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Strategi kesetaraan gender Proyek TPSA (Canada–Indonesia Trade and Private Sector 

Assistance) adalah dengan berupaya memastikan adanya akses yang setara antara 

perempuan dan lelaki ke berbagai peluang yang pada akhirnya akan membantu 

peningkatan  ekspor ke Kanada. Dalam strategi ini, TPSA akan mengidentifikasi, dan 

meningkatkan kesadaran mengenai, berbagai rintangan yang menghambat Usaha 

Kecil dan Menengah (UKM) yang dimiliki atau dijalankan oleh perempuan dalam 

melakukan ekspor ke Kanada. Strategi ini juga akan membangun pemahaman 

pemangku kepentingan  mengenai pengaruh gender terhadap akses ke peluang 

perdagangan internasional.

Berbagai tulisan kini memunculkan kesepakatan 
bahwa, dalam konteks integrasi perdagangan dan 
globalisasi yang berlangsung saat ini, peningkatan 
perdagangan mempertinggi penghasilan masya-
rakat miskin dan biaya transisi ke kondisi ekonomi 
yang lebih terbuka pada umumnya rendah bila 
dibandingkan dengan manfaatnya secara kese-
luruhan. Laporan Pembangunan Manusia yang 
dikeluarkan oleh Badan PBB Urusan Program 
Pembangunan (UNDP) pada 2013 menyebut-
kan ratusan juta orang dientaskan dari kemis-
kinan setidaknya sebagian berkat terbukanya  
akses perdagangan.1

Namun, berbagai tulisan dan praktik di lapangan 
menunjukkan bahwa, setidaknya dalam jangka 
pendek, beberapa kelompok tidak memperoleh 
manfaat sebanyak kelompok lainnya dari libera-
lisasi perdagangan atau dari berbagai prakarsa 
lain yang terkait dengan pembukaan pasar baru. 
Kelompok tersebut sering mencakup perempuan 
dalam usaha manufaktur berorientasi ekspor yang 
terlibat dalam pekerjaan rentan bahaya (precarious 

work),2 selain juga kelompok UKM yang dimiliki 
atau dijalankan oleh perempuan.

Analisis gender menunjukkan bahwa kelompok- 
kelompok tersebut dirugikan karena kurangnya 
akses ke berbagai peluang, upaya pengembangan 
keterampilan, dan sumber daya produktif yang 
diperlukan untuk pengembangan usaha. Undang-
undang yang diskriminatif, norma-norma budaya 

Anggota GTG membahas strategi gender TPSA.
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terkait dengan peran gender dalam perkawinan, 
serta tanggung jawab reproduktif dan pengasuhan 
yang tak berbayar juga berujung pada pembatasan 
terhadap partisipasi ekonomi perempuan. Kunci 
untuk mengatasi kesenjangan ini adalah analisis 
gender yang mengidentifikasi berbagai strategi 
mitigasi spesifik, penyadaran umum mengenai 
permasalahan kesetaraan gender, serta pember-
dayaan perempuan yang menghasilkan kapasitas 
dan pengambilan keputusan yang lebih mantap 
serta peningkatan peluang.

“Perempuan adalah pelaku bisnis yang 
kuat, sukses, dan tangguh; mereka mampu 
mengerjakan berbagai tugas sekaligus, dan 
kadang bisnis mereka lebih berhasil daripada 
bisnis yang dijalankan oleh lelaki, namun 
mereka menghadapi berbagai tantangan. 
Beberapa tantangan tersebut termasuk 
kurangnya akses ke berbagai sumber daya 
produktif dan norma-norma sosial-budaya 
yang menekan perempuan. Perempuan 
juga terkonsentrasi di bagian bawah rantai 
nilai dan banyak di antara mereka yang 
menjalankan bisnis informal.”

—IBU SRI DANTI ANWAR
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Baik pemerintah Kanada maupun pemerintah 
Indonesia berkomitmen pada konvensi serta 
agenda internasional yang mengukuhkan hak- hak 
perempuan untuk bekerja, memiliki properti, serta 
menjalankan bisnis dalam kondisi kesetaraan 
penuh dan bebas dari diskriminasi.

Forum GTG (Gender and Trade Dialogue Group) 
merupakan mekanisme penting dalam proyek 
TPSA yang melibatkan para aktor publik dan swasta 
dengan mandat ekonomi, dan mendorong kesa-
daran mengenai permasalahan kesetaraan gender 
dan perdagangan.

Sasaran Forum Dialog
Pertemuan awal Forum GTG diselenggara-
kan di Jakarta di Mercantile Athletic Club pada 
19 Mei 2016 dan difasilitasi oleh tim gender TPSA. 
Pertemuan tersebut dihadiri oleh 21 peserta yang 

mewakili pemerintah, asosiasi pengusaha, dan 
perusahaan swasta. Peserta termasuk:

 • Budi Hansyah (Kementerian Perdagangan)

 • Sri Danti Anwar (Sekretaris Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak)

 • Poppy Dharsono (Asosiasi Pemasok Garmen 
dan Aksesoris Indonesia/Asosiasi Pengusaha 
Perancang Mode Indonesia—APPMI)

 • Sulikanti Agusni (Mantan Deputi 
Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi, 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak)

 • Imas Shidiq (Indonesian Indigenous 
Entrepreneurs Association)

 • Francisca Indarsiani (Global Affairs Canada)

 • Yongki Komaladi (PT Sumber Kreasi Fumiko)

 • Binsar Marpaung (Asosiasi Persepatuan 
Indonesia)

 • Rahmah (Kopepi Ketiara Aceh)

Kegiatan ini difasilitasi oleh tim gender TPSA: 
Kathleen Speake (Canadian Gender Equality 
Expert), Leya Cattleya (Indonesian Senior Gender 
Equality Consultant), dan Dati Fatimah (Indonesian 
Gender Equality Officer).

Sasaran utama pertemuan adalah:

 • Membahas dan menyetujui kerangka acuan 
untuk Forum GTG berdasarkan pada strategi 
kesetaraan gender TPSA.

Tim gender TPSA (dari kiri ke kanan): Leya Cattleya, Dati Fatimah, 
dan Kathleen Speake.
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 • Membahas dan memberikan rekomendasi 
untuk pembentukan survei kesetaraan gender 
dan perdagangan.

 • Menyepakati tujuan pertemuan Forum 
GTG berikutnya.

Kerangka Acuan
Anggota Forum GTG meninjau dan menyepakati 
kerangka acuan forum. Mereka sepakat bahwa 
para anggota forum akan berbagi pengetahuan 
dan pengalaman mereka mengenai permasalahan 
kesetaraan gender, terutama dalam hal indus-
tri yang menjadi fokus TPSA (kopi, pakaian, dan 
sepatu), serta akan melaksanakan dialog kebi-
jakan (secara informal) antara UKM, asosiasi, dan 
pemerintah untuk mendorong strategi kesetaraan 
gender TPSA. Secara khusus, Forum GTG akan 
memberikan masukan untuk perencanaan serta 
penilaian terhadap aktivitas tertentu—termasuk 
dalam hal survei kesetaraan gender dan perda-
gangan, lokakarya bantuan teknis terkait gender, 
dan analisis rantai nilai gender dalam tiga industri 
target tersebut.

Survei Gender dan Perdagangan
Tim gender TPSA memberikan informasi peng-
antar mengenai penyusunan survei gender dan 
perdagangan. Temuan-temuan dari survei ini 
diharapkan dapat berkontribusi pada pema-
haman mengenai hambatan ekspor apa saja 
yang dihadapi oleh UKM Indonesia, dan apakah 
hambatan-hambatan tersebut berbeda jika UKM 
tersebut dimiliki atau dijalankan oleh seorang 
perempuan atau lelaki. Temuan-temuan ini akan 
memberikan analisis dan rekomendasi bagi peme-
rintah Indonesia dan Kanada serta para pemangku 
kepentingan di kalangan swasta mengenai bagai-
mana meningkatkan kesiapan ekspor bagi UKM-
UKM yang dimiliki atau dijalankan oleh perempuan. 
Tim gender TPSA meminta anggota Forum GTG 
memberikan komentar mereka mengenai pen-
dekatan, metodologi, dan pertanyaan survei. Para 
anggota forum memberikan rekomendasi umum  
berikut ini:

 • Agar laporan survei diperkuat dengan 
suatu kerangka kerja analisis, dengan 
mempertimbangkan konteks perdagangan 
global, rantai nilai global serta relasi kekuasaan, 
konteks sosial-ekonomi di Indonesia, dan juga 
konteks dari setiap sub-wilayah atau industri 
yang disurvei.

 • Agar survei tersebut mengajukan berbagai 
pertanyaan kepada UKM yang dimiliki atau 
dijalankan baik oleh perempuan maupun lelaki 
sehingga dapat diperoleh dasar bukti dalam 
bentuk data terdisagregasi.

 • Agar survei memahami bahwa perempuan bisa 
jadi “tersembunyi” dalam rantai nilai; mereka 
bekerja di UKM informal atau sebagai manajer 
dalam bisnis yang dimiliki lelaki.

 • Agar ada definisi yang jelas mengenai apa yang 
dimaksud dengan ‘siap ekspor’.

 • Agar survei berfokus pada perdagangan. 
Meskipun telah ada beragam survei mengenai 
berbagai tantangan secara keseluruhan yang 
dihadapi oleh UKM di Indonesia, kontribusi 
penting dan unik dari survei TPSA adalah 
fokusnya pada faktor-faktor yang terkait 
perdagangan.

 • Agar survei bersifat praktis dan singkat. Anggota 
Forum GTG menyampaikan mungkin ada 
keletihan dalam mengisi survei dan kesulitan 
meyakinkan responden untuk berpartisipasi 
dalam survei.

“Bisnis yang dimiliki oleh perempuan 
memerlukan panutan dan akses ke para 
mentor. Dalam membentuk koperasi 
saya, saya selalu menekankan pada 
pendampingan. Itulah mengapa kami 
kini kuat.”

—IBU RHAMAH, KOPEPI KETIARA
(pemenang tiga penghargaan untuk kopi organik  

fair trade di Specialty Coffee Fair di Atlanta)

Dalam hal penyusunan pertanyaan survei yang 
 terfokus pada perdagangan, para peserta menge-
mukakan mengenai pentingnya mengumpulkan 
informasi kuantitatif dan kualitatif untuk memahami 
perbedaan gender dalam bidang:

 • Proposisi nilai ekspor (export value proposition) 
menurut para responden

 • Profil atau karakteristik eksportir sukses

 • Akses ke informasi berkualitas terkait 
perdagangan, pelatihan penguatan 
keterampilan, bantuan teknis, dan dukungan 
antarbisnis (B2B)

 • Permasalahan terkait upaya UKM memenuhi 
standar ketenagakerjaan
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 • Permasalahan terkait dengan upaya UKM 
memenuhi standar teknis dan standar sukarela

 • Dampak regulasi ekspor terhadap UKM

 • Permasalahan terkait dengan peran teknologi 
informasi

 • Permasalahan terkait dengan daya saing

 • Jenis akses yang dimiliki UKM ke dukungan 
pemerintah dan pelayanan dari asosiasi bisnis

 • Permasalahan seputar keputusan beberapa 
UKM untuk tetap bersifat informal (dengan kata 
lain, tidak terdaftar)

Langkah Berikutnya
Tim gender TPSA berterima kasih kepada para 
peserta untuk kontribusi mereka pada pengem-
bangan instrumen dan pendekatan survei. Forum 
GTG sepakat untuk bertemu lagi guna memba-
has hasil-hasil survei gender dan perdagangan 
saat survei tersebut telah tuntas dilaksanakan. 
Forum GTG juga menyarankan agar laporan 
akhir survei disebarkan secara luas ke berbagai 
pemangku kepentingan pemerintah, termasuk 
para pemangku kepentingan dengan mandat yang 
relevan dengan usulan rekomendasi. Kementerian 
yang akan dilibatkan mencakup: Kementerian 
Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Badan 
Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian 
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak.

Para pemangku kepentingan memprakarsai 
 beberapa perbincangan lanjutan beberapa hari 
setelah pertemuan. Misalnya, sekelompok perem-
puan yang memiliki UKM persepatuan berkumpul 
untuk melakukan diskusi santai dengan tim gen-

der  TPSA di Bandung pada 25 Mei 2016. Mereka 
membahas berbagai rintangan dalam melakukan 
ekspor dan membantu memantapkan isi perta-
nyaan survei yang diajukan.

Hasil/Umpan Balik
Tim gender TPSA meminta para peserta mem-
berikan umpan balik mengenai pertemuan forum 
dialog tersebut. Sebagian besar peserta senang 
telah dilibatkan dan menyukai gaya fasilitasi yang 
bersifat  partisipatif. Para peserta juga sangat ter-
libat dalam pembahasan, tidak mengecek tele-
pon genggam mereka, dan terus tinggal sampai 
akhir kegiatan. Kesulitan besar yang dihadapi ada-
lah dalam hal besarnya forum. Beberapa peserta 
merasa tidak ada cukup waktu bagi mereka untuk 
memberikan komentar. Keragaman juga membe-
rikan tantangan tersendiri. Para peserta mewakili 
sektor publik dan swasta, mereka terdiri atas per-
wakilan senior dan praktisi, serta para spesialis 
gender dan mereka yang memiliki pemahaman  
terbatas dalam hal gender dan perdagangan. 
Faktor-faktor tersebut mempengaruhi kesedi-
aan peserta terlibat dalam diskusi, dan beberapa 
peserta jelas lebih aktif daripada yang lain.

Para peserta bersemangat menanti pertemuan 
Forum GTG berikutnya. Beberapa peserta menya-
rankan agar lebih sering diadakan acara untuk 
berbagi informasi secara santai mengenai topik- 
topik minat tertentu, yang diselenggarakan oleh 
pihak industri.

Tim gender percaya bahwa pertemuan Forum GTG 
yang pertama ini mendemonstrasikan minat dan 
motivasi tinggi dalam mendorong sasaran forum.

Kesimpulan
Para peserta memiliki berbagai pandangan 
 mengenai apakah ada hambatan terkait gen-
der dalam perdagangan internasional. Mereka 
yang telah bekerja dalam wilayah pemberdayaan 
perempuan sungguh yakin bahwa hambatan- 
hambatan tersebut benar-benar nyata. Sementara 
itu, yang lainnya tak melihat perbedaan antara 
akses yang dimiliki oleh perempuan dan lelaki, 
yang mungkin disebabkan karena kerangka hukum 
nasional Indonesia bersifat netral secara gender. 
Akan tetapi, saat para perempuan membahas 
pengalaman mereka, dan saat perangkat analisis 

Pemilik UKM persepatuan perempuan berpartisipasi dalam 
Forum GTG.
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berbasis gender digunakan untuk menelaah ber-
bagai perbedaan yang ada, menjadi jelas betapa 
perempuan mengalami kesulitan dalam meng-
akses pasar internasional dan tantangan tersebut 
berbeda dari tantangan yang dihadapi oleh para 
lelaki, dan hasil nyatanya dapat bersifat diskrimi-
natif. Dalam satu contoh, tim gender TPSA menya-
jikan hasil analisis gender secara cepat dalam 
sektor kopi, yang mendemonstrasikan kurangnya 
akses perempuan ke peluang pelatihan. Beberapa 
peserta menyampaikan bahwa itulah kali pertama 
mereka dipaparkan pada analisis berbasis gender, 
dan mereka berkomentar mengenai kekuatan dari 
tersedianya bukti seperti itu.

“Perempuan sering mengalami penolakan 
akses kredit bank, dan juga akses ke 
lelang kontrak.”

—IBU JURIKA FRATIWI
Chair of Women Empowerment Division,  

Small and Micro Entrepreneurs’ Association

Forum GTG merupakan platform penting dalam 
TPSA untuk melakukan diskusi berwawasan, 
penyadaran, dan komunikasi lintas-sektor seputar 
permasalahan gender dan perdagangan. Karena 
mandat mengenai kesetaraan gender lemah atau 
tak disebutkan dalam lembaga-lembaga pendu-
kung perdagangan, sangatlah penting ada meka-
nisme lintas-sektor yang melibatkan pihak-pihak 

yang mampu dan berminat untuk mendorong 
pembahasan, praktik, dan tindakan yang mempro-
mosikan kesetaraan gender dalam hal akses ke 
pasar internasional.

Di tataran praktis, pertemuan Forum GTG berman-
faat dalam memberikan kontribusi pada kuesioner 
survei gender dan perdagangan, yang kini diya-
kini oleh tim gender TPSA sebagai kuesioner yang 
telah diperkuat secara mantap dengan perspektif 
dari lapangan.

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 orga-
nisasi masyarakat madani untuk informasi terkait 
perdagangan, analisis kebijakan perdagangan, 
refomasi regulasi dan promosi dagang dan inves-
tasi oleh Kanada, Indonesia dan tenaga ahli dari 
organisasi pemerintah maupun swasta.

Tujuan utama TPSA adalah untuk mendukung 
 pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan yang 

Peserta Forum Gender and Trade Dialogue Group berkumpul untuk pertemuan awal.
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lebih baik lagi dan mengurangi kemiskinan di 
Indonesia melalui peningkatan perdagangan dan 
investasi penunjang perdagangan antara Indonesia 
dan Kanada. TPSA dimaksudkan untuk meningkat-
kan 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

CATATAN AKHIR

1 United Nations Development Programme, Human Development Report 2013: The Rise of the South: Human Progress in a Diverse 
World (Geneva: UNDP, 2013).

2 “Pekerja rentan-bahaya adalah pekerja yang mengisi kebutuhan kerja permanen tapi tanpa memiliki hak-hak pekerja 
permanen. Secara global, para pekerja ini tunduk pada kondisi pekerjaan yang tak stabil, upah yang lebih rendah, dan kondisi 
kerja yang lebih berbahaya.” International Labor Rights Forum, Precarious Workers, www.laborrights.org/issues/precarious-
work (diakses pada 17 Agustus 2016).


