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> 90% dari angkatan 
kerja Indonesia bekerja di 
Usaha Mikro dan Kecil 
(UMK).

UMK berkontribusi 
58-61% pada
PDB Indonesia

Hampir setengah dari semua UMK 
tersebut adalah milik perempuan 
atau berperan penting dalam 
operasionalisasi usaha.
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UMK milik perempuan lebih 
cenderung menggunakan internet 
untuk menjual produk.

Krisis COVID-19 akan terus mendorong banyak 
bisnis ke ranah digital, untuk memperluas 
akses ke basis pelanggan yang lebih luas. 

Usaha mikro milik perempuan lebih mungkin 
diversifikasi dan pindah ke sektor, lokasi atau 
produk yang berbeda, dibandingkan dengan 
yang dimiliki oleh laki-laki.

59% dari usaha mikro yang melakukan 
diversifikasi dimiliki oleh perempuan.

52% dari usaha mikro yang 
mengikuti protokol kesehatan adalah 
milik perempuan.

Proporsi UMK, berdasarkan ukuran dan jenis 
kelamin pemilik (persentase, n = ±35.000)

Proporsi usaha yang menggunakan internet untuk menjual produk, berdasarkan 
ukuran dan jenis kelamin pemilik usaha (persentase, n = ±35.000)

Gambaran umum dampak
COVID-19 pada UMK di Indonesia
(data: survei Badan Pusat Statistik)
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Catatan: Angka tersebut tidak termasuk tanggapan dari pemilik bisnis yang hanya menggunakan aplikasi Gojek.
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Proporsi orang yang menerapkan strategi bertahan pribadi sejak awal COVID-19, menurut jenis kelamin dan status perkawinan (persentase, n = 1.685)
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Digitalisasi saja tidak cukup untuk membantu UMK bertahan 
di masa pandemi. UMK yang dimiliki laki-laki cenderung 
menerapkan strategi yang lebih luas untuk mengatasi 
hilangnya pendapatan dengan akses yang lebih besar ke 
keuangan dan aset dibandingkan dengan perempuan.

Manfaat platform digital
untuk menghadapi COVID-19
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Proporsi UMK yang menggunakan berbagai platform digital untuk beroperasi, berdasarkan usia usaha (persentase, n = 1.885)

COVID-19 telah mendorong usaha untuk 
beralih ke platform digital. Usaha muda 
(yang dimulai dalam setahun terakhir) dan 
usaha milik perempuan menggunakan 
solusi digital yang lebih beragam. 

Usaha muda lebih cenderung 
menggunakan berbagai alat 
digital, di luar platform digital.

Aplikasi pengiriman 
pesan dan sistem jejaring 
sosial sangat populer di 
kalangan UMK.

Proporsi UMK yang menggunakan perangkat digital lain untuk usaha online, menurut jenis kelamin pemiliknya (persentase, n = 1.632)

Beberapa strategi penanggulangan yang paling 
populer salah satunya adalah mencari produk 
input yang lebih murah

Usaha mikro dan kecil membuat penyesuaian 
untuk menghadapi penurunan pendapatan,
tetapi UMK milik perempuan memiliki lebih 
sedikit pilihan

3Apa strategi 
bertahan utama 
untuk UMK 
dalam 
menghadapi 
efek COVID-19?

Platform digital telah menjadi strategi 
penanggulangan yang berguna untuk lebih dari 

80% UMK yang menggunakannya

1

Solusi digital memungkinkan pemilik usaha 
untuk menyeimbangkan tanggung jawab 
rumah dan pekerjaan dengan lebih baik pada 
saat pekerjaan rumah tangga dan perawatan 
sangat penting

2

82% perempuan mencatat bahwa 
menggunakan solusi digital untuk menjalankan 
usaha membantu mereka mengurus tanggung 
jawab rumah tangga dan keluarga

Merchant Gojek dan sebagian besar dari
mereka bergerak di UMK yang bekerja 
di bidang makanan dan minuman. 

2,168

26% 

Untuk mengatasi pemotongan gaji, 
perempuan dan laki-laki melakukan 
pengorbanan dalam kehidupan pribadi 
mereka. Ibu tunggal melakukan upaya 
terbesar dalam memangkas biaya

4

perempuan yang terlibat 
dalam usaha informal, 
memilih untuk tidak ke 
dokter saat membutuhkan

(Data: Survei Kuantitatif)
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Strategi #1: 
Mendaftar ke platform 
digital untuk pertama 

kalinya*

Pemilik UMK memahami bahwa kecepatan 
memberikan tanggapan merupakan salah 
satu persyaratan untuk dapat bersaing di 

platform digital, dan tidak memiliki ponsel 
pintar khusus untuk usaha adalah suatu 
keadaan yang merugikan  - yang banyak 

terjadi pada perempuan di usaha berbasis 
kebutuhan

Baik perempuan maupun laki-laki pemilik UMK 
mendapat manfaat dengan bimbingan generasi 

yang lebih muda dalam proses mengadopsi 
platform digital. Perempuan di usaha berbasis 

kebutuhan menemukan bahwa memiliki 
fasilitator teknologi, biasanya seseorang dalam 
keluarga, membantu mereka mengelola beban 

kerja yang meningkat karena menggunakan 
platform digital.

Usaha mencapai hasil lebih baik pada 
platform digital jika lokasinya cukup dekat 

dengan basis pelanggan platform, 
seringkali di pusat kota, karena mengurangi 

waktu dan biaya pengiriman. Kami 
mengamati bagaimana lokasi bisa 

merugikan terutama untuk pemilik UMK 
berbasis kebutuhan yang tinggal di daerah 

pinggiran kota di luar Jabodetabek .

Kepemilikan Ponsel Pintar Fasilitator Teknologi Lokasi Usaha

Strategi #2: 
Mengubah ruang lingkup 
usaha untuk memenuhi 
preferensi pelanggan di 

area tersebut.

Strategi #3: 
Meningkatkan layanan bagi 
pengguna lain di ekosistem 

platform agar tetap 
kompetitif. 

Strategi #4: 
Menggunakan aplikasi 

digital lain untuk 
mengarahkan lebih banyak 

pelanggan ke platform. 

Sejauh mana platform digital dapat membantu kelangsungan 
usaha tergantung pada karakteristik usaha mereka.

Berada di platform digital membantu, tetapi perempuan dan 
laki-laki pemilik UMK harus menggunakan strategi yang saling 
melengkapi untuk memastikan mereka tetap kompetitif.

Sejauh mana platform digital dapat membantu kelangsungan usaha 
juga tergantung pada sejumlah faktor eksternal, yang terutama 
memengaruhi perempuan pemilik usaha berbasis kebutuhan.

“Saya perlu penghasilan dan memulai 
bisnis adalah pilihan yang paling 

memungkinkan."

“Saya melihat peluang dan saya 
yakin akan dapa mengembangkan 

bisnis saya.”

Pembuat kebijakan sering 
memasukkan usaha mikro dan kecil ke 
dalam satu kategori besar, tetapi 
memahami karakteristik mereka dapat 
membantu kita lebih memahami 
berbagai kebutuhan mereka dan 
merancang layanan yang lebih efektif.

Perempuan  memainkan peran 
penting dalam usaha berbasis 
kebutuhan, termasuk yang dimiliki 
oleh laki-laki. Kemampuan mereka 
menggunakan platform digital untuk 
usaha dipengaruhi oleh pembagian 
kerja dalam usaha dan tanggung 
jawab di dalam rumah tangga mereka. 

Usaha Berbasis Kebutuhan Usaha berorientasi pada 
pertumbuhan

Platform Digital membantu UMK bertahan di masa pandemi. Namun, sejauh 
mana digitalisasi bisa membantu tergantung pada karakteristik bisnis,
strategi pelengkap, dan faktor-faktor eksternal.

BAGAIMANA DIGITALISASI MEMBANTU USAHA 
MIKRO &  KECIL UNTUK BERTAHAN SELAMA 
PANDEMI?

*hanya untuk pengguna baru/pertama kali. Pemilik UMK menganggap pendaftaran sebagai bagian termudah dari digitalisasi.



KESIMPULAN
Sangat penting untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam Program 
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai respons terhadap pandemi 
COVID-19. Perempuan dan laki-laki harus sama-sama mendapatkan manfaat 
dari peluang ekonomi baru, dan pada gilirannya memberikan nilai tambah 
serta mempercepat pertumbuhan ekonomi seiring dengan Indonesia bergerak 
menuju pemulihan pada 2021.
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Memanfaatkan Digitalisasi untuk Menghadapi COVID-19
Sebuah Studi Kasus Tentang Usaha Mikro dan Kecil Milik Perempuan di Indonesia

Dalam beberapa kasus, digitalisasi membantu UMK bertahan dan bahkan 
berkembang.

Usaha muda adalah yang paling mungkin berupa usaha informal, tetapi juga 
jauh lebih adaptif dalam memanfaatkan digitalisasi dan inovasi.

Perempuan pengusaha dan UMK milik perempuan lebih cenderung 
mendiversifikasi operasi usaha mereka dan lebih gesit dalam mengubah 
ruang lingkup usaha mereka (terutama usaha informal).

Alhasil, mereka mendapat manfaat maksimal dari penggunaan platform digital 
untuk mengatasi dampak negatif pandemi COVID-19.

Solusi digital membantu pemilik usaha menyeimbangkan tanggung jawab 
rumah dan pekerjaan.

Namun, digitalisasi tidak membantu semua jenis usaha secara merata: jenis 
kelamin pemilik, status usaha formal atau informal, usia usaha dan apakah 
usaha tersebut berorientasi pada pertumbuhan atau berbasis kebutuhan, 
semuanya berperan.

Dalam konteks pandemi COVID-19, platform digital sangat berguna karena 
membantu dan mempermudah proses mendapatkan pelanggan, mengelola 
pesanan, dan mengirim makanan. Namun, hal tersebut tidak serta merta 
menyederhanakan proses bisnis lainnya yang masih membutuhkan kegiatan 
produksi yang ekstensif.

Ketidaksetaraan gender yang sudah ada sebelumnya dan akses yang tidak 
setara ke faktor pendukung untuk memulai dan memperluas usaha 
menghasilkan akses yang berbeda ke platform ini dan ke potensi manfaat 
yang terkait dengan penggunaannya. 


