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TPSA Bekerja Sama dengan IWAPI 
Membantu Perusahaan yang 
Dipimpin Perempuan Mempelajari 
Cara Mengekspor ke Kanada

Produk-produk yang dihasilkan oleh perempuan dan perusahaan yang dipimpin oleh 

perempuan memiliki potensi yang baik di pasar Kanada. Beberapa kegiatan Proyek 

TPSA dirancang untuk membantu perempuan pemilik perusahaan untuk meningkatkan, 

memperluas, dan menumbuhkan bisnis mereka dengan memasuki pasar ekspor. 

Proyek TPSA mendapat kehormatan untuk menghadiri Rapat Koordinasi Nasional  

IWAPI 2017.

Proyek TPSA telah bekerja bersama Ikatan Wanita 
Pengusaha Indonesia (IWAPI) untuk mempromo-
sikan bisnis yang dipimpin oleh perempuan dan 
menginformasikan tentang kesempatan untuk 
mengekspor produk-produk mereka ke Kanada.

Penasihat Senior Bidang Gender TPSA, Leya 
Cattleya, berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi 
Nasional IWAPI yang ke-27 di Makassar, Indonesia, 
pada tanggal 5 hingga 8 Oktober 2017. Sejumlah 
1.500 anggota dari perwakilan masing-masing 
daerah di seluruh Indonesia menghadiri rapat 
tersebut, yang diselenggarakan oleh IWAPI wila-
yah Sulawesi Selatan. Ajang Rakornas ini, yang 
dirangkaikan dengan Pekan Kriya dan Mode 
Makassar, dibuka oleh Profesor Yohana Yambise, 
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak, dan Anak Agung Gede Ngurah 
Puspayoga, Menteri Negara Koperasi dan Usaha 
Kecil Menengah.

Pentingnya UKM yang Dimiliki 
Perempuan dalam Pasar 
Impor Kanada
Presentasi Ms. Cattleya diberi judul “Mengapa 
Produk-produk dari UKM yang Dimiliki Perempuan 

Memiliki Peran Penting dalam Pasar Impor 
Kanada.” Turut bergabung sebagai pembicara yaitu 
Ida Farida  Harris, ketua wilayah IWAPI Sulawesi 
Selatan, dan Sikie Purnomo, seorang perancang 
mode terkenal. Tenik Hartono, pemimpin redaksi 
Grazia Indonesia, sebuah majalah mode dan gaya 
hidup yang tergabung dalam Femina Grup, men-
jadi moderator untuk sesi ini.

Dengan menggunakan Panduan Langkah-Demi-
Langkah bagi UKM Indonesia untuk Mengekspor 

Ki-Ka: Tenik Hartono, Leya Cattleya, Ida Farida Harris, dan Sikie 
Purnomo. (Foto oleh IWAPI)
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ke Kanada yang diterbitkan TPSA, Ms. Cattleya 
menjelaskan proses dan persyaratan ekspor 
bagi Indonesia serta Kanada. Beliau mengingat-
kan bahwa kegiatan ekspor yang sukses bia-
sanya membutuhkan cukup banyak waktu dan 
sumber daya, serta komitmen. Beliau mengun-
dang seluruh hadirin untuk mengunjungi situs 
TPSA (www.tpsaproject.com) untuk mencari 
sumber informasi bagi pengusaha perempuan 
yang berminat melakukan ekspor, termasuk pan-
duan langkah-demi-langkah dan daftar periksa  
kesiapan ekspor.

Beliau menjelaskan beberapa alasan mengapa 
 perusahaan yang memiliki performa yang baik 
di pasar domestik seharusnya mempertimbang-
kan untuk melakukan ekspor ke Kanada. Pertama, 
Kanada merupakan pasar berorientasi impor 
dengan selera konsumen yang sangat beragam. 
Kedua, Kanada memiliki perekonomian yang kuat 
dengan angka impor dari Asia Tenggara yang 
terus meningkat dan kemitraan yang erat antara 
Indonesia dan Kanada. Ketiga, pasar Kanada terin-
tegrasi secara erat dengan pasar Amerika Serikat, 
sehingga (keberhasilan) mengekspor ke Kanada 
membuka potensi yang lebih besar untuk meng-
ekspor ke Amerika Serikat. Ms. Cattleya juga 
menyoroti fakta bahwa pasar Kanada menghar-
gai keadilan gender dan berusaha memberikan 
dukungan terhadap UKM yang dimiliki perempuan 
dan produk-produk yang dihasilkannya.

Beliau menginformasikan hadirin mengenai 
kegiatan- kegiatan TPSA yang bertujuan mempro-
mosikan kesetaraan gender dalam perdagangan 
domestik maupun internasional, termasuk studi 
dan dialog gender dan perdagangan, sebuah 

perjalanan studi ke Kanada untuk mempelajari 
dukungan asosiasi bisnis Kanada kepada UKM 
yang dipimpin perempuan dalam sektor kopi, alas 
kaki dan pakaian jadi, serta pelatihan gender untuk 
pegawai Kementerian Perdagangan Indonesia.

Membagikan Pengalaman dari 
Perjalanan Studi ke Kanada
Ida Farida membicarakan pengalamannya seba-
gai  salah satu dari empat perwakilan IWAPI yang 
berpartisipasi dalam perjalanan studi ke Kanada 
yang disponsori TPSA bagi asosiasi bisnis pada 
bulan September 2016. Beliau menyampaikan 
bahwa program tersebut membantunya menya-
dari  bahwa sektor bisnis global telah mengubah 
fokusnya dari mengejar keuntungan menjadi ter-
ciptanya praktik bisnis berkelanjutan yang meng-
gabungkan dan mempromosikan inklusivitas 
sosial, kesetaraan gender, dan keberlanjutan ling-
kungan. Beliau mengamati bahwa di Kanada, 
pemerintah dan sektor bisnis bekerja bersama 
untuk mempromosikan nilai-nilai tersebut.

Ibu Hartono menanyakan kepada Ibu Farida 
masukan yang akan diberikannya kepada UKM 
yang dimiliki perempuan yang ingin mengeks-
por ke negara seperti Kanada. Beliau menjawab 
bahwa meskipun Indonesia memiliki pasar domes-
tik yang besar, agar dapat bertumbuh lebih lan-
jut, pemilik-pemilik usaha tersebut harus memiliki 
keberanian untuk melangkah maju.

Empat anggota IWAPI lainnya yang turut ambil 
bagian dalam perjalanan studi tersebut juga turut 
menghadiri Rakornas: Masrura Ramidjal, ketua 
wilayah Jawa Barat; Rosi Malia, ketua wilayah 
Aceh; Shintamie Nastiti Surya Putri, ketua wilayah 

Peserta Rakornas IWAPI ke-27. (Foto oleh IWAPI)

Masrura Ramidjal (tengah) dan Betty Wardani Nurbaety 
(keempat dari kanan) dalam acara Rakornas. (Foto oleh IWAPI)
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Yogyakarta; dan Betty Wardani Nurbaety, anggota 
wilayah Jawa Barat.

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


