada pekerja perempuan yang dipekerjakan untuk tugas-tugas berikut: sol, sol dalam, dan perekatan. 
Hanya satu pekerja perempuan yang dipekerjakan untuk menambah aksesori dan satu lagi untuk 
memotong bahan. Dua pekerja perempuan dipekerjakan untuk pengemasan, dibanding 32 pekerja laki-
laki. Perbedaan gender menurut tugas yang ditampilkan pada Tabel 4.4 tidak didasarkan pada apakah 
pemilik UKM tersebut laki-laki atau perempuan.

Tidak ada perincian menurut gender untuk pekerja non-produksi. 

Tabel 4.4 juga mengilustrasikan stereotip gender dalam produksi alas kaki, di mana tugas-tugas yang 
membutuhkan kekuatan fisik biasanya diberikan ke pekerja laki-laki, sementara tugas yang diberikan 
kepada perempuan membutuhkan kerapian dan ketelitian. Misalnya, dalam produksi sepatu militer 
berbahan kulit, memotong kulit, menjahit, dan menyatukan bagian atas dan bawah sepatu ditugaskan pada 
pekerja laki-laki, sementara pembuatan pola, penyelesaian, dan pengemasan ditugaskan pada pekerja 
perempuan. Sejumlah pemilik UKM menyatakan perempuan lebih perhatian pada detail sehingga lebih 
mampu menghasilkan pola yang tepat dan sentuhan akhir yang rapi pada alas kaki. Untuk alasan yang 
sama, lebih banyak pekerja perempuan dipekerjakan dalam produksi sandal dan sepatu yang terbuat dari 
kain, dimana mereka menjahit dan merekatkan bagian atas sepatu. Dalam beberapa kasus, perempuan 
memilih tidak bekerja di bagian produksi alas kaki karena kondisi tempat kerja yang tak memuaskan, seperti 
pencahayaan dan ventilasi yang buruk serta kurangnya toilet khusus untuk perempuan.

Namun, satu UKM ukuran menengah pemasok sepatu militer memberikan kesempatan yang sama 
bagi pekerja perempuan dan laki-laki untuk melakukan tugas yang mereka bersedia lakukan, tanpa 
pertimbangan gender. (Lihat “Melampaui Stereotip Peran Gender.”) Praktik ini memberi pekerja 
perempuan dan laki-laki kesempatan yang sama untuk mempelajari tugas baru dan menapaki jejang 
karir di perusahaan tersebut.

Melampaui Stereotip Peran Gender
Lebih dari setengah pekerja di perusahaan alas kaki milik keluarga di pinggiran kota Bandung adalah 
perempuan. Mereka melakukan semua tugas, dari pekerja pabrik hingga manajer. Tiga dari empat 
anggota dewan direktur perusahaan adalah perempuan. Meski stereotip peran gender lazim di industri 
alas kaki, perusahaan ini menerapkan hal yang berbeda. 

Kepercayaan perusahaan terhadap karyawan perempuan terlihat jelas dari berbagai tugas yang 
diberikan kepada mereka serta beragam posisi yang mereka emban. Karyawan perempuan bekerja 
dalam proses produksi sebagai pekerja perakit yang menjahit dan merekatkan, dan sebagai pengawas 
produksi dan kendali mutu. Beberapa mengoperasikan mesin, suatu tugas yang di perusahaan lain 
biasanya diberikan kepada pekerja laki-laki. Di bagian administrasi, karyawan perempuan bekerja 
sebagai juru tulis dan manajer.

Manajer operasional menyatakan beberapa pengusaha di industri alas kaki memandang pekerja 
perempuan lebih penurut dan lebih mudah diatur daripada pekerja laki-laki. Tapi itu bukan alasan 
mengapa perusahaan ini menaruh kepercayaan kepada pekerja perempuan. Keandalan dan semangat 
belajar hal-hal baru membuat mereka menjadi aset penting bagi perusahaan. Meski masyarakat 
Indonesia tidak memandang perempuan sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga, pihak 
perusahaan menilai, pada kenyataannya, banyak pekerja perempuan mereka mengemban tanggung 
jawab ini.



 Membuka Dunia Perdagangan Untuk Perempuan 72

Pengalaman Ekspor 
Hanya 6 dari 56 UKM alas kaki yang menyatakan 
sedang mengekspor (7% UKM milik laki-laki dan 
30% UKM milik perempuan). (Lihat Bagan 4.4.) 
Dari 10 UKM milik perempuan yang menjawab, 
separuh pernah mengekspor, sementara hanya 
20% UKM milik laki-laki yang telah melakukannya. 
Itu berarti proporsi UKM milik perempuan dengan 
pengalaman ekspor jauh lebih tinggi dibandingkan UKM milik laki-laki dan hampir serupa dengan proporsi 
perempuan pemilik UKM yang berpendidikan setara perguruan tinggi. Hal ini mungkin menjelaskan 
jenis kegiatan yang digeluti UKM milik perempuan, dibandingkan UKM milik laki-laki. Lebih banyak UKM 
milik perempuan yang sedang atau pernah melakukan ekspor dan menjual produk alas kaki mereka ke 
ceruk pasar kelas atas, sementara UKM milik laki-laki sebagian besar adalah pelaksana sub-kontrak dari 
merek lain, sehingga kurang terlibat dalam mengekspor, mendistribusikan, dan menjual produk atau label 
mereka sendiri.

BAGAN 4.4
BEBERAPA UKM SEPATU SAAT INI SEDANG MENGEKSPOR
(pengalaman ekspor; persentase responden)
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Keenam UKM alas kaki yang sedang mengekspor menggunakan kargo curah ketimbang kargo pribadi. 
Seorang informan laki-laki, yang memiliki perusahaan alas kaki besar, memilih menjual barangnya ke 
pedagang grosir, yang kemudian mengekspor barang tersebut. Dia juga mengekspor alas kaki melalui 
pesanan langsung sesuai pesanan, dengan alasan “metode pesanan meminimalkan risiko kerugian di 
masa mendatang.” Ia menambahkan “banyak UKM tidak tahu [bagaimana] masuk ke pasar ekspor atau 
pasar internasional.”54

54 Wawancara dengan perusahaan alas kaki ukuran menengah oleh Antonius Nur Hadi Kusno, 23 April 2017.

Proporsi UKM milik perempuan dengan 
pengalaman ekspor jauh lebih tinggi 
dibandingkan UKM milik laki-laki dan 
hampir serupa dengan proporsi pemilik 
perempuan yang berpendidikan setara 
perguruan tinggi .
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Informan lain, yang telah berkecimpung di industri alas kaki selama tiga puluh tahun, menyatakan 
meski produsen alas kaki di kawasan Cibaduyut Bandung memiliki keahlian produksi, mereka tidak 
bisa mengekspor “karena kurangnya upaya pemerintah memberikan pengetahuan yang diperlukan 
tentang prosedur ekspor,”55 sehingga hanya segelintir perusahaan besar yang mampu mengekspor. Ia 
menambahkan bahwa produsen alas kaki enggan mengekspor “karena rumitnya mengurus administrasi 
dan izin yang diperlukan.”56

Seorang laki-laki produsen alas kaki lainnya membenarkan adanya tantangan tersebut, ia menjelaskan 
sulitnya memasuki pasar ekspor karena hambatan yang mencakup kurangnya akses ke bahan baku, 
sehingga sulit untuk memenuhi tuntutan produksi. Selain itu, untuk memenuhi target produksi yang 
lebih tinggi ia harus merekrut lebih banyak pekerja, yang merupakan tantangan tersendiri di Kecamatan 
Ciomas, Kabupaten Bogor.57

Pengalokasian Keuntungan
Sebagian besar pemilik alas kaki UKM yang disurvei mengalokasikan keuntungan mereka, baik sebagian 
atau seluruhnya, kembali ke dalam bisnis mereka. (Lihat Bagan 4.5.) Keuntungan digunakan untuk membeli 
fasilitas penyimpanan baru atau yang diperluas, peralatan baru, atau alat transportasi untuk pengiriman 
barang jadi; mengembangkan desain baru; mencoba kemasan baru; atau meningkatkan volume 
produksi. Besaran keuntungan yang diinvestasikan 
kembali ke bisnis tidak diketahui. Kecilnya ukuran 
kebanyakan UKM menjelaskan mengapa mereka 
menginvestasikan kembali keuntungan ke dalam 
bisnis terlebih dahulu, lalu dipakai untuk membayar 
kebutuhan lain, seperti pendidikan anak, kesehatan, 
perbaikan rumah, dan liburan.

Ada beberapa perbedaan yang tampak antara UKM milik laki-laki dan perempuan: lebih besar kemungkinan 
laki-laki menggunakan keuntungan untuk konsumsi pribadi, sementara perempuan kemungkinan akan 
mengalokasikan keuntungan untuk pengeluaran lain, seperti membayar utang.

Foto oleh: Julia Sembering.

55 Wawancara dengan laki-laki pelaksana sub-kontrak sepatu yang memasok merek sepatu terkenal oleh Rizky Ersa Heryana dan 
Anindita Dyah Puspita Rani, 12 April 2017.

56 Ibid.
57 Wawancara dengan laki-laki pemilik perusahaan sepatu ukuran menengah yang sekaligus menjadi sub-kontraktor dan 

pedagang grosir oleh Mulyana, 23 April 2017.

Lebih besar kemungkinan laki-laki 
menggunakan keuntungan untuk 
konsumsi pribadi, sementara perempuan 
kemungkinan akan mengalokasikan 
keuntungan untuk pengeluaran lain, 
seperti membayar utang .
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BAGAN 4.5
KEBANYAKAN UKM SEPATU MELAKUKAN REINVESTASI KE DALAM BISNISNYA
(alokasi keuntungan menurut gender; persentase responden)
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Pengambilan Keputusan 
Bagian penting dalam menganalisis dampak 
perbedaan gender pada ekspor adalah memahami 
siapa yang mengambil keputusan pada sebuah 
UKM, khususnya di bidang produksi, sumber 
daya manusia (SDM [perekrutan, pemberhentian, 
dan pengawasan pekerja]), keuangan (ke mana 
mengakses tambahan modal, bagaimana 
menggunakan modal kerja, bagaimana mengalokasikan laba), dan pemasaran domestik atau ekspor 
(menjual ke mana atau kepada siapa, berapa harganya). Hasil survei menunjukkan, pada ketiga industri, 
pemilik bisnis adalah pengambil keputusan utama untuk sebagian besar aspek bisnis. Dengan demikian, 
perempuan membuat keputusan untuk UKM milik perempuan, dan laki-laki membuat keputusan untuk 
UKM milik laki-laki. Ini berlaku dalam industri alas kaki untuk keputusan terkait produksi, SDM, keuangan, 
dan pemasaran penjualan domestik. (Lihat Bagan 4.6.) 

Misalnya, di semua UKM alas kaki milik perempuan, keputusan produksi dibuat atau didominasi perempuan; 
di 91% UKM alas kaki milik laki-laki, keputusan ini dibuat atau didominasi laki-laki. Untuk 9% UKM milik laki-
laki lainnya, keputusan produksi dibuat atau didominasi perempuan, atau dibuat bersama oleh laki-laki 
dan perempuan, biasanya suami istri.

Hal serupa untuk keputusan seputar keuangan, dimana laki-laki membuat keputusan pada UKM milik laki-
laki dan perempuan membuat keputusan pada UKM milik perempuan. Namun, jika menelisik data lebih 
rinci dapat dilihat bahwa meski keputusan tentang pengalokasian keuntungan bisnis umumnya dibuat oleh 

Meskipun keputusan mengenai 
pengalokasian keuntungan umumnya 
diambil oleh pemilik bisnis, ada 
beberapa kasus dimana keputusan 
tersebut diambil bersama oleh suami 
istri . 
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pemilik usaha, ada banyak kasus di mana keputusan dibuat secara bersama oleh suami istri. Misalnya, di 40% 
UKM milik perempuan, keputusan menginvestasikan kembali ke dalam bisnis dilakukan bersama pasangan.

Ada satu pengecualian yaitu penjualan dan pemasaran ekspor, di mana keputusan di UKM milik perempuan 
sering diambil atau didominasi laki-laki. Bagan 4.6 menunjukkan bahwa lebih sedikit perempuan yang 
membuat keputusan untuk UKM milik laki-laki dibanding laki-laki untuk UKM milik perempuan.

BAGAN 4.6
KEBANYAKAN KEPUTUSAN BISNIS DIBUAT PEMILIK UKM SEPATU, TERLEPAS DARI GENDER
(wewenang pengambilan keputusan menurut gender; persentase responden)
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Perbedaan Utama dalam Praktik Bisnis 

 • Proses produksi alas kaki didominasi pekerja laki-laki, hanya 17% pekerja perempuan yang ditugaskan 
untuk produksi.

 • Stereotip gender tersebar luas di industri alas kaki: Pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan 
kekuatan fisik umumnya diberikan ke pekerja laki-laki, sementara pekerjaan-pekerjaan yang diberikan 
ke perempuan membutuhkan kerapian dan presisi.

 • Proporsi UKM milik perempuan yang sedang mengekspor ataupun yang pernah mengekspor jauh 
lebih tinggi dari UKM milik laki-laki.

 • Meski UKM milik perempuan maupun laki-laki sama-sama menginvestasikan kembali keuntungan ke 
dalam usaha mereka, UKM milik laki-laki lebih cenderung menggunakan laba untuk konsumsi pribadi, 
sementara perempuan cenderung mengalokasikannya untuk pengeluaran lain, seperti pembayaran 
utang atau kesehatan dan kesejahteraan.

 • Meski pemilik usaha adalah pengambil keputusan utama dalam empat aspek bisnis (produksi, 
keuangan, SDM, dan pemasaran domestik), keputusan tentang penjualan ekspor dan pemasaran di 
UKM milik perempuan sering diambil atau didominasi laki-laki.

Apakah Perempuan dalam Industri Alas Kaki Memiliki Akses ke Sumber 
Daya yang Dibutuhkan untuk Menjalankan Bisnis dan Mengekspor? 
Informasi Pasar 
Untuk menjalankan bisnis secara efektif, baik dalam negeri maupun internasional, UKM memerlukan 
informasi tentang peluang dan persyaratan pasar. Responden survei alas kaki diminta mengidentifikasi di 
mana mereka memperoleh informasi tentang cara mendistribusikan dan menjual produk mereka. Mereka 
bisa memilih lebih dari satu sumber. Sumber yang paling banyak dikutip oleh UKM milik laki-laki maupun 
perempuan adalah jaringan pribadi responden, termasuk teman dan kerabat. (Lihat Bagan 4.7.) Sebagian 
besar perempuan menggunakan sumber lain, termasuk pemerintah, internet dan media sosial, pengalaman 
pribadi, dan asosiasi bisnis dan industri.

BAGAN 4.7
KEBANYAKAN UKM SEPATU MENGANDALKAN JARINGAN PRIBADI UNTUK 
INFORMASI PEMASARAN
(sumber informasi pemasaran; persentase responden)
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Informasi Produksi
Demikian pula, ketika UKM ditanya di mana mereka memperoleh informasi tentang sisi produksi bisnis 
mereka, termasuk tenaga kerja, bahan mentah, 
penggunaan peralatan dan mesin, serta proses 
produksi, sebagian besar mengaku mengandalkan 
jaringan pribadi, termasuk keluarga dan teman. 
(Lihat Bagan 4.8.) Proporsi UKM milik perempuan 
yang mendapatkan informasi produksi dari sumber selain jaringan pribadi lebih tinggi dari UKM milik laki-
laki. Fakta bahwa lebih banyak UKM milik perempuan sedang mengekspor atau pernah mengekspor bisa 
menjelaskan perbedaan ini.

BAGAN 4.8
KEBANYAKAN UKM SEPATU MENGANDALKAN JARINGAN PRIBADI UNTUK 
INFORMASI PRODUKSI
(sumber informasi produksi; persentase responden)
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Proporsi UKM milik perempuan yang 
mendapatkan informasi produksi dari 
sumber selain jaringan pribadi lebih 
tinggi dari UKM milik laki-laki .
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Dukungan Pemerintah
Lebih banyak (70%) UKM alas kaki milik perempuan yang disurvei mengaku berinteraksi dengan lembaga 
pemerintah, dibandingkan 33% UKM milik laki-laki. Interaksi didefinisikan secara luas, dan termasuk 
mencari informasi tentang berbagai topik terkait industri, serta kunjungan dari penyuluh pemerintah 

provinsi dan kabupaten, Kementerian Perdagangan, 
Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian 
Perindustrian. UKM pada industri alas kaki yang 
disurvei memiliki interaksi lebih minim dengan 
pemerintah dibanding UKM industri kopi atau 
pakaian jadi.

Lebih banyaknya UKM milik perempuan yang berinteraksi dengan lembaga pemerintah mengakibatkan 
proporsi yang lebih besar dalam mengakses dukungan pemerintah. (Lihat Bagan 4.9.) Hanya 44% UKM 
milik laki-laki yang mengakses bantuan pemerintah, sementara semua UKM milik perempuan yang 
menjawab pertanyaan ini mengaku telah mengakses dukungan pemerintah.

BAGAN 4.9
LEBIH BANYAK UKM SEPATU MILIK PEREMPUAN TELAH MENGAKSES PROGRAM 
BANTUAN PEMERINTAH
(persentase responden)
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UKM pada industri alas kaki yang 
disurvei memiliki interaksi lebih minim 
dengan pemerintah dibanding UKM 
industri kopi atau pakaian jadi .
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Bantuan Ekspor
Pemilik UKM ditanya apakah mereka pernah meminta bantuan untuk memperluas ekspor mereka atau 
mulai mengekspor. Hanya 13% responden UKM milik laki-laki mengaku pernah melakukannya, sementara 
separuh dari UKM milik perempuan melakukannya. (Lihat Bagan 4.10.) Mengingat sedikitnya UKM alas kaki 
yang terlibat dalam ekspor, angka yang rendah tidaklah mengherankan.

BAGAN 4.10
LEBIH BESAR KEMUNGKINAN UKM SEPATU MILIK PEREMPUAN MEMINTA BANTUAN EKSPOR
(persentase responden)
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Foto oleh: Julia Sembering.
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Responden kemudian ditanya mengenai jenis bantuan ekspor yang ingin mereka terima, dan dapat 
memilih beberapa jawaban. Walaupun ada beberapa UKM alas kaki yang pernah meminta bantuan 
ekspor, semuanya menjawab mereka ingin bantuan untuk memahami bagaimana mengekspor, menjalin 
hubungan dengan pembeli, dan memperoleh informasi pasar. (Lihat Bagan 4.11.) Seorang informan laki-laki 
menyatakan UKM membutuhkan fasilitasi jangka panjang untuk mengakses pasar yang menguntungkan.58 
Tiga puluh persen UKM milik laki-laki dan 20% UKM milik perempuan menginginkan bantuan keuangan 
dalam mengekspor. Sejumlah UKM milik perempuan mengemukakan mereka ingin bantuan terkait isu 
tenaga kerja dan kapasitas produksi. Dalam kategori 
“lain”, bantuan yang paling diharapkan UKM milik 
laki-laki maupun perempuan terkait soal regulasi, 
infrastruktur, dan metode pengiriman.

BAGAN 4.11
UKM SEPATU INGIN BANTUAN MENGAKSES PASAR EKSPOR
(jenis bantuan ekspor yang diminta; persentase responden)
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Catatan: Responden dapat memilih lebih dari satu pilihan.
Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.

58 Wawancara dengan laki-laki pemilik perusahaan sepatu ukuran menengah, yang juga bertindak sebagai sub-kontraktor dan 
pedagang grosir oleh Mulyana, 23 April 2017.

30% UKM milik laki-laki dan 20% 
UKM milik perempuan menginginkan 
bantuan keuangan dalam mengekspor .
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UKM alas kaki milik perempuan juga jauh lebih besar kemungkinan berupaya memperoleh dukungan 
ekspor ketimbang laki-laki, umumnya ke keluarga dan pemerintah. (Lihat Bagan 4.12.)

BAGAN 4.12
LEBIH BESAR KEMUNGKINAN UKM SEPATU MILIK PEREMPUAN MEMINTA BANTUAN
(Sumber bantuan ekspor; persentase responden)
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1  Milik Laki-laki (n = 45, tingkat respons 98%); Milik Perempuan (n = 10, tingkat respons 100%)
2  Milik Laki-laki (n = 44, tingkat respons 96%); Milik Perempuan (n = 10, tingkat respons 100%)

Catatan: Responden dapat memilih lebih dari satu pilihan.
Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.

Foto oleh: Dati Fatimah.
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Keuangan
Sebagian besar responden pada industri alas kaki mengandalkan pengetahuan sendiri untuk informasi 
tentang pembiayaan. Sejumlah UKM, terlepas dari aspek gender pemiliknya, kesulitan mengakses sumber 

daya keuangan dari sumber eksternal. Tiga puluh 
persen responden dari UKM milik laki-laki dan 20% 
dari UKM milik perempuan kesulitan mengakses 
modal, terutama karena tingginya suku bunga dan 

tuntutan agunan dari penyedia layanan keuangan formal, seperti bank. Sebagian besar (44% UKM milik 
laki-laki dan 75% UKM milik wanita) menyatakan mereka menginginkan dukungan pemerintah untuk 
membantu mereka mengakses modal; namun, belum ada yang pernah menerima dukungan semacam 
itu. (Lihat Bagan 4.13.)

BAGAN 4.13
UKM SEPATU INGIN BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH TETAPI 
TIDAK MENDAPATKANNYA
(persentase responden)
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1  Milik Laki-laki (n = 43, tingkat respons 93%); Milik Perempuan (n = 10, tingkat respons 100%)
2  Milik Laki-laki (n = 36, tingkat respons 78%); Milik Perempuan (n = 8, tingkat respons 80%) 
3  Milik Laki-laki (n = 8, tingkat respons 17%); Milik Perempuan (n = 6, tingkat respons 60%)

Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.

75% UKM milik perempuan 
menginginkan bantuan pemerintah 
dalam mengakses modal .
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Sumber modal awal dan modal selanjutnya bagi UKM milik laki-laki umumnya adalah laki-laki, biasanya 
pemilik UKM itu sendiri, masing-masing 96% dan 78%. (Lihat Tabel 4.5.) Empat persen UKM milik laki-laki 
menerima modal awal dan modal selanjutnya dari laki-laki dan perempuan, kemungkinan dari orang tua 
atau pasangan suami istri. Tidak ada UKM milik laki-laki yang meminjam modal awal hanya dari perempuan, 
dan hanya 2% yang melakukannya untuk modal selanjutnya. Delapan puluh persen UKM milik perempuan 
meminjam modal awal dari perempuan, sementara 20% meminjam dari laki-laki dan perempuan. Untuk 
modal selanjutnya, 70% UKM milik perempuan meminjam dari perempuan, dan 20% meminjam dari laki-
laki dan perempuan.

TABEL 4.5
UKM ALAS KAKI MILIK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN MEMILIKI SUMBER MODAL BERBEDA
(persentase responden)

Kreditor untuk modal usaha awal

UKM milik laki-laki 
(n = 46, tingkat respon 100%)

UKM milik perempuan 
(n = 10, tingkat respon 100%)

Milik laki-laki dari 
kreditor laki-laki

96 Milik perempuan 
dari kreditor 
laki-laki

0

Milik laki-laki dari 
kreditor laki-laki dan 
perempuan

4 Milik perempuan 
dari kreditor laki-
laki dan perempuan

20

Milik laki-laki dari 
kreditor perempuan

0 Milik perempuan 
dari kreditor 
perempuan

80

Kreditor untuk modal usaha selanjutnya

UKM milik laki-laki 
(n = 45, tingkat respon 98%)

UKM milik perempuan 
(n = 10, tingkat respon 100%)

Milik laki-laki dari 
kreditor laki-laki

78 Milik perempuan 
dari kreditor 
laki-laki

0

Milik laki-laki dari 
kreditor laki-laki dan 
perempuan

4 Milik perempuan 
dari kreditor laki-
laki dan perempuan

20

Milik laki-laki dari 
kreditor perempuan

2 Milik perempuan 
dari kreditor 
perempuan

70

Tidak dibutuhkan 
modal usaha 
selanjutnya 

16 Tidak dibutuhkan 
modal usaha 
selanjutnya

10

Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.
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Tabel 4.6 menunjukkan berbagai sumber modal tempat UKM memperoleh pinjam. Kebanyakan UKM 
milik laki-laki (89%) bergantung pada diri sendiri atau keluarga sebagai sumber modal awal, namun lebih 
dari setengahnya mendapatkan modal selanjutnya dari bank (51%) atau aktor lain dalam rantai nilai (16%) 
seperti sub-kontraktor. Pola yang sama terlihat pada UKM milik perempuan, karena mereka mengandalkan 
tabungan pribadi dan keluarga untuk sumber modal awal dan mencari modal berikutnya dari sumber 
yang lebih beragam. Namun, 60% dari mereka terus mengandalkan modal awal yang sama—diri sendiri 
dan keluarga.

TABEL 4.6
UKM ALAS KAKI MEMPEROLEH MODAL DARI BERAGAM SUMBER
(persentase responden)

Sumber Modal

UKM milik laki-laki UKM milik perempuan

Modal awal 
(n = 44, tingkat 

respon 95%)

Modal selanjutnya 
(n = 43, tingkat 

respon 93%)

Modal awal 
(n = 10, tingkat 
respon 100%)

Modal selanjutnya 
(n = 10, tingkat 
respon 100%)

Bank 2 51 0 20

Keluarga 23 5 50 30

Modal Pribadi 66 26 50 30

Orang lain dalam 
rantai nilai

7 16 0 0

Teman 2 2 0 0

Kemitraan 0 0 0 10

Koperasi simpan 
pinjam

0 0 0 10

Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.

Data survei juga menunjukkan jumlah pinjaman UKM milik laki-laki lebih besar (mulai dari Rp10 juta 
hingga Rp1 milyar) dibanding UKM milik perempuan (mulai dari Rp5 juta hingga Rp300 juta). Perempuan 
cenderung menghindari pinjaman, disebabkan tingginya bunga yang harus dibayar, tingginya risiko 
mengambil pinjaman, dan tidak fleksibelnya pengaturan pembayaran yang ditetapkan lembaga 
peminjaman formal. Selain itu, ukuran UKM milik perempuan lebih kecil dari UKM milik laki-laki.
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Pelatihan
UKM alas kaki milik perempuan lebih menginginkan 
pelatihan yang didukung pemerintah. Tiga puluh 
delapan persen UKM milik perempuan menyatakan 
ingin pemerintah membantu meningkatkan 
bisnis mereka melalui pelatihan, dibanding hanya 
11% UKM milik laki-laki. (Lihat Bagan 4.14.) Namun 88% UKM milik laki-laki telah menerima pelatihan, 
sementara hanya 33% UKM milik perempuan pernah mengikuti pelatihan. Perlu diingat bahwa hanya 
sedikit UKM milik laki-laki yang menjawab pertanyaan ini, namun menarik untuk dicermati bahwa tidak 
adanya sinkronisasi antara jenis pelatihan UKM yang diharapkan dari pemerintah dengan apa yang telah 
mereka terima. Pelatihan adalah salah satu bentuk bantuan yang paling umum ditawarkan pemerintah, 
dan sebagian besar UKM telah menerimanya. Namun banyak UKM alas kaki yang menyatakan mereka 
menginginkan bantuan pemerintah untuk memfasilitasi hubungan dengan pasar guna mendukung bisnis 
mereka. Mereka juga melaporkan ingin bantuan terkait pembiayaan. Ini bukan untuk menyimpulkan bahwa 
pelatihan tersebut tidak berguna; bisa jadi mereka sudah menerima pelatihan dan sekarang menginginkan 
bantuan di bidang lain, seperti pembiayaan dan fasilitasi perdagangan.

BAGAN 4.14
LEBIH BESAR KEMUNGKINAN UKM MILIK PEREMPUAN INGIN BANTUAN PELATIHAN 
DARI PEMERINTAH
(persentase responden)
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1  Milik Laki-laki (n = 36, tingkat respons 78%); Milik Perempuan (n = 8, tingkat respons 80% )
2  Milik Laki-laki (n = 8, tingkat respons 17%); Milik Perempuan (n = 6, tingkat respons 60%)

Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.

Banyak UKM alas kaki yang 
menyatakan mereka menginginkan 
bantuan pemerintah untuk 
memfasilitasi hubungan dengan pasar .
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Jaringan Bisnis
Lebih kecil kemungkinan UKM industri alas kaki bergabung dengan asosiasi bisnis atau industri dibanding 
UKM di industri kopi, dan UKM milik laki-laki pada industri alas kaki kurang mengetahui tentang asosiasi 
dibanding mereka yang di industri kopi. Lebih banyak UKM alas kaki milik perempuan yang mengetahui 
tentang asosiasi dibandingkan milik laki-laki. Di antara responden perempuan, 67% mengaku mengetahui 
tentang asosiasi, sementara laki-laki hanya 43%. (Lihat Bagan 4.15.)

BAGAN 4.15
SEDIKIT UKM SEPATU MILIK LAKI-LAKI YANG TAHU TENTANG ASOSIASI; LEBIH SEDIKIT LAGI 
YANG BERGABUNG
(persentase responden)
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1  Milik Laki-laki (n = 42, tingkat respons 91%); Milik Perempuan (n = 9, tingkat respons 90%)
2  Milik Laki-laki (n = 21, tingkat respons 46%); Milik Perempuan (n = 6, tingkat respons 60%)

Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.

Seperti dalam industri kopi dan pakaian jadi, pengetahuan tentang keberadaan asosiasi ini tidak selalu 
berarti keanggotaan. Tingkat keanggotaan asosiasi untuk UKM milik laki-laki terbilang rendah, hanya 
26%. Perempuan lebih mungkin, dibandingkan laki-laki, untuk menjadi anggota asosiasi yaitu 40%, tetapi 
angka ini masih lebih rendah daripada angka mereka yang mengetahui keberadaan asosiasi. Sejumlah 
kecil responden menyatakan hanya sedikit atau 
tak ada manfaatnya menjadi anggota asosiasi, 
menyematkan pandangan miring ini pada isu-
isu tata kelola dalam asosiasi, asosiasi yang tak 
aktif, atau asosiasi yang menyasar jenis produsen tertentu. Sebagai contoh, salah seorang responden 
menyatakan bahwa informasi manfaat keanggotaan asosiasi sering kali tidak terdistribusikan secara 
merata di antara anggota.

Kalaupun UKM alas kaki bergabung dengan asosiasi, kecenderungannya lebih pada keanggotaan asosiasi 
lokal ketimbang asosiasi nasional. Asosiasi lokal termasuk Asosiasi Sepatu Sandal Cipadung, Tamansari 
(ASSCT), Paguyuban Pengrajin Sepatu Bogor Raya (PPSBR), Asosiasi Pengrajin Sepatu Ciomas di Bogor 
(APSC), dan Asosiasi Pengrajin Alas Kaki Indonesia (APAI).

Perempuan lebih mungkin, 
dibandingkan laki-laki, untuk menjadi 
anggota asosiasi .
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Di antara 4 UKM milik perempuan yang menjadi anggota sebuah asosiasi, 3 orang menyatakan pendapat 
tentang manfaat keanggotaan, termasuk informasi tentang pasar dan masukan tentang produksi serta 
pelatihan. Itu juga merupakan manfaat yang paling umum diungkapkan oleh dua belas UKM milik laki-laki 
yang menyampaikan perspektif mereka.

Perbedaan Utama dalam Akses ke Sumber Daya

 • Lebih banyak UKM milik perempuan dibandingkan laki-laki yang berkonsultasi dengan berbagai 
sumber di luar dari jaringan pribadi mereka untuk informasi produksi dan pasar.

 • Semua UKM milik perempuan telah menerima bantuan pemerintah, dibanding UKM milik laki-laki 
yang kurang dari setengah.

 • Terdapat proporsi yang lebih besar untuk UKM alas kaki milik perempuan yang telah berinteraksi 
dengan institusi pemerintah and mengakses bantuan pemerintah.

 • Setengah dari UKM milik perempuan pernah meminta bantuan ekspor, dibandingkan UKM milik laki-
laki yang hanya 13%. 

 • UKM alas kaki milik perempuan dibanding laki-laki lebih mungkin mencari bantuan ekspor, umumnya 
ke keluarga dan pemerintah.

 • UKM milik laki-laki cenderung mengakses modal selanjutnya dari sumber eksternal, terutama bank, 
ketimbang modal pribadi atau keluarga (seperti yang mereka lakukan untuk modal awal), sementara 
UKM milik perempuan lebih mengandalkan modal pribadi dan keluarga untuk modal awal dan 
modal selanjutnya.

 • Meskipun lebih banyak UKM milik perempuan dibandingkan UKM milik laki-laki yang menginginkan 
pelatihan yang didukung pemerintah, lebih banyak UKM milik laki-laki dibandingkan milik perempuan 
yang pernah menerima pelatihan tersebut.

 • Lebih banyak UKM milik perempuan dari UKM milik laki-laki yang mengetahui dan menjadi anggota 
jaringan atau asosiasi bisnis. 

Apakah Tantangan yang Dihadapi UKM Alas Kaki Berbeda menurut Gender?
Sejumlah responden menilai industri alas kaki Indonesia menurun selama kurun waktu 1980-an dan 
2000-an. Mereka mengaitkan penurunan ini akibat membanjirnya impor murah dari Cina di pasaran yang 
membuat alas kaki buatan lokal tidak bisa bersaing. 
UKM yang disurvei di ketiga industri mengaku 
menghadapi tantangan dalam membangun usaha 
dengan potensi ekspor. Hambatan terdapat di 
semua tahapan operasi bisnis, termasuk ekspor.

Tantangan Bisnis Umum
Tantangan utama bagi usaha alas kaki adalah menemukan tenaga kerja terampil dan mengakses bahan 
baku (kedua masalah ini masuk dalam aspek produksi). (Lihat Bagan 4.16.) Perbedaan antara perempuan 

dan laki-laki yang menganggap produksi sebagai 
tantangan bisnis utama bisa dijelaskan oleh fakta 
bahwa lebih dari separuh UKM milik perempuan 
yang disurvei melayani ceruk pasar kelas atas, 
dan menjual langsung ke pelanggan. UKM ini 

memproduksi alas kaki kulit yang membutuhkan pekerja yang sangat terampil untuk menghasilkan 
produk bermutu tinggi.

UKM yang disurvei di ketiga industri 
mengaku menghadapi tantangan 
dalam membangun usaha dengan 
potensi ekspor .

Lebih dari separuh UKM milik 
perempuan yang disurvei melayani 
ceruk pasar kelas atas dan menjual 
langsung ke pelanggan .
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BAGAN 4.16
UKM SEPATU MENGHADAPI BERBAGAI TANTANGAN BISNIS
(jenis tantangan; persentase responden)
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Catatan: Jumlah persentase mungkin tidak sama dengan 100 karena pembulatan.
Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.

Produksi
Di ketiga industri, sekitar 17% responden menyebutkan akses ke bahan baku sebagai salah satu tantangan 
yang mereka hadapi. Di industri alas kaki, 15% pemilik laki-laki dan 30% pemilik perempuan menyorotinya 
sebagai tantangan. Beberapa bahan mentah, seperti kulit, tergolong mahal, sementara bahan lain seperti 
kain, kancing, sol, sol dalam, dan benang kerapkali langka. Bahan baku yang diimpor biasanya sulit 
diperoleh, terutama jika barang-barang tersebut tertahan di bea cukai. 

Seorang laki-laki pemilik bisnis alas kaki di Bandung mengeluhkan terbatasnya persediaan bahan baku, 
yang ia beli dari Jakarta dan Tangerang, sebagai tantangan utama bisnisnya, yang membutuhkan kulit 
dan kain sintetis impor dari Cina. Ia menceritakan bahwa ia terpaksa memberhentikan produksi selama 
dua minggu pada tahun 2016 “karena bahan baku yang diimpornya tertahan [di pelabuhan], tanpa 
alasan jelas.”59 

Seorang informan yang memasok industri alas kaki 
di Cikupa, Kota Tangerang, menjelaskan minimnya 
akses tepat waktu ke bahan baku bermutu baik 
mengurangi mutu barang yang diproduksinya. Ada 
juga kompetisi antar UKM untuk memperoleh bahan baku, terutama menjelang musim ramai seperti Idul 
Fitri. Sebagai pemasok bahan baku, ia menilai dirinya berada dalam posisi menguntungkan.60

59 Wawancara dengan laki-laki pemilik usaha alas kaki ukuran menengah oleh Mulyana, 23 April 2017.
60 Wawancara dengan laki-laki pemilik UKM alas kaki oleh Antonius Nur Hadi Kusno, 20 April 2017.

Minimnya akses tepat waktu ke bahan 
baku bermutu baik mengurangi mutu 
barang yang diproduksinya .
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Ketiga industri bergantung pada tenaga kerja terampil untuk menghasilkan produk mereka. Di ketiga industri, 
lebih dari 13% responden menyatakan bahwa menemukan tenaga terampil merupakan sebuah tantangan. 
Persentase ini lebih tinggi pada usaha milik perempuan, termasuk di industri alas kaki, yaitu sebesar 21%.

Industri alas kaki bergantung pada pekerja yang terampil, tetapi jumlah pekerja terampil menurun karena 
kian sedikit anak muda yang tertarik bekerja di industri ini. Sebagian pekerja yang memiliki pengalaman dan 
keterampilan dalam pembuatan alas kaki telah membuka usaha sendiri, yang kian memperketat persaingan 
akibat impor murah dari Cina. Seorang laki-laki pengusaha alas kaki yang memproduksi sepatu kulit menyatakan 
meski ada pasokan tenaga kerja relatif besar, sulit menemukan pekerja dengan keterampilan membuat sepatu 
dari kulit asli, yang lebih sulit dikerjakan dibandingkan yang berbahan kulit imitasi.61 Pekerja yang kurang 
terampil perlu dilatih untuk memproduksi sepatu yang kualitasnya dapat diterima pemilik UKM dan pembeli.

Seorang perempuan pekerja alas kaki menyatakan 
bahwa merekrut pekerja merupakan sebuah 
tantangan. Ia menilai sulit mencari pekerja laki-
laki di kawasan Cibaduyut, Bandung. Lebih 
banyak laki-laki dibandingkan perempuan yang 
dibutuhkan dalam industri alas kaki kulit karena 

beberapa tugas, seperti membuat sol dan kendali mutu, biasanya dilakukan laki-laki. Ia menambahkan 
“kian banyak pekerja terampil di industri ini beralih profesi atau pindah ke tempat lain seperti Jakarta atau 
Bogor untuk mencari upah lebih tinggi. Dahulu, anak-anak mulai terlibat dalam proses produksi sejak dini, 
sehingga memperoleh keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi pengrajin. Regenerasi ini tidak lagi 
berrlangsung, karena regulasi pemerintah kini melarang anak-anak bekerja.” Ia juga menjelaskan “setamat 
SMA, mereka umumnya tidak tertarik menjadi pembuat alas kaki; mereka mencari pekerjaan dengan 
upah lebih tinggi.”62 Perputaran karyawan merupakan hal umum dalam industri alas kaki, yang selanjutnya 
berpengaruh terhadap produktivitas dan keuntungan bisnis.

Pekerja perempuan lebih disukai untuk membuat sandal dan sepatu dari bahan lembut seperti kain, karena 
pekerjaan ini memerlukan pemotongan pola, perekatan, dan penjahitan, dan tidak melibatkan peregangan 
dan pemasangan kulit ke dalam cetakan, yang banyak menuntut kekuatan fisik (yang dianggap lebih banyak 
dimiliki oleh laki-laki).

Pemasaran
Pemasaran disebut sebagai tantangan utama oleh 30% responden laki-laki di industri alas kaki, dibanding 
10% responden perempuan. Sebagaimana disebutkan di atas, UKM alas kaki Indonesia menghadapi 
persaingan serius dari impor alas kaki murah dari Cina, sehingga meskipun alas kaki buatan lokal mungkin 
memiliki kualitas lebih baik, pelanggan lebih memilih membeli barang impor yang lebih murah. Kesulitan 
menjual alas kaki juga dapat dikaitkan dengan kurangnya informasi tentang calon pembeli dan kebutuhan 
mereka, terutama di pasar ekspor. Untuk mengatasi tantangan pemasaran ini, UKM memperluas pasar 
mereka dengan menjangkau berbagai segmen dan tidak membatasi diri pada pembeli tertentu. Dengan 
demikian, lazim bagi UKM menjual ke pedagang grosir, pengecer kecil lain, toko serba ada, dan distributor, 
serta toko milik mereka sendiri. UKM lainnya menjual alas kaki impor buatan Cina maupun sepatu buatan 
lokal. Beberapa mulai menjual secara online. UKM milik perempuan, khususnya, menyasar ceruk pasar 
kelas atas.

61 Wawancara dengan laki-laki pemilik UKM alas kaki oleh Mulyana, 23 April 2017.
62 Wawancara dengan pekerja muda perempuan di sebuah UKM oleh Anindita Dyah Puspita Rani, 13 April 2017.

Industri alas kaki bergantung pada 
pekerja yang terampil, tetapi jumlah 
pekerja terampil menurun karena 
kian sedikit anak muda yang tertarik 
bekerja di industri ini .
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UKM Bicara Tentang ... Memanfaatkan E-Commerce
Seorang perempuan muda pemilik UKM alas kaki memutuskan mengikuti tren perdagangan 
elektronik (e-commerce) yang kian populer di Indonesia. “Ada yang bilang ekonomi lesu, karena mal 
sekarang sepi. Menurut saya, itu karena orang beralih membeli secara online. Itu sebabnya mengapa 
lalu lintas internet ramai,” kata dia. Target pasarnya adalah orang Indonesia kelas menengah ke atas, 
terutama perempuan sadar mode yang mengutamakan kenyamanan. Kelompok ini tak begitu sensitif 
soal harga, tapi sangat peduli akan layanan dan mutu. Sehingga bisnisnya harus sangat tanggap 
terhadap pelanggan melalui situs web dan platform media sosial, seperti Instagram dan Facebook.

Ketika memulai, tantangan utama yang dihadapi bisnisnya adalah meyakinkan klien bahwa 
produknya bisa diandalkan, karena banyak orang di Indonesia memiliki pengalaman negatif dengan 
belanja online. Keluhan yang umum diajukan adalah bahwa produk yang diterima berbeda atau 
bermutu lebih rendah dari apa yang dijanjikan penjual. Pemenuhan spesifikasi dan mutu produk 
yang dijanjikan, serta daya tanggap terhadap pelanggan, sangat penting untuk membangun 
kepercayaan pelanggan.

Bisnisnya menawarkan pengiriman gratis kembali serta penggantian penuh jika pembeli tidak puas. 
Dengan melakukan ini, ia percaya pelanggan yang puas akan mempromosikan produknya kepada 
orang lain. Pengalamannya telah menunjukkan satu pembeli yang puas akan membawa minimal 
tiga pembeli lain.

“Saya dibantu banyak orang yang memakai produk kami dan menawarkan testimoni melalui platform 
media sosial kami, tanpa mengeluarkan uang sepeserpun.”

—Perempuan pemilik UKM alas kaki di Bandung

Seorang informan laki-laki pemilik bisnis alas kaki besar mengatakan bahwa “hambatan utama mengekspor 
bagi UKM [berkaitan dengan] kesulitan memperoleh informasi tentang pasar luar negeri dan fakta pasar 
industri ini sudah jenuh dengan barang dari Cina. Mendapatkan bahan baku impor juga merupakan 
tantangan. Bantuan ekspor pemerintah umumnya berupa pelatihan dalam ruangan tentang ekspor, tetapi 
pendekatannya tidak efektif, karena yang dibutuhkan UKM adalah adanya pihak yang memfasilitasi akses 
mereka ke pasar baru.”63

Keuangan
Mengakses modal adalah masalah umum bagi 
UKM, dan hasil survei menunjukkan lebih dari 30% 
responden di industri alas kaki melihatnya sebagai 
tantangan utama dalam mengembangkan bisnis. 
UKM membutuhkan modal untuk membeli bahan baku dan bahan pengepakan, membayar pekerja, dan 
menutupi biaya pengiriman. Kebutuhan akan modal tambahan muncul ketika UKM menerima pesanan 
besar atau beberapa pesanan sekaligus, sehingga membutuhkan lebih banyak dana untuk membayar 
biaya-biaya tersebut di atas. Banyak UKM terlilit masalah likuiditas, karena pekerja dibayar mingguan dan 
selalu dalam bentuk tunai, namun pembayaran produk yang dijual dilakukan dengan cek, yang periode 
kliringnya bisa tiga bulan dari tanggal penerbitan. Margin keuntungan produsen umumnya rendah. Dalam 
banyak kasus, penjualan dilakukan atas dasar konsinyasi, yang kian memperburuk masalah likuiditas UKM. 
Bisnis ini membutuhkan modal kerja yang cukup untuk menutupi biaya menyelesaikan pesanan besar sambil 
mempertahankan persediaan rutin dan kemampuan membayar pekerja secara tunai dan tepat waktu.

63 Wawancara dengan laki-laki pemilik UKM alas kaki oleh Antonius Nur Hadi Kusno, 20 April 2017.

Lebih dari 30% responden di industri 
alas kaki melihatnya sebagai tantangan 
utama dalam mengembangkan bisnis .
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Hambatan akses modal sangat dirasakan UKM yang terlibat sub-kontrak, di mana harga ditentukan 
pemberi sub-kontrak dan pendapatan hanya berasal dari pembayaran produk jadi, padahal pekerja harus 
dibayar tunai setiap minggu.

Meski mengidentifikasi akses ke modal sebagai tantangan utama, sebagian besar responden mengatakan 
mereka tidak mengandalkan pinjaman atau pembiayaan eksternal. (Lihat Bagan 4.17.) Sebagian besar 
UKM lebih suka mengandalkan tabungan sendiri untuk modal, dan jika tidak mencukupi, mereka memilih 
meminjam dari keluarga, mitra bisnis, atau teman, ketimbang bank. Sebagai contoh, seorang laki-laki 
pemilik bisnis alas kaki menjelaskan ia mewarisi usaha itu dari orang tuanya, dan ia baru membuka toko 
alas kaki grosir, setelah punya tabungan cukup.64

BAGAN 4.17
SEBAGIAN BESAR UKM SEPATU TIDAK BERGANTUNG PADA PEMBIAYAAN EKSTERNAL
(persentase responden)
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Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.

Ada beberapa alasan mengapa UKM memilih tidak meminjam dari bank:

 • UKM menilai tingkat bunga bank tinggi. Ini benar adanya untuk bank domestik, yang suku bunganya 
berkisar antara 12 dan 15%. Suku bunga di atas 10% dinilai tinggi oleh kebanyakan UKM.

 • Bank menuntut jaminan yang setara minimal 30% dari jumlah pinjaman.

 • Pengajuan pinjaman sangat memakan waktu, menuntut UKM mengumpulkan berbagai dokumen 
usaha dan menunggu pemrosesan dan persetujuan aplikasi, sementara mereka membutuhkan dana 
tersebut sesegera mungkin.

 • Dalam beberapa kasus, jumlah minimum yang tersedia untuk pinjaman lebih tinggi dari kebutuhan 
UKM. Banyak bank mempersyaratkan peminjam mengambil pinjaman minimal Rp100 juta.

 • Jadwal pembayaran tidak selaras dengan siklus produksi dan pendapatan bisnis mereka. Banyak 
bank menuntut pembayaran bulanan dalam jumlah tetap dalam jangka satu tahun. Kekakuan 
bank terkait pembayaran sering membuat UKM terikat, karena mereka harus memenuhi kewajiban 
keuangan terhadap pemasok dan pekerja sambil membayar kembali pinjaman. Sejumlah UKM 
mengaku menghindari pinjaman bank akibat pengalaman semacam itu.

64 Wawancara dengan laki-laki pemilik UKM alas kaki oleh Mulyana, 23 April 2017.
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Pemerintah telah memperkenalkan program untuk meningkatkan akses UKM ke modal. Salah satu 
program tersebut adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), dimana suku bunga pinjaman untuk UKM diturunkan 
dari 22% menjadi 12%.65 Sejumlah UKM yang disurvei meminjam melalui program KUR, tetapi meski tingkat 
bunga resmi lebih rendah, sebagian mengaku masih harus membayar biaya tidak resmi.

Seorang informan perempuan mengungkapkan ia pernah berniat meminjam dari sebuah bank, tetapi 
setelah berdiskusi dengan suaminya, ia memutuskan mengurungkan niat karena bunganya terlalu tinggi 
dan bank menuntut jaminan yang besar. Ia menyatakan butuh modal, tetapi dengan bunga lebih rendah. 
Informan perempuan lain mengeluhkan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh pinjaman 
bank, padahal dia butuh dana sesegera mungkin.66

Perlu dicatat bahwa banyak UKM milik perempuan tidak menjawab pertanyaan terkait keuangan semacam 
ini, dengan 40% menolak menjawab, sementara kurang dari 9% responden laki-laki yang menolak 
menjawab. Alasan mengenai perbedaan ini tidak jelas.

Dalam kasus dimana pinjaman diperoleh, pemilik bisnis umumnya adalah investor utama dalam usaha 
tersebut atau peminjam/pemohon kredit utama, baik untuk modal awal maupun modal selanjutnya. 
Sebagaimana disebutkan sebelumnya, penelitian ini menemukan bahwa, umumnya, pemilik membuat 
keputusan bisnis atas UKM miliknya. Sehingga kemungkinan besar pemilik UKM adalah investor dan 
pemohon kredit utama.

Tantangan Ekspor 
UKM yang sudah mengekspor mencatat tantangan 
khusus terkait kegiatan ini. Pada industri alas kaki, 
tantangan utamanya adalah kurangnya akses ke 
informasi tentang pasar, seperti di mana pasar 
potensial berada serta jenis dan model alas kaki yang mereka inginkan. (Lihat Bagan 4.18.) Tantangan ini 
khususnya dikemukakan oleh UKM milik perempuan, karena mereka memasarkan sendiri produk alas 
kakinya dan sebagian besar dari mereka melayani ceruk pasar kelas atas di mana mode sering kali berubah.

Tantangan paling umum kedua terkait dengan produksi, khususnya akses ke bahan baku dan ketersediaan 
pekerja terampil yang dapat menghasilkan alas kaki bermutu. Hambatan ini mempengaruhi kapasitas UKM 
memproduksi dan memenuhi pesanan pengumpul, pedagang grosir, atau pembeli langsung. Sebagian 
bahan baku diimpor, dan sebagaimana diungkapkan seorang laki-laki pemilik UKM alas kaki di Bandung: 
“Harga kulit, sol, dan sol dalam terus meningkat, mengurangi keuntungan setiap pasang produk alas kaki. 
Belum lagi, proses mengeluarkan bahan baku impor ini dari bea cukai kerapkali lambat, sehingga kami 
tidak bisa berproduksi tepat waktu dan klien kami pun jadi kecewa.”

Foto oleh: Julia Sembering.

65 Program KUR dilaksanakan oleh tiga bank milik pemerintah: Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Nasional Indonesia.
66 Wawancara dengan dua orang karyawan perempuan UKM alas kaki, 13 April 2017.

Kurangnya akses ke informasi tentang 
pasar khususnya dikemukakan oleh 
UKM milik perempuan .
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BAGAN 4.18
UKM SEPATU MENGHADAPI TANTANGAN UNTUK MENGEKSPOR
(jenis tantangan; persentase responden)
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Catatan: Responden dapat memilih lebih dari satu pilihan.
Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.

Seorang perempuan pemilik UKM mengeluhkan sulitnya memperoleh pekerja terampil, karena banyak 
pekerja yang memilih bekerja di pabrik alas kaki besar yang dimiliki oleh perusahaan asing, di mana 
penghasilan lebih tetap dibandingkan dengan bekerja pada UKM, di mana sebagian besar pekerjaan 
adalah musiman dan tergantung pesanan.

Tantangan paling umum ketiga adalah keuangan. Seperti disebutkan di atas, suku bunga dan persyaratan 
agunan yang tinggi membuat UKM enggan meminjam dari bank, meski mereka butuh modal usaha 
yang memadai untuk berproduksi. Tantangan ini sangat dirasakan UKM milik laki-laki yang melakukan 
pekerjaan sub-kontrak, karena mereka harus membayar pekerja setiap minggu sementara pembayaran 
atas pesanan yang telah selesai baru bisa diterima sebulan setelahnya, bahkan lebih.

Tantangan “lain” terkait dengan berbelitnya regulasi. Seorang responden laki-laki menjelaskan produsen 
enggan mengekspor karena “terlalu rumit bagi mereka mengurus administrasi dan izin yang diperlukan.”67

Para informan juga diminta mengidentifikasi jenis dukungan yang mereka perlukan untuk memperluas 
atau meningkatkan kapasitas ekspor mereka. Hasilnya menunjukkan bidang intervensi yang diminta 
berkaitan erat dengan tantangan yang telah diidentifikasi. (Lihat Bagan 4.11.)

Regulasi yang Menghambat Pengembangan Usaha
UKM di industri alas kaki ditanya apakah regulasi menjadi hambatan dalam menjalankan usaha. Empat 
puluh dua persen dari 31 laki-laki menjawab pertanyaan itu dan 57% dari 7 perempuan menyatakan 
sejumlah regulasi menjadi penghalang.

67 Wawancara dengan laki-laki pemilik UKM alas kaki oleh Rizky Ersa Heryana and Anindita Dyah Puspita Rani, 12 April 2017.
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Setengah dari jumlah responden UKM milik laki-laki menyebutkan kebijakan pemerintah yang membuka 
pasar Indonesia untuk impor alas kaki murah merupakan hambatan bagi pengembangan UKM di industri 
alas kaki. (Lihat Bagan 4.19.) Kendala lain yang disebutkan adalah menjamurnya produk palsu atau 
tiruan, peraturan pembiayaan, akses ke bahan baku impor, dan perizinan. Dua responden dari UKM milik 
perempuan hanya menyebutkan peraturan perizinan sebagai penghambat pengembangan bisnis. Salah 
seorang perempuan pemilik UKM menyatakan bahwa datang ke kantor pemerintah untuk mengurus 
persyaratan izin ekspor sangat memakan waktu.

BAGAN 4.19
REGULASI TERKAIT PASAR BEBAS DAN PERIZINAN DIIDENTIFIKASI SEBAGAI HAMBATAN
(hambatan untuk mengekspor; persentase responden)
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Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.

Perbedaan Utama dalam Tantangan yang Dihadapi UKM 

 • UKM alas kaki milik laki-laki dan perempuan menghadapi tantangan bisnis umum yang sama, tapi 
berbeda dalam hal tantangan yang mereka anggap paling serius.

 • Lebih banyak UKM alas kaki milik perempuan yang menyebutkan tantangan produksi, terutama akses 
ke bahan baku.

 • Sebagian besar UKM milik laki-laki menganggap pemasaran sebagai tantangan utama, khususnya 
kompetisi dengan alas kaki murah yang diimpor dari Cina.

 • Lebih banyak responden dari UKM milik perempuan yang menyatakan bahwa menemukan pekerja 
terampil merupakan tantangan.

 • Lebih banyak UKM milik perempuan yang mengekspor, yang menargetkan ceruk pasar kelas atas 
melalui pemasaran online.
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Apakah UKM Alas Kaki Percaya Diri Tentang Masa Depan Bisnis Mereka?
Delapan puluh persen perempuan pemilik UKM pada industri alas kaki yang disurvei memiliki pandangan 
positif yang kuat. Namun, laki-laki pemilik UKM pada industri alas kaki memiliki perspektif berbeda: 
hanya 44% yang memiliki pandangan positif, dan sepertiga memiliki pandangan negatif terhadap bisnis 
mereka. (Lihat Bagan 4.20.) Penting untuk dicatat bahwa banyak UKM alas kaki milik laki-laki telah menjadi 
sub-kontraktor untuk perusahaan alas kaki besar karena persaingan ketat dari impor alas kaki murah, 
sementara UKM milik perempuan memanfaatkan peluang yang terbuka dari pemasaran digital, sehingga 
mengurangi tantangan yang disebabkan oleh masuknya impor murah ke pasar Indonesia.

BAGAN 4.20
PEREMPUAN PEMILIK UKM SEPATU LEBIH POSITIF TENTANG POTENSI PERTUMBUHAN
(persentase responden)
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Foto oleh: Julia Sembering.
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UKM MILIK PEREMPUAN UKM MILIK LAKI-LAKI

Lebih banyak UKM milik perempuan yang memperoleh informasi pasar dari 
sumber-sumber formal

34% 23%

Lebih banyak UKM milik perempuan yang mengandalkan modal pribadi 
untuk pembiayaan selanjutnya

31% 14%

Lebih banyak UKM milik perempuan yang menginginkan bantuan 
ekspor menyangkut input tenaga kerja dan kapasitas produksi

29% 14%

63% 74%

Lebih sedikit UKM milik perempuan yang mengandalkan jaringan pribadi 
untuk informasi produksi

Lebih banyak UKM milik perempuan yang kesulitan memperoleh 
tenaga kerja terampil dan mengakses bahan baku

49% 29%

Lebih banyak UKM milik perempuan yang mengutarakan hambatan yang 
menyangkut regulasi perpajakan

50% 32%

INDUSTRI PAKAIAN JADI
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BAB 5:  

 HASIL INDUSTRI 
PAKAIAN JADI
Seperti Apakah Industri Pakaian Jadi Indonesia?
Produk pakaian jadi merupakan komoditas ekspor penting bagi Indonesia, dengan nilai ekspor sebesar 
AS$7,9 miliar pada 2017, naik dari AS$5,6 miliar satu dekade sebelumnya.68 Sebagian besar produk tersebut 
berasal dari perusahaan dengan investasi asing yang memasok pakaian olahraga dan pakaian santai untuk 
merek besar seperti Nike dan Adidas. Tren yang muncul pada ekspor pakaian jadi Indonesia yaitu produk 
pakaian Muslim (kebanyakan pakaian perempuan, seperti blus, rok, mukena, jilbab, dan sarung, yang 
terakhir ini juga bisa dipakai laki-laki) yang menarik minat pasar besar di negara Muslim lainnya seperti 
Malaysia, Nigeria, dan Arab Saudi.69 Namun, Indonesia masih tertinggal dibandingkan eksportir pakaian 
Muslim lainnya seperti India, Turki, dan Bangladesh.70

Indonesia telah mengklaim batik sebagai milik Indonesia, dan batik yang dilukis tangan diakui sebagai 
warisan budaya Indonesia oleh United Nations 
Educational, Scientific, and Cultural Organization 
(UNESCO) pada tahun 2009.71 Indonesia aktif 

mempromosikan ekspor produk batik, termasuk pakaian jadi. Pada 2015, ekspor batik Indonesia mencapai 
AS$156 juta, meningkat 10% dari tahun sebelumnya.72

Produk batik asli Indonesia bisa berupa lukis tangan atau cap manual. Semakin rumit desainnya, semakin 
lama waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan selembar kain batik. Walaupun desain kain batik cetak 
menggunakan komputer sekarang sudah tersedia, teknik tradisional yang menggambar desain ke kain 
masih banyak dilakukan UKM di Indonesia. Indonesia juga memproduksi produk batik yang dibuat secara 
massal dan menggunakan mesin. Produk batik Indonesia menghadapi persaingan ketat dari batik berharga 
murah, yang diproduksi secara massal dan menggunakan mesin dari Cina dan Vietnam.

Apakah Profil Bisnis dan Pemilik Berbeda Menurut Gender dalam Industri 
Pakaian Jadi?
Salah satu tujuan survei adalah memastikan apakah 
terdapat perbedaan substansial antara karakteristik 
UKM yang dimiliki perempuan dan yang dimiliki laki-
laki. Pangsa UKM milik perempuan dalam survei ini 
tertinggi di industri pakaian jadi (23%) dibandingkan 
UKM kopi (15%) dan UKM alas kaki (18%).

Pakaian yang diproduksi UKM yang disurvei mencakup berbagai jenis dan desain, termasuk batik, non-
batik, seragam (untuk olahraga, sekolah, kantor pemerintah, dan militer), pakaian Muslim (seperti mukena), 

68 United Nations Comtrade database.
69 Thomson Reuters, State of the Global Islamic Economy.
70 Ibid.
71 Steelyana, Batik, A Beautiful Cultural Heritage.
72 Kementerian Perindustrian, “Batik Indonesia.”

Indonesia aktif mempromosikan ekspor 
produk batik, termasuk pakaian jadi .

PAKAIAN JADI KOPI ALAS KAKI

23% 15% 18%
PANGSA UKM MILIK PEREMPUAN
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pakaian adat (sarung untuk laki-laki, kebaya perempuan), dan jenis pakaian santai dan pakaian formal. 
Rentang mutu dan harga produk pakaian jadi juga sangat beragam. Secara umum, ekspor pakaian Muslim 
Indonesia sebagian besar terdiri dari pakaian perempuan, tetapi sarung untuk laki-laki perlahan-lahan 
mendapat lebih banyak peminat dari pembeli Timur Tengah dan negara-negara Muslim Afrika.73

Ukuran
Ada dua metode utama yang digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan: tenaga kerja dan penjualan 
tahunan. (Lihat Tabel 5.1.)

TABEL 5.1
MENENTUKAN UKURAN UKM PAKAIAN JADI

Jumlah tenaga kerja Penjualan tahunan

Mikro 1–4 orang  Rp 300 juta

Kecil 5–19 orang Rp 300 juta–2,5 milyar

Menengah 20–99 orang Rp 2,5–50 milyar

Besar  100 orang  Rp 50 milyar

Sumber: Undang-Undang Pemerintah Indonesia No. 20/2008; BPS.

Foto oleh: Rony Soerakoesoemah.

73 Global Business Guide, “Indonesia Aiming.”
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Mayoritas UKM di industri pakaian jadi berukuran kecil baik menurut standar tenaga kerja dan penjualan; 
akan tetapi, distribusinya sedikit berubah tergantung standar yang digunakan. (Lihat Bagan 5.1.) Secara 
keseluruhan, perusahaan menjadi berukuran lebih kecil bila menggunakan standar penjualan: Sebagian 
besar UKM yang digolongkan sebagai usaha kecil menjadi mikro jika menggunakan standar tenaga kerja, 
dan bagian yang lebih kecil lainnya menjadi menengah, ketika menggunakan standar penjualan. Lebih 
banyak UKM milik perempuan menjadi mikro ketika menggunakan standar penjualan. Tidak seperti industri 
kopi, tidak ada UKM pakaian jadi yang disurvei yang tergolong perusahaan besar jika menggunakan standar 
penjualan. Secara keseluruhan, standar penjualan lebih mencerminkan ukuran UKM yang sebenarnya 
dalam hal pengoperasian. Definisi ketenagakerjaan bisa menyesatkan, karena tenaga kerja di industri 
pakaian jadi dapat bervariasi tergantung pada siklus pesanan.

BAGAN 5.1
SEBAGIAN BESAR UKM PAKAIAN JADI BERUKURAN KECIL 
(ukuran usaha menurut tenaga kerja dan penjualan tahunan; persentase responden)
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1  Milik Laki-laki (n = 156, tingkat respons 99%); Milik Perempuan (n = 47, tingkat respons 100%)
2  Milik Laki-laki (n = 145, tingkat respons 92%); Milik Perempuan (n = 41, tingkat respons 87%)

Catatan: Jumlah persentase mungkin tidak sama dengan 100 karena pembulatan.
Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.
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Produk Batik
Dari 204 UKM pakaian jadi yang disurvei, sekitar setengahnya menghasilkan produk batik. Hal ini tidak 
mengherankan, karena 4 dari 7 kota yang disurvei untuk industri pakaian jadi merupakan kota penghasil 
batik utama di Jawa Tengah, meski tidak semua UKM yang memproduksi batik yang disurvei berasal dari 
daerah ini. Karena pembuatan batik merupakan tradisi turun temurun di wilayah ini, beberapa pemilik 
UKM batik mewarisi bisnis mereka baik dari orang tua atau kakek-nenek mereka. Persentase usaha milik 
perempuan yang menghasilkan produk batik (53%) sedikit lebih tinggi dibanding usaha milik laki-laki (47%). 
(Lihat Bagan 5.2.)

BAGAN 5.2
SETENGAH DARI UKM PAKAIAN JADI MEMPRODUKSI PRODUK BATIK
(jumlah UKM)
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Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.

Foto oleh: spotters, Shutterstock.com.
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Lama Berbisnis 
Lebih dari 66% UKM yang disurvei di industri pakaian jadi telah berbisnis selama sepuluh tahun atau 
lebih. (Lihat Bagan 5.3.) Dibandingkan UKM milik perempuan, UKM pakaian jadi milik laki-laki lebih banyak 
kemungkinannya untuk beroperasi sepuluh tahun atau lebih. Hanya 7% UKM milik laki-laki dan 15% UKM milik 
perempuan yang disurvei telah berbisnis selama satu hingga lima tahun, yang merupakan pangsa terendah 
di ketiga industri yang disurvei.

BAGAN 5.3
UKM PAKAIAN JADI MILIK LAKI-LAKI TELAH MENJALANKAN BISNIS LEBIH LAMA
(lama berbisnis; persentase responden)
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Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.

Foto oleh: Dati Fatimah.
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Pendaftaran
Lebih banyak (85%) UKM milik perempuan dibanding UKM milik laki-laki (7%) di industri pakaian jadi yang 
telah mendaftarkan bisnisnya. (Lihat Bagan 5.4.)

BAGAN 5.4
LEBIH BANYAK UKM PAKAIAN JADI MILIK PEREMPUAN YANG MENDAFTARKAN BISNIS MEREKA
(persentase responden)
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Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.

Foto oleh: Rony Soerakoesoemah.
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Profil Pemilik
Sebagian besar pemilik UKM di industri pakaian jadi (91% laki-laki dan 85% perempuan) telah menikah. 
Persentase laki-laki dan perempuan dengan pendidikan sarjana relatif sama di industri pakaian jadi. Dua 
puluh delapan persen pemilik perempuan dan 22% pemilik laki-laki berpendidikan sarjana, sementara 
hanya 15% perempuan dan 22% laki-laki yang berpendidikan di bawah SMA. (Lihat Tabel 5.2).

TABEL 5.2
BAIK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN PEMILIK UKM PAKAIAN JADI BERPENDIDIKAN TINGGI
(persentase responden menurut tingkat pendidikan tertinggi)

Milik laki-laki 
(n = 151, tingkat respon 96%)

Milik perempuan 
(n = 8, tingkat respon 85%)

Tidak sekolah 3 0

SD (kelas 1–6) 19 15

SMP (kelas 7–9) 13 20

SMA (kelas 10–12) 44 38

D3 7 5

S1 13 18

S2/S3 2 5

Catatan: Jumlah persentase mungkin tidak sama dengan 100 karena pembulatan.
Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.

Perbedaan Utama dalam Profil Bisnis dan Pemilik 

 • Kebanyakan UKM di industri pakaian jadi berukuran kecil; namun, UKM milik perempuan lebih 
banyak dari UKM milik laki-laki yang menjadi tergolong mikro ketika menggunakan standar penjualan 
dibanding ketika menggunakan standar tenaga kerja.

 • Lebih besar kemungkinan UKM pakaian jadi milik laki-laki dibanding milik perempuan yang telah 
berbisnis selama sepuluh tahun atau lebih.

 • Lebih banyak UKM pakaian jadi milik perempuan dibanding UKM milik laki-laki yang mendaftarkan 
bisnis mereka.

 • Meski sebagian besar pemilik UKM hanya berpendidikan setingkat SMA, lebih banyak perempuan 
pemilik UKM (23%) yang memiliki gelar sarjana daripada laki-laki pemilik UKM (15%).

Foto oleh: Liem Liliek Setiawan and Rony Soerakoesoemah. Foto oleh: Julia Sembering.
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Apakah UKM Milik Perempuan dan UKM Milik Laki-laki Menempati Posisi 
Berbeda dalam Rantai Nilai Pakaian Jadi?
Kegiatan dan Posisi Bisnis dalam Rantai Nilai 
Serupa dengan UKM yang disurvei pada industri kopi dan alas kaki, UKM pakaian jadi yang disurvei 
melakukan berbagai peran dalam rantai nilai pakaian jadi. (Lihat Gambar 5.1.) Namun tidak seperti UKM alas 
kaki, sebagian besar UKM pakaian jadi memproduksi dan menjual pakaian sendiri (94% UKM milik laki-laki 
dan 98% UKM milik perempuan) meskipun sebagian besar masih bertindak sebagai sub-kontraktor (50% 
UKM milik laki-laki dan 48% UKM milik perempuan) untuk pedagang pengumpul atau pedagang grosir. 
Penting untuk dicatat bahwa gambar tersebut mencerminkan UKM pakaian jadi yang disurvei, namun 
mungkin tidak mewakili peran UKM pakaian jadi yang tidak berpartisipasi dalam survei ini.

Lebih dari setengah (51%) UKM milik laki-laki dan UKM milik perempuan merupakan pedagang grosir. 
Beberapa UKM yang disurvei juga berperan di pasar domestik, sebagai pemilik toko ritel, toko online, atau 
merek mereka sendiri. Beberapa diantaranya juga menjual langsung ke pembeli domestik melalui cara-
cara lain, seperti menjual produk mereka dari rumah. Pasar domestik utama untuk UKM pakaian jadi yang 
disurvei adalah Jakarta (94%), Bandung (49%), Yogyakarta (43%), dan Solo (39%). Dari kota inilah, produk 
pakaian jadi didistribusikan ke seluruh Indonesia.

Kegiatan ekspor dilakukan langsung oleh 
produsen atau melalui pedagang grosir. Dalam 
beberapa kasus, UKM melakukan kedua peran 
tersebut. Sangat sedikit UKM pakaian jadi yang 
melakukan kegiatan ekspor, walaupun mereka 

bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan dengan melakukannya. Tujuan utama ekspor mereka adalah 
negara tetangga di Asia Tenggara dan Timur Tengah, serta beberapa negara Afrika.

Mereka yang mendapatkan keuntungan paling banyak dalam rantai nilai adalah UKM yang mampu 
berproduksi dalam jumlah besar, memiliki toko sendiri, dan berada dalam posisi memberikan sub-kontrak 
ke produsen lain. Lebih banyak UKM milik laki-laki (26%) yang berada dalam posisi ini dibanding UKM milik 
perempuan (11 hingga 13%). Kebanyakan UKM merupakan penerima sub-kontrak yang hanya melakukan 
sedikit penjualan langsung (terkadang melalui toko kecil atau penjualan lewat internet).

Gambar 5.1 menunjukkan proporsi UKM pakaian jadi yang disurvei (berdasarkan gender) yang bekerja 
pada setiap tahapan rantai nilai. Seperti pada industri kopi dan alas kaki, laki-laki dan perempuan kerapkali 
mengambil peran yang konsisten dengan stereotip gender pada industri pakaian jadi.

Foto oleh: Liem Liliek Setiawan and Rony Soerakoesoemah. Foto oleh: Dati Fatimah.

Sangat sedikit UKM pakaian jadi yang 
melakukan kegiatan ekspor, walaupun 
mereka bisa mendapatkan lebih banyak 
keuntungan dengan melakukannya .
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UKM Berbicara Tentang ... Pembagian Kerja Secara Tradisional 
“Ada beberapa aspek bisnis yang dikelola dan keputusannya di tangan istri saya. Misalnya, ia mendesain 
pakaian dan membuat sampel. Ada juga pekerjaan yang saya lakukan, seperti memilih bahan dan 
membeli bahan baku. Pembagian kerja seperti ini cocok untuk istri saya, karena memungkinkan 
dia menghabiskan lebih banyak waktu di rumah, terutama ketika anak kami masih kecil. Namun, 
setelah beberapa kali saya melakukan kesalahan ketika memilih bahan, istri saya memilih melakukan 
pemilihan bahan dan pembelian bahan sendiri. Ia merasa perempuan lebih teliti dan lebih detail serta 
lebih mampu memeriksa bahan sebelum membelinya. Dia juga lebih gigih menawar harga lebih 
rendah. Penjual bahan cenderung menyerah pada perempuan daripada laki-laki.”

—Pemilik UKM pakaian jadi laki-laki di Tangerang

Apakah Terdapat Praktik Bisnis Berbeda Antara UKM Pakaian Jadi Milik 
Laki-laki dan Perempuan? 
Praktik Tenaga Kerja 
UKM milik perempuan mencapai 23% dari total responden pakaian jadi, dan mereka mempekerjakan 24% 
dari total jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan UKM pakaian jadi yang disurvei. (Lihat Tabel 5.3.) Tidak 
terdapat perbedaan nyata dalam hal jumlah rata-rata tenaga kerja antara UKM milik laki-laki dan UKM 
milik perempuan.

TABEL 5.3
UKM MILIK PEREMPUAN MEMPEKERJAKAN SEPEREMPAT TENAGA KERJA PAKAIAN JADI

UKM milik laki-laki UKM milik perempuan

Jumlah tenaga kerja 3.288 1.052

Persen dari total tenaga kerja 76% 24%

Jumlah rata-rata tenaga kerja per 
UKM

21 23

Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.

Pengalaman Ekspor
Sama seperti di industri alas kaki, hanya sebagian kecil UKM yang disurvei di industri pakaian jadi yang 
saat ini mengekspor, sebagian besar ke Malaysia, Singapura, dan Arab Saudi. Namun, tidak seperti industri 
alas kaki, beberapa UKM pernah melakukan kegiatan ekspor. Tujuh puluh delapan persen UKM milik 
laki-laki dan 72% UKM milik perempuan tidak mengekspor maupun pernah melakukannya sebelumnya. 
(Lihat Bagan 5.5.)

Foto oleh: Odua Images, Shutterstock.com.
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BAGAN 5.5
KEBANYAKAN UKM PAKAIAN JADI BELUM MENGEKSPOR
(pengalaman ekspor; persentase responden)
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Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.

Dari UKM yang saat ini mengekspor, sekitar setengahnya menggunakan kargo pribadi dan setengahnya 
menggunakan kargo curah. (Lihat Bagan 5.6.)

BAGAN 5.6
UKM PAKAIAN JADI MENGEKSPOR DENGAN MUATAN CURAH DAN BARANG PRIBADI
(metode ekspor; persentase responden)
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Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.
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Seorang perempuan pemilik UKM batik menjelaskan bahwa UKM-nya mengekspor sejak berdiri pada 
1971, dan pada 1974 mulai fokus pada produksi untuk pasar ekspor. Meski usahanya masih memproduksi 
barang untuk ekspor, mereka sekarang juga memasok pasar domestik. Menurut informan, “pasar ekspor 
memberikan keuntungan lebih besar, meski prosedurnya lebih rumit dan membutuhkan modal finansial 
lebih besar.”74

Seorang laki-laki pemilik bisnis dan pedagang batik menjelaskan, menurut pengalamannya, ekspor batik 
umumnya dilakukan pedagang dibanding produsen yang, menurutnya, tidak memahami hambatan 
dalam mengekspor batik. Untuk usahanya sendiri, ia memilih fokus pada pasar domestik.75 Beberapa UKM 
melaporkan ada risiko kehilangan pasar domestik jika fokus pada pasar ekspor. Meskipun laba per unit 
lebih rendah di pasar domestik, namun laba keseluruhan besar dan stabil.

Alokasi Keuntungan 
Seperti ditemukan pada industri kopi dan alas kaki, mayoritas pemilik UKM, terlepas dari gender, 
mengalokasikan keuntungan mereka, sebagian atau seluruhnya, kembali ke bisnis mereka. (Lihat 
Bagan 5.7.) Persentase sebenarnya dari keuntungan yang diinvestasikan kembali ke dalam bisnis tidak 
diketahui. Mereka juga menggunakan keuntungan tersebut untuk konsumsi pribadi (di peringkat kedua) 
dan pendidikan anak (di peringkat ketiga). Kecuali dalam beberapa kasus, pemilik bisnis merupakan 
pengambil keputusan utama dalam menginvestasikan kembali keuntungann ke dalam bisnis. Tetapi 
karena keuntungan merupakan sumber utama pendapatan bagi sebagian besar rumah tangga UKM, 
keputusan bagaimana menggunakan pendapatan ini selain diinvestasikan kembali dilakukan bersama 
oleh suami istri.

BAGAN 5.7
SEBAGIAN BESAR UKM PAKAIAN JADI MELAKUKAN REINVESTASI KE DALAM BISNIS 
(alokasi keuntungan menurut gender; persentase responden)
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Catatan: Responden dapat memilih lebih dari satu pilihan.
Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.

74 Wawancara dengan perempuan pemilik UKM batik oleh Pungky Desi Christanti and Astri Briliyanti, 27 April 2017.
75 Wawancara dengan laki-laki pemilik UKM batik oleh Fadila Adibaningtyas, 18 April 2017.
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Pengambilan Keputusan 
Ketika menganalisis dampak perbedaan gender pada ekspor, penting memahami siapa yang membuat 
keputusan di sebuah UKM, khususnya di bidang produksi, SDM (perekrutan, pemberhentian, dan pengawasan 
pekerja), keuangan (di mana untuk mengakses modal tambahan, bagaimana mengggunakan modal kerja, 
dan bagaimana mengalokasikan keuntungan), serta pemasaran domestik dan pemasaran ekspor (dijual 
di mana atau kepada siapa, berapa harganya). Hasil survei mengungkapkan di ketiga industri, pemilik 
merupakan pengambil keputusan utama untuk sebagian besar aspek bisnis. Dengan demikian, perempuan 
mengambil keputusan untuk UKM milik perempuan dan laki-laki mengambil keputusan untuk UKM milik 
laki-laki. Hal ini juga terjadi di industri pakaian jadi untuk pengambilan keputusan dalam hal produksi, SDM, 
keuangan, pemasaran penjualan domestik, dan pemasaran penjualan ekspor. (Lihat Bagan 5.8.)

BAGAN 5.8
SEBAGIAN BESAR KEPUTUSAN BISNIS DIBUAT PEMILIK UKM PAKAIAN JADI, TERLEPAS DARI GENDER
(wewenang pengambilan keputusan menurut gender; persentase responden)
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1  Milik Laki-laki (n = 155, tingkat respons 99%), Milik Perempuan (n = 47, tingkat respons 100%)
2  Milik Laki-laki (n = 156, tingkat respons 99%), Milik Perempuan (n = 47, tingkat respons 100%)
3  Milik Laki-laki (n = 155, tingkat respons 99%), Milik Perempuan (n = 46, tingkat respons 99%)
4  Milik Laki-laki (n = 148, tingkat respons 94%), Milik Perempuan (n = 47, tingkat respons 100%)

Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.
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Misalnya, pada 79% UKM pakaian jadi milik perempuan, keputusan tentang produksi dibuat atau didominasi 
perempuan. Untuk sisa (21%) UKM milik perempuan, keputusan dibuat atau didominasi laki-laki, atau 
dibuat bersama laki-laki dan perempuan, biasanya suami istri. Bagan 5.8 mengungkapkan bahwa lebih 
sedikit perempuan yang membuat keputusan untuk UKM milik laki-laki dibanding laki-laki yang membuat 
keputusan untuk UKM milik perempuan.

Perbedaan Utama dalam Praktik Bisnis 

 • Untuk UKM milik perempuan dan UKM milik laki-laki, pemilik merupakan pengambil keputusan 
utama dalam berbagai aspek bisnis; namun, perempuan mengambil keputusan lebih sedikit untuk 
UKM milik laki-laki dibanding laki-laki untuk UKM milik perempuan.

Apakah Perempuan di Industri Pakaian Jadi Memiliki Akses ke Sumber 
Daya yang Dibutuhkan untuk Menjalankan Bisnis dan Ekspornya? 
Informasi Pasar
Untuk menjalankan bisnis secara efektif, baik domestik maupun internasional, UKM membutuhkan 
informasi tentang peluang dan persyaratan pasar. Responden survei diminta mengidentifikasi di mana 
mereka mendapatkan informasi tentang pendistribusian dan penjualan produk mereka. Mereka dapat 
memilih lebih dari satu jawaban. Untuk UKM milik laki-laki dan perempuan, sumber yang paling banyak 
dikutip adalah jaringan pribadi responden, termasuk teman dan kerabat. (Lihat Bagan 5.9.) Sebagai sumber 
sekunder, sebagian besar perempuan secara aktif mencari informasi dari sumber pemerintah serta asosiasi 
bisnis dan industri, yang sering mensponsori UKM untuk menghadiri pameran dagang. Lebih banyak 
UKM milik laki-laki dibanding UKM milik perempuan yang menggunakan internet dan media sosial untuk 
mengakses informasi pasar.

UKM Berbicara Tentang ...Aktif Mengumpulkan Informasi Pasar 
“Saya tidak memiliki pendidikan formal dalam manajemen bisnis atau mode; saya belajar sambil 
jalan. Saya mengikuti banyak acara pelatihan dan seminar untuk mendapatkan informasi pasar serta 
mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam bisnis pakaian jadi. Saya memetik pelajaran 
dari pengalaman tentang naik dan turunnya bisnis yang saya geluti.”

Perempuan pemilik UKM pakaian jadi di Bandung ini telah meluncurkan merek kedua, dan 
berpartisipasi di berbagai pameran dan peragaan busana, seperti Indonesia Fashion Week dan 
Inacraft, sebuah pameran dagang kerajinan Indonesia. Dia kini memiliki sepuluh toko pakaian untuk 
mereknya, yang juga dijual di toserba ternama di beberapa kota, termasuk Jakarta dan Bandung. 
Setelah menerima bantuan teknis dari proyek TPSA, dia telah melakukan pemasaran online.

—Pemilik perempuan UKM pakaian jadi di Bandung
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BAGAN 5.9
SEBAGIAN BESAR UKM PAKAIAN JADI MENGANDALKAN JARINGAN PRIBADI UNTUK 
INFORMASI PEMASARAN
(sumber informasi pemasaran; persentase responden)
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Catatan: Responden dapat memilih lebih dari satu pilihan.
Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.

Foto oleh: Julia Sembering.
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Informasi Produksi 
Seperti informasi pasar, ketika UKM ditanya di mana mereka menemukan informasi tentang aspek produksi 
bisnis mereka, termasuk tenaga kerja, bahan, penggunaan peralatan dan mesin, serta proses produksi, 
sebagian besar juga mengandalkan jaringan pribadi, termasuk keluarga dan teman. (Lihat Bagan 5.10.) 
Banyak UKM batik mewarisi bisnis dari orang tua atau belajar berdagang dari orang tua atau kakek-
nenek mereka sebelum membuka bisnis sendiri. Sebagai sumber sekunder, sebagian besar UKM milik 
laki-laki bergantung pada pengetahuan dan pengalaman pribadi, sementara sebagian besar UKM milik 
perempuan menggunakan internet dan media sosial. Penting juga dicatat, seperti UKM di industri alas 
kaki, UKM pakaian jadi berinteraksi satu sama lain secara informal dan berkala, memfasilitasi pembagian 
informasi tentang produksi, seperti sumber bahan baku dan peralatan baru serta ketersediaan tenaga 
kerja terampil.

BAGAN 5.10
SEBAGIAN BESAR UKM PAKAIAN JADI MENGANDALKAN JARINGAN PRIBADI UNTUK 
INFORMASI PRODUKSI
(sumber informasi produksi; persentase responden)
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Catatan: Responden dapat memilih lebih dari satu pilihan.
Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.



 Membuka Dunia Perdagangan Untuk Perempuan 113

Dukungan Pemerintah
Enam puluh empat persen UKM pakaian jadi milik perempuan menyatakan memiliki interaksi dengan 
lembaga pemerintah, dibanding 49% UKM milik laki-laki. Interaksi didefinisikan secara luas, dan termasuk 
mencari informasi tentang berbagai hal terkait industri, serta kunjungan penyuluh pemerintah provinsi 
dan lokal, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Perindustrian. UKM industri pakaian yang 
disurvei memiliki lebih banyak interaksi dengan pemerintah dibanding UKM di industri alas kaki, tetapi 
lebih sedikit dari UKM di industri kopi.

Meskipun sebagian besar UKM belum mengakses bantuan pemerintah, UKM milik laki-laki dan UKM milik 
perempuan yang telah mengakses hampir sama persentasenya. (Lihat Bagan 5.11.)

BAGAN 5.11
BANYAK UKM PAKAIAN JADI MILIK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN BELUM MENGAKSES 
PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH
(persentase responden)
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Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.

Foto oleh: GeorginaCaptures, Shutterstock.com.
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Bantuan Ekspor 
Pemilik UKM ditanya apakah mereka pernah 
meminta bantuan untuk memperluas ekspor atau 
mulai mengekspor. Hanya 19% responden dari UKM 
milik laki-laki dan perempuan yang melaporkan 
telah melakukannya. (Lihat Bagan 5.12.) Mengingat 
rendahnya jumlah UKM pakaian jadi yang terlibat dalam kegiatan ekspor, hal ini bisa dipahami. Banyak 
UKM pakaian jadi mendapati bahwa pasar domestik cukup besar untuk berkembangnya bisnis mereka, 
dan mereka mengambil risiko kehilangan pangsa pasar ini jika membagi perhatian untuk mengekspor.

BAGAN 5.12
BEBERAPA UKM PAKAIAN JADI MEMINTA BANTUAN EKSPOR
(persentase responden)
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Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.

Foto oleh: Odua Images, Shutterstock.com.

Banyak UKM pakaian jadi khawatir 
mereka mengambil risiko kehilangan 
pangsa pasar jika membagi perhatian 
mereka untuk mengekspor . 
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Responden kemudian ditanya jenis bantuan ekspor seperti apa yang mereka inginkan. Mereka bisa 
memilih beberapa jawaban. Meski hanya sedikit UKM pakaian jadi yang telah meminta bantuan ekspor, 
hampir semua menjawab bahwa mereka menginginkan hal ini, terutama untuk membantu memahami cara 
melakukan ekspor, menghubungkan mereka dengan pembeli, dan mendapatkan informasi pasar. (Lihat 
Bagan 5.13.) Selain itu, lebih dari 40% menginginkan bantuan keuangan dalam mengekspor. Lebih banyak 
UKM milik perempuan mengatakan mereka butuh bantuan input tenaga kerja dan kapasitas produksi.

BAGAN 5.13
SEBAGIAN BESAR UKM PAKAIAN JADI INGIN BANTUAN DALAM MENJANGKAU DAN MEMAHAMI 
PASAR EKSPOR
(jenis bantuan ekspor yang diminta; persentase responden)
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Catatan: Responden dapat memilih lebih dari satu pilihan.
Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.

Foto oleh: Julia Sembering.
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Meskipun mereka menginginkan bantuan ekspor, tidak banyak UKM pakaian jadi yang benar-benar 
mencari bantuan ini dari pemerintah, asosiasi bisnis dan industri, teman dan kerabat, atau pemilik bisnis 
lainnya. (Lihat Bagan 5.14.)

BAGAN 5.14
SANGAT SEDIKIT UKM PAKAIAN JADI AKTIF MENCARI BANTUAN EKSPOR
(sumber bantuan ekspor; persentase responden)
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Catatan: Responden dapat memilih lebih dari satu pilihan.
Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.

Keuangan
Responden bergantung pada bank dan pengetahuan sendiri untuk informasi pembiayaan. Banyak UKM, 
terlepas dari gender pemiliknya, kesulitan mengakses keuangan dari sumber eksternal. Lebih dari 40% 
responden kesulitan mengakses modal, terutama karena tingginya suku bunga dan tuntutan jaminan dari 
penyedia layanan keuangan formal, seperti bank. Empat puluh sembilan persen responden UKM milik 
laki-laki dan 29% UKM milik perempuan mengatakan mereka menginginkan bantuan pemerintah dalam 
mengakses modal, namun kurang dari 10% responden yang mengaku telah menerima bantuan semacam 
itu. (Lihat Bagan 5.15.) Sebagaimana dinyatakan seorang laki-laki pemilik UKM, “Mengenai modal, kami 
tidak melihat pinjaman bank sebagai sesuatu yang menguntungkan dikarenakan suku bunga. Sekarang, 
semakin banyak UKM berada dalam ketidakpastian. Harus ada badan independen yang fungsinya 
memperkuat UKM, termasuk adanya alokasi anggaran dari negara.”76

76 Diskusi kelompok terfokus dengan laki-laki pemilik UKM pakaian jadi, difasilitasi oleh Leya Cattleya dan Dati Fatimah, 11 Mei 2017.
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BAGAN 5.15
UKM PAKAIAN JADI PERLU DAN INGIN BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH TETAPI 
TIDAK MENDAPATKANNYA
(persentase responden)
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1  Milik Laki-laki (n = 150, tingkat respons 96%); Milik Perempuan (n = 45, tingkat respons 96%)
2  Milik Laki-laki (n = 128, tingkat respons 82%); Milik Perempuan (n = 31, tingkat respons 66%)
3  Milik Laki-laki (n = 82, tingkat respons 52%); Milik Perempuan (n = 22, tingkat respons 47%)

Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.

Foto oleh: raditya, Shutterstock.com.
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Sumber modal awal dan modal selanjutnya untuk UKM milik laki-laki adalah dari kreditor laki-laki, biasanya 
pemilik UKM itu sendiri, jumlahnya sebesar 84 dan 72%. (Lihat Tabel 5.4.) Sebelas persen UKM milik laki-
laki menerima modal awal dan modal selanjutnya dari kreditor laki-laki dan perempuan, kemungkinan dari 
orang tua atau pasangan, bagi yang telah menikah. Lima persen UKM milik laki-laki meminjam modal awal 
hanya dari kreditor perempuan, dan 1% melakukannya untuk modal selanjutnya. Lima puluh tujuh persen 
UKM milik perempuan meminjam modal awal dari kreditor perempuan, sementara 26% meminjam dari 
kreditor laki-laki dan perempuan serta 17% dari kreditor laki-laki saja. Untuk modal usaha selanjutnya, 60% 
UKM milik perempuan meminjam dari kreditor perempuan, sementara 9% meminjam dari kreditor laki-laki.

TABEL 5.4
UKM PAKAIAN JADI MILIK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN MEMILIKI SUMBER MODAL BERBEDA
(persentase responden)

Kreditor untuk modal usaha awal

UKM milik laki-laki 
(n = 155, tingkat respon 99%)

UKM milik perempuan 
(n = 46, tingkat respon 98%)

Milik laki-laki dari 
kreditor laki-laki

84 Milik perempuan 
dari kreditor laki-laki

17

Milik laki-laki dari 
kreditor laki-laki dan 
perempuan

11 Milik perempuan dari 
kreditor laki-laki dan 
perempuan

26

Milik laki-laki dari 
kreditor perempuan

5 Milik perempuan dari 
kreditor perempuan

57

Kreditor untuk modal usaha selanjutnya

UKM milik laki-laki 
(n = 151, tingkat respon 96%)

UKM milik perempuan 
(n = 43, tingkat respon 91%)

Milik laki-laki dari 
kreditor laki-laki

72 Milik perempuan 
dari kreditor laki-laki

9

Milik laki-laki dari 
kreditor laki-laki dan 
perempuan

6 Milik perempuan dari 
kreditor laki-laki dan 
perempuan

0

Milik laki-laki dari 
kreditor perempuan

1 Milik perempuan dari 
kreditor perempuan

60

Tidak dibutuhkan 
modal usaha 
selanjutnya

22 Tidak dibutuhkan 
modal usaha 
selanjutnya

30

Catatan: Jumlah persentase mungkin tidak sama dengan 100 karena pembulatan.
Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.

Baik UKM milik laki-laki maupun UKM milik perempuan menggunakan dana pribadi (bisa dalam bentuk 
tabungan atau hasil penjualan properti atau barang berharga) atau meminjam atau menerima uang dari 
anggota keluarga untuk modal awal bisnis pakaian jadi mereka. Enam puluh dua persen UKM milik laki-

laki dan 47% UKM milik perempuan menggunakan 
modal pribadi untuk modal awal, dan 34% UKM 
milik laki-laki dan 44% UKM milik perempuan 
meminjam atau menerima modal dari anggota 

Banyak UKM pakaian jadi, terutama 
di industri batik, mewarisi bisnis dari 
orang tua atau kakek-nenek mereka .
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keluarga. (Lihat Tabel 5.5.) Penting dicatat banyak UKM pakaian jadi, terutama di industri batik, mewarisi 
bisnis dari orang tua atau kakek-nenek mereka. Ini menjelaskan mengapa sumber modal awal kerapkali 
dari anggota keluarga. UKM lainnya merupakan mantan pekerja batik yang mendapatkan keterampilan 
dalam memproduksi batik dan belajar menjalankan bisnis pabrik batik dan pemasarannya. Bagi 56% UKM 
milik laki-laki dan 48% UKM milik perempuan, sumber utama modal usaha selanjutnya adalah dari bank, 
meski banyak UKM milik perempuan (31%) menggunakan tabungan pribadi untuk modal selanjutnya.

Beberapa laki-laki pemilik UKM batik di Pekalongan melaporkan saat diskusi kelompok terfokus (focussed 
group discussion/FGD) bahwa mereka menghindari pinjaman bank karena menganggap hal tersebut 
haram karena ada pembayaran bunga (riba), yang dilarang dalam ajaran Islam. Pekalongan merupakan 
kota santri, kota yang sangat dipengaruhi budaya Islam.77

Seorang perempuan pemilik UKM batik menjelaskan, “Yang paling penting adalah memiliki modal yang 
sangat kuat. Awalnya, modal untuk memulai bisnis ini berasal dari orang tua saya. Setelah itu, untuk 
mengembangkan bisnis, saya meminjam dari bank. Sekarang, ada banyak tawaran dari bank dan koperasi, 
jadi meminjam dari bank lebih mudah. Koperasi mengembalikan bunga dalam bentuk dividen dan sisa 
hasil usaha/SHU. Sekarang sudah ada bank syariah (yang sesuai hukum Islam), tetapi hasilnya tidak begitu 
tinggi. Beberapa bank memiliki program pinjaman modal (misalnya, KUR) dengan tingkat bunga hingga 
0,8% per bulan.”78

TABEL 5.5
UKM PAKAIAN JADI MEMPEROLEH MODAL DARI BERAGAM SUMBER
(persentase responden)

Sumber Modal

UKM milik laki-laki UKM milik perempuan

Modal awal 
(n = 128, tingkat 

respon 82%)

Modal selanjutnya 
(n = 116, tingkat 

respon 74%)

Modal awal 
(n = 45, tingkat 
respon 96%)

Modal selanjutnya 
(n = 42, tingkat 

respon 89%)

Bank 2 56 4 48

Keluarga 34 14 44 12

Modal pribadi 62 14 47 31

Orang lain dalam 
rantai nilai

1 11 4 5

Koperasi simpan 
pinjam

1 1 0 0

Teman 0 3 0 0

CSR dari BUMN 0 1 0 0

Bank investasi 
internasional

0 0 0 2

Kemitraan 0 0 0 2

Catatan: Jumlah persentase mungkin tidak sama dengan 100 karena pembulatan.
Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.

77 Diskusi kelompok terfokus dengan laki-laki pemilik UKM batik, difasilitasi oleh Dati Fatimah, 18 April 2017.
78 Wawancara langsung dengan perempuan pemilik UKM batik oleh Pungky Desi Christanti dan Astri Briliyanti, 27 April 2017.
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Pelatihan
Sangat sedikit responden yang mengatakan 
mereka menginginkan pemerintah memberikan 
pelatihan tentang praktik bisnis umum, namun 
pelatihan merupakan salah satu bentuk bantuan 
paling umum yang diberikan pemerintah, dan 
hampir setengah dari jumlah UKM pakaian jadi 
telah menerima pelatihan tersebut. (Lihat Bagan 5.16.) Hal ini bukan untuk menyimpulkan bahwa pelatihan 
tersebut tidak bermanfaat; bisa jadi UKM saat ini lebih memilih bantuan di bidang lain, seperti pembiayaan 
dan fasilitasi perdagangan. Sama dengan UKM kopi dan UKM alas kaki, UKM pakaian jadi ingin pemerintah 
membantu memfasilitasi hubungan dengan pasar dalam negeri dan luar negeri guna mengembangkan 
bisnis mereka. Mereka juga menginginkan bantuan dalam hal pembiayaan.

BAGAN 5.16
LEBIH BANYAK UKM YANG MENERIMA BANTUAN PELATIHAN DARI PEMERINTAH 
DIBANDINGKAN YANG MENGINGINKANNYA 
(persentase responden)

48

19

9

59

 Milik Laki-laki

 Milik Perempuan

Ingin pelatihan1 Menerima 
pelatihan2

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

1  Milik Laki-laki (n = 128, tingkat respons 82%); Milik Perempuan (n = 31, tingkat respons 66%)
2  Milik Laki-laki (n = 82, tingkat respons 52%); Milik Perempuan (n = 22, tingkat respons 47%)

Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.

Beberapa UKM cukup jelas dalam mengemukakan jenis bantuan yang mereka butuhkan dari pemerintah. 
Sebagai contoh, seorang laki-laki pemilik UKM yang memproduksi pakaian bordir di Semarang mengatakan, 
untuk membantu UKM bisa mengekspor produk mereka, “akan lebih baik jika pemerintah membuat 
badan pengawas dan penasihat yang tidak hanya memberikan pelatihan bagi UKM lalu membiarkan UKM 
mencari sendiri cara mengekspor, namun mendampingi dan menjadi mentor bagi UKM dalam kegiatan 
ekspor. Mengekspor itu cukup rumit, dan kami membutuhkan pendampingan intensif. Pemerintah harus 
membantu kami bertemu pembeli yang sesungguhnya, tidak hanya menghadiri pameran, di mana hasil 
yang diperoleh kurang memuaskan.”79 Beberapa responden juga mencatat pelatihan harus mencakup 
tindak lanjut dalam bentuk pendampingan.80

79 Diskusi kelompok terfokus dengan laki-laki pemilik UKM pakaian jadi di Semarang, difasilitasi oleh Leya Cattleya dan Dati 
Fatimah, 11 Mei 2017.

80 Diskusi kelompok terfokus dengan laki-laki pemilik UKM pakaian jadi di Semarang, difasilitasi oleh Leya Cattleya dan Dati 
Fatimah, 18 April 2017.

Mungkin UKM pakaian jadi lebih 
memilih bantuan dalam hal keuangan 
dan fasilitasi perdagangan, bukan 
hanya berupa pelatihan dalam praktik-
praktik bisnis secara umum .
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Jaringan Bisnis 
Serupa dengan responden di industri alas kaki, tingkat pengetahuan akan asosiasi tergolong sedang pada 
UKM pakaian jadi, dengan separuh responden UKM milik laki-laki dan lebih dari separuh responden UKM 
milik perempuan mengaku tahu tentang asosiasi. (Lihat Bagan 5.17.) Seperti di industri kopi dan alas kaki, 
pengetahuan tersebut tidak menjamin UKM bergabung dengan asosiasi bisnis atau industri. Hanya 34% 
UKM milik laki-laki maupun UKM milik perempuan yang merupakan anggota asosiasi.

BAGAN 5.17
SEBAGIAN BESAR UKM PAKAIAN JADI TIDAK BERGABUNG DENGAN ASOSIASI, MESKIPUN 
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Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.

Anggota asosiasi industri pakaian jadi melaporkan manfaat terpenting termasuk informasi tentang pasar 
dan input produksi, program dan pendampingan untuk pengusaha perempuan, dan peluang menjalin 
kontak dan jaringan dengan UKM lain di industri tersebut.

Keanggotaan asosiasi di kalangan produsen batik cukup tinggi: 59% dari 74 UKM batik milk laki-laki 
merupakan anggota sebuah asosiasi dan 48% dari 25 UKM batik milik perempuan merupakan anggota 
sebuah asosiasi. (Lihat Bagan 5.18.) Persentase ini jauh lebih tinggi dari persentase keanggotaan produsen 
non-batik. Hanya 12% dari 83 UKM non-batik milik laki-laki merupakan anggota sebuah asosiasi dan 23% 
dari 22 UKM non-batik milik perempuan merupakan anggota sebuah asosiasi. Beberapa dekade terakhir, 
industri batik telah bangkit kembali dan menerima program dukungan pemerintah. Dukungan ini sering 
disalurkan melalui asosiasi, yang sebagian besar adalah asosiasi lokal seperti Paguyuban Pecinta Batik 
Pekalongan. Karena itu, tingkat keanggotaan asosiasi lebih tinggi di kalangan produsen batik dibanding 
produsen pakaian jadi non-batik. Tujuh puluh enam persen produsen batik mengetahui keberadaan 
asosiasi, dibandingkan dengan kurang dari 20% produsen non-batik. Asosisasi batik lokal lainnya termasuk 
Komunitas Batik Pewarna Alam, Komunitas Batik Warisan, dan Komunitas Pembatik Laweyan.
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BAGAN 5.18
LEBIH BESAR KEMUNGKINAN PRODUSEN BATIK BERGABUNG DENGAN ASOSIASI
(persentase responden)
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Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.

Perbedaan Utama dalam Akses terhadap Sumber Daya

 • Lebih banyak UKM milik perempuan yang mencari informasi pasar pada sumber pemerintah serta 
asosiasi bisnis dan industri, sementara UKM milik laki-laki lebih banyak menggunakan internet dan 
media sosial.

 • Untuk informasi produksi, UKM milik laki-laki lebih banyak bergantung pada pengetahuan dan 
pengalaman pribadi, sementara UKM milik perempuan lebih banyak menggunakan internet dan 
media sosial.

 • Enam puluh empat persen UKM pakaian jadi milik perempuan mengaku berinteraksi dengan 
lembaga pemerintah, dibanding 49% UKM milik laki-laki, tetapi persentase UKM milik laki-laki dan 
UKM milik perempuan yang telah mengakses program bantuan pemerintah hampir sama.

 • Lebih banyak UKM milik perempuan yang menyatakan mereka menginginkan bantuan pemerintah 
terkait input tenaga kerja dan masalah kapasitas produksi yang berhubungan dengan ekspor.

Foto oleh: Odua Images, Shutterstock.com. Foto oleh: Kzenon, Shutterstock.com.
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Apakah Tantangan UKM Pakaian Jadi Berbeda Secara Gender?
Tantangan Bisnis Umum 
Tantangan utama bisnis dihadapi oleh responden di semua industri, terlepas dari gender pemiliknya. Seperti 
digambarkan dalam Bagan 5.19, tantangan tersebut adalah akses modal (keuangan), akses ke bahan 
mentah dan tenaga kerja terampil (produksi), dan akses pasar dan informasi pasar terkait (pemasaran). 
UKM milik perempuan yang menyebutkan tantangan produksi persentasenya lebih besar.

BAGAN 5.19
UKM PAKAIAN JADI MENGHADAPI BERBAGAI TANTANGAN BISNIS
(jenis tantangan; persentase responden)
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Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.

Keuangan
Temuan untuk industri pakaian jadi mirip dengan industri alas kaki. Modal diperlukan untuk membeli bahan 
mentah, upah pekerja, pengemasan, dan dalam beberapa kasus, pengiriman. Modal kerja kerapkali hampir 
tidak mencukupi, karena pembayaran baru diterima beberapa bulan setelah produk dikirim. Pembayaran 
biasanya dilakukan dengan cek, yang bisa diuangkan setelah tiga bulan. Beberapa responden melaporkan 
adanya cek kosong. Dalam beberapa kasus, produk dijual secara konsinyasi. Ketika uang tunai hampir 
tidak mencukupi, bahan baku harus dibeli secara kredit, dan ini semakin mengurangi margin keuntungan 
UKM dan dana yang tersedia untuk modal kerja.
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Meski akses modal dilihat sebagai tantangan utama, hanya 38% UKM milik laki-laki dan 33% UKM milik 
perempuan yang menyatakan butuh pinjaman atau pembiayaan eksternal. (Lihat Bagan 5.20.) Hal ini dapat 
dijelaskan dari fakta kebanyakan UKM lebih suka meminjam dari keluarga dan teman. Ini juga merupakan 
indikasi rumitnya mendapatkan pinjaman modal, sehingga kebanyakan menganggap sebagai solusi yang 
tidak layak.

BAGAN 5.20
SEBAGIAN BESAR UKM PAKAIAN JADI TIDAK BERGANTUNG PADA PEMBIAYAAN EKSTERNAL
(persentase responden)
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Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.

Beberapa wawancara dengan pemangku kepentingan mengakui sulitnya mengakses modal yang 
memadai. Sebagai contoh, seorang laki-laki pemilik usaha batik menyatakan “hambatan utama ekspor 
batik umumnya tiga hal: produksi, pemasaran, dan modal keuangan.”81 Menariknya, mereka lainnya yang 
diwawancarai berorientasi pada solusi, dengan menemukan cara mengatasi tantangan tersebut. Sebagai 
contoh, seorang perempuan pemilik usaha pakaian jadi menjelaskan “awalnya, modal memulai bisnis ini 
berasal dari orang tua saya. Setelah itu, untuk mengembangkan bisnis, saya meminjam dari bank. Sekarang 
ada banyak tawaran dari bank dan koperasi sehingga meminjam […] lebih mudah.”82

Beberapa orang lainnya yang diwawancarai menyatakan akhir-akhir ini lebih mudah untuk mendapatkan 
akses permodalan, dan salah seorang mengatakan pengusaha harusnya bisa mengatasi sendiri masalah 
seperti modal, karena informasi tentang hal ini telah tersedia melalui berbagai sumber, termasuk internet, 
surat kabar, dan kantor pemerintah. (Perlu dicatat pemangku kepentingan ini telah berbisnis sejak tahun 
1978 dan memiliki pengalaman dan jaringan yang sudah mapan.83)

Seorang perempuan produsen jaket dari daerah Cihideung, dekat Bogor, menjelaskan hambatan terbesarnya 
adalah memperoleh modal yang cukup untuk membeli bahan dalam jumlah lebih besar. Dia ingin agar 
dapat menyimpan bahan dan membeli dalam jumlah besar untuk mendapatkan harga yang lebih murah.84

81 Wawancara langsung dengan laki-laki pemilik UKM dan pemimpin asosiasi produsen batik oleh Fadila Adibaningtyas, 18 April 2017.
82 Wawancara dengan perempuan pemilik UKM batik oleh Pungky Desi Christanti dan Astri Briliyanti, 27 April 2017.
83 Wawancara dengan laki-laki pemilik UKM batik oleh Ricky Ardian Harahap, 20 April 2017.
84 Wawancara dengan perempuan pemilik UKM produsen jaket oleh Mulyana, 27 April 2017.
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Seorang pengusaha pakaian jadi batik memberi contoh bagaimana ia memperoleh modal: Suami dan 
istri merupakan pemilik dan mendirikan bisnis mereka pada tahun 2013. Untuk memulai bisnis, mereka 
menggadaikan perhiasan istri. Beberapa tahun kemudian, ketika bisnis tersebut membutuhkan tambahan 
modal kerja, mereka menggunakan aset orang tua untuk dijadikan agunan pinjaman.85

Produksi
UKM pakaian jadi menyebutkan pula tantangan mengakses bahan baku dan mendapatkan tenaga kerja 
terampil. Salah seorang responden industri pakaian jadi di desa Binong di Bandung menyatakan pemasok 
bahan baku memiliki kekuasaan sangat besar dan 
dapat menghambat akses bagi pengusaha skala 
kecil melalui pembatasan harga atau pasokan.86 
Responden tersebut menambahkan bahwa modal 
diperlukan untuk mengakses bahan, dan pasar di Binong didominasi segelintir individu yang menguasai 
bisnis produksi garmen rajutan.

Seorang perempuan produsen jaket menjelaskan bagi produsen berskala kecil, kain dibeli setiap minggu, 
sehingga kurangnya pasokan dapat mengganggu produksi.87 Seorang laki-laki penasihat koperasi 
pengusaha batik mengatakan mengakses kain belacu yang dibutuhkan untuk membatik kerapkali sulit. 
Kain ini sebagian besar diimpor, seperti juga pewarna yang dibutuhkan dalam produksi batik.88

Sepasang suami istri pemilik bisnis batik menyatakan awalnya tantangan utama mereka adalah modal yang 
tidak mencukupi, tetapi tantangan itu juga berdampak pada hubungan mereka dengan pemasok kain.89 
Ketika mengalami krisis keuangan dan tidak mampu membayar bahan, mereka kehilangan kepercayaan 
dari pemasok tersebut dan tidak dapat membeli kain tambahan selama enam bulan.

Sekretaris Forum Desa Batik Laweyan menegaskan harga bahan baku meningkat, dan ketersediaan 
input produksi bervariasi: “Produksi batik dapat menghadapi penundaan karena kesulitan memperoleh 

bahan baku, yang menghambat kapasitas UKM 
menyediakan kualitas dan kuantitas produk yang 
memadai.”90 Lebih lanjut ia menjelaskan bisnis 
batik di Laweyan mendapatkan bahan baku dari 
Solo dan Pekalongan. Sebagian besar bahan ini 

diimpor, karena Indonesia tidak memiliki produksi mencukupi, sebagai contoh, kapas yang diperlukan 
untuk memproduksi kain putih mori, yang selanjutnya digunakan memproduksi batik. Mendapatkan 
bahan mentah kian sulit dan harga bahan baku terus meningkat, sementara harga produk akhir konstan 
atau menurun.

Produsen pakaian jadi mengandalkan tenaga kerja terampil untuk menghasilkan produk. Produk 
batik, terutama ketika membuat produk berkualitas tinggi, membutuhkan keterampilan tinggi. Ada 
sejumlah tahapan, yang masing-masing membutuhkan keterampilan khusus. Seorang pengusaha 
menggambarkannya seperti ini: “Sulit merekrut perajin batik berkualitas tinggi. Gampang menemukan 
orang yang bisa membatik di sekitar sini, tetapi keterampilan mereka belum sampai ke tingkat yang kami 
butuhkan.”91 Informan lain mengatakan anak muda lebih menyukai pekerjaan lain dibanding membatik, 
dan memilih bekerja di pabrik jahit, toko, atau supermarket. Mereka cenderung memiliki pendidikan lebih 

85 Diskusi kelompok terfokus dengan pemilik dan pekerja UKM batik difasilitasi oleh Dati Fatimah, 11 Juli 2017.
86 Wawancara dengan laki-laki pemilik UKM batik oleh Rizky Ersa Heryana dan Anindita Dyah Puspita Rani, 14 April 2017.
87 Wawancara dengan perempuan pemilik UKM batik oleh Mulyana, 27 April 2017.
88 Wawancara dengan laki-laki ketua koperasi UKM batik oleh Radi Ihlas Albani, 10 April 2017.
89 Diskusi kelompok terfokus dengan pemilik dan pekerja UKM batik difasilitasi oleh Dati Fatimah, 11 Juli 2017.
90 Wawancara dengan laki-laki pemilik UKM batik oleh Fadila Adibaningtyas, 18 April 2017.
91 Wawancara dengan perempuan pemilik UKM batik oleh Dati Fatimah, 11 Juli 2017.

UKM pakaian jadi menyebutkan pula 
tantangan mengakses bahan baku dan 
mendapatkan tenaga kerja terampil .

Mendapatkan bahan mentah kian sulit 
dan harga bahan baku terus meningkat, 
sementara harga produk akhir konstan 
atau menurun .
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baik, sehingga dapat bekerja di mana saja. Dari kalangan generasi muda, hanya mereka yang memiliki 
kesempatan ekonomi terbatas atau putus sekolah yang akhirnya menekuni batik.92 (Lihat “Hilangnya 
Seniman Batik dari Generasi Muda.”)

Hilangnya Seniman Batik dari Generasi Muda
Canting Kakung adalah asosiasi informal perajin batik laki-laki di Laweyan, salah satu dari dua desa 
batik terbesar di kota Solo, di mana hampir setiap rumah tangga menghasilkan produk batik cap 
atau batik tulis, sebagian besar berupa kain dan pakaian jadi. Canting Kakung didirikan pada tahun 
1976 untuk memberikan kesempatan bagi perajin batik bekerja bersama, belajar seni membatik, 
berdagang satu sama lain, dan mengajari anak-anak membatik dan melakukan batik cap dari usia 
dini. Meski asosiasi ini bermula dengan seratus orang anggota, saat ini hanya memiliki empat puluh 
orang anggota. Ketua asosiasi menilai penurunan keanggotaan disebabkan berkurangnya minat anak 
muda pada batik tulis dan batik cap, karena dianggap pekerjaan melelahkan dengan upah rendah. 
Banyak anak muda memilih meninggalkan desa ke kota untuk mencari pekerjaan dengan gaji lebih 
baik. Canting Kakung memberikan kursus mengajar anak-anak muda tentang seni dan keterampilan 
pembuatan batik, tetapi sulit menarik minat anak muda untuk belajar.

Batik merupakan proses tradisional yang menggunakan lilin malam dan pewarna ke kain untuk mencapai 
pola yang rumit dan berwarna-warni. Seiring waktu, proses ini telah berevolusi dari teknik yang dikenal 
sebagai batik tulis, dimana desain dilukis di atas kain, ke batik cap, di mana desain dicap pada kain 
buatan mesin menggunakan stempel tembaga yang dibuat khusus. Pergeseran ke teknologi baru untuk 
memproduksi batik, khususnya dari batik tulis ke 
batik cap, menyebabkan perubahan peran gender 
dalam produksi batik karena lebih banyak pekerja 
laki-laki yang dipekerjakan untuk melakukan batik 
cap, pekerjaan yang dianggap membutuhkan 
kekuatan fisik. Batik cap juga membutuhkan ruang 
kerja lebih besar, yang berarti pekerja harus bekerja di fasilitas pemilik bisnis, bukan di rumah sendiri. Batik 
tulis, di sisi lain, dapat dilakukan di rumah pekerja, membuat ini lebih diminati perempuan, yang mungkin 
harus mengurus tanggung jawab rumah tangga sambil bekerja.

Batik tulis merupakan pekerjaan paling padat karya, dan karena itu juga paling mahal. Berbagai langkah 
dalam produksi yaitu desain pola, melukis pola di atas kain, mengaplikasikan malam pada pola, mewarnai 
kain, mengupas malam, mengeringkan, dan akhirnya menjahit kain menjadi pakaian.93 Seorang informan 
dari Solo mengatakan perempuan umumnya terlibat dalam proses menjahit, melukis pola di atas kain, 
dan mengaplikasikan malam pada pola—sebuah proses melelahkan yang membutuhkan ketelitian dan 
kesabaran tinggi—sementara laki-laki fokus mencuci dan mewarnai kain serta bekerja dengan malam.94 
Dibutuhkan waktu lima belas hari hingga enam bulan untuk melukis selembar kain batik dengan tangan. 
Hampir semua pekerjaan ini dilakukan perempuan. Umumnya seorang seniman batik dibayar Rp5.000,00 
per jam untuk melukis pola pada kain dan Rp10.000,00 per jam untuk mewarnai pola dengan malam. Kain 
batik tulis dijual antara Rp500.000,00 hingga Rp40 juta di pasaran.

Mewarnai kain untuk produk batik biasanya dilakukan dengan merendam beberapa potong kain dalam 
gentong dengan melarutkan pewarna yang diinginkan di dalam air, tetapi juga bisa dilakukan per potong 
kain, menggunakan ember kecil. Metode ini disukai perempuan karena dapat dilakukan di rumah. Membuat 
batik cetak dilakukan dengan menggunakan malam yang telah dilelehkan, pekerjaan yang umumnya 
dilakukan perempuan.

92 Wawancara dengan laki-laki pemilik UKM batik oleh Pungky Desi Christanti, 11 April 2017.
93 Wawancara langsung dengan laki-laki ketua koperasi 40 UKM batik di Pekalongan oleh Radi Ihlas Albani, 10 April 2017.
94 Wawancara dengan laki-laki pemilik UKM batik oleh Ricky Ardian Harahap, 20 April 2017.

Dibutuhkan waktu lima belas hari 
hingga enam bulan untuk melukis 
tangan selembar kain batik . Semua 
pekerjaan ini dilakukan oleh 
perempuan . 
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Untuk batik cap, capnya harus dibuat secara akurat. Jika pola mesti dicap pada kedua sisi kain. Sangat 
penting bahwa kedua sisi cap tersebut identik sehingga polanya konsisten. Pekerjaan membatik cap 
biasanya dilakukan laki-laki, dan produksinya bisa sebanyak sepuluh lembar kain per hari. Harga pasaran 
sepotong kain batik cap berkisar Rp50.000,00 hingga Rp200.000,00, sedangkan kain batik semicap, 
semibatik tulis harganya berkisar Rp80.000,00 hingga Rp300.000,00. Membatik dengan menggunakan 
mesin hanya dilakukan laki-laki, dan produksinya berkisar ratusan hingga ribuan meter per hari.

Seorang pembatik perempuan yang menggunakan metode tradisional di Pekalongan, Jawa Tengah, 
menjelaskan perempuan muda dulunya tertarik belajar membatik dan dia sendiri mulai belajar membatik 
ketika berada di kelas dua Sekolah Dasar, namun “sekarang sulit menemukan perempuan muda yang 
tertarik belajar mencanting (mengaplikasikan desain malam pada kain), yang dianggap pekerjaan sulit 
karena membutuhkan waktu belajar yang lama dan tangan berisiko terkena malam panas. Generasi muda 
terutama merasa enggan karena upahnya yang rendah. Karena itu, sulit menemukan pembatik terampil.”95 
Dia mengatakan lebih mudah menemukan pekerja laki-laki, bukan sebagai pencanting, tetapi untuk 
mewarnai, karena upah pekerjaan ini cenderung lebih tinggi.

Seorang pekerja laki-laki produsen batik 
menegaskan sulit menemukan pembatik terampil 
untuk mencanting: “Generasi muda enggan bekerja 
di pekerjaan ini karena kotor dan sulit.”96 Produsen 
dan eksportir batik di Laweyan juga menyebutkan 

semakin sulit menemukan pekerja terampil di kecamatan ini untuk memproduksi batik tulis dan batik cap, 
dan ia terpaksa melakukan sub-kontrak untuk pekerjaan itu ke daerah lain untuk mengatasi kekurangan 
yang ada.97

Sejumlah UKM batik mengeluhkan tidak adanya perlindungan hak cipta atas desain mereka dan plagiat 
desain menjadi hal biasa. Hal ini sering dilakukan perusahaan asing, seperti dari Cina dan Vietnam, 
yang memproduksi desain batik secara massal menggunakan mesin, sementara UKM Indonesia terus 
memproduksi batik dengan cara tradisional, padat karya dan memakan waktu lama. UKM menginginkan 
pemerintah Indonesia memberlakukan undang-undang perlindungan hak cipta atas produk batik.

Pemasaran
Akses ke pasar dan memperoleh informasi pasar yang relevan menjadi tantangan utama bagi hampir 
separuh responden survei, baik laki-laki maupun perempuan. Selama FGD dengan produsen batik dan 
eksportir, masalah pemasaran dilihat sebagai tantangan dan merupakan bidang di mana pemerintah dapat 
memainkan peran lebih besar. Misalnya, bantuan mendapatkan pasar baru atau pembenahan pasar lokal 
akan sangat membantu, serta lebih banyak program bantuan untuk berpartisipasi di pameran. Peserta lain 
di FGD menyatakan mereka belum melakukan pemasaran lewat internet, hanya pemasaran konvensional 
melalui toko ritel dan grosir.98

Tantangan lain 
Sejumlah tantangan lain dikemukakan responden pakaian jadi. Baik UKM milik laki-laki maupun UKM milik 
perempuan menyebutkan rumitnya peraturan dan proses administrasi, serta birokrasi yang berbelit.

Tantangan Ekspor 
UKM pakaian jadi yang sudah mengekspor melaporkan tantangan khusus dalam ekspor. Sekitar setengahnya 
menyebutkan tantangan pemasaran, termasuk akses informasi tentang pasar luar negeri dan persyaratan 

95 Wawancara dengan perempuan pemilik UKM batik oleh Astri Briliyanti, April 11, 2017.
96 Wawancara dengan lak-laki pemilik UKM batik oleh Astri Briliyanti, April 11, 2017.
97 Wawancara dengan laki-laki pemilik UKM batik oleh Astri Briliyanti by Ricky Ardian Harahap, April 20, 2017.
98 Diskusi kelompok terfokus dengan laki-laki pemilik UKM batik di Pekalongan difasilitasi oleh Titik Hartini dan Dati Fatimah, 

18 April 2017.

Sejumlah UKM batik mengeluhkan 
tidak adanya perlindungan hak cipta 
atas desain mereka dan plagiat desain 
menjadi hal biasa .
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produk ekspor. (Lihat Bagan 5.21.) Tantangan produksi juga dilaporkan, termasuk kesulitan memenuhi 
standar kualitas, kapasitas produksi rendah, dan kurangnya tenaga kerja terampil. Seperti halnya tantangan 
umum dalam bisnis yang telah dilaporkan di atas, UKM milik laki-laki dan UKM milik perempuan sama-sama 
menyebutkan tantangan ekspor lain yang mencakup peraturan dan proses administrasi yang rumit serta 
birokrasi yang panjang. Tantangan lain yang juga terkait ekspor adalah kesulitan mengakses modal.

BAGAN 5.21
UKM PAKAIAN JADI MENGHADAPI TANTANGAN UNTUK MENGEKSPOR
(jenis tantangan; persentase responden)

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
KeuanganPemasaran ProduksiLain-lain 

 Milik Laki-laki (n = 139, tingkat respons 89%)

 Milik Perempuan (n = 39, tingkat respons 83%)

55
49

35

18

28
33

22 23

Catatan: Responden dapat memilih lebih dari satu pilihan.
Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.

Seorang informan mengatakan ia telah mengikuti 
beberapa kali pameran internasional, namun sejauh 
ini belum mendapatkan transaksi bisnis dalam 
jumlah besar, dan hanya penjualan dalam jumlah 
lebih kecil. Ia menambahkan akan bermanfaat jika 
pemerintah membantu menyelenggarakan pameran khusus di mana produsen dapat bertemu dengan 
pembeli besar.99

Tantangan lain adalah kurangnya pengetahuan tentang selera, tren, dan ekspektasi mutu di pasar 
ekspor. Seperti dikatakan seorang informan, “UKM di Pekalongan tidak anti ekspor, tetapi kami tidak tahu 
pasarnya. Mode seperti apa yang disukai pembeli luar negeri? Apakah gaun bergaya formal disukai pasar 
internasional? Atau lebih baik fokus pada [pakaian] santai?”100 Ada risiko dalam mengekspor: Jika kualitas 
produk tidak memenuhi spesifikasi pembeli, barang bisa dikembalikan. Dalam kasus batik, tantangannya 
adalah memastikan motif pada setiap lembar batik berpola sama dan produk tersebut memenuhi 
ekspektasi mutu.101

99 Diskusi kelompok terfokus dengan laki-laki pemilik UKM batik di Pekalongan difasilitasi oleh Titik Hartini dan Dati Fatimah, 
18 April 2017.

100 Ibid.
101 Diskusi kelompok terfokus dengan laki-laki pemilik UKM batik di Pekalongan difasilitasi oleh Titik Hartini dan Dati Fatimah, 

18 April 2017.
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Kurangnya kemampuan berbahasa Inggris, yakni bahasa perdagangan internasional, merupakan kendala 
bagi UKM pakaian jadi, yang kebanyakan hanya berpendidikan SMA. Untuk UKM batik, tantangannya 
adalah desain yang menarik bagi pasar luar negeri, yang berarti untuk pasar Amerika Utara dan Eropa 
mereka harus terlihat tidak terlalu etnik, lebih sederhana, dan dengan warna lebih lembut.

Mendapatkan pembiayaan yang cukup untuk meluncurkan dan mendukung bisnis ekspor merupakan 
penghalang bagi pengusaha laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana disebutkan di atas, bahan baku 
mahal dan umumnya diimpor, dan harga kain dan bahan kimia yang diperlukan dalam proses membatik 
terus naik.102 Seorang informan perempuan mengatakan “pasar ekspor memberikan keuntungan lebih 
besar, namun prosedurnya juga lebih rumit dan membutuhkan modal finansial lebih besar.”103

Sepertiga responden perempuan mengatakan produksi bisa menjadi tantangan. Seperti disebutkan di 
atas, bahan mentah harganya mahal dan kerapkali sulit didapat. Seorang informan perempuan melaporkan 
ia selalu meminta pembayaran 50% di muka ketika mengekspor, sebagai modal kerja dan membantu 
menghadapi risiko terjadinya perubahan harga bahan baku.104

Regulasi yang Menghambat Pengembangan Bisnis 
Responden survei industri pakaian jadi ditanya apakah regulasi merupakan hambatan menjalankan UKM 
mereka. Sebagian besar responden industri pakaian jadi tidak menemukan adanya regulasi tertentu 
yang menghambat kemampuan menjalankan bisnis. Hanya 27% responden laki-laki dan 22% responden 
perempuan yang merasa regulasi merupakan penghalang. Di antara mereka yang menilai regulasi sebagai 
masalah, perpajakan dianggap paling menonjol, terutama oleh perempuan. (Lihat Bagan 5.22.)

BAGAN 5.22
REGULASI PERPAJAKAN DIIDENTIFIKASI SEBAGAI HAMBATAN
(jenis hambatan; persentase responden)

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
PerizinanPasar bebas Peraturan 

upah 
minimum

Lain-lainBahan bakuPajak & iuran 
lainnya

Pembiayaan 
& suku bunga

Regulasi 
limbah 
industri

Infrastruktur

32

50

16

0

16

25

13

0

10

25

6
0

3

13
6

0

13

0

 Milik Laki-laki (n = 32, tingkat respons 20%)

 Milik Perempuan (n = 10, tingkat respons 21%)

Catatan: Responden dapat memilih lebih dari satu pilihan.
Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.

102 Ibid.
103 Diskusi kelompok terfokus dengan laki-laki pemilik UKM batik di Pekalongan difasilitasi oleh Titik Hartini dan Dati Fatimah, 

18 April 2017.
104 Ibid.
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Perbedaan Kunci Tantangan yang Dihadapi UKM 

 • UKM pakaian jadi milik laki-laki dan perempuan menghadapi tantangan bisnis umum yang sama, 
tetapi lebih besar persentase UKM milik perempuan yang menyebutkan tantangan terkait akses 
terhadap bahan baku dan mendapatkan tenaga kerja terampil.

Apakah UKM Pakaian Jadi Percaya Diri Tentang Masa Depan Bisnis Mereka?
Pemilik UKM yang disurvei sebagian besar optimis dengan masa depan bisnis mereka: sekitar 70% responden 
memiliki pandangan positif tentang masa depan, sementara 20% tidak melihat adanya perubahan besar di 
masa yang akan datang. (Lihat Bagan 5.23.) Kurang dari 10% tidak melihat adanya potensi pertumbuhan di 
masa depan. Hasil ini umumnya konsisten antara UKM pakaian jadi milik laki-laki dan perempuan.

BAGAN 5.23
LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN PEMILIK UKM PAKAIAN JADI MELIHAT POTENSI 
PERTUMBUHAN POSITIF
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Catatan: Jumlah persentase mungkin tidak sama dengan 100 karena pembulatan.
Sumber: Survei gender dan perdagangan TPSA.

Penting dicatat meski UKM pakaian jadi yang disurvei memiliki pandangan positif tentang masa depan bisnis 
mereka, jumlah keanggotaan yang berkurang dan, dalam beberapa kasus, tutupnya sejumlah asosiasi dan 
koperasi batik selama dua dekade terakhir menunjukkan adanya penurunan perlahan dari industri tersebut. 
Untuk itu, tantangan terkait tenaga kerja terampil dan pemasaran, seperti dilaporkan UKM pakaian jadi batik 
yang disurvei, harus dikaji lebih lanjut oleh pemerintah dan pemangku kepentingan dari sektor swasta.

Beberapa UKM di Semarang melaporkan inovasi merupakan pendekatan efektif menghadapi tantangan 
produksi dan pemasaran. Inovasi seperti penggunaan pewarna alami, pengembangan desain baru yang relevan 
secara budaya, dan ekspansi ke pasar global sangat penting untuk bisnis pakaian jadi agar dapat bertahan di 
tengah persaingan yang kian sengit.105 Sebagai contoh, seorang laki-laki pemilik UKM batik mulai memproduksi 
dengan menggunakan pewarna indigo alami. Sebagian besar pakaian jadi batik miliknya yang dibuat dengan 
pewarna alami ini telah terjual habis pada berbagai pameran di berbagai wilayah di Indonesia. Dua orang 
perempuan pemilik UKM pakaian jadi batik berinovasi dengan menghubungkan bisnis mereka dengan 
pariwisata, mengorganisir tur satu hari membatik tulis dan menggunakan media sosial sebagai alat pemasaran.

105 Diskusi kelompok terfokus dengan UKM batik di Semarang difasilitasi oleh Leya Catleya dan Dati Fatimah, 11 Mei 2017.
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UKM MILIK PEREMPUAN UKM MILIK LAKI-LAKI

Lebih banyak UKM milik perempuan yang berpendapat bahwa pengusaha 
perempuan menghadapi tantangan tambahan dikarenakan mereka perempuan

61% 46%

Lebih banyak UKM alas kaki milik perempuan dibandingkan milik laki-laki yang 
mengakui beban ganda sebagai tantangan bagi pengusaha perempuan

50% 45%

Lebih banyak UKM kopi milik perempuan dibandingkan milik laki-laki yang 
mengakui beban ganda sebagai tantangan bagi pengusaha perempuan

75% 24%

Lebih sedikit UKM pakaian jadi milik perempuan dibandingkan milik laki-laki 
yang mengakui beban ganda sebagai tantangan bagi pengusaha perempuan

27% 45%

Lebih banyak UKM milik perempuan yang berpendapat bahwa kebutuhan 
untuk mendapatkan izin pasangan adalah sebuah tantangan

31% 8%

TANTANGAN BERBASIS 
GENDER

13 .25

Petani kopi perempuan menghabiskan waktu lebih banyak untuk bekerja 
yang dibayar maupun tak dibayar dibandingkan petani kopi laki-laki

JAM
8 .75

JAM
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BAB 6: 

 TANTANGAN BERBASIS 
GENDER
Tujuan penting penelitian ini adalah mengidentifikasi tantangan yang dihadapi UKM milik perempuan 
dan milik laki-laki dan menentukan apakah tantangan ini berbeda. Secara umum, UKM milik laki-laki dan 
milik perempuan memiliki banyak tantangan yang sama: kesulitan mengakses modal, keahlian yang tidak 
memadai dalam mengakses pasar, dan masalah yang terkait produksi, khususnya akses terhadap bahan 
baku dan tenaga kerja terampil.

Untuk memahami apakah responden survei menganggap pengusaha perempuan memiliki tantangan 
tambahan atau yang berbeda dari yang dihadapi pengusaha laki-laki, survei meminta responden 
menunjukkan adanya tantangan ataupun kerugian yang dihadapi perempuan sebagai pengusaha UKM 
dikarenakan mereka bergender perempuan. Dua tantangan paling sering dikutip yaitu beban ganda dan 
keperluan memperoleh izin dari pasangan. Enam puluh satu persen responden perempuan menilai bahwa 
pengusaha perempuan menghadapi tantangan tambahan, namun hanya 46% responden laki-laki yang 
juga memiliki pandangan ini. (Lihat Bagan 6.1.)

BAGAN 6.1
LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN MEMILIKI PERSEPSI BERBEDA TERHADAP TANTANGAN YANG 
DIHADAPI PEREMPUAN PEMILIK UKM
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Beban Ganda 
Proporsi yang hampir sama antara responden laki-laki dan perempuan mengakui perempuan menghadapi 
tantangan tambahan yaitu tanggung jawab mengurus rumah tangga dan keluarga sambil menjalankan bisnis. 
“Beban ganda” ini disebutkan oleh 38% responden laki-laki dan 35% responden perempuan. Jika perempuan 
juga terlibat di asosiasi industri, kelompok simpan pinjam, atau organisasi masyarakat lainnya, mereka 
mengalami “beban berlipat ganda.” Meski perempuan 
pemilik UKM dapat mempekerjakan asisten rumah 
tangga dan mendapatkan bantuan dari keluarga 
besarnya, yang merupakan hal lazim bagi rumah 
tangga di Indonesia, mereka tetap bertanggung 
jawab mengurus rumah dan anggota keluarga.

UKM Bicara Tentang ... Beban Ganda
Seorang perempuan pemilik UKM pakaian jadi dulunya bekerja sebagai pegawai negeri di tingkat 
provinsi dimana ia tinggal, tetapi ketika mulai memiliki anak, ia menyadari butuh lebih banyak waktu 
untuk mengurus keluarganya. Suaminya juga memintanya menjadi ibu rumah tangga. Selain itu, 
ibunya sakit dan menua. Dia ingin melakukan sesuatu untuk menyibukkan diri selain menjaga anak, 
sehingga dia memulai bisnis pakaian jadi sebagai hobi, mengkhususkan diri pada pakaian Muslim. 
Dengan cara ini, ia pikir ia dapat memenuhi dua peran sekaligus: ibu dan pengusaha.

Ketika memulai bisnisnya, perusahaan pakaian jadi dengan target konsumen Muslim belum sebanyak 
sekarang, dan bisnisnya tumbuh pesat. Setelah berhenti sebagai pegawai negeri, bisnis tersebut 
menghabiskan sebagian besar waktunya. Dengan semakin pesat pertumbuhan usaha, hidupnya 
terasa kian rumit. Ia kesulitan menyeimbangkan waktu antara bisnis dan keluarga, meski memiliki 
asisten rumah tangga yang melakukan sebagian besar pekerjaan rumah tangga. Tetapi, keadaan 
membaik ketika anak-anaknya tumbuh besar dan menjadi lebih mandiri. Menyeimbangkan waktu 
antara dua peran tersebut bukan lagi menjadi masalah, dan sekarang ia merasa dapat meluangkan 
lebih banyak waktu untuk bisnisnya.

—Perempuan pemilik UKM pakaian jadi di Bandung

Wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan dan diskusi kelompok terfokus (focused group 
discussion/FGD) mengkonfirmasi temuan survei. Bahkan ketika beban ganda tidak disebutkan secara 
eksplisit sebagai tantangan, komentar ringan perempuan mengindikasikan perempuan lebih suka untuk 
bekerja dari rumah dan butuh jam kerja yang fleksibel. Secara umum, membesarkan anak dan pekerjaan 
rumah tangga dipandang sebagai tanggung jawab perempuan. Dalam wawancara mendalam, tenaga 
kerja perempuan menyebutkan mereka bisa membawa anak mereka ke lokasi kerja.106 Seorang manajer 
perempuan sebuah bisnis pakaian jadi yang diwarisi dari orang tuanya menjelaskan sebagai seorang ibu 
dan istri, ia harus mengurus anak dan rumah tangga. Ia tidak menganggap mengurus keluarga merupakan 
hambatan bagi dirinya.107

Identifikasi beban ganda sebagai tantangan pengusaha perempuan konsisten dengan penelitian lain 
tentang UKM milik perempuan di Indonesia. Laporan International Finance Corporation (IFC) yang diterbitkan 
tahun 2016 mencatat perempuan yang disurvei “menganggap diri mereka sebagai subyek tekanan lebih 
besar karena merasa harus menyeimbangkan bisnis dengan tanggung jawab di rumah. Pria merasa tidak 
wajib melibatkan diri dalam pekerjaan rumah tangga dan mengasuh anak, dan mempunyai waktu lebih 
banyak untuk bisnis dan hiburan.”108

106 Wawancara langsung dengan perempuan pemilik UKM batik oleh Astri Briliyanti, 11 April 2017.
107 Wawancara langsung dengan perempuan pemilik UKM batik oleh Mulyana, 27 April 2017.
108 IFC, UKM yang Dimiliki Wanita di Indonesia, 35-36.

Perempuan menghadapi tantangan 
tambahan yaitu tanggung jawab 
mengurus rumah tangga dan keluarga 
sambil menjalankan bisnis .
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Di industri kopi, 3 dari 4 perempuan (75%) yang menjawab pertanyaan itu menyebut beban ganda sebagai 
masalah, sementara hanya 24% dari 50 laki-laki yang menyatakan hal serupa. Seorang responden laki-laki 
dari industri kopi menyatakan: “Harus ada keseimbangan di mana perempuan dan laki-laki bisa terlibat 
secara setara dan bekerja sama.” Namun, ia lebih lanjut mencatat bahwa perempuan harus mengelola 
urusan rumah tangga seperti mengasuh anak, karena anak tidak boleh terlantar dikarenakan ibunya 
bekerja di koperasi.109

Selama FGD dengan koperasi kopi, laki-laki dan perempuan ditanya berapa banyak waktu yang mereka 
habiskan untuk pekerjaan pertanian, pekerjaan rumah tangga dan mengurus anak, beribadah, dan 
beristirahat (termasuk tidur). Hasilnya jelas: Meski perempuan menghabiskan lebih sedikit waktu untuk 
pekerjaan pertanian, waktu keseluruhan yang mereka habiskan untuk bekerja (termasuk pekerjaan 
pertanian, pekerjaan rumah tangga, dan pengasuhan anak) jauh lebih besar dari laki-laki.
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Di industri alas kaki, 4 dari 8 responden perempuan (50%) dan 15 dari 33 responden laki-laki (45%) 
mengidentifikasi beban ganda sebagai tantangan bagi perempuan pengusaha. Salah seorang responden 
survei mencatat “perempuan menghadapi lebih banyak tantangan di rumah karena mereka yang telah 
menikah harus tetap mengurus suami dan keluarga.”

UKM Bicara Tentang ... Menyeimbangkan Antara Rumah dan Pekerjaan
Dua orang perempuan muda mendirikan usaha sepatu. Salah seorang bertanggung jawab untuk 
sisi produksi, sementara seorang yang lain menangani promosi dan pemasaran. Setelah wanita yang 
bertanggung jawab untuk produksi menikah dan memiliki anak pertama, sulit baginya menangani 
tanggung jawab bisnisnya. Untungnya, sang mitra bisnis setuju beralih peran untuk mengakomodasi 
situasi tersebut. Perempuan yang pertama sekarang bertanggung jawab mengembangkan strategi 
pemasaran online dan mengelola pelaksanaannya, yang dapat ia lakukan di rumah saat bersama anak 
bayinya. Pengaturan ini memuaskan dia dan suaminya, yang mengharapkan ia mengurus rumah tangga.

—Dua perempuan pemilik UKM alas kaki di Bandung

Di industri pakaian jadi, 10 dari 37 responden perempuan (27%) menganggap beban ganda sebagai 
tantangan, sementara 30 dari 66 responden laki-laki (45%) beranggapan sama. Sejumlah responden survei 
menyadari bahwa mengurus keluarga berdampak pada kemampuan perempuan menjalankan bisnis. 
Sebagai contoh, seorang responden mengemukakan bahwa dia sedang berhenti mendesain produknya 
sendiri karena fokus membesarkan anaknya. Responden lain setuju beban ganda merupakan tantangan; 
dia tidak dapat sepenuhnya menjalankan bisnisnya karena waktunya terbatas dan dia memiliki tugas 
sebagai seorang ibu dan istri.

109 Wawancara dengan peneliti dan ahli kopi oleh Muklas Aji Setiawan, 10 April 2017.
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UKM Bicara Tentang ... Prioritas yang Sama
Seorang perempuan pemilik UKM tidak melihat peran gandanya, yakni sebagai seorang yang 
mengurus rumah tangga dan pengusaha perempuan, sebagai beban ganda atau masalah, meskipun 
ia mengakui ia memiliki tanggung jawab sehari-hari yang lebih banyak dari suaminya, karena dia 
harus mengatur waktunya mengurus keluarga dan bisnis. Ia merasa suaminya mendukung penuh 
bisnisnya, namun ia juga berkewajiban mengurus keluarga. Keduanya adalah prioritas, dan ia berpikir 
mampu mengurus keduanya dengan baik. Bahkan setelah anak-anaknya tumbuh dewasa, ia mampu 
mendirikan dan mengelola sekolah asrama untuk anak yatim sebagai kegiatan tambahan di luar 
kegiatan bisnis.

—Perempuan pemilik UKM pakaian jadi batik di Pekalongan

Izin Pasangan 
Secara keseluruhan, sepertiga (31%) UKM milik perempuan yang disurvei di tiga industri melihat perlunya 
izin pasangan sebagai tantangan, sementara hanya 8% UKM milik laki-laki yang mengakui ini sebagai 
hambatan dalam menjalankan bisnis bagi perempuan. Di industri alas kaki, responden survei perempuan 
mengidentifikasi tantangan terbesar mereka adalah izin pasangan. Seorang responden perempuan yang 
bekerja di industri pakaian jadi mengatakan walaupun ia secara pribadi tidak mengalami hambatan ini, 
banyak perempuan lain mengalaminya. Ia menjelaskan “pada dasarnya, wanita tidak sebebas pria, karena 
hampir semuanya membutuhkan persetujuan suami. Selain itu, ada norma agama sebagai Muslim di 
mana terdapat batasan antara laki-laki dan perempuan.”110

Perempuan pemilik UKM menjelaskan bagaimana izin dari suami menunda masuknya perempuan ke 
dalam bisnis dan mencegah perempuan yang telah berbisnis mengakses peluang dan sumber daya yang 
menguntungkan. Kebutuhan akan izin suami menghambat para perempuan menjalankan usaha yang 
mereka minati, meski motivasi utama melakukan usaha semacam ini adalah kesejahteraan keluarga. Laki-
laki pemilik UKM bebas membuat keputusan dan tidak terbebani norma-norma sosial yang membatasi 
pilihan dan mobilitas fisik mereka. Singkatnya, mereka tidak mengalami kendala yang sama seperti dialami 
perempuan pemilik UKM akibat gender mereka.

Foto oleh: Imam.

110 Wawancara dengan perempuan pemilik UKM pakaian jadi oleh Pungky Desi Christanti and Astri Briliyanti, 27 April 2017.
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Foto oleh: Rita Lindayati.
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BAB 7: 

 KESIMPULAN DAN 
REKOMENDASI

Sebagai pengusaha, baik UKM milik perempuan dan 
UKM milik laki-laki di ketiga industri menghadapi 
tantangan serupa dalam menjalankan bisnis dan 
mengekspor. Baik UKM milik perempuan maupun 
UKM milik laki-laki memiliki kesulitan menemukan 
informasi pasar, mengakses kredit yang terjangkau, 
memperoleh input produksi berkualitas secara 

tepat waktu, dan mendapatkan pelatihan dan pendampingan, yang tepat, praktis, dan terfokus. Selain itu, 
baik UKM milik perempuan maupun laki-laki mengeluhkan panjangnya waktu memperoleh lisensi dan 
registrasi yang diperlukan.

Namun, penelitian ini juga menunjukkan beberapa hal di mana terdapat perbedaan besar antara UKM 
milik laki-laki dan milik perempuan. Di ketiga industri, UKM milik perempuan lebih terdidik. Mereka 
cenderung meminta bantuan ekspor, menggunakan internet dan media sosial, serta mengakses informasi 
dari pemerintah dan asosiasi industri. Karena itu, pelatihan pasar ekspor dan domestik akan diterima dan 
dimanfaatkan dengan baik oleh UKM milik perempuan. Tetapi, pelatihan harus praktis dan berfokus pada 
industri tertentu yang mereka jalankan. UKM milik 
perempuan, baik pada industri alas kaki maupun 
industri pakaian jadi, cenderung berukuran lebih 
kecil dan lebih rendah jam terbang bisnisnya 
dibanding UKM milik laki-laki; mereka bisa 
memanfaatkan bantuan untuk mengembangkan usaha mereka. Selain itu, UKM milik perempuan di ketiga 
industri cenderung lebih sulit mengakses bahan baku dan tenaga kerja terampil yang mereka butuhkan.

Rekomendasi Lintas Sektor
Untuk memastikan UKM milik perempuan mampu memanfaatkan peluang yang ditawarkan perdagangan 
domestik dan internasional, berikut rekomendasi kepada pemangku kepentingan utama di ketiga industri:

Rekomendasi untuk Pemerintah 

 • Meningkatkan akses UKM terhadap informasi berbagai alternatif pembiayaan (selain bank) dan bank-
bank yang telah melayani UKM milik perempuan.

 • Meningkatkan akses UKM terhadap kredit bisnis biasa dengan mendukung program-program kredit 
penyedia layanan keuangan yang menawarkan pinjaman tanpa agunan dan berbunga rendah.

 • Meningkatkan jangkauan Bank Ekspor Impor (Bank Exim) dan lembaga kredit ekspor lainnya dengan 
membuat persyaratan agar kredit ekspor lebih terjangkau bagi UKM, serta lebih mudah diakses 
melalui peningkatan kehadiran bank di kota-kota kecil dan menengah di mana UKM beroperasi.

 • Meningkatkan akses UKM terhadap informasi pasar (bukan hanya mengandalkan jaringan pribadi), 
termasuk informasi kontak pelanggan, baik untuk pasar domestik maupun internasional, dengan 
mendirikan kantor lokal dan situs online untuk informasi pasar, mirip dengan pelayanan izin usaha satu 

Di ketiga industri, UKM milik 
perempuan lebih terdidik . Mereka 
cenderung meminta bantuan ekspor, 
menggunakan internet dan media 
sosial, serta mengakses informasi dari 
pemerintah dan asosiasi industri .

UKM milik perempuan di ketiga 
industri cenderung lebih sulit 
mengakses bahan baku dan tenaga 
kerja terampil yang mereka butuhkan .
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atap. Sumber informasi ini sebaiknya termasuk informasi yang dikumpulkan para atase perdagangan 
dan pejabat Kementerian Perdagangan lainnya di luar negeri.

 • Mempertimbangkan penempatan perwakilan yang tepat dari sektor swasta di kantor-kantor perwakilan 
perdagangan resmi Indonesia di luar negeri, terutama di negara tujuan utama ekspor kopi, alas kaki, dan 
pakaian jadi, untuk memfasilitasi hubungan antara UKM Indonesia dan calon pembeli asing. 

 • Terus memberikan program bantuan ekspor kepada UKM, terutama UKM milik perempuan, yang 
cenderung lebih aktif mencari program bantuan pemerintah dibanding UKM milik laki-laki. Tetapi, 
harus dipastikan program bantuan semacam ini spesifik sesuai industri, praktis, berdasarkan 
kebutuhan, dan dilengkapi informasi pasar.

 • Memberikan bantuan untuk memperluas kehadiran perdagangan elektronik (e-commerce) bagi UKM 
dengan membantu partisipasi mereka dalam platform yang tepat agar terhubung secara lebih efektif 
dan transparan dengan pasar.

 • Mendorong akses setara bagi tenaga kerja laki-laki dan perempuan untuk pelatihan peningkatan 
keterampilan pada berbagai pekerjaan di masing-masing industri, untuk mengurangi stereotip peran 
gender baik pada manufaktur produk maupun manajemen bisnis. Hal ini akan meningkatkan peluang 
perempuan untuk mengemban pekerjaan dengan bayaran lebih tinggi, khususnya di industri alas kaki 
dan pakaian jadi.

 • Menyederhanakan persyaratan usaha dan prosedur perizinan ekspor bagi UKM untuk mengurangi 
waktu dan biaya dalam mendapatkan izin tersebut.

 • Memperkuat kemampuan pengambilan keputusan perempuan pemilik UKM untuk semua aspek 
bisnis mereka dan hal lainnya di ranah publik.

Rekomendasi untuk Asosiasi Bisnis dan Industri

 • Meningkatkan kapasitas asosiasi untuk menjadi sumber informasi bagi UKM tentang pasar, terutama 
pasar ekspor, sistem produksi, dan teknologi.

 • Membenahi situs web asosiasi untuk menampilkan lebih banyak informasi praktis tentang informasi 
pasar dan cara melakukan ekspor. Menyertakan lebih banyak informasi yang secara khusus ditujukan 
untuk UKM milik perempuan yang saat ini sedang mengekspor atau mempertimbangkan untuk 
mengekspor. Menyiapkan area khusus di situs web ini di mana UKM milik perempuan dapat saling 
terhubung dan belajar satu sama lain.

 • Meningkatkan akses UKM terhadap informasi penyedia layanan keuangan selain bank dan tentang 
bank-bank yang telah melayani UKM milik perempuan.

 • Mendorong akses setara bagi tenaga kerja laki-laki dan perempuan untuk pelatihan peningkatan 
keterampilan pada berbagai pekerjaan di masing-masing industri, untuk mengurangi stereotip peran 
gender baik pada manufaktur produk maupun manajemen bisnis. Hal ini akan meningkatkan peluang 
perempuan untuk bekerja pada pekerjaan dengan bayaran lebih tinggi, khususnya di industri alas kaki 
dan pakaian jadi.

 • Memperkuat kemampuan pengambilan keputusan perempuan pemilik UKM untuk semua aspek 
bisnis mereka dan hal lainnya di ranah publik.

Rekomendasi untuk Industri Kopi 
Selain rekomendasi lintas sektoral, berikut rekomendasi khusus untuk industri kopi:

Rekomendasi untuk Pemerintah 

 • Meningkatkan produktivitas pertanian di Aceh dan Sulawesi Selatan melalui peningkatan akses 
terhadap teknologi perkebunan kopi yang tepat, efisien, peralatan yang terjangkau, dan fasilitas 
pengeringan, pemilahan, penyimpanan, dan pemanggangan, untuk mengurangi beban kerja.

 • Meningkatkan pengetahuan penyuluh pertanian mengenai budidaya kopi dan memastikan bahwa 
pelatihan praktis dan langsung yang mereka berikan dapat menjangkau petani kecil laki-laki dan 
perempuan, yang memiliki sarana terbatas dalam mendapatkan informasi tersebut. Pelatihan 
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yang diberikan kepada petani sebaiknya juga mencakup teknik produksi organik (di mana petani 
mendapatkan harga premium) dan bagaimana menghasilkan kopi berkualitas tinggi.

 • Meningkatkan jumlah penyuluh pertanian perempuan yang dapat bekerja dengan petani perempuan, 
sehingga petani perempuan merasa lebih nyaman, dan ini mempermudah mereka menyerap dan 
menerapkan pengetahuan baru.

 • Mendampingi petani kopi melalui koperasi dan UKM untuk mematuhi persyaratan sertifikasi organik 
dari badan sertifikasi internasional.

 • Memperkuat bantuan ekspor untuk UKM milik perempuan dan koperasi yang dipimpin perempuan 
yang siap mengekspor, dengan cara memfasilitasi keterhubungan dengan pembeli dan membantu 
mendapatkan kontrak ekspor.

 • Mendesentralisasikan proses pendaftaran kepabeanan (seperti yang saat ini terjadi di Aceh) di seluruh 
provinsi di Indonesia untuk mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan UKM dan koperasi kopi 
untuk mendaftar.

 • Meningkatkan infrastruktur dari kebun ke pasar untuk mengurangi biaya dan meningkatkan 
keuntungan UKM dan koperasi kopi. Peningkatan ini juga akan mengurangi beban waktu bagi petani 
perempuan dan koperasi yang dipimpin perempuan.

 • Memperkuat hubungan antara sektor swasta dan akademisi untuk meningkatkan dan memfasilitasi 
transfer teknik-teknik budidaya dan pengolahan kopi yang ramah lingkungan dan berbiaya rendah, 
dari sekolah pertanian ke petani kopi, UKM, dan koperasi.

Rekomendasi untuk Asosiasi Industri 

 • Memperkuat bantuan ekspor untuk UKM milik perempuan dan koperasi yang dipimpin perempuan 
yang siap mengekspor dengan menyelenggarakan pelatihan praktis dan seminar tentang cara 
mengekspor, termasuk bagaimana memenuhi persyaratan ekspor.

 • Mendampingi petani kopi melalui koperasi dan UKM untuk mematuhi persyaratan sertifikasi organik 
dari badan sertifikasi internasional.

 • Mendorong dan melakukan pembelajaran sejawat antara UKM kopi yang sedang mengekspor dan 
yang siap mengekspor.

 • Mendorong dan meningkatkan keanggotaan dan kepemimpinan perempuan di dalam asosiasi.

Rekomendasi untuk Koperasi 

 • Memperkuat partisipasi perempuan dalam koperasi sebagai anggota dan sebagai pemimpin.

 • Mempertimbangkan penanaman kopi, daripada kepemilikan tanah, sebagai persyaratan keanggotaan 
dalam koperasi. Hal ini akan memberi peluang keanggotaan bagi petani perempuan yang menyewa 
lahan pertanian untuk menanam kopi atau tidak memiliki lahan pertanian sendiri karena lahan 
tersebut atas nama suami atau ayah.

 • Memastikan akses yang adil bagi petani laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan pelatihan 
budidaya dan teknologi pengolahan kopi yang efisien dan berkelanjutan secara lingkungan. 

 • Mendorong dan melakukan pembelajaran sejawat antara koperasi yang sedang mengekspor dan 
yang siap mengekspor.

Rekomendasi untuk Industri Alas Kaki 
Selain rekomendasi lintas sektoral, berikut rekomendasi khusus untuk industri alas kaki:

Rekomendasi untuk Pemerintah 

 • Terus memberikan bantuan ekspor kepada UKM milik perempuan karena survei menunjukkan 
mereka aktif mencari program bantuan pemerintah, terutama terkait logistik dan kepatuhan terhadap 
aturan ekspor.

 • Meningkatkan akses pelatihan pemasaran digital bagi lebih banyak UKM, terutama UKM milik 
perempuan berusia muda.
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 • Mendorong dan mendukung program pelatihan keterampilan bagi kaum muda untuk melestarikan 
keterampilan generasi sebelumnya dalam pembuatan alas kaki. 

 • Memberikan pelatihan praktis kepada UKM milik perempuan: Lebih banyak UKM milik perempuan 
dibandingkan UKM milik laki-laki yang mengindikasikan mereka menginginkan pelatihan ini.

 • Memberikan insentif kepada UKM untuk memperbaiki kondisi kerja guna menarik pekerja perempuan.

 • Meningkatkan fasilitasi perdagangan dengan secara cepat mengimpor bahan baku seperti kulit dan sol.

 • Memberi insentif kepada UKM di industri ini untuk menaikkan upah pekerja dan meningkatkan 
pasokan tenaga kerja terampil.

Rekomendasi untuk Asosiasi Industri 

 • Meningkatkan program bantuan kepada anggota UKM, daripada hanya fokus pada kebutuhan 
anggota perusahaan besar.

 • Membantu UKM milik perempuan yang sedang mengekspor dan siap ekspor dengan keterampilan 
praktis seperti menyusun dan menegosiasikan kontrak ekspor dengan pembeli.

 • Mendorong dan melakukan pembelajaran sejawat antara UKM alas kaki yang sedang mengekspor 
dan yang siap mengekspor.

 • Mendorong dan meningkatkan keanggotaan dan kepemimpinan perempuan dalam asosiasi.

Rekomendasi untuk Industri Pakaian Jadi 
Selain rekomendasi lintas sektoral, berikut rekomendasi khusus untuk industri pakaian jadi:

Rekomendasi untuk Pemerintah 

 • Mendorong dan mendukung program pelatihan keterampilan bagi kaum muda untuk melestarikan 
keterampilan membatik.

 • Memberikan insentif kepada UKM untuk memperbaiki kondisi kerja.

 • Meningkatkan fasilitasi perdagangan dengan secara cepat mengimpor bahan baku seperti kapas, 
kain sutra, dan benang.

 • Memberi insentif untuk ekspansi bisnis, terutama pada usaha batik, melalui inovasi dalam desain yang 
akan menarik pasar internasional.

 • Menciptakan dan menegakkan perlindungan hak cipta desain batik untuk melawan produk tiruan 
murah, yang diproduksi dari mesin cetak secara massal, yang diimpor dari negara tetangga.

Rekomedasi untuk Asosiasi Industri 

 • Memperkuat industri dengan mengkonsolidasikan asosiasi yang ada.

 • Mendorong dan melakukan pembelajaran sejawat antara UKM pakaian jadi yang sedang mengekspor 
dan yang siap ekspor.

 • Mendorong dan meningkatkan keanggotaan dan kepemimpinan perempuan dalam asosiasi.

Rekomendasi untuk Mengatasi Tantangan Berbasis Gender 
Menurut hasil studi, tantangan yang dihadapi perempuan dalam menjalankan usaha dan mengekspor 
diperparah oleh beban ganda (tanggung jawab ganda untuk rumah tangga dan bisnis) dan norma sosial 
yang menuntut perempuan meminta izin suami untuk beraktifitas di luar rumah, termasuk hal-hal yang 
terkait dengan menjalankan dan memperluas 
usaha. Kondisi ini membatasi akses perempuan ke 
sumber daya dan peluang ekonomi, karena mereka 
memiliki lebih sedikit waktu untuk menemukan dan 
menjalin hubungan dengan jaringan bisnis di mana 
mereka bisa mengakses informasi pasar, penyedia 
layanan bisnis, sumber pasokan bahan baku, 
pembeli, dan pelatihan bisnis. Meski keputusan 
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tentang berbagai aspek bisnis biasanya dibuat pemilik UKM, terlepas dari gender, laki-laki lebih sering 
membuat keputusan tentang sejumlah aspek dari usaha milik perempuan ketimbang proses sebaliknya.

Meski perilaku budaya terhadap peran perempuan tertanam kuat di masyarakat, tak berarti hal itu 
mustahil untuk diubah. Sehingga, penting bagi seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, asosiasi 

bisnis, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil) 
untuk secara aktif mempromosikan kesadaran 
tentang tantangan berbasis gender yang dihadapi 
perempuan, khususnya beban ganda dan 
kewajiban memperoleh izin suami untuk terlibat 

dalam kegiatan di luar rumah, serta cara inovatif dan efektif bagi perempuan untuk mengatasi tantangan 
ini, sebagai langkah awal meningkatkan kesetaraan dan persamaan gender. Oleh karena itu, laporan ini 
merekomendasikan agar semua pemangku kepentingan mempromosikan manfaat partisipasi efektif 
perempuan dalam dunia usaha dan hasil kontribusi mereka terhadap pembangunan ekonomi bangsa.

Meski perilaku budaya terhadap 
peran perempuan tertanam kuat di 
masyarakat, tak berarti hal itu mustahil 
untuk diubah .
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Mengenai proyek TPSA 
TPSA merupakan proyek lima tahun senilai C$12 juta yang didanai oleh Pemerintah Kanada melalui Global 
Affairs Canada. Proyek ini dilaksanakan oleh The Conference Board of Canada, dengan mitra implementasi 
utama yaitu Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan. 

TPSA dirancang untuk menyediakan pelatihan, penelitian dan bantuan teknis bagi instansi pemerintah 
Indonesia, sektor swasta—khususnya usaha kecil dan menengah (UKM)—akademisi, dan organisasi 
masyarakat madani tentang informasi terkait perdagangan, analisis kebijakan perdagangan, refomasi 
regulasi dan promosi dagang dan investasi oleh Kanada, Indonesia dan tenaga ahli dari organisasi 
pemerintah maupun swasta. 

Tujuan utama TPSA adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang lebih baik lagi 
dan mengurangi kemiskinan di Indonesia melalui peningkatan perdagangan dan investasi penunjang 
perdagangan antara Indonesia dan Kanada. TPSA dimaksudkan untuk meningkatkan perdagangan 
berkelanjutan dan sadar-gender serta kesempatan investasi, terutama untuk UKM Indonesia, sekaligus 
untuk meningkatkan penggunaan analisis perdagangan dan investasi oleh pemangku kepentingan 
Indonesia demi kemitraan perdagangan dan investasi yang lebih luas lagi antara Indonesia dan Kanada.

Mengenai Pusat Analisis Sosial AKATIGA
AKATIGA merupakan lembaga penelitian nirlaba yang berdiri sejak tahun 1991, didirikan oleh sekelompok 
peneliti ilmu sosial dari Institut Teknologi Bandung dan Universitas Pertanian Bogor, saat kedua universitas 
berkolaborasi dalam sebuah studi tentang pembangunan pedesaan dengan pelajar-pelajar dari Institute for 
Social Studies, Den Haag. AKATIGA berfokus pada peningkatan akses komunitas marjinal ke sumber daya 
dan keterlibatan masyarakat, serta pemberian masukan dan rekomendasi kepada para pembuat kebijakan.

Mengenai Centre for Trade Policy and Law
Centre for Trade Policy and Law (CTPL) adalah institusi terkemuka di Kanada di bidang pembangunan 
kapasitas kebijakan perdagangan. CTPL membantu pemerintah di seluruh dunia dalam mendesain, 
bernegosiasi dan mengimplementasikan strategi perdagangan internasional mereka masing-masing. 
Pusat ini juga mengkhususkan diri dalam analisis kebijakan yang relevan, keahlian dan bantuan, serta telah 
bekerja di lebih dari lima puluh negara sejak pusat ini didirikan pada tahun 1989.
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