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Ringkasan Eksekutif  

Program Kemitraan antara Pemerintah Australia dan 

Pemerintah Indonesia untuk Meningkatkan Pendapatan 

Pedesaan melalui Dukungan untuk Pasar Pertanian atau 

disingkat PRISMA (Promoting Rural Incomes through 

Support for Markets in Agriculture) mengadopsi 

pendekatan pengembangan sistem pasar melalui 

kemitraan dengan pemangku kepentingan utama untuk 

meningkatkan efisiensi pasar pertanian dan memberi 

manfaat bagi masyarakat miskin secara berkelanjutan. 

Salah satu inovasi terpenting PRISMA adalah 

pengenalan skema penjualan melalui agen di komunitas 

pertanian pedesaan. PRISMA mendorong penggunaan 

skema penjualan melalui agen sebagai pendekatan untuk 

meningkatkan akses petani perempuan dan laki-laki ke 

produk dan layanan yang inovatif serta meningkatkan 

produktivitas, seperti konsentrat pakan ternak dan benih 

kemasan berkualitas tinggi. Untuk lebih memahami 

faktor-faktor yang mendukung dan menghambat 

pertumbuhan skema penjualan melalui agen dan potensi 

kontribusi pendekatan tersebut terhadap pemberdayaan 

ekonomi perempuan, PRISMA meneliti 10 mitra dan 

program agen penjualan mereka. Studi ini mengevaluasi 

beberapa aspek termasuk penyerapan dan preferensi 

petani, strategi perusahaan (misalnya pemasaran, 

perekrutan dan retensi agen), serta tantangan yang 

dihadapi oleh para agen. Riset ini mencakup tiga provinsi 

dan melibatkan lebih dari 500 responden survei dan 

kurang lebih 50 wawancara kualitatif. 
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Temuan-temuan utama dari studi dan rekomendasi* untuk mendesain skema 

penjualan melalui agen di masa mendatang meliputi: 

 
Mengingat dampak COVID-19 di Indonesia dan dampak negatifnya yang tidak proporsional terhadap 

perempuan2, PRISMA melakukan wawancara lanjutan dengan sejumlah agen lapangan perempuan untuk lebih 

memahami bagaimana virus tersebut berdampak pada kehidupan dan kinerja mereka sebagai agen penjualan. 

Temuan ini dapat ditemukan dalam artikel berjudul Info Terkini COVID-19: Agen Lapangan Perempuan yang 

tersedia di situs web PRISMA. 

 

 
1 Memberikan pengaruh artinya penerapan pengetahuan pertanian oleh petani yang dibagikan dalam kegiatan pemasaran (termasuk 

pembelian produk perusahaan) dan/atau peningkatan pendapatan/produktivitas mereka. 
2 Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO): Tujuh permasalahan yang memengaruhi perempuan dan anak perempuan selama pandemi COVID-19 

Skema penjualan melalui agen 

 memiliki tingkat keberhasilan 87% 

dalam memengaruhi1 petani 

melalui kegiatan pemasaran 

mereka. Jika dipilah berdasarkan 

gender, agen lapangan perempuan 

memiliki tingkat keberhasilan lebih 

tinggi (91%) dibandingkan agen 

lapangan laki-laki (85%). 

Para petani mengharapkan 

kualitas yang sama dari agen 

lapangan laki-laki maupun 

perempuan, yakni sopan, suka 

menolong, dan mampu 

membagikan pengetahuan. 

Petani lebih cenderung 

memilih agen lapangan 

dengan gender yang 

sama. 

Karena para agen lapangan 

perempuan berasal dari 

beragam latar belakang, 

manajer sebaiknya 

merancang program agen 

dan skema insentif yang 

menjawab beragam 

kebutuhan dan aspirasi 

perempuan. 

Karena para agen lapangan 

perempuan bekerja sepanjang 

hari, manajer sebaiknya 

memperhitungkan tanggung 

jawab tambahan perempuan, 

baik sebagai istri maupun 

sebagai ibu, serta mencari 

cara kreatif untuk mengubah 

hambatan tersebut menjadi 

aset. 

Karena agen lapangan perempuan 

terbebani dengan banyaknya 

tanggung jawab, ekspektasi, dan 

rasa bersalah karena meninggalkan 

keluarga mereka di rumah, manajer 

sebaiknya mempertimbangkan 

norma gender yang memengaruhi 

perempuan ketika merancang 

lingkup pekerjaan dan menciptakan 

budaya perusahaan yang 

mendukung perempuan. 

Agen lapangan perempuan dihargai oleh 

petani perempuan maupun petani laki-laki, 

oleh karena itu, mereka harus dilibatkan 

secara proporsional dalam semua skema 

agen. 

Salah satu kendala agen lapangan perempuan adalah 

kurangnya dukungan dan kecemburuan suami. Oleh 

karena itu, manajer sebaiknya melibatkan suami dalam 

dialog ketika merekrut dan melatih agen perempuan 

sehingga mereka merasa diikutsertakan dan 

memahami peluang dan tanggung jawab agen 

perempuan. 
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PENDAHULUAN

Program Kemitraan antara Pemerintah Australia 

dan Pemerintah Indonesia untuk Meningkatkan 

Pendapatan Pedesaan melalui Dukungan untuk 

Pasar Pertanian atau disingkat PRISMA (Promoting 

Rural Incomes through Support for Markets in 

Agriculture) adalah program pembangunan tahun 

jamak yang bertujuan mempercepat pengentasan 

kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang 

inklusif. PRISMA mengaplikasikan pendekatan 

pengembangan sistem pasar (market system 

development atau MSD) dengan melalui kemitraan 

dengan pemangku kepentingan utama untuk 

meningkatkan efisiensi pasar pertanian dan 

memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi 

masyarakat miskin. Program ini bertujuan 

meningkatkan pendapatan 1.000.000 rumah tangga 

petani kecil minimal sebesar 30% pada tahun 2023. 

Program ini dijalankan di enam provinsi di 

Indonesia, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa 

Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur 

(NTT), Papua Barat, dan Papua. Salah satu inovasi 

terpenting PRISMA adalah pengenalan skema 

penjualan melalui agen di komunitas pertanian 

pedesaan. 

PRISMA telah mendukung sembilan bisnis dan satu 

instansi pemerintah di tiga provinsi di Indonesia 

untuk mengembangkan dan menerapkan skema 

penjualan melalui agen. Perlu diingat bahwa skema 

penjualan melalui agen di masing-masing mitra 

berbeda. Agen penjualan tersebut adalah karyawan 

atau distributor berlisensi yang menjual produk dan 

memberikan pelatihan kepada pelanggan akhir 

tentang praktik pertanian yang baik (good 

agricultural practices atau GAP). Sebagai gantinya, 

para agen tersebut menerima komisi penjualan. 

Skema penjualan melalui agen tersebut pada 

awalnya digalakkan karena potensinya untuk 

menyebarkan informasi dan produk secara efektif di 

daerah pedesaan. Namun, PRISMA menemukan 

bahwa model ini juga berpotensi mempromosikan 

pemberdayaan ekonomi perempuan (women’s 

economic empowerment atau WEE). Untuk lebih 

memahami faktor-faktor pendukung serta 

penghambat pertumbuhan model ini dan 

kontribusinya terhadap pemberdayaan ekonomi 

perempuan, baik dari segi akses maupun agensi, 

PRISMA melakukan penelitian tentang model agen 

penjualan tersebut. 

 

Riset ini bertujuan mengidentifikasi dampak yang 

ditimbulkan oleh para agen (baik laki-laki maupun 

perempuan) terhadap corporate sale (penjualan dari 

suatu perusahaan ke perusahaan lain) dari 10 mitra 

yang bekerja sama dengan PRISMA dan dampak 

pekerjaan mereka sebagai agen terhadap 

pemberdayaan ekonomi mereka sendiri. Studi ini 

mengevaluasi beberapa aspek seperti penyerapan 

dan preferensi petani, strategi perusahaan 

(misalnya pemasaran, perekrutan dan retensi 

agen), serta tantangan yang dihadapi oleh para 

agen. Riset ini dilakukan di tiga provinsi dan 

melibatkan 511 responden survei (210 perempuan 

dan 301 laki-laki) serta 48 wawancara kualitatif. 

Dengan lebih memahami pengalaman agen 

perempuan, PRISMA berupaya memberikan saran 

yang lebih baik kepada perusahaan (dan program 

pembangunan lainnya) dalam merancang dan 

menerapkan skema agen yang memenuhi tujuan 

bisnis dan berkontribusi pada pemberdayaan 

ekonomi perempuan. Ringkasan ini ditujukan untuk 

praktisi pembangunan, sektor swasta, donor, 

perusahaan pertanian, dan penyedia layanan 

penyuluhan publik yang ingin meningkatkan 

dan/atau mulai menerapkan skema penjualan 

melalui agen yang efektif.

 

TEMUAN 

Pengalaman agen lapangan perempuan 

Bagian ini mencoba memahami pengalaman agen lapangan perempuan di sepuluh perusahaan dan organisasi 

pertanian di tiga provinsi.  

Para agen lapangan perempuan berasal dari beragam latar belakang 

 

Studi ini menemukan keragaman agen penjualan perempuan yang ditentukan oleh tahap kehidupan, status 

perkawinan, lokasi geografis, serta ajaran budaya dan ajaran agama tertentu. Latar belakang mereka yang 

beragam mengarah pada perbedaan dalam tujuan, peluang, dan tantangan mereka masing-masing (Tabel 1).  

 

SKEMA PENJUALAN MELALUI AGEN 

 

Skema penjualan melalui agen ini merekrut 
dan melatih individu untuk menjangkau 

komunitas pertanian pedesaan guna menjual 
dan mendistribusikan produk melalui toko 

dan perantara lainnya. 
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Misalnya, masing-masing kelompok ingin 

menggunakan pendapatannya untuk memenuhi 

kebutuhan rumah tangga dan menabung untuk 

masa depan. Ibu tunggal (single mother) memiliki 

tujuan yang spesifik (misalnya, membayar uang 

sekolah anak-anak mereka) sementara perempuan 

lajang dan perempuan yang sudah menikah 

cenderung memiliki tujuan keuangan mereka yang 

tidak spesifik. 

 

Perbedaan yang lebih menonjol terdapat pada 

peluang dan kendala yang dimiliki. Perempuan 

lajang dan ibu tunggal terbukti lebih mandiri, lebih 

memiliki otoritas atas pengambilan keputusan 

mereka sendiri, lebih bebas mengelola pendapatan 

mereka, dan lebih berfokus pada karier dan 

pengembangan profesional mereka. Sebaliknya, 

perempuan yang sudah menikah cenderung kurang 

mandiri, tetapi banyak dari mereka yang mampu 

memanfaatkan jaringan yang dimiliki suami mereka 

sebagai petani untuk menjual produk dan memiliki 

mobilitas lebih untuk menghadiri pertemuan petani 

di malam hari. 

 

Perempuan yang memiliki anak (ibu tunggal dan 

menikah) berbagi keluh kesah tentang pengasuhan 

anak. Mereka enggan meminta anggota keluarga 

menjaga anak mereka karena takut merepotkan dan 

menyulitkan. Mereka juga khawatir bahwa anak-

anak mereka tidak akan diperlakukan dengan baik. 

Selain itu, mereka ingin menghindari teguran dari 

anggota keluarga.

 

Tabel 1: Tujuan, Peluang, dan Tantangan Agen Lapangan Perempuan 

 
Perempuan 

Lajang 
Perempuan 

Menikah 
Ibu Tunggal 

Tujuan & Aspirasi    

Menabung untuk masa depan X X  

Memberikan kontribusi untuk pendapatan keluarga sekaligus memiliki dana pribadi X X  

Menjadi mandiri (tidak bergantung pada suami di kemudian hari) X   

Memperbanyak teman dan memperluas jaringan untuk menunjang karir di masa depan X   

Meningkatkan profesionalisme melalui pengalaman kerja yang beragam X   

Meningkatkan karir dan memiliki finansial yang stabil sebelum menikah X   

Mengembangkan posisi di tempat kerja  X  

Mencapai 'zona nyaman' – keseimbangan kerja/kehidupan  X  

 

Memenuhi semua kebutuhan rumah tangga (misalnya, mempersiapkan pendidikan tinggi 
anak, memiliki tabungan pribadi, asuransi, dan uang untuk pergi berlibur, serta pergi 
umrah atau haji). 

  X 

Peluang    

Lebih memilki kuasa untuk mengambil keputusan X  X 

Lebih fokus pada pengembangan karier dan profesionalisme X  X 

Lebih bebas dalam mengelola pendapatan X  X 

Dapat memanfaatkan teknologi untuk bekerja (misalnya, melakukan promosi di Facebook 
dan membuat obrolan grup di WhatsApp.) 

X   

Suami sering membantu menjual hasil pertanian  X  

Beberapa suami memfasilitasi istri untuk mengakses jaringan pertanian mereka, 
mempromosikan produk, dan menjawab pertanyaan 

 X  

Lebih dapat menghadiri kegiatan di malam hari karena suami bersedia menunggu dan 
mengantar pulang 

 
 

X 
 

Lebih bersemangat mengembangkan karier mereka dan membuktikan bahwa mereka 
sanggup melakukannya serta merasa lebih percaya diri, bangga, dan mandiri 

  X 

Jika tinggal bersama orang tua, mereka dapat diandalkan untuk mengasuh anak.   X 

Kendala    

Tunduk pada aturan yang dipaksakan oleh orang lain (misalnya, orang tua, suami, mertua, 
dll.) 

X X  

Kurangnya modal untuk memulai/mengembangkan bisnis - sumber pendapatan utama 
bagi keluarga tertentu 

X X X 

Tanggung jawab ganda dan saling bertentangan; suami, anak, dan pekerjaan  X  

Sulit fokus karena khawatir akan rumah dan anak-anak  X X 

Struktur pendukung terbatas/tidak ada   X 
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Motivasi dan konsep diri agen lapangan perempuan dibentuk oleh agama dan budaya 

 

Penelitian menunjukkan bahwa didikan keluarga, 

nilai-nilai budaya, kondisi bisnis yang ada, dan 

tingkat agensi juga memengaruhi aspirasi, peluang, 

serta kendala yang dihadapi agen lapangan 

perempuan dalam peran mereka. Di Nusa Tenggara 

Barat (NTB) dan Jawa Timur (kecuali Madura), 

misalnya, ditemukan bahwa perempuan umumnya 

lebih didukung untuk menikah daripada bekerja. 

Selain itu, pengeluaran rumah tangga memerlukan 

persetujuan dari suami, bahkan ketika perempuan 

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

pendapatan utama rumah tangga. Sebaliknya, di 

Nusa Tenggara Timur (NTT), perempuan didukung 

oleh keluarganya untuk bekerja daripada menikah, 

dan pengeluaran rumah tangga diputuskan secara 

bersama. 

Agama tentu saja memengaruhi dan memperkuat 

perbedaan temuan di provinsi-provinsi tersebut. 

Studi menemukan bahwa sebagian besar 

perempuan Hindu dan Muslim yang diwawancarai 

menganggap diri mereka sebagai pendukung suami 

mereka, dan bukan sebagai penyumbang 

pendapatan rumah tangga yang setara3. Mereka 

cenderung mengandalkan suami, tidak hanya 

secara ekonomi, tetapi juga dalam pengambilan 

keputusan serta penetapan tujuan dan aspirasi 

keluarga. Sementara itu, perempuan Katolik yang 

diwawancarai (dari NTT) menganggap perempuan 

dan laki-laki memiliki posisi yang setara dalam 

rumah tangga serta lebih saling mendukung dalam 

pendapatan rumah tangga dan proses pengambilan 

keputusan. 

 

Agen lapangan perempuan bekerja sepanjang hari 

 

Data mengungkapkan bahwa agen lapangan perempuan, terutama perempuan yang sudah menikah dan ibu 

tunggal, bekerja sepanjang hari serta harus menangani banyak tanggung jawab keluarga dan pekerjaan dengan 

dukungan terbatas. Jam bekerja agen lapangan perempuan biasanya dimulai sekitar pukul lima pagi dan 

berakhir pada pukul sepuluh malam (Gambar 1), selama waktu itu mereka bergantian menjalankan tanggung 

jawab rumah tangga dan pekerjaan. 

 

 
Gambar 1: Keseharian agen lapangan perempuan 

 

Sebagian besar agen lapangan perempuan menganggap pekerjaan itu penting dan mereka harus bekerja untuk 

menghidupi keluarga mereka. Mereka bersedia bekerja lembur dan di akhir pekan untuk menggantikan sebagian 

waktu yang mereka gunakan di siang hari untuk mengurus tanggung jawab keluarga. Akibatnya, agen lapangan 

perempuan cenderung tidak mengutamakan kebutuhan dan keinginannya sendiri. 

 

Peran ganda agen lapangan perempuan  

Menjadi agen lapangan perempuan merupakan lebih dari sekadar pekerjaan. Mereka bekerja dengan berbagai 

orang dari komunitas (misalnya petani, peternak, dan pengusaha) untuk meningkatkan produktivitas sekaligus 

memasarkan produk mereka. Dalam satu kunjungan, agen lapangan dapat menganalisis dan mengatasi 

masalah terkait pertanian, memberikan saran kepada petani, dan bahkan mendistribusikan produk. Riset ini 

mengidentifikasi empat peran berbeda dalam pekerjaan agen lapangan: analis, penasihat, pemasar, dan 

distributor (Tabel 2). 

 
3 Perlu diingat bahwa para perempuan ini memiliki suara dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Namun, pada akhirnya, 

keputusan akhir tetap di tangan laki-laki. 

Waktu Senggang – Terkadang 

menghadiri Pertemuan 

GAPOKTAN/KWT 

 

Pekerjaan Rumah Tangga 

Pulang Kerja 

Bekerja sebagai agen 

lapangan 

Persiapan di Pagi Hari 
• Membangunkan keluarga 

• Menyiapkan sarapan  

• Memasak  

• Mengantarkan anak ke sekolah  

• Pergi bekerja 

 

• Memasarkan produk mereka secara 

online dan offline 

• Mengunjungi petani/toko 

• Membuat laporan harian (input 

data, input penjualan, pesanan 

pembelian baru) 

• Mereka yang memiliki anak 

mengambil satu jam untuk 

menjemput anak-anak mereka dari 

sekolah 

 

• Pulang kerja 

• Mengunjungi petani/toko 

• Menjemput anak dari rumah 

saudara 

• Waktu luang di rumah 

Waktu Tidur 

• Waktu luang bersama keluarga 

• Membantu anak mengerjakan PR 

• Menghadiri pertemuan 

Gabungan Kelompok Tani 

(GAPOKTAN)/Kelompok Wanita 

Tani (KWT) (jika ada) 

 

 

 

Melakukan semua pekerjaan 

rumah tangga yang belum 

mereka selesaikan: 

membersihkan rumah, mencuci 

baju, mencuci piring, menyiapkan 

pakaian untuk besok 

 

 

 

• Waktu Tidur 

• Terkadang mereka bekerja 

semalaman untuk merekap basis 

data atau pesanan pembelian. 
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Tabel 2: Kompetensi Agen 

 

 

Agen lapangan perempuan lebih dihargai oleh petani karena berbagai alasan 

Studi ini menemukan bahwa 91% petani yang berinteraksi dengan agen lapangan perempuan menerapkan 

pelatihan yang mereka terima. Jumlah tersebut menunjukkan enam poin lebih tinggi dari petani yang berinteraksi 

dengan agen lapangan laki-laki. Terdapat alasan yang bervariasi antara petani perempuan (diagram batang 

biru) dan laki-laki (diagram batang hijau). Petani perempuan menyebutkan bahwa agen perempuan mampu 

menyampaikan pengetahuan pertanian dengan jelas, menindaklanjuti setelah kegiatan, dan menguasai 

pengetahuan pertanian dengan baik. Sementara itu, petani laki-laki mengatakan bahwa agen lapangan 

perempuan mudah dihubungi, ramah, dan memiliki pengetahuan pertanian yang baik. 

Selain itu, hampir separuh responden petani lebih memilih agen lapangan perempuan sebagai sumber informasi. 

Di antara petani perempuan yang dijangkau oleh agen lapangan perempuan dan laki-laki, 61% dan 65% persen 

lebih memilih agen lapangan perempuan untuk memberikan kegiatan promosi dan penyampaian pengetahuan 

praktik pertanian yang baik, serta menjadikan agen lapangan perempuan sebagai sumber informasi pilihan bagi 

sebagian besar petani perempuan. 

 

PENASIHAT ANALIS PEMASAR DISTRIBUTOR 

• Mengidentifikasi dan 

mengambil peluang 

di lapangan 

 

• Mengetahui berbagai 

jenis praktik 

pertanian di wilayah 

tersebut 

 

• Memahami istilah-

istilah teknis, 

peralatan, dan isu-

isu lain yang relevan 

dengan produk inti 

 

• Mengetahui aktivitas 

kompetitor 

 

• Melakukan 

wawancara serta 

mendapatkan umpan 

balik dari pelanggan 

yang sudah ada dan 

pelanggan potensial 

 

• Mengembangkan 

strategi untuk 

mempromosikan 

produk secara efektif 

berdasarkan hasil 

lapangan 

• Memberikan 

informasi tentang 

kemajuan ilmiah, 

manajemen 

pertanian, 

periklanan, 

manufaktur, dan 

topik lain yang 

relevan dengan 

bisnis pertanian di 

wilayah mereka 

 

• Mengontrol, 

memantau, dan 

memelihara kinerja 

produk dengan demo 

plot 

• Mengomunikasikan 

dan mempromosikan 

produk secara efektif 

kepada pelanggan 

sasaran 

 

• Mencapai target 

penjualan yang 

ditetapkan 

perusahaan 

 

• Mengunjungi 

berbagai lokasi 

bisnis pertanian 

 

• Berpartisipasi dalam 

sejumlah kegiatan 

masyarakat seperti 

konferensi, kontes, 

pertemuan petani, 

dll. 

• Mengirimkan produk 

ke klien 

 

• Mengatur pihak 

ketiga dalam 

pengangkutan 

produk (jika 

diperlukan) 
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Gambar 2: Faktor-faktor yang memengaruhi penerapan pelatihan agen lapangan 

 

Pelajaran penting bagi para manajer usaha pertanian dan praktisi 

pembangunan untuk desain serta implementasi skema penjualan melalui agen 

     
Karena agen 
lapangan 
perempuan 
bukanlah 
kelompok yang 
homogen, 
manajer 
sebaiknya 
merancang 
program agen 
dan skema 
insentif yang 
menjawab  
beragam 
kebutuhan dan 
aspirasi 
perempuan. 

Agama dan 
budaya juga 
membentuk 
motivasi  
agen lapangan 
perempuan dan 
konsep diri 
mereka. Oleh 
karena itu,  
keragaman agen 
lapangan 
merupakan 
pertimbangan 
penting bagi  
manajer karena 
terdapat 
keuntungan dan 
kerugian bekerja 
dengan berbagai 
tipe perempuan 
yang berasal 
dari berbagai 
daerah. 

Karena agen 
perempuan 
bekerja 
sepanjang hari, 
manajer 
sebaiknya 
memperhitungkan 
tanggung jawab 
tambahan 
perempuan, baik 
sebagai istri 
maupun sebagai 
ibu, serta mencari 
cara kreatif  
untuk mengubah 
hambatan 
tersebut menjadi 
aset. 

Karena agen 
perempuan 
memiliki banyak 
peran, manajer 
sebaiknya 
mengembangkan 
kegiatan 
rekrutmen dan 
pelatihan untuk 
mencerminkan 
karakter profesi 
yang beragam. 

Karena agen 
perempuan 
dihargai oleh 
petani 
perempuan dan 
laki-laki, manajer 
sebaiknya 
memastikan 
jumlah agen 
perempuan 
cukup. 

 

 

MENJADI AGEN LAPANGAN PEREMPUAN 

Bagian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perempuan (dan menghalangi mereka untuk) 

menjadi agen lapangan. 

Menjadi agen lapangan lebih dari sekadar pekerjaan  

Meskipun menjadi agen lapangan memiliki jadwal yang cukup padat dan banyak tuntutan, banyak perempuan 

yang tertarik karena berbagai alasan, termasuk potensi mendapatkan uang, meningkatkan harga diri, merasa 

diberdayakan, dan mengejar tujuan hidup. 

Agen lapangan mampu menyampaikan 

pengetahuan pertanian dengan sangat jelas 

Agen lapangan selalu menindaklanjuti/melakukan 

kunjungan kembali setelah kegiatan 

Agen lapangan memiliki pengetahuan pertanian 

yang baik 

Agen lapangan selalu ramah 

Agen lapangan dapat dihubungi dengan mudah 

Agen lapangan dapat dihubungi dengan 

mudah 

Agen lapangan selalu ramah 

Agen lapangan memiliki  

pengetahuan pertanian yang baik 

Agen lapangan selalu menindaklanjuti/melakukan 

kunjungan kembali setelah kegiatan 

Agen lapangan mampu menyampaikan 

pengetahuan pertanian dengan sangat jelas 

PERSEPSI PETANI PEREMPUAN TERHADAP 

AGEN LAPANGAN PEREMPUAN 

PERSEPSI PETANI LAKI-LAKI TERHADAP 

AGEN LAPANGAN PEREMPUAN 
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Kebutuhan ekonomi Hubungan dan 
jaringan 

Pengembangan 
profesionalisme dan 
kepribadian 

Kepuasan diri dan 
peran sebagai panutan 

Agen yang diwawancarai 
mengatakan bahwa 
mereka berada di bawah 
tekanan ekonomi yang 
meningkat serta tidak 
dapat mengandalkan 
pendapatan suami 
mereka saja. Sebagian 
besar dari mereka 
bekerja 
untuk menambah 
penghasilan keluarga. 
Mereka juga ingin 
memiliki uang sendiri 
karena suami mereka 
jarang memberi uang 
belanja. 
 
 
 
 
 

Menurut sebagian besar 
agen lapangan, salah 
satu keuntungan 
menjadi seorang agen 
adalah adanya 
kesempatan 
membangun hubungan 
baru dan memperluas 
jaringan mereka. Mereka 
juga percaya bahwa 
mereka dapat 
memanfaatkan lebih 
banyak peluang ekonomi 
dengan memperluas 
jaringan tersebut. 

Agen lapangan 
memandang peran 
mereka sebagai cara 
untuk terus berkembang 
secara profesional, 
meningkatkan kapasitas 
intelektual, 
dan memperoleh 
keterampilan baru. 
Mereka juga 
menganggap pekerjaan 
tersebut sebagai 
peluang untuk 
meningkatkan 
kepercayaan diri 
dan posisi tawar 
menawar dalam 
keluarga mereka. Para 
agen lapangan tersebut 
mengeklaim bahwa 
suami mereka 
lebih menghargai para 
istri yang bekerja. 
Terakhir, banyak dari 
mereka yang juga 
percaya bahwa peran 
tersebut memungkinkan 
mereka merencanakan 
masa depan, terutama 
jika suami mereka tidak 
lagi dapat bekerja 
karena sakit atau 
meninggal dunia. 

Bagi beberapa agen 
lapangan, mampu 
menerapkan 
pengetahuan dan 
keterampilan yang 
dimiliki di luar rumah 
serta menjadi panutan 
bagi orang lain 
merupakan hal yang 
sangat diperlukan dan 
aspek penting dari 
pekerjaan mereka. 
 
 

 

  

Alasan 

perempuan 

menjadi agen 

lapangan 

Penghasilan (untuk 

belanja keperluan rumah 

tangga dan pribadi) 

Menjalin hubungan 

dan jaringan baru 
Pengembangan 

profesionalisme dan 

kepribadian 

Kepuasan diri dan 

peran sebagai 

panutan 

"Saya ingin membuktikan 
pada keluarga, terutama 
diri saya sendiri, bahwa 

saya bisa 
mandiri dan membeli apa 

pun yang saya inginkan." 

(Agen perempuan, lajang) 

 

"Saya ingin membantu 

meningkatkan standar 

hidup keluarga saya. 

Semua ibu berhak 

melakukan hal itu untuk 

keluarganya" 

 (Agen perempuan, 

menikah) 

 

"Saya ingin membuktikan 

pada putri saya bahwa 

saya adalah perempuan 

kuat. Meskipun saya 

janda, saya dapat 

mengurus berbagai hal 

seorang diri. Jadi, ketika 

kelak putri saya dewasa, 

dia tidak akan pernah 

meremehkan para 

perempuan"  

(Agen perempuan, 

menikah) 

 

"Saya ingin menjadi 

pribadi yang berguna dan 

produktif, tidak hanya 

menjadi pribadi pasif yang 

hanya menerima uang 

dari suami. Saya juga 

dapat melakukan suatu 

hal yang bermanfaat"  

(Agen perempuan, 

menikah) 
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Daya tarik pekerjaan tidak menjamin perempuan akan melamar 

Ciri pekerjaan yang paling banyak dicari meliputi gaji dan insentif bulanan yang baik serta fleksibilitas waktu dan 

ruang lingkup pekerjaan yang layak (mis., wilayah yang aman dan dapat diakses dengan transportasi umum 

yang memadai). Jenjang karir yang jelas serta tersedianya fasilitas transportasi juga merupakan aspek yang 

dianggap penting oleh para agen lapangan perempuan. Hasil riset menunjukkan bahwa beberapa faktor tertentu 

membuat lowongan pekerjaan menjadi lebih menarik bagi perempuan, sementara faktor lain meningkatkan 

kemungkinan perempuan untuk melamar pekerjaan tersebut. 

 

 

Faktor yang membuat lowongan pekerjaan 

menjadi lebih menarik bagi perempuan 

Faktor-faktor yang meningkatkan kemungkinan 

perempuan melamar pekerjaan 

• Pekerjaan yang secara eksplisit terbuka untuk 
laki-laki dan perempuan 

 

• Lowongan pekerjaan yang dipromosikan dengan 
baik (mis., melalui Facebook, WhatsApp, dll.) 

 

• Pekerjaan dengan kriteria yang masuk akal tetapi 
tidak membatasi (mis., status perkawinan, usia, 
pendidikan, dll.) 

• Pekerjaan yang menawarkan keuntungan 
finansial yang masuk akal 

 

• Calon pelamar percaya bahwa mereka kompeten 
untuk pekerjaan tersebut 
 

• Calon pelamar merasa bahwa perusahaan 
mencari hubungan yang saling menguntungkan 

 

Pelajaran penting bagi para manajer usaha pertanian dan praktisi pembangunan 

untuk desain dan implementasi program agen lapangan 

  
Menjadi agen lapangan tidak hanya sekadar 

pekerjaan. Oleh karena itu, cakupan pekerjaan dan 

iklan yang dipasang harus menawarkan keuntungan 

moneter dan non-moneter yang banyak dicari 

perempuan. 

Daya tarik pekerjaan tidak menjamin adanya pekerja 

perempuan yang melamar. Oleh karena itu, manajer 

harus memastikan bahwa tawaran pekerjaan yang 

diberikan cukup menarik dan mendorong perempuan-

perempuan tersebut untuk melamar. 

 

KEBERHASILAN SEORANG AGEN LAPANGAN 

Bagian ini menjelaskan faktor-faktor yang membantu perempuan (dan menghalangi mereka) bekerja sebagai 

agen lapangan yang baik. Perlu diingat bahwa faktor yang membantu perempuan menjadi seorang agen 

lapangan dan faktor yang membantu keberhasilan perempuan dalam menjalankan perannya sebagai seorang 

agen memiliki beberapa kesamaan. 

Cakupan pekerjaan dan dukungan merupakan aspek yang dinilai penting  

Riset ini menemukan bahwa cakupan pekerjaan 

dan dukungan perusahaan dapat secara positif 

memengaruhi kinerja agen lapangan perempuan, 

sedangkan norma sosial berdampak negatif pada 

kinerja mereka. 

Ketika suatu pekerjaan menawarkan fleksibilitas 

waktu yang wajar, gaji dan/atau insentif yang 

sesuai, area wilayah penjualan yang layak, 

dukungan administratif (mis., distribusi, 

transportasi, dan penggantian biaya) serta 

pelatihan, para agen perempuan cenderung merasa 

nyaman dan menunjukkan kinerja yang baik. Di sisi 

lain, ketika suatu wilayah terlalu luas dan para agen 

lapangan diharuskan menangani transportasi dan 

logistik produk mereka sendiri tanpa sistem 

penggantian yang efisien, mereka cenderung 

merasa tidak nyaman dan tidak dapat menunjukkan 

kinerja yang baik. Kurangnya jenjang karier dan 

pelatihan di tempat kerja semakin menghambat 

kinerja agen lapangan perempuan. 

Meskipun cakupan pekerjaan, remunerasi, 

fleksibilitas, dan dukungan merupakan faktor yang 

(atau yang tidak) memengaruhi keberhasilan agen 

lapangan perempuan, faktor-faktor di luar kendali 

langsung perusahaan seperti norma sosial juga 

berperan penting. 
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Pendekatan inovatif dari sektor swasta Indonesia 

 
 

Beban tanggung jawab, ekspektasi, dan rasa bersalah 

Sebagaimana dijelaskan di atas, agen lapangan 

perempuan terbebani oleh tanggung jawabnya 

terhadap keluarga dan pekerjaan, yang dalam 

beberapa kasus menyebabkan munculnya 

kecemasan, terutama ketika para agen perempuan 

tersebut harus memilih menitipkan anak mereka. 

"Rasanya sulit sekali meninggalkan rumah. Saya 

selalu merasa bersalah setiap kali berangkat kerja," 

kata salah seorang agen. 

Agen lapangan perempuan juga diharapkan 

berkontribusi terhadap keadaan finansial 

keluarganya (dalam beberapa kasus sangat besar). 

Beberapa agen lapangan melaporkan bahwa 

mereka merupakan tulang punggung keluarga, 

sementara agen-agen lapangan lain bertugas untuk 

mencukupi kebutuhan dasar utama keluarga seperti 

listrik dan air. Beberapa dari mereka juga berkata 

bahwa kontribusi finansial mereka digunakan untuk 

membantu saudara-saudara mereka, khususnya di 

bidang pendidikan.  

Kurangnya dukungan dan kecemburuan suami 

Suami, dari berbagai tempat dan rentang usia, 

merupakan salah satu sumber tantangan tersulit 

bagi agen lapangan perempuan dalam 

menunjukkan kinerja mereka. Mayoritas agen 

lapangan yang sudah menikah berpendapat bahwa 

para suami menginginkan istri berada di rumah 

karena khawatir jika mereka mendapat lebih banyak 

kepuasan dari pekerjaan tersebut daripada 

mengurus keluarga. Hal tersebut bertentangan  

dengan keyakinan mereka bahwa tugas utama 

seorang istri adalah mengurus rumah dan keluarga. 

Mayoritas agen yang sudah menikah juga 

mengatakan bahwa suami mereka mengungkapkan 

kecemburuan kepada mereka, terutama jika mereka 

berpenghasilan lebih dari suaminya. Para agen juga 

melaporkan bahwa suami mereka merasa 

keberatan ketika mereka berinteraksi dengan 

banyak pria lain melalui pekerjaan tersebut. 

 

Pelajaran penting bagi para manajer usaha pertanian dan praktisi 

pembangunan untuk desain dan implementasi skema penjualan melalui agen 

   
Karena cakupan pekerjaan 
dan dukungan merupakan 
aspek penting, manajer 
sebaiknya merancang peran 
dan menyediakan layanan 
dukungan dengan 
menekankan keuntungan para 
agen lapangan dan 
meminimalkan hambatan 
mereka. 

Mengingat agen lapangan 
perempuan bergelut dengan 
tanggung jawab, ekspektasi, dan 
rasa bersalah, manajer sebaiknya 
mempertimbangkan aspek gender 
dan norma sosial yang 
memengaruhi perempuan ketika 
merancang cakupan pekerjaan 
serta menciptakan budaya 
perusahaan yang mendukung 
perempuan. 

Salah satu tantangan yang dihadapi 
para agen perempuan adalah 
kurangnya dukungan dan 
kecemburuan suami mereka. Oleh 
karena itu, manajer sebaiknya 
melibatkan suami dalam dialog 
ketika merekrut dan melatih istri 
mereka menjadi agen perempuan 
sehingga para suami tersebut 
merasa diikutsertakan 
dan memahami peluang dan 
tanggung jawab pekerjaan. 

Bermitra dengan toko pertanian 

sehingga agen lapangan dapat 

memilih bekerja dari toko atau 

secara mobile (tidak terikat 

tempat dan waktu) 

Rutin mengadakan seminar dan 

diskusi dengan agen lapangan 

sehingga mereka dapat lebih 

mengenal produk dan 

berjejaring dengan agen 

lapangan lainnya 

Mendorong agen lapangan 

perempuan untuk menggunakan 

strategi pemasaran yang kreatif 

seperti mempromosikan produk 

secara online, menggunakan 

WhatsApp, dan melakukan 

konsultasi melalui telepon 
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PERAN AGEN LAPANGAN DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN 

Bagian ini membahas peran agen dan kontribusi 

mereka (atau tidak) terhadap pemberdayaan 

ekonomi perempuan (WEE). 

PRISMA memantau dan mengukur pemberdayaan 

ekonomi perempuan dengan menggunakan enam 

indikator (lihat kotak di bawah). Bekerja sebagai 

agen lapangan dapat secara langsung 

memengaruhi beberapa dimensi WEE, terutama 

pertumbuhan ekonomi, peluang kepemimpinan dan 

jaringan, akses ke aset, layanan, dan dukungan 

yang dibutuhkan, sementara hasil untuk tiga 

indikator lainnya kurang jelas. 

Pendapatan yang diterima sebagai agen, serta 

karakter profesi yang berhadapan dengan publik 

dan berbasis hubungan, dianggap memiliki dampak 

langsung pada kemajuan ekonomi, kepemimpinan, 

dan peluang berjejaring. Salah seorang agen 

mengatakan, “Melalui pekerjaan ini, saya telah 

mengenal banyak orang sehingga dapat 

memperluas jaringan saya dan mungkin juga dapat 

membawa manfaat di masa depan.” Selain itu, 

beberapa agen lapangan juga mengikuti pelatihan 

yang mereka anggap dapat meningkatkan 

kepercayaan diri mereka dalam melakukan 

pekerjaan, yang menunjukkan pengaruhnya 

terhadap akses ke aset, layanan, dan dukungan 

yang dibutuhkan. 

Terdapat berbagai bukti (positif, negatif, atau netral) 

mengenai pengaruh pada akses ke peluang dan 

kesempatan untuk memperbaiki kualitas hidup, 

peningkatan otoritas pengambilan keputusan, dan 

beban kerja yang dapat dikelola. Beberapa 

perempuan menunjukkan bahwa kemampuan 

negosiasi dan otoritas pengambilan keputusan 

mereka di rumah telah meningkat, sementara yang 

lain menyatakan bahwa mereka hanya memiliki 

peran kecil dalam pengambilan keputusan rumah 

tangga. Terdapat juga laporan yang saling 

bertentangan mengenai beban kerja yang dapat 

dikelola dan akses ke peluang, serta kesempatan 

untuk memperbaiki kualitas hidup.

 

Enam Dimensi Pemberdayaan Ekonomi PRISMA 

 

 
 

  

Pertumbuhan ekonomi Akses ke peluang dan kesempatan 

untuk memperbaiki kualitas hidup, 

seperti pelatihan keterampilan dan 

lowongan pekerjaan 

Akses ke aset, layanan, dan 

dukungan yang diperlukan untuk 

memajukan ekonomi 

Otoritas pengambilan 

keputusan 
Beban kerja yang dapat 

dikelola 

Peluang kepemimpinan dan 

jaringan 
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KESIMPULAN 

Bagi sebagian besar perempuan, peran agen 

lapangan jauh lebih dari sekadar pekerjaan. 

Pekerjaan ini merupakan sumber pendapatan 

sekaligus kesempatan untuk mengembangkan 

hubungan dan jaringan baru, mengembangkan 

profesionalisme dan kepribadian, serta mencari 

kepuasan diri. Agen lapangan perempuan bahkan 

menjadi panutan bagi anggota keluarga dan 

masyarakat. Meskipun pekerjaan sebagai agen 

lapangan menguntungkan bagi sebagian besar 

perempuan, namun pekerjaan tersebut merupakan 

pekerjaan berat yang memerlukan berbagai 

keterampilan, kapasitas untuk mengelola 

pekerjaan, tanggung jawab merawat rumah tangga, 

dan kesediaan untuk bekerja selama berjam-jam. 

Perusahaan yang menggunakan atau berencana 

menggunakan skema penjualan melalui agen 

memiliki kemampuan untuk mengurangi banyak 

tantangan yang dihadapi perempuan dalam peran 

ini dan dapat meningkatkan peluang keberhasilan 

mereka dengan mudah. Selanjutnya, program 

pengembangan dapat membantu perusahaan 

mengidentifikasi dan mengembangkan kapasitas 

mereka dalam membuat perubahan sederhana 

pada lingkup pekerjaan, struktur insentif, dan 

layanan dukungan, sehingga kemungkinan 

perempuan melamar dan berhasil dalam peran 

tersebut dapat meningkat secara signifikan. 

Selain membantu perusahaan menerapkan 

kebijakan yang lebih menguntungkan, program 

pengembangan juga dapat membantu perusahaan 

memahami dan memitigasi pengaruh negatif norma 

sosial terhadap kinerja agen lapangan perempuan. 

Berdasarkan penelitian, tantangan yang sering 

dihadapi agen lapangan perempuan berasal dari 

norma dan harapan sosial terkait tanggung jawab 

merawat rumah tangga. Beberapa perusahaan 

mungkin ragu untuk secara terbuka menantang 

beberapa norma sosial yang memengaruhi kinerja 

agen lapangan perempuan, namun terdapat 

berbagai peluang bagi perusahaan tersebut untuk 

mengurangi dampaknya dengan menumbuhkan 

budaya perusahaan yang mendukung dan 

membantu perempuan dalam menyeimbangkan 

tanggung jawab rumah tangga dan pekerjaan. Laki-

laki (khususnya suami dari agen lapangan 

perempuan) dapat terlibat dalam dialog konstruktif 

tentang arti dan pentingnya menjadi laki-laki yang 

suportif.
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Ingin mengetahui lebih lanjut tentang cara merancang model agen lapangan yang sukses? 

Silakan kunjungi situs web PRISMA untuk membaca ringkasan lain dalam seri ini: 

Info Terkini COVID-19: Agen Lapangan Perempuan 


