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Proyek TPSA Mengadakan 
Pertemuan Kedua untuk Kelompok 
Dialog Gender dan Perdagangan

Kelompok Dialog Gender dan Perdagangan (GTG ~ The Gender and Trade Dialogue 

Group)  memberikan masukan terhadap strategi kesetaraan gender TPSA dan 

memfasilitasi  pembagian informasi terkait isu gender yang dihadapi oleh usaha kecil 

dan menengah milik kaum perempuan (UKM).

Pada tanggal 29 Maret 2017, proyek TPSA 
 menyambut peserta yang menghadiri pertemuan 
kedua Kelompok Dialog Gender dan Perdagangan. 
17 peserta yang hadir (5 pria, 12 perempuan) 
 mewakili organisasi berikut:

 • Pemerintah: Direktorat Jenderal Pengembangan 
Ekspor Nasional (DGNED) Kementerian 
Perdagangan RI, Global Affairs Canada.

 • Asosiasi: Divisi Pemberdayaan Perempuan 
Asosiasi Pengusaha Mikro dan Kecil 
(HIPMIKINDO), Asosiasi Pengusaha Adat 
Indonesia (HIPPI), Kamar Dagang dan Industri 
(Kadin) Indonesia, Ikatan Wanita Pengusaha 
Indonesia (IWAPI).

 • Bisnis: Bakoel Koffie, JAVARA.

 • Organisasi penelitian: AKATIGA, 
Universitas Trisakti.

 • Ahli gender: Kementerian Negara 
Pemberdayaan Perempuan, Global Affairs 
Canada, AKATIGA, TPSA.

Pertemuan tersebut dibuka oleh Greg Elms, Field 
Director TPSA, yang menyatakan harapan jangka 
panjang bahwa GTG akan membagikan pengeta-
huan dan praktik untuk penerapan strategi kese-
taraan gender TPSA secara efektif. Geneviève 
Asselin,  Sekretaris Pertama Kedutaan Besar 
Kanada, kemudian menyambut para peserta  atas 
nama Global Affairs Canada.

Leya Cattleya, senior konsultan gender TPSA, 
memfasilitasi pertemuan tersebut. Beliau mengu-
raikan agenda berikut:
1. kemajuan kegiatan TPSA terkait integrasi 

kesetaraan gender
2. presentasi dan pembahasan metodologi dan 

temuan kunci dari fase estimasi populasi dari 
studi gender dan perdagangan oleh AKATIGA

3. berbagi inisiatif inovatif tentang gender dan 
perdagangan oleh JAVARA

4. memperbarui kegiatan terkait gender dan 
perdagangan yang diselenggarakan oleh HIPPI

5. isu terkait lainnya

Geneviève Asselin, Sekretaris Pertama Kedutaan Besar Kanada, 
menyambut (kedatangan) peserta.
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Perkembangan Kegiatan TPSA 
Terkait Promosi Persamaan Gender 
Pakar kesetaraan gender TPSA di Kanada, Lota 
Bertulfo, menguraikan kemajuan yang dicapai 
sejak pertemuan GTG pertama dibulan Mei 2016.

 • Pada bulan Mei 2016, tim gender TPSA 
mengkoordinasikan lelang lembaga penelitian 
untuk melaksanakan survei dan studi gender 
dan perdagangan. AKATIGA menjadi peserta 
lelang terpilih. Tahap pertama studi ini 
melibatkan perkiraan populasi UKM untuk survei 
tersebut. Perkiraan populasi dibuat pada bulan 
September 2016 dan diperbarui pada bulan 
Desember 2016.

 • Pada bulan September 2016, empat anggota 
senior IWAPI berpartisipasi dalam kunjungan 
untuk membina hubungan bisnis ke 
Kanada, yang disponsori oleh proyek TPSA. 
Pembelajaran kunci yang diperoleh keempat 
anggota dipresentasikan pada Pertemuan 
Nasional IWAPI di Lombok pada bulan Oktober 
2016. Rencana tindak lanjut diajukan (dalam 
pertemuan tersebut) dan pelaksanannya 
diawasi oleh keempat anggota tersebut.

 • Pada bulan Maret 2017, materi terkait gender 
dikembangkan untuk serangkaian pelatihan 
TPSA tentang bagaimana mengekspor ke 
Kanada untuk tiga industri sasaran (kopi, pakaian 
jadi, dan alas kaki). Analisis rantai nilai yang peka 
terhadap gender disampaikan dalam pelatihan 
mengenai kopi di Makassar pada tanggal 
13 Maret 2017, dan di Takengon (Aceh) pada 
tanggal 22 Maret 2017.

Metodologi dan Temuan Kunci dari 
Tahap Estimasi Penduduk pada 
Studi Gender dan Perdagangan 
serta Implikasinya untuk Tahap 2 
Isono Sadoko, peneliti senior AKATIGA, membagi-
kan beberapa tantangan utama yang dihadapi per-
usahaannya dalam memprakirakan populasi UKM 
yang siap-mengekspor dan pengekspor. Daftar 
UKM ditingkat kabupaten dan nasional tidak men-
cukupi dan, dalam beberapa kasus, tidak ada, dan 
informasi tentang UKM yang dipimpin/dimiliki 
perempuan sangat terbatas, dengan bebe-
rapa usaha kecil tidak terdaftar dan tidak resmi. 
Prakiraan tersebut berasal dari sumber peme-
rintah  dan sektor swasta dengan menggunakan 
metode seperti kajian pendaftaran (bisnis yang 
tidak diperbarui), direktori bisnis, panggilan tele-
pon, dan kunjungan lapangan.

Karena batasan yang ada dalam menghasilkan 
prakiraan yang dapat diandalkan dari populasi 
UKM pengekspor dan siap-mengekspor, AKATIGA 
akan menggunakan pendekatan kelompok untuk 
Tahap 2 dari survei tersebut, dengan menerapkan 
metode pengumpulan data kualitatif dan kuan-
titatif. Empat belas kelompok UKM ditiga sektor 
sasaran TPSA akan diwawancarai. Dinamika gender 
seputar pengelolaan UKM, perekrutan dan paso-
kan tenaga kerja, dan pengendalian pendapatan 
yang berasal dari bisnis akan diselidiki. Perbedaan 
dalam pengalaman pria dan wanita dalam memiliki 
dan mengelola bisnis akan dikaji.

Helianti Hilman, pendiri JAVARA, menyarankan 
agar studi tersebut memperhatikan perbedaan 
visibilitas pria terhadap perempuan ditiga sektor. 
Beliau mencatat bahwa kontribusi penting perem-
puan dalam industri gula kelapa, terutama dalam 
pengolahan kelapa, tersembunyi dan tidak diakui 
dalam rantai nilai (gula kelapa). Imas Shiddiq, sek-
retaris jenderal HIPPI, meminta klarifikasi mengenai 
definisi bisnis milik perempuan dan menyarankan 
agar TPSA mendefinisikannya sebagai perempuan 
yang memiliki bagian minimum 51 persen (saham) 
dari bisnis tersebut.

Febriana, dari DGNED, menanyakan apakah pene-
litian akan mempelajari korelasi antara jenis kela-
min pemilik bisnis dan kinerja manajemen mereka. 
TPSA menjawab bahwa penelitian ini akan melihat 

Leya Cattleya menyampaikan informasi tentang kegiatan terkait 
gender TPSA kepada (kelompok) peserta. 
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peran gender dalam UKM siap-mengekspor atau 
pengekspor dan perbedaan berbasis gender dalam 
akses terhadap sumber daya, pengambilan kepu-
tusan, dan pengendalian manfaat dalam kaitannya 
dengan bisnis terutama dari analisis kualitatif.

Presentasi AKATIGA dilanjutkan oleh presentasi 
dari Universitas Trisakti. Profesor Tulus Tambunan, 
dari pusat UKM universitas tersebut, menyampai-
kan makalahnya “Bisnis yang Dipimpin Peremuan di 
Indonesia: Fenomena ‘Dorong-Tarik’ dan (Beberapa) 
Kisah Sukses.” Penelitian ini memiliki dua tujuan. 
Pertama, untuk menilai apakah pertumbuhan jum-
lah usaha yang dipimpin perempuan, khususnya 
usaha mikro dan kecil (UMK), merupakan pertanda 
bangkitnya semangat kewirausahaan pada perem-
puan atau merupakan cerminan kemiskinan atau 
kesulitan ekonomi.

Kedua, studi ini mengeksplorasi fenomena 
“dorong-tarik “ yang terkait dengan pertumbuhan 
UKM yang dipimpin oleh perempuan di Indonesia 
dan menelaah faktor-faktor yang berkontribusi 
terhadap keberhasilan pengusaha perempuan. 
Studi tersebut menunjukkan bahwa, dalam banyak 
kasus, perempuan mendirikan usaha (biasanya 
berukuran mikro) karena kebutuhan ekonomi—
faktor “pendorong” (misalnya, kematian pasangan 
yang merupakan pencari nafkah)—yang kemudian 
memperluas bisnisnya menjadi usaha kecil. Hanya 
sedikit perempuan yang memiliki usaha mene-
ngah. Pada saat usaha semakin besar, barulah 
perempuan bisa menikmati menjalankan bisnis— 
faktor “tarik”. Faktor penarik lainnya yaitu: partisi-
pasi dalam pelatihan bisnis dan dukungan dari 

pasangan. Profesor Tulus menegaskan penga-
matan Sodono bahwa data nasional tentang usaha 
mikro dan kecil milik perempuan sangatlah terba-
tas dan tidak dapat diandalkan.

Yurika Fratiwi dari HIPMIKINDO berbagi bahwa 
beliau telah bekerja dalam sebuah program di 
mana kewirausahaan   diperkenalkan sebagai faktor 
penarik dalam merehabilitasi orang-orang dari area 
pedesaan dan perkotaan dengan prevalensi peng-
gunaan narkoba yang tinggi. Di Klender, Jakarta 
Timur, misalnya, sebuah desa/kelurahan men-
jadi (pusat) industri kerajinan kecil. Namun, pen-
ting untuk mempertahankan inisiatif semacam itu. 
Sulikanti, seorang pakar gender dari Kementerian 
Negara Pemberdayaan Perempuan, mengungkap-
kan keprihatinannya tentang kurangnya penekanan 
pada pemeliharaan pola pikir kewirausahaan pada 
perempuan, hingga mereka hanya dapat memper-
tahankan usaha mereka pada tingkat subsisten.

Berbagi Inisiatif Gender dan 
Perdagangan Inovatif 
Helianti Hilman mempresentasikan kisah perusa-
haannya, JAVARA, yang didirikannya pada tahun 
2008. Perusahaan ini bekerja di dalam dan lintas 
beberapa rantai nilai pertanian (dari produksi ke 
distribusi) untuk melestarikan keanekaragaman 
hayati dan membawa produk organik berbasis 
masyarakat ke pasar yang lebih luas. Pemandu ter-
depan perusahaan, menemukan, dan menghidup-
kan kembali produk makanan, resep, dan teknik 
tradisional yang terlupakan. Bekerja dengan lebih 
dari 50.000 petani dan 2.000 pengrajin makanan, 
dan menjual lebih dari 600 produk makanan peng-
rajin premium, JAVARA saat ini dianggap sebagai 
perusahaan sosial terkemuka di Indonesia yang 
bekerja dengan berbagai macam produk makanan 
organik berbasis keanekaragaman hayati dengan 
menggunakan prinsip-prinsip etika. JAVARA meng-
ekspor (produknya) ke 20 negara di Asia dan Eropa, 
serta Amerika Serikat.

JAVARA mendidik konsumen tentang tren kon-
sumsi makanan sehat, serta memperkenalkan 
kompor ramah lingkungan, dan memasukkan 
dimensi sosial ke dalam bisnis dengan memperke-
nalkan asuransi kesehatan (BPJS) untuk petani gula 
kelapa sehingga seluruh keluarga akan menda-
patkan keuntungan dari kegiatan ekspor. JAVARA 

Isono Sadoko dari Akatiga, Heliani Hilman dari JAVARA, Imas 
Shidiq dari HIPPI.
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telah membantu petani, banyak di antaranya ada-
lah petani perempuan, untuk bergerak naik dalam 
rantai pasokan.

Pande, seorang konsultan gender dari Global 
Affairs  Canada, bertanya apakah Helianti menya-
dari jika perempuan yang terlibat dalam usaha 
yang  melibatkan memasak makanan atau peng-
olahan makanan di rumah mereka mengalami 
kesulitan untuk mendapatkan izin usaha. Helianti 
menjawab bahwa itu sulit, dan inilah alasan 
mengapa sebagian besar usaha rumahan ini 
bersifat informal.

Informasi Terkini tentang Kegiatan 
Gender dan Perdagangan HIPPI 
Imas Shidiq dari HIPPI berbagi informasi pada 
acara 22 Maret 2017 yang diselenggarakan untuk 
membahas bagaimana usaha yang dimiliki perem-
puan dapat meningkatkan posisinya dalam rantai 
nilai melalui pemasaran usaha dan acara business- 
to-business (B-to-B). Beliau mencermati bahwa 
saat ini, bisnis yang dimiliki perempuan hanya 
(mampu) berpartisipasi sebesar 5 persen dari rantai 
pasokan. HIPPI bekerja sama dengan pemerintah 
dan perusahaan milik negara untuk meningkatkan 
angka tersebut.

Faktor Penting bagi UKM yang 
Dimiliki Perempuan untuk Berhasil 
Peserta membagikan pemikiran mereka mengenai 
faktor-faktor penting bagi UKM yang dimiliki oleh 
perempuan agar berhasil.

Moza Motik dari IWAPI menggarisbawahi penting-
nya (mendapatkan) paparan informasi baru. IWAPI, 
misalnya, saat ini sedang menerapkan pelatihan 
pemasaran digital untuk memungkinkan para 
perempuan pemilik UKM mengidentifikasi stra-
tegi media sosial yang tepat agar dapat memasuki 
pasar yang lebih luas.

Imas Shiddiq dari HIPPI menekankan pentingnya 
pengambilan keputusan berdasarkan bukti. UKM 
perempuan harus meningkatkan kapasitas mereka 
dalam menggunakan bukti untuk menginforma-
sikan respon mereka terhadap tantangan perda-
gangan saat ini.

Berdasarkan pengalamannya di JAVARA, Helianti 
Hilman mencatat pentingnya inovasi produk bagi 
UKM milik perempuan. Selain itu, UKM milik perem-
puan dapat meningkatkan nilai tambah mereka 
dengan melayani pasar khusus dan menjual pro-
duk artisan bernilai tinggi.

Kelompok Dialog Gender dan Perdagangan berkumpul untuk pertemuan kedua.
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Umpan Balik Peserta 
Semua peserta memberi peringkat kepuasan yang 
baik (63 persen) atau sangat baik (37 persen) terha-
dap aktivitas mereka (dalam pertemuan ini). Tujuh 
puluh lima persen mengatakan bahwa materi yang 
dibagikan dan dibahas dapat (digunakan untuk) 
memfasilitasi dialog dan meningkatkan infor-
masi dan pengetahuan mengenai isu perempuan 
dan perdagangan.

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.

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


