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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 UKM disurvei

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

pasar.

Temuan Utama #1

Mendapatkan informasi pasar dari pemerintah Mendapatkan informasi pasar dari asosiasi
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Rekomendasi #1

Pemerintah dan asosiasi bisnis/industri

sebaiknya meningkatkan akses UKM untuk

intelegensi pasar, termasuk kontak informasi

dari pelanggan potensial, baik untuk pasar 

domestik maupun internasional. 
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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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• 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.

Rekomendasi #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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Rekomendasi #3

Pemerintah dan asosiasi-asosiasi

bisnis/industri sebaiknya

menawarkan UKM dengan

bantuan praktis untuk ekspor, 

menghubungkan dengan pembeli

asing, dan mencarikan informasi

tentang pasar-pasar luar negeri.
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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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Rekomendasi #4

• 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.
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Rekomendasi #4

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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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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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.

Rekomendasi #5.1
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• 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.

Rekomendasi #5.2
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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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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.

Rekomendasi #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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• 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.

Rekomendasi #7
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Temuan Utama #8

Kepemilikan lahan sebagai persyaratan keanggotaan kerapkali 

menghalangi perempuan untuk bergabung dalam koperasi.
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Rekomendasi #8

• 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.
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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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Kebijakan
(Kesetaraan
gender, iklim

bisnis, 
perpajakan,  

keuangan dll) di 
berbagai tingkat 

Sumber Daya, 
tanah, 

keuangan,  
tenaga kerja, 
peningkatan

kapasitas

Informasi
dan

Teknologi

‘Care 
Economy’

Pasar, 
Rantai Nilai, 

Relasi,  
Pendapatan

Kesejahteraan
: Gizi, 

Kesehatan dan
Pendidikan, 

Mata 
pencaharian

Kelembagaan
dan

Intermediari
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• Pendekatan holistik untuk menanggapi

dampak sosial dan ekonomi untuk

menjawab persoalan kesenjangan

perempuan dan laki agar memiliki akses

setara terhadap peluang pertumbuhan -

perdagangan domestik dan internasional
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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


