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Apa yang difokuskan dalam laporan?

• 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, 

• Rekomendasi kepada pemerintah, asosiasi bisnis 

dan industri, serta koperasi kopi untuk memastikan 

UKM milik perempuan, dan juga laki-laki, mampu 

memanfaatkan peluang dalam perdagangan

internasional dan bekerja lebih efisien di pasar domestik.
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Topik-topik apa yang diliput laporan?

• Profil UKM dan pemilik: ukuran, lama berbisnis, 
pendaftaran, status pernikahan, pendidikan

• Peran gender di rantai nilai industri

• Praktik bisnis: ketenagakerjaan, mengekspor/tidak, 
pengambilan keputusan, pengalokasian keuntungan
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Topik-topik apa yang diliput laporan?

• Akses ke Sumberdaya

o Informasi (tentang produksi dan pemasaran)

o Bantuan pemerintah

o Bantuan ekspor

o Keuangan

o Pelatihan

o Jaringan bisnis
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Topik-topik apa yang diliput laporan?

• Tantangan:

o Bisnis umum

o Ekspor

o Tantangan berbasis gender
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335 SMEs surveyed

20% are women-owned
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Salah satu tantangan utama ekspor yang dialami oleh UKM 
milik perempuan adalah terbatasnya akses pada informasi

pasar.

Temuan Utama #1

Obtain market information from government Obtain market information from associations
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UKM milik perempuan cenderung menghadapi kesulitan
yang lebih banyak dalam mengakses bahan baku dan 
tenaga kerja ahli yang mereka perlukan.

Temuan Utama #2
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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.

Temuan Utama #3
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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.

Temuan Utama #4
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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.

Temuan Utama #5
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Meski jumlah pemilik UKM perempuan yang bergabung
dengan asosiasi bisnis atau industri lebih tinggi dari pemilik
laki-laki, proporsi ini relatif kecil secara keseluruhan.

Temuan Utama #6
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UKM milik perempuan merasa kesulitan memperoleh izin
ekspor secara efektif dan tepat waktu.

Temuan Utama #7
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Tantangan yang dihadapi perempuan dalam menjalankan bisnis mereka dan

proses ekspor dipersulit karena tantangan berbasis gender

Temuan Utama #9
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Tantangan Berbasis Gender

Beban Ganda – tanggung jawab rangkap untuk rumah dan

usaha, yang dalam beberapa kasus selanjutnya diintensifkan

oleh keterlibatan mereka dalam aktivitas di komunitas
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Tantangan Berbasis Gender

Izin dari Pasangan ̶  norma kemasyarakatan yang lazim

bagi perempuan untuk mencari izin dari pasangan untuk

melakukan kegiatan di luar rumah, termasuk yang terkait

dengan usaha dan perluasan usaha mereka
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Thank you!
Terima Kasih!

Please visit our website

www.tpsaproject.com

To download a copy of this 

report, and any of our other 

materials


