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TPSA dan ANGIN Mengadakan 
Lokakarya tentang Akses Modal 
untuk UKM yang Dipimpin 
Perempuan pada Industri Pakaian, 
Alas Kaki, dan Kopi

UKM yang dipimpin perempuan perlu mengetahui apa yang ditawarkan penyedia jasa 

keuangan dan bagaimana mengakses produk dan layanan keuangan yang responsif 

terhadap kebutuhan mereka dan kompatibel dengan kapasitas pembayaran mereka.

Latar Belakang 
Laporan TPSA berjudul Membuka Dunia 
Perdagangan untuk Perempuan: Bagaimana Gender 
Mempengaruhi Manfaat Perdagangan bagi UKM 
Indonesia mengungkapkan bahwa akses modal 
merupakan kendala utama yang dihadapi UKM 
milik perempuan dan laki-laki di tiga industri fokus 
TPSA: alas kaki, pakaian jadi, dan kopi. UKM mem-
butuhkan modal tambahan untuk membeli bahan 
baku impor, membayar tenaga kerja tambahan, 
menyewa atau membeli fasilitas penyimpanan 
yang lebih besar, atau memperoleh peralatan 
baru. Mereka yang bekerja di industri alas kaki 
dan pakaian jadi menyadari perlunya peningkatan 
modal ketika permintaan terhadap produk mereka 
meningkat pada musim liburan, sementara UKM 
dan koperasi di industri kopi membutuhkan modal 
tambahan selama musim panen ketika permintaan 
tenaga kerja tambahan melonjak, atau untuk mem-
beli biji kopi dari petani yang harus dibayar tunai. 
Bagi UKM yang dipimpin perempuan, kendala keu-
angan diperparah oleh beban ganda mereka (tang-
gung jawab ganda terhadap keluarga dan usaha) 
dan tuntutan masyarakat terhadap mereka untuk 
memperoleh izin suami sebelum melakukan kegi-
atan (baik urusan pribadi atau bisnis) di luar rumah.

Sisi penawaran modal di Indonesia berkontribusi 
terhadap kendala keuangan bagi UKM. Persyaratan 
pinjaman yang ketat oleh bank-bank komersial (ter-
masuk suku bunga tinggi, persyaratan agunan yang 
besar, dan skema pembayaran yang tidak fleksibel) 
membuat UKM yang dipimpin perempuan eng-
gan meminjam. Akibatnya, mereka meminjam dari 
sumber-sumber informal seperti keluarga, kerabat, 
atau teman, dan pembiayaan semacam itu sering-
kali tidak memadai, terutama bagi mereka yang 
mengekspor atau berencana mengekspor.

Peserta perempuan di lokakarya Bandung membahas 
hambatan yang mereka hadapi ketika mengakses modal.



• 2 •

Tanggapan TPSA untuk Mengatasi 
Kendala Akses ke Modal
UKM yang dipimpin perempuan perlu mengetahui 
apa yang ditawarkan penyedia jasa keuangan dan 
bagaimana mengakses produk dan layanan keu-
angan yang responsif terhadap kebutuhan mereka 
dan sesuai kapasitas pembayaran mereka. TPSA 
bertujuan membantu UKM yang dipimpin perem-
puan mengakses informasi tentang produk dan 
layanan keuangan dengan memfasilitasi hubungan 
dengan penyedia jasa keuangan. Untuk tujuan ini, 
TPSA bermitra dengan Angel Investment Network 
Indonesia (ANGIN)1 untuk mengadakan serangkaian 
lokakarya tentang akses ke modal. Pada lokakarya 
ini, penyedia jasa keuangan memperkenalkan pro-
duk dan layanan keuangan mereka ke UKM yang 
dipimpin perempuan dari tiga industri dan, pada 
gilirannya, UKM tersebut mempromosikan bisnis 
mereka ke penyedia jasa keuangan. Tiga loka-
karya telah diadakan: pertama di Bandung (Jawa 
Barat) pada tanggal 22 November 2018; kedua 
di Solo (Jawa Timur) pada tanggal 12 Desember 
2018; dan ketiga di Takengon (Aceh) pada tanggal 
16 Januari 2019.

Mayoritas peserta (74%) mengaku mereka akan 
sangat sering menggunakan pengetahuan yang 
diperoleh dari lokakarya. Lima puluh satu per-
sen menyatakan pengetahuan mereka mening-
kat secara signifikan dan 48% lainnya mengaku 
meningkat pada tahap tertentu. Mengenai tingkat 
kepuasan mereka terhadap lokakarya, 40% menga-
takan sangat bagus dan 46% menyebut bagus.

Lokakarya Bandung dan Solo 
Lokakarya sehari yang diadakan di kedua kota ini 
dirancang untuk UKM yang dipimpin perempuan di 
industri alas kaki dan pakaian jadi. Kedua lokakarya 
menggunakan tujuan dan struktur (konten dan pro-
ses) yang sama.

Peserta 
Sejumlah 176 orang berpartisipasi di kedua loka-
karya (78 di Bandung dan 98 di Solo) yang mewakili 
41 UKM yang dipimpin perempuan (31 dari pakaian 
jadi dan 10 dari sepatu). Sepuluh penyedia layanan 
keuangan mempresentasikan produk dan layanan 
mereka selama acara ini. Perwakilan dari Ikatan 
Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) dan pemerin-
tah pusat dan daerah (Kementerian Perdagangan, 

Kementerian Perindustrian, Kementerian UKM dan 
Koperasi, serta Kantor Walikota dan Dinas Industri 
dan Perdagangan kota di kedua kota) meng-
hadiri dan menyatakan dukungan mereka atas 
prakarsa ini.

Temuan Studi TPSA mengenai 
Perdagangan dan Gender 
dibanding Pengalaman UKM 
yang Dipimpin Perempuan dalam 
Mengakses Modal 
Lota Bertulfo, Pakar Kesetaraan Gender untuk 
TPSA, menyampaikan kata sambutan saat pem-
bukaan lokakarya di Bandung. Liliek Setiawan, 
Konsultan Pakaian Jadi untuk TPSA, memberi-
kan sambutan serupa untuk lokakarya di Solo. 
Setelah pidato pembukaan, temuan utama dari 
laporan TPSA Membuka Dunia Perdagangan untuk 
Perempuan: Bagaimana Gender Mempengaruhi 
Manfaat Perdagangan bagi UKM Indonesia 
 dipresentasikan tim gender TPSA (Lota Bertulfo 
di Bandung dan Leya Cattleya, Penasihat Senior 
Keseteraan Gender, di Solo). Para pembicara 
menguraikan tantangan dalam mengakses modal 
yang dihadapi UKM milik perempuan.

Studi ini menunjukkan UKM yang dipimpin perem-
puan enggan meminjam dari sumber formal seperti 
bank karena persyaratan yang ketat: khususnya, 
suku bunga tinggi, persyaratan agunan besar, dan 
pengaturan pembayaran tak fleksibel yang tidak 
sesuai siklus produksi bisnis mereka. Kendala 
dalam mengakses modal ini diperparah kenyataan 
bahwa perempuan bertanggung jawab mengelola 
rumah dan keluarga mereka sambil menjalankan 
bisnis mereka. Norma sosial yang mengharuskan 

Lota Bertulfo menyoroti temuan kunci dari survei TPSA 
mengenai perdagangan dan gender. 
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perempuan mendapatkan izin suami melakukan 
kegiatan di luar rumah juga menghambat mobi-
litas mereka. Tanpa izin suami, perempuan tidak 
leluasa menjalankan bisnis mereka, terutama ter-
kait mengakses sumber bahan baku, bertemu 
penyedia modal formal dan pembeli potensial, dan 
menghadiri pelatihan bisnis.

Presentasi temuan studi ini dilanjutkan dengan dis-
kusi kelompok kecil di antara peserta agar mereka 
bisa merefleksikan dan berbagi pengalaman ten-
tang mengakses modal. Tiap kelompok difasilitasi 
oleh staf atau konsultan ANGIN. Presentasi dari 
masing-masing kelompok pada sesi pleno menun-
jukkan bahwa semua kelompok menguatkan 
temuan studi gender TPSA.

Gelar Wicara Penyedia Jasa 
Keuangan 
Setelah diskusi kelompok kecil, penyedia jasa keu-
angan mempresentasikan produk dan layanan 
keuangan mereka masing-masing dalam for-
mat talk show (gelar wicara) yang dimoderatori 
ANGIN. Penyedia jasa keuangan yang hadir di 
Bandung adalah:

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan 
Banten Tbk (BJB), yang memiliki tiga portofolio 
pinjaman:

 • Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang menawarkan 
pinjaman sebesar 7% per tahun;

 • Kredit Cinta Rakyat (KCR), yang menawarkan 
pinjaman 5% per tahun;

 • Resi Gudang, yang menawarkan pinjaman 
sebesar 6% selama enam bulan.2

BJB juga menawarkan layanan pelatihan dan 
pelatihan bisnis melalui program Pemberdayaan 
Ekonomi Masyarakat Terpadu (PESAT) yang bertu-
juan meningkatkan kompetensi bisnis dan kapasi-
tas wirausahawan. Foura Deviyanti dari Divisi Kredit 
untuk UMKM hadir mewakili BJB.

Modalku adalah platform online (daring) pinjaman 
peer-to-peer di Asia Tenggara yang juga hadir di 
Singapura dan Malaysia dengan nama Funding 
Societies. Tujuannya adalah memberikan pinjaman 
ke UMKM menggunakan modal yang diperoleh 
dari investor kecil dengan cara yang menguntung-
kan baik bagi pemberi pinjaman dan peminjam. 

Semua transaksi dilakukan secara daring, sehingga 
pinjaman dapat dilakukan kapan saja, di mana 
saja. Modalku meminjamkan hingga Rp2 miliar 
untuk UMKM. Ajeng Kurnia Sari, Manajer Kredit, 
mewakili Modalku.

Investree adalah platform daring lain untuk pin-
jaman peer-to-peer, namun tidak seperti Modalku, 
platform ini termasuk investor formal (seperti 
bank) dan investor independen. Investree mena-
warkan pinjaman berbunga konvensional dan 
pinjaman yang sesuai syariah.3 Mereka memi-
liki empat produk untuk memenuhi kebutuhan 
berbagai peminjam:

 • Pembiayaan Faktur: pembiayaan faktur jangka 
pendek dengan periode pembayaran singkat 
antara 30 hingga 180 hari;

 • Pembiyaan Pembeli: pinjaman untuk pembeli, 
distributor, atau pengecer dalam rantai pasokan;

 • Pembiayaan Penjual Daring: terbuka untuk bisnis 
yang melakukan e-commerce (perdagangan 
elektronik) yang membutuhkan pinjaman untuk 
modal kerja;

 • Uang Muka bagi Penjual: pinjaman modal kerja 
untuk pengguna jasa pembayaran terkemuka.

Danang Kusuma, Wakil Presiden untuk Penjualan, 
hadir mewakili Investree.

Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (BEKRAF) didi-
rikan pada tahun 2015 oleh Pemerintah Indonesia 
sebagai bagian dari agenda Presiden Joko Widodo 
yang saat itu baru terpilih untuk mengembangkan 
industri yang berkontribusi pada ekonomi kreatif, 
khususnya mode, seni, kerajinan tangan, kuliner, 
aplikasi digital, dan game. BEKRAF menawarkan 
pinjaman (KUR dengan suku bunga mulai dari 

Valencia Dea dari ANGIN memandu diskusi kelompok tentang 
produk keuangan yang mereka usulkan. 
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7 hingga 10% per tahun) dan hibah serta platform 
daring tempat perusahaan-perusahaan industri 
kreatif ini dapat memamerkan bisnis mereka. Dua 
program bantuan BEKRAF yang dapat diakses oleh 
UKM alas kaki dan pakaian jadi adalah Bantuan 
Insentif Pemerintah (BIP) dan Bekraf Information 
System on Mobile Application (BISMA). Hanifah 
Makarim, Kepala Subdirektorat Dana Publik untuk 
Akses Non-Perbankan, hadir mewakili BEKRAF.

Angel investor ANGIN diwakili Nuniek Tirta Sari, 
yang mempresentasikan model pembiayaan yang 
jarang diketahui UKM yang dipimpin perempuan 
peserta lokakarya ini: investasi ekuitas, di mana 
investor bertindak sebagai mentor bagi pemilik 
bisnis. Sari menjelaskan bimbingan seorang men-
tor sangat bermanfaat untuk memulai bisnis atau 
bisnis baru yang mulai berkembang. Namun, dia 
menunjukkan tidak semua bisnis cocok untuk 
investasi ekuitas dan angel investor biasanya berin-
vestasi pada bisnis dengan potensi pertumbuhan 
tinggi dan keunggulan kompetitif substantif. Jika 
terjadi kebangkrutan, angel investor biasanya tidak 
memaksa bisnis mengembalikan investasi mereka, 
yang menjelaskan mengapa mereka sangat teliti 
dalam menilai risiko yang terlibat.

Meski gelar wicara ini dimaksudkan untuk menge-
nalkan berbagai penyedia jasa keuangan, Brodo, 
UKM alas kaki pria di Bandung yang telah menda-
patkan investasi awal dari angel investor dan mene-
rima dana lanjutan dari perusahaan modal ventura 
di Silicon Valley, juga dimasukkan dalam panel. 
Brodo telah mengambil pinjaman dari Investree 
untuk meningkatkan produksi dan membiayai kegi-

atan ekspor. Putera Dwi Karunia, salah satu pendiri 
dan Kepala Operasional, hadir mewakili Brodo.

Di Solo, Nuniek Tirta Sari dari ANGIN menyampai-
kan informasi yang sama dengan yang ia presen-
tasikan di Bandung, dan menambahkan bahwa 
ketika angel investor menilai proposal bisnis, 
mereka melihat faktor-faktor seperti strategi bisnis, 
proyeksi keuangan, dan kondisi pasar. Mereka juga 
menilai kepribadian dan pengetahuan dan penga-
laman pemilik bisnis.

Hanifah Makarim juga hadir mewakili BEKRAF 
di Solo. Dia menyampaikan ke peserta bahwa 
mereka dapat mengajukan hibah untuk berparti-
sipasi dalam peragaan busana, pameran dagang, 
dan pameran.

Penyedia jasa keuangan lain yang mempresentasi-
kan produk dan layanannya di Solo adalah:

Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN), yang 
memperkenalkan aplikasi perbankan digital di 
telepon selular, Jenius, untuk membantu peng-
usaha mengatasi tantangan yang mereka hadapi 
dalam menjalankan bisnisnya. Fitur-fiturnya meli-
puti perbankan daring (setoran, transfer, pemba-
yaran tagihan dan pinjaman, dan investasi daring), 
pelacakan pengeluaran, inventaris saham, Point of 
Sales (POS), dan manajemen toko. Soelistyo Rudi 
Sanjaya, Pimpinan Produk Bisnis Perbankan Digital, 
hadir mewakili BTPN.

Patamar Capital adalah perusahaan modal ven-
tura Amerika yang beroperasi di beberapa negara 
Asia termasuk Indonesia. Perusahaan ini memiliki 
dua pendanaan untuk bisnis dengan pertumbuhan 
tinggi. Investing in Women Fund (IWF) mendukung 
bisnis yang dimiliki atau dipimpin perempuan, 
berdampak pada mata pencaharian perempuan, 
atau menargetkan konsumen perempuan. Jumlah 
investasi minimum adalah US$500.000. Pada 
tahun 2017, Patamar Capital bermitra dengan Kinara 
Indonesia, sebuah perusahaan investasi dampak, 
untuk mendirikan Program Akselerator Dampak 
untuk Bisnis yang Dipimpin Perempuan. Program 
ini menawarkan pendampingan kepada bisnis yang 
dipimpin oleh wanita yang memiliki potensi per-
tumbuhan tinggi dan dapat dibiayai tetapi belum 
siap untuk investasi Patamar Capital, yang dalam 

Gelar wicara dengan penyedia jasa keuangan di Solo. 
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bentuk hutang konversi dan  ekuitas. Ellen Nio, 
Associate, hadir mewakili Patamar Capital.

Koinworks adalah sistem pinjaman online peer-to- 
peer di mana individu dapat meminjamkan atau 
meminjam. Menawarkan pinjaman tanpa agunan 
untuk UKM yang berkisar antara Rp100 juta hingga 
Rp2 miliar. Tingkat bunga minimum 9% per tahun 
untuk hutang pinjaman dalam waktu dua tahun. 
Karena semua transaksi dilakukan secara daring, 
proses persetujuan pinjaman dapat memakan 
waktu hanya dua atau tiga hari kerja. Agar meme-
nuhi syarat, UKM harus sudah beroperasi setidak-
nya selama satu tahun. Jonathan Bryan, Kepala 
Pemasaran, hadir mewakili Koinworks.

Seperti halnya Brodo di Bandung, sebuah UKM 
yang telah mengakses setidaknya satu jenis pro-
duk atau layanan yang ditawarkan penyedia jasa 
keuangan juga diundang berbagi pengalaman. 
Du’Anyam adalah perusahaan sosial yang didirikan 
tiga wirausaha-aktivis perempuan untuk mem-
promosikan pemberdayaan perempuan, mening-
katkan kesehatan dan kesejahteraan mereka, dan 
mempromosikan budaya. Saat ini, Du’Anyam mem-
bantu dalam pemasaran produk anyaman yang 
dibuat perempuan dari Flores, Nusa Tenggara 
Timur. Mereka menerima dana dari angel investor 
dan investor dampak untuk menumbuhkan bisnis 
secara keseluruhan, serta hibah untuk aspek pem-
bangunan sosial dari kerja mereka. Pembelajaran 
yang disampaikan Du’Anyam kepada peserta loka-
karya adalah sebuah bisnis harus mengeksplo-
rasi berbagai sumber pendanaan dan tidak hanya 
mengandalkan satu saja. Samuel David, Kepala 
Ritel, hadir mewakili Du’Anyam.

Acara bincang-bincang ini memberikan UKM yang 
dipimpin perempuan yang berpartisipasi informasi 
tentang berbagai opsi pembiayaan eksternal yang 
tersedia di pasar dan mendorong mereka menen-
tukan sendiri pilihan mana yang sesuai kebutuhan 
mereka. Beberapa penyedia jasa keuangan mena-
warkan produk dan layanan keuangan konvensi-
onal (seperti pinjaman yang harus diakses secara 
formal di tempat pemberi pinjaman), sementara 
yang lain lebih inovatif dan mudah diakses karena 
transaksi dapat dilakukan secara daring.

Permainan peran: Produk dan 
Layanan Keuangan Apa Yang 
Diinginkan UKM Milik Perempuan? 
TPSA dan ANGIN menganggap penting bagi para 
peserta, yang merupakan calon peminjam, mema-
hami kebutuhan penyedia jasa keuangan dan 
menempatkan diri pada posisi pemberi pinjaman. 
Karena itu, setelah gelar wicara, peserta dibagi 
menjadi beberapa kelompok kecil dan diminta ber-
main peran sebagai investor dan merancang pro-
duk atau layanan keuangan baru untuk UKM alas 
kaki dan pakaian jadi perempuan. Setiap kelom-
pok kemudian mempresentasikan produk mereka 
dalam sesi pleno. Untuk meningkatkan motivasi 
mereka, tugas itu diformat sebagai kompetisi di 
mana produk keuangan yang paling banyak dipilih 
sesama peserta menjadi pemenang.

Para peserta di Bandung mengajukan solusi dan 
ide inovatif ini untuk mengatasi tantangan yang 
mereka hadapi dalam mengakses modal:

E-Kartini adalah platform daring yang bertindak 
sebagai penghubung antara pengusaha perem-
puan dan semua jenis penyedia modal. Platform 
ini akan berisi informasi terkait bisnis alas kaki dan 
pakaian jadi, peluang pasar, acara pelatihan bis-
nis, dll. Platform ini juga akan menyediakan kelas 
offline-online tentang dunia bisnis. E-Kartini akan 
menghasilkan uang dari komisi yang dibebankan 
untuk tiap investasi yang terjadi di platform ini.

Head-to-Toe Finance adalah pinjaman tanpa 
bunga dan bebas agunan dengan skema pemba-
gian keuntungan 20:80. Pembiayaan untuk modal 
kerja, dibayarkan dalam waktu enam bulan. Head-
to-Toe Finance juga menyediakan konsultan keu-
angan dan mentor bagi peminjam.

Seorang peserta di Solo menyajikan produk keuangan baru 
yang diajukan kelompoknya. 
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Smart Investment Womenpreneur (SIW) akan 
menawarkan dua jenis pendanaan tanpa bunga 
dan tanpa agunan untuk perusahaan baru dan 
usaha kecil:

 • pinjaman modal kerja langsung dari SIW: bagi 
hasil, tidak ada jaminan;

 • pembiayaan dari jaringan angel investor: bagi 
hasil atau ekuitas.

SIW menggabungkan produk kredit mereka 
dengan pelatihan melek keuangan. 

PIL adalah program yang dikembangkan satu kelom-
pok untuk mengatasi tantangan pribadi mereka 
dalam mendapatkan peralatan dan mesin produksi 
yang diperlukan. PIL menawarkan layanan bagi UKM 
untuk menyewa alat produksi, peralatan, dan mesin 
dengan harga terjangkau dan menggunakannya di 
tempat. Dengan cara ini, UKM tidak perlu khawatir 
membeli aset mahal, terutama pada tahap awal bis-
nis mereka ketika risiko kegagalan tinggi.

Pinjaman Perempuan (JAMUAN) adalah sistem 
bagi hasil, produk pinjaman tanpa agunan yang 
diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil, dan mene-
ngah milik perempuan. Perusahaan menawarkan 
pinjaman mulai dari Rp20 juta hingga Rp150 juta, 
dengan fokus pada modal kerja dan investasi mesin 
untuk membantu UKM meningkatkan kapasitas 
produksi mereka. JAMUAN memberikan tenggang 
waktu tiga tahun. Pada tahun terakhir, UKM memba-
yar 5% dari laba bersih mereka ke JAMUAN. Untuk 
mengurangi risiko pinjaman macet, JAMUAN akan 
mengalokasikan dana tanggung jawab sosial per-
usahaan (CSR) untuk menyelenggarakan pameran 
dagang bagi para peminjamnya. Dengan mening-
katkan akses perusahaan ke pasar, JAMUAN menu-
runkan risiko tidak dibayar kembali. JAMUAN juga 
menyediakan dukungan non-keuangan seperti 

peningkatan kapasitas dan bimbingan manajemen 
keuangan, pembukuan, pemasaran digital, dan 
topik lainnya untuk membantu peminjam menge-
lola bisnis mereka secara efektif.

Dan pemenangnya adalah: JAMUAN!
JAMUAN adalah produk keuangan favorit grup 
Bandung.

Peserta di Solo mempresentasikan solusi ino-
vatif berikut untuk tantangan mereka dalam 
mengakses modal:

SEKAR adalah produk pinjaman tanpa agunan 
(antara Rp100 juta hingga Rp500 juta) yang dituju-
kan untuk produksi dan pemasaran. Produk meng-
gunakan model bagi hasil dan menerapkan masa 
tenggang dua hingga tiga tahun tergantung pada 
kebutuhan dan kinerja bisnis. Untuk meminimal-
kan kredit macet, hanya peminjam yang dipilih dan 
berpartisipasi dalam program inkubasi bisnis satu 
tahun SEKAR yang dapat mengakses produk pem-
biayaan. SEKAR menyediakan mentor yang dapat 
membantu peminjam dalam proses persetujuan 
pra dan pasca pinjaman. Pendampingan dikelola 
menggunakan dana CSR SEKAR. Selain inkubasi, 
SEKAR juga mewajibkan peminjam menggunakan 
sistem Point of Sales (POS) sehingga SEKAR dapat 
melacak kinerja keuangan riil peminjam tanpa 
membebani mereka dengan pelaporan keuangan 
konvensional, yang peserta nilai rumit.

Lembaga Perempuan Mandiri (LPM) merupakan 
produk pinjaman bebas bunga dan tanpa agunan 
(antara Rp20 juta hingga Rp150 juta, dibayar dalam 
waktu tiga tahun) ditujukan terutama untuk UMKM 
milik perempuan yang telah beroperasi selama 
lebih dari satu tahun. Pelunasan dilakukan pada 
tahun terakhir, LPM akan mengumpulkan 5% dari 
laba bersih peminjam. LPM juga menawarkan ban-
tuan non-keuangan seperti pendampingan bisnis 
(pada topik seperti pembukuan, manajemen sum-
ber daya manusia, dan keterampilan pemasaran, 
informasi, dan koneksi ke investor dan eksportir. 
Lembaga ini juga menjadi tuan rumah Pertemuan 
Pengusaha Perempuan, sebuah platform regu-
ler untuk UMKM yang dipimpin perempuan untuk 
bertukar informasi dan pengalaman bisnis. Untuk 
meminimalkan kredit macet, LPM mengharuskan 
peminjam memberikan KTP, sertifikat pendaftaran Peserta lokakarya akses modal di Bandung. 



• 7 •

usaha, dan laporan keuangan mereka. LPM juga 
akan memeriksa jejak digital mereka. Jika peru-
sahaan tidak dapat membayar kembali pinjaman 
mereka, LPM akan menindaklanjuti melalui surat 
peringatan dan menempuh proses hukum hanya 
sebagai upaya terakhir.

Platform teknologi online yang menghubungkan 
pengusaha dengan penyedia modal, mitra poten-
sial, materi online tentang melek keuangan, juga 
diusulkan oleh satu kelompok. Dengan membuat 
akun, mengunggah foto, dan menulis deskripsi bis-
nis mereka, pengusaha dapat membuat rekaman 
digital bisnis mereka, yang kemudian dapat dinilai 
penyedia modal. Melalui sistem ini, bisnis dapat 
mengatasi masalah birokrasi seperti identifikasi, 
sejarah kredit, dll.

WEDOC (Women Entrepreneur Development of 
Capital) adalah produk pinjaman (antara Rp50 juta 
hingga Rp500 juta, dapat dibayarkan dalam waktu 
tiga tahun) dengan skema pembagian keuntungan. 
Peminjam akan menyerahkan 8 hingga 10% dari 
laba bersih mereka ke WEDOC pada akhir tahun 
ketiga dan membayar angsuran pokok mereka 
tiap bulan selama dua tahun berikutnya. WEDOC 
tidak memerlukan jaminan dan tidak membeban-
kan bunga. Selain itu, WEDOC akan menyediakan 
mentor ke peminjam yang membutuhkan bantuan 
dalam hal manajemen, pembukuan, dan pema-
saran. Keterlibatan mentor akan dievaluasi berda-
sarkan kasus per kasus sesuai kematangan bisnis. 
Tujuannya adalah membantu peminjam memper-
oleh keterampilan yang diperlukan untuk menja-
lankan bisnis yang sukses dan mandiri pada akhir 
tahun kelima.

Nafas adalah fasilitas manufaktur untuk UMKM 
yang beroperasi menggunakan investasi (ber-
dasarkan persentase dari margin penjualan 
mereka) yang dibuat peserta. Lokasi manufak-
tur menyatukan beberapa UMKM di bawah satu 
atap. Investasi  mereka membuat operasi tetap 
berjalan— pelatihan, mesin sewa, dan tenaga kerja. 
Jika UMKM kinerjanya buruk, mereka akan diberi 
waktu perbaikan selama enam bulan, dengan risiko 
pemutusan kontrak jika target yang diharapkan 
tidak tercapai. Model ini akan membantu wirausa-
hawan memenuhi kebutuhan operasional mereka 
secara strategis tanpa mencari pendanaan ekster-

nal sambil juga memperoleh manfaat non- finansial 
seperti transfer pengetahuan, akses ke sumber 
daya, dan pembangunan kapasitas.

Dan pemenangnya adalah: SEKAR!
SEKAR adalah produk keuangan favorit kelompok 
Solo.

UKM yang Dipimpin Perempuan 
Mempresentasikan Bisnis mereka 
ke Penyedia Jasa Keuangan 
Sesi terakhir dari kedua lokakarya memberi kesem-
patan bagi UKM mempresentasikan kebutuhan 
bisnis dan keuangan mereka ke penyedia layanan 
keuangan. Di Bandung, 22 UKM milik perempuan 
(tujuh UKM alas kaki dan lima belas UKM pakaian 
jadi) mempresentasikan bisnis mereka di hadapan 
penyedia layanan keuangan.4 Di Solo, 19 UKM yang 
dipimpin perempuan (satu UKM alas kaki dan 18 
UKM pakaian jadi) melakukan hal yang sama.5

Sehari sebelum lokakarya, tim ANGIN membantu 
UKM mempersiapkan presentasi mereka menggu-
nakan templat PowerPoint. Templat tersebut berisi 
produk bisnis, sejarah bisnis (alasan atau inspirasi 
menekuni bisnis dan modal awal), kinerja bisnis 
dalam tiga tahun terakhir, sesuai kondisi masing- 
masing (tenaga kerja, aset, volume produksi, pen-
jualan), prospek masa depan, dan permintaan 
pembiayaan. Dukungan yang diberikan tim ANGIN 
sangat penting dalam mempersiapkan UKM, 
karena kebanyakan mereka tidak tahu informasi 
apa yang penyedia jasa keuangan inginkan, mereka 
juga tidak tahu cara menggunakan PowerPoint.

Di Bandung, semua UKM dipimpin perempuan 
yang presentasi merancang desain bisnis, mem-
produksi, dan menjual produk alas kaki dan pakaian 
jadi mereka sendiri. Dua di antaranya  merupakan 

Peserta lokakarya di Solo. 
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produsen subkontrak, sisanya memproduksi untuk 
penjualan langsung. Mayoritas dari mereka (70%) 
adalah perusahaan kecil dengan pendapatan 
tahunan antara Rp80 juta hingga Rp900 juta. 
Sisanya adalah perusahaan menengah dengan 
pendapatan tahunan berkisar Rp1,5–Rp4,5 miliar.

Pinjaman tanpa agunan adalah instrumen pen-
danaan yang paling diharapkan UKM di Bandung 
(68%), diikuti ekuitas (27%). Karena kebanyakan 
mereka adalah perusahaan kecil, jumlah pembia-
yaan yang diminta sebagian besar berkisar antara 
Rp100–500 juta, yang ditujukan untuk modal kerja, 
pembelian mesin dan peralatan, serta pemasaran 
dan promosi.

Dibandingkan UKM di Bandung, ukuran UKM di 
Solo lebih kecil, dengan pendapatan tahunan 
berkisar Rp20–Rp700 juta. Hanya ada satu bisnis 
menengah, dengan pendapatan tahunan sebesar 
Rp3 miliar.

Kebutuhan pembiayaan UKM Solo juga relatif kecil, 
dengan lebih dari 50% mencari pembiayaan di 
kisaran Rp200–Rp500 juta. Namun, mereka lebih 
menyukai jenis pembiayaan yang sama dengan 
rekan mereka di Bandung (pinjaman tanpa jaminan 
dan ekuitas) dan memberikan alasan yang sama 
untuk pilihan tersebut.

Selama presentasi, investor/penyedia layanan 
keuangan memberikan umpan balik berharga 
bahwa UKM perlu lebih realistis tentang jumlah 
pembiayaan yang mereka minta. Beberapa dari 
mereka meminta terlalu sedikit untuk tahap bis-
nis mereka saat ini, sementara yang lain meminta 
terlalu banyak. Investor/penyedia jasa keuangan 
juga meminta mereka lebih berhati-hati dalam 

menetapkan target, karena meningkatkan penju-
alan tiga hingga empat kali lipat dalam satu atau 
dua tahun tidaklah semudah yang mereka bayang-
kan. Berdasarkan perkiraan pengeluaran kasar, 
para investor mempertanyakan apakah UKM dapat 
mencapai target produksi dan penjualan yang opti-
mis dengan jumlah pembiayaan yang diminta. Di 
sisi lain, beberapa UKM meminta pembiayaan ter-
lalu besar untuk tingkat kinerja mereka saat ini.

Meski peserta sangat menekankan pada bunga 
tinggi sebagai penghambat mengakses pinjaman 
bank, latihan presentasi bisnis menunjukkan UKM 
bisa menerima suku bunga ringan, tetapi menolak 
persyaratan agunan. Hanya satu UKM yang secara 
eksplisit mencari pinjaman dengan skema bagi 
hasil. Meski sejumlah UKM memasukkan pinjaman 
dalam presentasi mereka, sebagian besar berha-
rap mendapatkan pembiayaan dari seorang angel 
investor ANGIN, Nuniek Tirta Sari. Peralihan dari 
pinjaman ke ekuitas mungkin karena UKM tidak 
terbiasa dengan konsep ekuitas sebelum gelar 
wicara. Ini menunjukkan pemahaman lebih men-
dalam tentang investasi ekuitas sangat penting, 
karena tampaknya UKM ini belum memahami kon-
sep valuasi dan tidak bisa menjawab pertanyaan 
tentang jumlah saham yang akan mereka tawarkan 
ke investor.

Lokakarya ini ditutup dengan sesi berjejaring yang 
memberi ruang UKM dan penyedia jasa keuangan 
melanjutkan diskusi dan mengeksplorasi kemung-
kinan kerja sama. Setelah lokakarya, TPSA dan 
ANGIN mengetahui bahwa penyedia jasa keu-
angan tertarik pada sejumlah UKM dan mereka 
terlibat dalam pembicaraan lanjutan.

Di Bandung, penyedia jasa keuangan dan UKM 
berikut sedang dalam pembicaraan lebih lanjut:

 • Modalku dengan Alfa Rajawali Semesta, Ayunda 
Tenun, Cloth Inc., Hana San, IM&CO, Is. Anda, 
Madanara, PT Ethree Abadi, Sashee Socks, 
Syakira Socks, dan Vonny & Ellen (11 UKM).

 • Investree dengan Ayunda Tenun, IM&CO, 
Madanara, Sashee Socks, Syakira Socks, dan 
Tekav Paoman Art (enam UKM).

 • Nuniek Tirta Sari dari ANGIN bersama 
Madanara (dalam proses formalisasi entitas 
bisnis PT untuk investasi), Lovely Zia, Cloth Inc., 
dan HWAN Eco Fashion (empat UKM).Peserta lokakarya di Takengon. 
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Di Solo, penyedia jasa keuangan dan UKM berikut 
sedang melakukan diskusi lebih lanjut:

 • Koinworks mencatat 90% dari UKM memenuhi 
syarat pembiayaan mereka; Namun, perlu 
penyesuaian jumlah pembiayaan yang diminta. 
Koinworks saat ini sedang menilai profil masing-
masing UKM dan menindaklanjutinya.

 • Nuniek Tirta Sari mengatakan mayoritas UKM 
terlalu dini dalam tahap perkembangan bisnis 
untuk berinvestasi. Namun, satu UKM yang ingin 
ia jajaki untuk investasi lebih lanjut adalah Bule 
Bule Garment. Sari juga setuju membimbing tiga 
UKM: Mekrok, HFSY, dan An Attitude.

 • BEKRAF berkata semua UKM dari lokakarya 
Bandung dan Solo memenuhi syarat menjadi 
bagian dari ekosistem BEKRAF dengan 
mendaftar pada aplikasi telepon selular 
mereka, BISMA.

 • Patamar Capital mengatakan UKM masih 
terlalu kecil untuk memenuhi syarat 
dibiayai. Namun, ,mereka mendorong 
UKM menghubungi mereka dalam 
perkembangan selanjutnya.

Lokakarya Takengon 
Lokakarya ketiga dirancang untuk UKM dan 
koperasi yang dipimpin perempuan di industri 
kopi. Lokakarya ini diadakan di Takengon di wila-
yah penghasil kopi Gayo, Aceh. Lokakarya dibuka 
oleh pakar perdagangan kopi TPSA, Said Fauzan 
Baabud. Pejabat pemerintah daerah yang mewakili 
dinas perdagangan, industri, dan koperasi dan UKM 
di tingkat provinsi menghadiri acara pembukaan.

Peserta 
Lokakarya ini diikuti perwakilan dari enam UKM 
dan dua koperasi kopi yang dipimpin perempuan, 
dan empat penyedia jasa keuangan, dengan total 
peserta 54 orang. UKM yang hadir adalah Siwah 
Rajah, No Label Coffee, CV Renah Rembune, 
Twilight Care, CV Nutrisi Aceh, dan Asa Café. 
Sebagian besar UKM ini memproses dan mem-
perdagangkan kopi olahan, serta mengambil kopi 
dari pedagang biji kopi hijau. Dua koperasi yang 
hadir adalah Koperasi Arinagata dan Koperasi Kopi 
Wanita Gayo (Kokowagayo).

Temuan Studi TPSA Mengenai 
Gender dan Perdagangan 
Dibandingkan Pengalaman 
UKM dan Koperasi yang 
Dipimpin Perempuan Dalam 
Mengakses Modal 
Dalam presentasinya tentang temuan studi gender 
dan perdagangan, Dati Fatimah, penasihat gender 
TPSA, berbicara tentang peran gender dalam ran-
tai nilai kopi dan fakta bahwa peran perempuan 
sering diabaikan dan tidak diakui, sehingga kon-
tribusinya bagi industri kopi tidak terlihat. Analisis 
TPSA mengenai gender dan perdagangan terha-
dap industri ini menunjukkan perempuan terlibat 
aktif dalam semua tahapan rantai nilai. Banyak 
perempuan di Toraja, Sulawesi Selatan yang ber-
kecimpung dalam bisnis kopi, misalnya, adalah 
pedagang kopi besar yang memasok biji kopi hijau 
ke eksportir.

Perempuan petani kopi menempati tahap pertama 
dalam rantai nilai sebagai produsen kopi, tetapi 
karena banyak dari mereka tidak memiliki tanah 
(karena sertifikat tanah atas nama suami/ayah/
saudara laki-laki), mereka dirugikan dan mendapat 
manfaat lebih sedikit dibandingkan petani laki-laki 
dalam hal partisipasi dalam rantai nilai. Sebagian 
besar koperasi menggunakan kepemilikan tanah 
sebagai persyaratan minimum keanggotaan, 
yang secara otomatis mendiskualifikasi perem-
puan untuk mendapat manfaat dari keanggotaan 
dalam koperasi.

Gelar Wicara Penyedia Jasa 
Keuangan 
Penyedia jasa keuangan berikut mempresentasi-
kan produk dan jasa keuangan mereka dalam sesi 
gelar wicara di Takengon:

Crowde adalah perusahaan pemberi pinjaman 
peer-to-peer yang melayani petani dengan 
tujuan membantu mereka menjadi agropreneur. 
Perusahaan ini menggalang modal untuk pin-
jaman melalui crowdfunding (urun dana). Crowde 
berinvestasi dalam satu siklus produksi pertanian 
dan pembayarannya adalah jumlah penuh pokok 
dan bagi hasil berdasarkan rasio petani- investor 
60:40. Afifa Urfani, Kepala Pemasaran, hadir  
mewakili Crowde.
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Bank Ekspor-Impor (Bank Exim) didirikan oleh 
Pemerintah Indonesia untuk melayani ekspor dan 
impor perusahaan Indonesia. Portofolio pembia-
yaan bank untuk UKM adalah Kredit Usaha Rakyat 
Berorientasi Ekspor (KURBE). Produk keuangan 
yang ditawarkan oleh Bank Exim bervariasi ber-
dasarkan ukuran perusahaan. Usaha mikro dapat 
meminjam hingga Rp5 miliar, usaha kecil hingga 
Rp25 miliar, dan perusahaan menengah sebanyak 
Rp50 miliar. Durasi pembayaran juga bervariasi ter-
gantung jumlah yang dipinjam, dengan pinjaman 
kecil dibayarkan dalam satu hingga tiga tahun 
dan pinjaman lebih besar dibayarkan dalam satu 
hingga lima tahun. Semua pinjaman, berapapun 
jumlahnya, dikenakan tingkat bunga efektif 9% per 
tahun. Syaiful Bahri, Asisten Manajer, hadir mewa-
kili Bank Exim.

Root Capital adalah perusahaan pemberi pin-
jaman yang berfokus pada pertanian yang mem-
prioritaskan petani miskin di negara berkembang. 
Perusahaan ini juga menawarkan bantuan pengem-
bangan kapasitas bagi petani. Agar memenuhi 
syarat pembiayaan, usaha pertanian harus telah 
beroperasi setidaknya tiga tahun dan memiliki pen-
dapatan tahunan sebesar AS$250.000 atau lebih. 
Untuk mengajukan permohonan pinjaman, bisnis 
harus menyerahkan laporan keuangan selama tiga 
tahun sebelum pengajuan dan referensi dari dua 
pembeli lain. Usaha pertanian dapat meminjam 
minimal AS$200.000. Sutan Sinaga, konsultan, 
hadir mewakili Root Capital.

Havid Han, seorang angel investor independen, 
menyampaikan pandangannya tentang apa yang 

dicari oleh angel investor ketika berinvestasi dalam 
suatu bisnis. Presentasinya memberi peserta ide 
bagaimana menarik investasi.

Kasus Kokowagayo sebagai penerima pembiayaan 
eksternal, terutama dari Café Femenino, disampai-
kan Rizkani, pendiri dan Ketua Kokowagayo saat ini. 
Pembiayaan dari Café Femenino membantu kope-
rasi terhubung dengan pasar di Amerika Serikat 
dan Eropa. Hibah dari Café Feminino juga mem-
bantu membangun fasilitas pendidikan anak usia 
dini (PAUD) yang dikelola koperasi.

Perbedaan Kebutuhan Keuangan 
dan Tantangan UKM dan Koperasi 
Karena jenis usaha yang ditekuni peserta loka-
karya bervariasi, pendekatan untuk menentu-
kan jenis produk keuangan dan jasa yang mereka 
butuhkan juga bervariasi. Dalam kelompok kecil, 
peserta diminta:

 • mengidentifikasi posisi mereka berada dalam 
rantai nilai kopi;

 • menentukan kebutuhan pendanaan 
(penggunaan dan jumlah);

 • mengidentifikasi tantangan paling 
signifikan/faktor penghambat mencari 
pendanaan eksternal;

 • menentukan jenis produk keuangan yang 
sesuai dengan mereka dan fitur apa yang 
bisa mengatasi tantangan utama yang 
mereka identifikasi.

Wakil dari tiap kelompok menyajikan proposal pro-
duk keuangan mereka di sesi pleno, dan peserta 
diminta memilih proposal yang mereka nilai 
paling efektif.

Kebutuhan dan siklus pendanaan UKM dan kope-
rasi berbeda tergantung peran dan posisi mereka 
dalam rantai nilai kopi. Kedua hal ini menentukan 
jenis instrumen pendanaan yang paling sesuai 
dengan kebutuhan mereka. Kerangka rantai nilai 
kopi disajikan ke peserta untuk membantu mereka 
mengidentifikasi peran dan posisi mereka dalam 
rantai nilai.

Hasil diskusi kelompok kecil menunjukkan peserta 
paling sering memilih pinjaman tanpa bunga 
dengan persyaratan agunan kecil yang disertai 
dukungan non-keuangan seperti bantuan petugas 

Peserta mendiskusikan fitur yang mereka perlukan dari 
produk keuangan. 



• 11 •

lapangan, pendampingan usaha, dan pelatihan 
praktik pertanian yang baik.

Peserta di Takengon mengajukan solusi inovatif 
berikut untuk kesulitan mereka mengakses modal:

Mahmud Finance adalah agunan dan pinjaman 
tanpa bunga (antara Rp1–3 miliar) untuk UKM, ter-
utama yang berada pada tahap pemrosesan dan 
pasar di rantai nilai kopi. Produk pinjaman teru-
tama untuk pembiayaan berbasis proyek (misal-
nya, untuk memenuhi permintaan ekspor dari 
klien asing) dengan jangka waktu mulai dari dua 
hingga tiga tahun. Produk ini membutuhkan skema 
bagi hasil (30% untuk Mahmud Finance dan 70% 
untuk UKM) sebagai alternatif dari bunga. Pinjaman 
lebih disukai daripada ekuitas karena dua alasan: 
mayoritas UKM beroperasi pada tahap pemrose-
san dan pasar rantai nilai dan membutuhkan dana 
untuk kegiatan spesifik proyek (misalnya, untuk 
mengekspor ke pembeli asing), dan sebagian 
besar UKM di Aceh tidak memiliki status “PT” atau 
badan hukum bisnis dan karenanya tidak berhak 
atas investasi ekuitas. Aplikasi pinjaman dilakukan 
secara daring dan diproses dengan cepat, dengan 
pencairan pinjaman pertama dilakukan dua minggu 
setelah aplikasi.

Seorang petugas lapangan akan ditugaskan untuk 
membantu dan memantau peminjam memastikan 
penggunaan pinjaman secara tepat dan efektif. 
Peminjam akan berkontribusi pada biaya layanan 
dari petugas lapangan dengan memberikan kon-
tribusi satu kali sebesar Rp500 juta. Satu petu-
gas lapangan akan ditugaskan untuk maksimal 
12 peminjam.

S3TR (Suka-Sama-Suka-Tanpa-Riba) adalah skema 
bagi hasil yang ramah perempuan serta produk 
pinjaman tanpa agunan yang dirancang untuk UKM 
kopi dan berfokus pada pemrosesan, pasokan 
input, dan pasar. Produk ini dipasarkan untuk UKM 
milik perempuan dan laki-laki. Produk ini menawar-
kan pinjaman modal kerja antara Rp10 juta hingga 
Rp100 juta dengan masa tenggang lima tahun 
untuk perusahaan/usaha baru, dan Rp150  juta 
hingga Rp1 miliar dengan masa tenggang tiga 
tahun untuk bisnis yang sudah mapan. S3TR 

mengimplementasikan skema pembagian keun-
tungan 70:30, yang dikembalikan pada tahun jatuh 
tempo. Persyaratan berkas meliputi NIK dan ber-
bagai jenis pendaftaran usaha, serta laporan keu-
angan. Aplikasi pinjaman dapat dilakukan secara 
daring atau secara langsung. S3TR juga menawar-
kan bantuan non-keuangan seperti pendampingan 
bisnis, layanan konsultasi teknis produksi kopi, 
dan dukungan dalam mengakses pasar, baik lokal 
maupun asing.

Datu Beru Investment (DBI) menawarkan modal 
kerja menggunakan skema mudarabah, suatu ben-
tuk kemitraan antara pemilik bisnis dan investor 
di para mitra berbagi untung.6 DBI juga menye-
diakan investasi dalam bentuk barang, seperti 
rumah pengering, yang sangat diminati pengolah 
di Takengon. DBI akan mendapatkan pengemba-
lian dari produk keuangan bagi hasil mereka dan 
biaya layanan dari aset riil/investasi dalam bentuk 
barang. Pinjaman berada pada kisaran Rp500 juta 
hingga Rp1 miliar yang ditawarkan untuk jangka 
waktu enam bulan. Untuk meminimalkan kredit 
macet, DBI akan membutuhkan jaminan dalam 
bentuk kontrak penjualan atau faktur. Pinjaman 
dari DBI dipadukan dengan pelatihan untuk wirau-
saha perempuan tentang topik seperti diversifikasi 
produk, praktik terbaik dalam pengolahan kopi, 
dan pemasaran, serta layanan mempertemukan 
pedagang kopi dan pelanggan, terutama pembeli 
asing, melalui database daring di mana UKM dapat 
menghubungi dan menawarkan produk mereka ke 
pembeli terdaftar.

Presentasi bisnis di Takengon. 
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UKM dan Koperasi Milik Perempuan 
Mempresentasikan Usaha Mereka 
ke Penyedia Layanan Keuangan 
Enam UKM dan dua koperasi mempresentasikan 
bisnis mereka ke penyedia jasa keuangan. Tujuh 
puluh lima persen dari UKM ini adalah perusahaan 
kecil, dengan pendapatan mulai dari Rp40 juta 
hingga Rp510 juta. Mayoritas (60%) terlibat dalam 
pengolahan serta kegiatan ritel. Mereka mengum-
pulkan biji kopi dari petani atau koperasi, mengo-
lahnya menjadi produk bernilai tambah (misalnya, 
biji kopi hijau, bubuk kopi, sabun berbahan kopi), 
mengemasnya, dan menjualnya langsung dengan 
merek mereka sendiri.

Semua presenter meminta pinjaman, empat dian-
taranya secara eksplisit meminta pinjaman tanpa 
persyaratan jaminan dan satu untuk kredit dengan 
prinsip Syariah. Kebutuhan pendanaan untuk UKM 
berukuran lebih kecil berkisar Rp80 juta hingga 
Rp800 juta. Sementara, UKM menengah (terutama 
dua koperasi dan CV Nutrisi) mencari pendanaan 
sebesar Rp8 miliar hingga Rp20 miliar, yang dibu-
tuhkan untuk modal kerja tambahan dan belanja 
modal. Dengan hadirnya pendanaan eksternal ini, 
mereka berharap minimal menggandakan pro-
duksi dan penjualan mereka.

Setelah peserta mempresentasikan usahanya, 
penyedia jasa keuangan diminta mengomen-
tari apakah bisnis itu dapat didanai atau tidak. 
Pandangan penyedia jasa keuangan adalah seba-
gai berikut:

Bank Exim: 75% dari usaha yang dipresentasikan 
layak mendapatkan pinjaman berdasarkan kondisi 
bisnis dan pencapaian saat ini. Namun, perlu dis-
kusi lebih lanjut untuk memahami bisnis mereka 
secara rinci. Selebihnya, belum cocok karena 
masih terlalu kecil.

Crowde: Walaupun semua presenter berhak 
mengajukan permohonan pendanaan, Crowde 
hanya dapat mendanai sebagian dari kebutuhan 
pembiayaan mereka, khususnya untuk modal kerja. 
Membagi penggalangan dana menjadi bebe-
rapa fase, ketimbang diajukan pada satu waktu, 
akan lebih cocok karena pinjaman dapat diguna-
kan untuk proyek atau aktivitas tertentu dalam 
siklus produksi.

Root Capital: Di Gayo, hanya koperasi (yaitu, 
Kokowagayo, Koperasi Ketiara, dan Koperasi 
Arinataga) yang memenuhi syarat untuk pembia-
yaan Root Capital karena mandat mereka adalah 
membiayai pedagang kopi dan bukan UKM kopi 
yang bekerja di bagian lain dari rantai nilai.

Havid Han: Tiga UKM menunjukkan daya tarik 
menarik dan model bisnis yang unik: Asa Coffee, 
karena telah berhasil memperoleh klien bisnis-ke- 
bisnis (B2B) yang terkenal seperti JJ Royale dan 
Anomali; CV Renah Rembune, karena sudah mulai 
mengimplementasikan blockchain dengan HARA; 
dan Twilight, karena menampilkan proposisi nilai 
unik melalui produk perawatan kulitnya. Beberapa 
yang lain tidak cocok untuk angel investor karena 
kebutuhan pendanaan mereka sudah terlalu besar, 
seperti dua koperasi dan CV Nutrisi Aceh. Beberapa 
UKM memiliki potensi, tetapi bisnis mereka harus 
dalam kondisi lebih baik terlebih dahulu: misalnya, 
Siwah Radja dan No Label Coffee.

Tim ANGIN 
Anggota tim ANGIN yang memfasilitasi diskusi 
kelompok kecil dan membantu peserta menge-
mukakan tantangan mereka dalam mengakses 
modal dan mengidentifikasi solusi di ketiga loka-
karya adalah: Azmiah Shahab, Benedikta Atika, 
Dian Wulandari, Ellen Nio, Feby Ramadhani, Gema 
Minang, Meredith Peng, Nancy Margried, Natasha 
Adhihusada, Stephanie Arifin, dan Valencia Dea. 
Dea, yang merupakan ketua dari tim ANGIN untuk 
lokakarya ini, berhasil membangun proses loka-
karya yang dinamis, partisipatif, dan kreatif yang 
mengilhami UKM dan koperasi yang berpartisipasi 
untuk menghasilkan solusi inovatif untuk kebutuhan 
mereka terhadap modal tambahan. Lokakarya 
menawarkan peluang yang saling menguntungkan 
bagi UKM dan koperasi yang dipimpin perempuan 
yang dibantu TPSA serta penyedia jasa keuangan 
yang berpartisipasi.

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 Jendral Pengembangan Ekspor 
Nasional, Kementerian Perdagangan.
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TPSA dirancang untuk menyediakan pelatihan, 
penelitian dan bantuan teknis bagi instansi peme-
rintah Indonesia, sektor swasta—khususnya usaha 
kecil dan menengah (UKM)—akademisi, dan  
organisasi masyarakat madani untuk informasi 
 terkait perdagangan, analisis kebijakan perda-
gangan, 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 peng-
gunaan analisis perdagangan dan investasi oleh 
pemangku kepentingan Indonesia demi kemitraan 
perdagangan dan investasi yang lebih luas lagi 
antara Indonesia dan Kanada.

Hasil langsung yang diharapkan dengan adanya 
TPSA adalah:

• Arus informasi perdagangan dan investasi 
yang lebih baik antara Indonesia dan Kanada, 

terutama untuk sektor swasta, UKM, dan  
para pengusaha perempuan, termasuk risiko 
dan peluang lingkungan hidup yang terkait 
dengan perdagangan;

• Tautan jaringan usaha sektor swasta yang lebih 
kuat antara Indonesia dan Kanada, terutama 
untuk UKM;

• Keterampilan dan pengetahuan analisis 
yang lebih mantap dikalangan pemangku 
kepentingan Indonesia mengenai cara 
meningkatkan perdagangan dan investasi 
antara Indonesia dan Kanada;

• Pemahaman yang lebih baik mengenai 
peraturan perundang undangan dan  
praktik praktik terbaik dalam perdagangan  
dan investasi.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi 
Kantor TPSA di Jakarta, Indonesia:
Mr. Gregory A. Elms, Direktur
Proyek TPSA (Canada–Indonesia Trade and Private 
Sector Assistance)
Canada Centre, World Trade Centre 5, Lantai 15
Jl. Jend. Sudirman Kav 29–31 Jakarta 12190, 
Indonesia
Telepon: +62-21-5296-0376, atau 5296-0389
Fax: +62-21-5296-0385
E-mail: greg@tpsaproject.com

CATATAN AKHIR

1 ANGIN (www.angin.id) adalah jaringan berbasis keanggotaan orang-orang Indonesia dengan kekayaan bersih tinggi (angel 
investor) yang berkomitmen berinvestasi dan menjadi mentor perusahaan tahap awal (teknologi dan usaha sosial) yang 
beroperasi di Indonesia. Sejak dimulai tahun 2013, jaringan ini telah menggalang 72 angel investor, memfasilitasi investasi 
di 33 perusahaan, dan membantu 40 perusahaan memperoleh dana melalui pendampingan dan jaringan.

2 Di Indonesia, sistem ini diatur oleh UU Nomor 9/2006 tentang sistem resi gudang, yang mana definisi resi gudang menurut 
hukum adalah “dokumen kepemilikan barang yang disimpan di gudang yang dikeluarkan perusahaan gudang.”

3 Pinjaman Syariah adalah pinjaman yang mematuhi ajaran Islam: investasi tanpa bunga (“riba”); pinjaman tidak diinvestasikan 
dalam bisnis yang bertentangan dengan Islam (alkohol, perjudian, dll.); dan kontrak investasi harus berisi pedoman yang jelas 
untuk memastikan semua syarat dan ketentuan rinci jika terjadi sengketa di masa depan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat 
https://www.ublfunds.com.pk/individual/resources-tools/learning-center/shariah-compliant-investments/.

4 UKM alas kaki yang presentasi di Bandung: Alfa Rajawali, Eramsis, E-Three Abadi, Hana San, Is.Yours, Pravasa, Sashee Socks, 
Syakira Socks, serta Vonny & Ellen. UKM pakaian jadi yang presentasi: Ayunda Tenun, Batik Kanawa, Batik Sakera, Cloth, Inc., 
CV Indraindri, Hwan Eco Fashion, IM_Co (Update Plus), Linean, Look at Hijab, Lovely Zia, Madanara, Myn Limited, serta Tekav 
Paoman Art.

5 UKM pakaian jadi yang presentasi di Solo: An Attitude, Batik Ikat, Batik Syandana, Bule-bule, Cemanting Art, CV Pelang Nusa, 
Erlene Handycraft, HFSY Batik, House of Distraw, Mekrok, Miracle Leaves, Oppo Label.co, Plaza Busana Muslim, Pt Fumi 
Sumartinto (HelSteen Collection), Tenun Eboon, Trasty, VNT Project, Waiki, serta Yasmin Butik and Batik. Satu perusahaan 
alas kaki, Naray.co., juga presentasi.

6 Definisi mudarabah: https://www.deposits.org/dictionary/term/mudarabah/.

http://www.angin.id
https://www.ublfunds.com.pk/individual/resources-tools/learning-center/shariah-compliant-investments/
https://www.deposits.org/dictionary/term/mudarabah/

