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Proyek TPSA Mengadakan 
Tiga Pelatihan tentang Analisis 
Gender dalam Perdagangan 
bagi Pejabat Kementerian 
Perdagangan Indonesia

Menyadari terbatasnya kesadaran gender dalam Kementerian Perdagangan, tim gender 

TPSA mengadakan serangkaian pelatihan kesadaran dan analisis gender bagi pejabat 

dari departemen yang berkepentingan dalam Kementerian Perdagangan.

Instruksi Presiden No.9/2000 memberi mandat 
untuk melakukan pengarus utamaan gender pada 
semua tingkatan pemerintahan, termasuk peme-
rintah pusat, distrik/provinsi, dan kabupaten/kota. 
Lebih lanjut, regulasi pemerintah mengharuskan 
seluruh jajaran pegawai negeri sipil untuk memi-
liki kesadaran terhadap prinsip-prinsip dan isu 
kesetaraan gender, serta perencanaan dan penyu-
sunan anggaran tahunan badan-badan peme-
rintah haruslah responsif gender. Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak, bersama Badan Perencanaan Nasional, 
telah melatih biro perencanaan dan penyusunan 
anggaran di seluruh kementerian tentang peren-
canaan dan penyusunan anggaran yang responsif 
gender sebagai suatu cara untuk menerapkan 
regulasi tersebut. Namun hasilnya, setelah dicam-
pur dengan kesadaran gender dan kemampuan 
dalam pengarus utamaan gender, hanya dimi-
liki oleh sebagian pegawai dari masing-masing 
biro perencanaan dan penyusunan anggaran  
dalam kementerian.

Strategi gender proyek TPSA bertujuan untuk:

 • memastikan inklusivitas dan partisipasi yang 
seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam 
kegiatan-kegiatan TPSA;

 • memastikan akses yang adil terhadap UKM 
Indonesia yang dipimpin oleh perempuan dalam 
mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan 
ekspor ke Kanada;

 • meningkatkan kesadaran bagaimana 
gender dapat mempengaruhi akses 
terhadap kesempatan perdagangan dan 
investasi internasional.

Para peserta bekerja sama dalam pelatihan pertama.
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TPSA menyediakan sumber daya untuk mendo-
rong kapasitas pengarus utamaan gender untuk 
mitra-mitra utamanya, Kementerian Perdagangan 
Indonesia, dan pemangku kepentingan utamanya, 
(yaitu) asosiasi-asosiasi bisnis Indonesia. Dalam 
mendukung tujuan TPSA dan mengakui bahwa 
kesadaran gender dalam Kementerian Pedagangan 
hanya dimiliki beberapa pejabat saja, mantan 
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan 
Ekspor Nasional (DGNED), Marolop Nainggolan, 
meminta tim gender TPSA mengadakan serang-
kaian pelatihan kesadaran dan analisis gender bagi 
pejabat dari badan-badan yang berkepentingan 
dalam Kementerian Perdagangan. Kedua pihak 
sepakat untuk mengadakan tiga pelatihan pada 
tahun 2017.

Pelatihan Pertama: Kesadaran 
Gender
Pelatihan pertama diadakan selama setengah 
hari pada tanggal 23 Mei 2017, yang dibawakan 
oleh Penasihat Gender Indonesia dari TPSA, Leya 
Cattleya dan Dati Fatimah. Pelatihan kesadaran 
gender ini diberikan untuk 24 pejabat (15 perem-
puan dan 9 laki-laki) dari berbagai badan dalam 
Kementerian Perdagangan.1

Tujuan pelatihan adalah untuk memperkenal-
kan kepada pegawai Kementerian Perdagangan 
konsep dasar mengenai gender dan membantu 
mereka memahami mengapa gender sangatlah 
penting dan berkaitan dengan mandat yang dibe-
rikan kepada Kementerian. Pelatihan mencakup 
konsep dasar gender, mandat berkekuatan hukum 
untuk pengarusutamaan gender dalam peme-
rintahan, makna dan contoh isu ketidaksetaraan 
gender, definisi analisis gender dan pendekatan 
dasar, serta melihat kembali kegiatan pengaru-
sutamaan gender (yang dilakukan) di masa lalu 
dalam kementerian. 

Pendekatan partisipatif digunakan selama pela-
tihan, memberikan kesempatan bagi peserta untuk 
menyampaikan pemahaman mereka mengenai 
konsep dasar gender, pandangan peserta menge-
nai isu ketidaksetaraan gender, dan ide-ide peserta 
tentang cara meningkatkan pengarusutamaan 
gender di dalam kementerian. Pelatihan ditutup 
dengan diskusi mengenai harapan peserta menge-
nai pengarusutamaan gender di dalam kemente-

rian serta langkah-langkah ke depannya. Diskusi 
ini akan dijadikan penduan bagi tim gender dalam 
merancang pelatihan kedua.

Pelatihan ini merupakan kali pertama sebagian 
besar peserta turut berpartisipasi dalam pelatihan 
gender, sehingga dapat dianggap sebagai suatu 
terobosan dalam membuka pikiran lebih banyak 
lagi pegawai kementerian mengenai peran gender 
dalam perdagangan dan ide untuk menciptakan 
kesempatan dalam memperluas pengarus uta-
maan gender di dalam Kementerian Perdagangan 
dari biro perencanaannya kepada direktorat- 
direktorat lainnya.

Pelatihan Kedua: Analisis Gender 
dalam Perdagangan dan Rantai Nilai
Pelatihan kedua “Analisis Gender dalam 
Perdagangan dan Rantai Nilai” merupakan acara 
satu hari yang diadakan tanggal 18 Juli 2017. 
Seperti  pelatihan sebelumnya, pelatihan ini 
pun dipimpin oleh penasihat gender Indonesia 
dari TPSA. Ke-18 peserta (15 perempuan dan 
3 laki-laki) berasal dari berbagai badan dalam 
Kementerian Perdagangan.2

Tujuan pelatihan ini yaitu untuk mengolahrasakan 
para peserta terhadap isu ketidaksetaraan gen-
der dalam konteks perdagangan melalui pene-
rapan perangkat analisis gender terhadap rantai 
nilai dalam ketiga sektor utama TPSA: kopi, alas 
kaki dan pakaian jadi. Mengingat kurang dari sepa-
ruh peserta yang menghadiri pelatihan tanggal 
23 Mei,  dua jam pertama pelatihan ini digunakan 
untuk memastikan peserta memiliki pengetahuan 
dan pemahaman dasar terhadap konsep seperti 

Peserta membahas isu-isu gender dalam perdagangan dalam 
pelatihan kedua.
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peran gender, keseimbangan gender, keadilan 
gender, kesetaraan gender, dan pengarus uta-
maan gender.  Sesi-sesi berikutnya didedikasikan 
untuk menyampaikan dan menjelaskan kerangka 
kerja analisis gender Universitas Harvard, yang ter-
diri dari empat perangkat analisis gender:

 • analisis berdasarkan waktu (atau pengukuran 
kegiatan 24 jam)

 • profil kegiatan

 • kalender musiman

 • profil akses dan kendali

Peserta menjalani beberapa latihan dalam meng-
gunakan perangkat yang ada sementara tim gen-
der TPSA membantu mereka menarik kesimpulan 
tentang peran gender, muatan kerja, dan keadilan 
gender dalam mendapatkan akses terhadap sum-
ber daya dan kendali manfaat. Pembicara dalam 
pelatihan menggambarkan penerapan perang-
kat yang ada dalam rantai nilai yang peka-gender 
dalam sektor kopi, alas kaki dan pakaian jadi.

Dua nara sumber, Pak Syukur dari unit perdagangan 
provinsi Aceh Tengah dan Pak Hadian, yang mewa-
kili sebuah organisasi kopi di Jakarta, membagikan 
pandangan mereka mengenai peran perempuan 
dan laki-laki dalam sektor kopi. Presentasi mereka 
lebih jauh menyoroti fakta bahwa jika analisis ran-
tai nilai tidak dilakukan dari sudut pandang gender, 
peran perempuan dalam rantai nilai tersebut men-
jadi tidak kelihatan.

Pelatihan ini membantu peserta mengenali nilai 
analisis gender dalam membangun (alat) bukti 
dalam penyusunan kebijakan perdagangan dan 
perencanaan program. Para peserta mencatat 
kegunaan analisis gender dalam melakukan moni-
toring (pengawasan) terhadap UKM serta bagai-
mana hal ini membantu memberikan akses yang 
setara bagi laki-laki dan perempuan terhadap 
sumber daya ekonomi melalui operasional bisnis.

Pelatihan Ketiga: Perencanaan 
dan Penyusunan Anggaran yang 
Responsif Gender
Pelatihan ketiga diadakan selama dua hari yaitu 
tanggal 11 dan 12 September 2017, dan berfokus 
pada perencanaan dan penyusunan  anggaran 

Membahas perencanaan dan penyusunan anggaran yang 
responsif gender saat pelatihan ketiga.

“Saya mendapatkan kesempatan untuk 
berpartisipasi dalam tiga pelatihan 
kesetaraan gender dan perdagangan. Saya 
mempelajari konsep dasar kesetaraan 
gender dan kaitannya dengan perdagangan, 
khususnya dalam rantai nilai, perangkat 
analisis gender dan pernyataan anggaran 
gender. Kami juga mengidentifikasi 
kesempatan bagi Kementerian Perdagangan 
untuk mengintegrasikan tujuan (yang 
menunjang) kesetaraan gender dalam 
kebijakan dan program perdagangan. Sesi-
sesi yang kami jalani sangatlah berguna 
dan dipenuhi oleh permainan, diskusi 
interaktif, studi kasus, dan kerja kelompok. 
Para peserta didorong untuk terlibat secara 
aktif serta membagikan situasi dalam unit 
kerjanya masing-masing. Saya memulai 
dengan pengetahuan yang sangat terbatas 
tentang konsep gender dan hubungannya 
dengan perdagangan. Setelah (mengikuti) 
pelatihan, saya mulai mencari cara untuk 
mengintegrasikan konsep dan prinsip 
kesetaraan gender ke dalam program 
dan kegiatan dalam unit kerja saya. Para 
ahli kesetaraan gender membagikan 
pengetahuan mereka, khususnya dalam 
kaitannya dengan partisipasi UKM dalam 
perdagangan di Indonesia, dan memberikan 
kami sebuah pemahaman mengapa 
perhatian terhadap konsep kesetaraan 
gender sangatlah penting, terutama dalam 
mendorong ekspor Indonesia ke Kanada.”

—ANNISA F. WULANDARI
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi  

(BAPPEBTI). Kementerian Perdagangan Indonesia
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yang responsif gender. Tujuan pelatihan ini 
adalah untuk mengidentifikasi kegiatan ter-
kait gender dan anggaran terkait yang mung-
kin dimasukkan ke dalam rencana dan anggaran 
tahunan Kementerian  Perdagangan tahun 2019. 
Pelatihan ini terbuka untuk semua unit dan badan 
di dalam Kementerian Perdagangan, dan tidak 
hanya diperuntukkan bagi badan perencanaan-
nya, guna memperluas kegunaan perencanaan 
dan penyusunan anggaran yang responsif gender 
kepada sebanyak mungkin direktorat dan badan di 
dalam Kementerian. 

Peserta pelatihan (15 perempuan dan 7 laki-laki) 
datang dari direktorat dan biro yang sama seperti 
dua pelatihan sebelumnya. Sebagai tambahan, 
dua pejabat (satu perempuan dan satu laki-laki) 
dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak turut menghadiri pela-
tihan ini. Keduanya merupakan kepala deputi 
unit pengarus utamaan gender Kementerian, 
yang salah satunya memfokuskan diri pada (sek-
tor) perdagangan. Pelatihan ini membuka jalan 
bagi kolaborasi lebih jauh antara Kementerian 
Perdagangan dan Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak dalam peren-
canaan dan  penyusunan anggaran yang res-
ponsif gender. Sekitar sepertiga jumlah peserta 
menghadiri sekurangnya satu dari dua pelatihan 
gender sebelumnya.

Sesi pelatihan mencakup topik-topik berikut ini:

 • Dasar pemikiran untuk pengarus utamaan 
gender dalam perdagangan (kebijakan, program 
dan layanan);

 • Penyegaran perangkat analisis gender;

 • Pembelajaran dari pendekatan perencanaan 
dan penyusunan anggaran yang responsif 
gender di negara-negara lain;

 • Pendekatan perencanaan dan penyusunan 
anggaran yang responsif gender di Indonesia, 
khususnya pengaplikasian dua perangkat—
Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender 
Budget Statement (GBS).

Dengan menggunakan perangkat GAP, peserta 
mengkaji kesenjangan gender dalam kebijakan 
dan program perdagangan pada konteks man-
dat yang diterima masing-masing biro dan direk-
torat. Kesenjangan gender diidentifikasi melalui 

kajian perbedaan gender dalam kaitannya pada 
4 bidang: partisipasi, akses, kendali, dan manfaat. 
Kesenjangan ini lalu ditangani melalui serang-
kaian kegiatan spesifik yang berkaitan dengan 
mekanisme anggaran dan pengawasan. Kegiatan-
kegiatan, anggaran dan mekanisme tersebut 
 membentuk GBS dari suatu unit atau biro dan, 
pada akhirnya, suatu direktorat.

Hari kedua pelatihan diawali dengan presentasi 
tentang topik perencanaan dan penyusunan ang-
garan yang responsif gender di negara-negara lain 
yang dibawakan oleh Lota Bertulfo, penasihat gen-
der TPSA dari Kanada. Sri Danti Anwar, Penasihat 
Pengarus Utamaan Gender Kementerian Peranan 
Perempuan dan Perlindungan Anak, membahas 
perangkat GAP dan GBS serta menjawab perta-
nyaan peserta mengenai dasar pemikiran, pro-
ses dan persyaratan pengawasannya. Kemudian 
peserta mempersiapkan pernyataan anggaran 
gender dalam biro mereka masing-masing. Dua 
peserta mempresentasikan pernyataan anggaran 
gender mereka dengan disaksikan oleh Santi 
Setiastuti, Direktur Pengembangan Pasar dari 
Direktorat Informasi Ekspor.

Penasihat gender Indonesia untuk Global Affairs 
Canada (GAC), Pande, turut menghadiri pela-
tihan pada hari kedua, bersama koleganya, Novi 
Anggriani dan Geneviève Asselin, program manajer 
GAC saat ini dan pendahulunya yang bertanggung 
jawab untuk TPSA. Mereka menyampaikan bahwa 
GAC sangat mementingkan kesetaraan gender 
dan pemberdayaan perempuan dan anak perem-
puan dalam perkembangan berkelanjutan melalui 
Kebijakan Bantuan Feminisme Internasional yang 
baru saja diluncurkan.

Pelatihan ditutup dengan penyusunan rencana 
aksi, dengan fokus pada hasil pelatihan, khu-
susnya untuk pernyataan anggaran gender, 
yang akan dikemukakan di dalam kementerian. 
Eka Sumarwanto dari DGNED ditunjuk sebagai 
penanggung jawab tindak lanjut. Diskusi menge-
nai langkah selanjutnya juga mencakup insen-
tif bagi pegawai Kementerian Perdagangan 
dalam  mendukung pengarus utamaan gender 
(misalnya, melalui penelitian, pelatihan, dan pro-
gram untuk mendukung wirausaha perempuan), 
mengumpulkan data pemisahan jenis kelamin, dan 
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 menguatkan  kapasitas pusat  pendidikan dan pela-
tihan Kementerian Perdagangan untuk pelatihan 
gender, koordinasi dengan, dan dukungan teknis 
dari, di antaranya, Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan. Para peserta pelatihan, bersama 
penasihat gender Leya Cattleya dan Dati Fatimah, 
membentuk sebuah grup WhatsApp untuk mem-
bantu mereka tetap terhubung satu sama lain ter-
kait kegiatan tindak lanjut.

Umpan Balik Peserta
Umpan balik dari peserta mengindikasikan bahwa 
pelatihan terlaksana dengan sukses dan secara 
keseluruhan memiliki tingkat kepuasan yang tinggi.

Langkah Lanjutan
Melalui rangkaian pelatihan gender untuk pega-
wai Kementerian Perdagangan, TPSA berharap 
analisis gender dapat tersebar lebih luas di dalam 
Kementerian Perdagangan, dan dalam jangka pan-
jang dapat mengarah pada kebijakan, program, 
dan layanan yang lebih peka-gender dan responsif 
gender sehingga dapat menguntungkan baik laki- 
laki mau pun perempuan secara berimbang.

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 

Peserta merayakan rangkaian pelatihan gender yang terlaksana dengan sukses.
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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

CATATAN AKHIR

1 Kantor Sekretaris Jenderal, Kantor Inspektur Jenderal, dan Direktorat Jenderal untuk Perdagangan Domestik, Perdagangan 
Internasional, Pengembangan Ekspor, Negosiasi Perdagangan Internasional, Perlindungan Konsumen dan Perniagaan yang 
Adil, Penilaian dan Pengembangan Perdagangan, serta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

2 Kerja sama Perdagangan Internasional, Badan Nasional untuk Pengembangan Ekspor, Hubungan Masyarakat, Perlindungan 
Konsumen dan Pengaturan Perdagangan, Ekspor Produk Industri dan Pertambangan, Layanan Negosiasi Perdagangan, 
dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.


