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Proyek TPSA Mengadakan 
Rapat Kelompok Dialog 
Gender dan Perdagangan 
untuk Mempresentasikan 
Temuan-Temuan Awal dari Studi 
Gender dan Perdagangan

Studi mengenai gender dan perdagangan mengidentifikasi tantangan-tantangan khusus 

yang dihadapi oleh UKM-UKM yang dimiliki atau dipimpin oleh perempuan di dalam 

sektor kopi, pakaian, dan alas kaki saat mereka melakukan ekspor, dibandingkan dengan 

tantangan-tantangan yang dihadapi oleh UKM-UKM yang dimiliki oleh laki-laki.

Proyek Canada–Indonesia Trade and Private Sector 
Assistance (TPSA) mengadakan tiga rapat kelom-
pok dialog gender dan perdagangan atau gen-
der and trade dialogue group (GTG) pada bulan 
Desember 2017. Tujuan dari rapat-rapat ini adalah 
untuk mempresentasikan temuan-temuan awal 
dari studi gender dan perdagangan TPSA kepada 
serangkaian luas pemangku kepentingan dan 
untuk mendapatkan umpan balik dari mereka. 
Setiap rapat yang berdurasi setengah hari ini ber-
fokus pada temuan-temuan mengenai salah satu 
dari tiga komoditas yang dibahas di dalam studi, 
yaitu pakaian, alas kaki, dan kopi.

Setiap rapat mengikuti agenda yang sama:

 • Pendahuluan dan sambutan untuk para peserta;

 • Tinjauan proyek TPSA;

 • Tujuan-tujuan dan metodologi studi, yang 
dipresentasikan oleh ketua peneliti, Isono 
Sadoko dan ketua kelompok studi, Herlina Wati 
dari Pusat Analisis Sosial AKATIGA;

 • Temuan-temuan awal dari studi gender dan 
perdagangan dipresentasikan oleh Lota 
Bertulfo, ahli kesetaraan gender utama TPSA, 
diikuti dengan sesi tanya jawab;

 • Presentasi oleh UKM yang dipimpin 
oleh perempuan;

 • Umpan balik dan penutupan.

Menyambut para peserta ke dalam rapat kelompok dialog 
gender dan perdagangan.
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Leya Cattleya dan Dati Fatimah, para konsultan 
gender Indonesia, bertindak sebagai pembawa 
acara dan fasilitator. Dalam setiap rapat, Greg Elms 
(Direktur Lapangan TPSA), Rony Soerakoesoemah 
(Manajer sektor pakaian dan alas kaki TPSA), dan 
Said Fauzan Baabud (manajer sektor kopi TPSA) 
menceritakan pengamatan mereka menge-
nai tantangan-tantangan yang dihadapi oleh 
para UKM-UKM dalam industri-industri tersebut. 
Novi Anggriani, Senior Development Officer dari 
Global Affairs Canada (GAC) yang bertanggung 
jawab atas TPSA juga berpartisipasi dalam ketiga  
rapat ini.

AKATIGA juga diwakili oleh konsultan gender Titik 
Hartini dan Ricky Ardian Harahap, pemimpin dari 
salah satu kelompok pengumpulan data survei.

Rapat Kelompok Dialog Gender dan 
Perdagangan untuk Para Pemangku 
Kepentingan Sektor Pakaian
Rapat Kelompok Dialog Gender dan Perdagangan 
untuk hasil sektor pakaian diadakan pada tanggal 
5 Desember 2017 dan dihadiri oleh 32 pemangku 
kepentingan (25 perempuan dan tujuh laki-laki). 
Sektor swasta diwakili oleh Asosiasi Pertekstilan 
Indonesia (API), Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia 
(IWAPI) cabang daerah Jawa Barat, dan Himpunan 
Pengusaha Mikro dan Kecil (HIPMIKINDO). Delapan 
UKM yang dipimpin oleh perempuan juga hadir: 
Galeri Batik Jawa, PT RIM, PT Intogarmindo, Tobal 
Batik, Media Brands, Uniqueindo BL, Ayunda 
Tenun, dan Lois Jeans.

Rapat Kelompok Dialog Gender dan 
Perdagangan untuk Para Pemangku 
Kepentingan Sektor Alas Kaki
Rapat Kelompok Dialog Gender dan Perdagangan 
hasil sektor alas kaki dilakukan pada tanggal 
5  Desember 2017 dan dihadiri oleh 25 pemangku 
kepentingan (18 perempuan dan tujuh laki-laki). 
Tiga asosiasi mewakili sektor swasta: Asosiasi 
Persepatuan Indonesia (APRISINDO) Asosiasi 
Pengrajin Alas Kaki Indonesia (APAI), dan IWAPI 
Jawa Barat. Lima UKM yang dipimpin oleh perem-
puan juga hadir: Christin Wu, E-three Abadi, Keewa 
Footwear, Vonny & Ellen Shoes and Bags, dan 
Queen Pacific.

Rapat ini juga dihadiri oleh seorang perwakilan dari 
Amartha, sebuah lembaga keuangan mikro yang 
memberikan layanan pada para perempuan pemi-
lik usaha mikro dan Titik Sumartini, seorang peneliti 
senior dari Institut Pertanian Bogor (IPB) (sekarang 
sudah menjadi Universitas).

Rapat Kelompok Dialog Gender dan 
Perdagangan untuk Para Pemangku 
Kepentingan Sektor Kopi
Rapat Kelompok Dialog Gender dan Perdagangan 
untuk hasil sektor kopi dilakukan pada tanggal 
6 Desember 2017 dan dihadiri oleh 29 pemangku 
kepentingan (20 perempuan dan sembilan laki- 
laki), mewakili baik pemerintah (Kementrian 
Perdagangan dan Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak) dan sektor 
swasta, Asosiasi Kopi Specialty Indonesia atau 
Specialty Coffee Association of Indonesia (SCAI) 
dan  Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia 
(HIPPI). Enam UKM yang berpartisipasi ada-
lah PT Frinsa Agrolestari, Kopi Luwak, Koperasi 

Para peserta rapat untuk sektor pakaian.

Para peserta dalam rapat untuk sektor alas kaki.
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Kopi Wanita Gayo (KOKOWAGAYO), Koperasi 
Serba Usaha, Arinagata, dan Kopi Katalis. Juga 
hadir seorang perwakilan dari International  
Finance Corporation.

Tujuan-tujuan dan Metodologi Studi 
Gender dan Perdaganan
Tujuan-tujuan dari studi gender dan perdagangan 
adalah:

 • Untuk membuat sebuah informasi dasar 
(baseline) mengenai keterlibatan UKM-UKM 
yang dimiliki/dipimpin oleh perempuan di 
dalam ekspor yang dibandingkan dengan 
keterlibatan UKM-UKM yang dimiliki 
oleh laki-laki;

 • Untuk mengidentifikasi ciri-ciri umum mengenai 
para perempuan dan laki-laki yang memiliki 
dan/atau menjalankan UKM-UKM yang terlibat 
di dalam kegiatan ekspor, dan juga ciri-ciri 
usaha mereka;

 • Untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan 
khusus yang dihadapi oleh UKM-UKM yang 
dimiliki/dipimpin oleh perempuan saat mereka 
terlibat di dalam kegiatan ekspor, dibandingkan 
dengan tantangan-tantangan yang dihadapi 
oleh UKM-UKM yang dimiliki oleh laki-laki.

Dengan menggunakan pendekatan sampling 
gerombol (cluster sampling), sejumlah total 
335  UKM dan koperasi dari kawasan-kawasan 
 geografis di bawah ini diservei:

Kopi: Wilayah Gayo (Bener Meriah dan Aceh 
Tengah) di provinsi Aceh dan wilayah Toraja (Toraja 
dan Enrekang) dan Kota Makassar di Sulawesi 
Selatan (75 UKM, yang mana 11 dari UKM-UKM ter-
sebut dimiliki/dipimpin oleh perempuan)

Alas kaki: Jakarta, Tangerang, Bandung, dan 
Bogor (56 UKM, 10 di antaranya dimiliki/dipimpin 
oleh perempuan)

Pakaian: Pekalongan, Pemalang, Semarang, Solo, 
Tangerang, Bogor, dan Bandung (204 UKM, 47 di 
antaranya dimiliki/dipimpin oleh perempuan)

Pendekatan-pendekatan pengumpulan data ter-
masuk survei lapangan dengan wawancara menda-
lam dan diskusi kelompok terarah, yang dilakukan 
oleh lima kelompok yang masing-masing terdiri 
dari tiga orang, dan dengan setidaknya satu ang-
gota perempuan. Tim gender TPSA mendampingi 
pelaksanaan diskusi kelompok terarah ini.

Presentasi Temuan-Temuan Awal
Beberapa temuan-temuan awal yang dipresen-
tasikan oleh Ibu Bertulfo di dalam rapat-rapat 
tersebut termasuk:
1. Ukuran usaha: Sebuah perusahaan terlihat 

lebih besar saat diukur dengan jumlah 
pegawai dibandingkan jika diukur dengan 
penjualan kotor tahunan karena upah 
rendah, sehingga membuat UKM-UKM 
lebih mampu mempekerjakan lebih banyak 
pekerja. Peningkatan pekerja tidak selalu 
berarti kenaikan pendapatan tahunan. Secara 
umum, UKM-UKM yang dimiliki/dipimpin oleh 
perempuan ukurannya lebih kecil dibandingkan 
dengan UKM-UKM yang dimiliki laki-laki

2. Kegiatan-kegiatan usaha: Sebagian besar 
UKM-UKM dari ketiga sektor ini terlibat 
di dalam produksi dan penjualan. Hal ini 
benar adanya baik untuk UKM-UKM yang 

Diskusi di dalam rapat untuk sektor pakaian.

Para peserta rapat untuk sektor kopi.
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dimiliki oleh perempuan maupun laki-laki. 
Namun, pemekerjaan sub-contractor untuk 
perusahaan-perusahaan pengekspor lebih 
umum pada UKM-UKM alas kaki dan pakaian 
yang dimiliki oleh laki-laki.

3. Pendaftaran usaha: Sebagian besar UKM 
yang disurvei sudah didaftarkan, walaupun 
UKM kopi lebih banyak yang didaftarkan 
dibandingkan dengan UKM alas kaki dan 
pakaian. Mendaftarkan usaha mereka dilihat 
bukan sebagai sesuatu yang perlu dilakukan 
oleh UKM-UKM pakaian dan alas kaki 
yang hanya memproduksi dan memasok 
untuk perusahaan-perusahaan pengekspor 
yang besar.

4. Sumber modal dan informasi pasar: 
Informalitas dalam membuat dan menjalankan 
usaha adalah sebuah ciri dari banyak UKM 
yang keluarga dan kerabat dekat adalah 
sumber modal pada umumnya dan juga 
sebagai sumber informasi pasar dan sumber 
daya-sumber daya lainnya yang dibutuhkan 
untuk usaha. Hal ini berlaku untuk UKM 
yang dimiliki/dipimpin oleh perempuan 
maupun laki-laki.

5. Pengambilan keputusan: Pengambilan 
keputusan mengenai berbagai aspek usaha 
dilakukan oleh siapapun yang terdaftar 
sebagai pemilik, terlepas apakah pemilik 
tersebut perempuan atau laki-laki. Namun, 
ada beberapa pengecualian berkaitan dengan 
produksi yang ditangani oleh laki-laki di dalam 
beberapa UKM yang dimiliki/dipimpin oleh 
perempuan dan pemasaran ditangani oleh 

perempuan di beberapa UKM yang dimiliki 
oleh laki-laki.

6. Pengalaman ekspor: Kurang dari 10 persen 
UKM yang disurvei dalam sektor pakaian 
melakukan ekspor, dan kurang dari 20 persen 
sudah pernah mengekspor barang-barang 
mereka sebelumnya. Saat ini UKM-UKM yang 
dimiliki/dipimpin oleh perempuan sedikit 
lebih banyak melakukan ekspor dibandingkan 
dengan UKM-UKM yang dimiliki oleh laki-
laki (13 persen untuk UKM yang dimiliki 
perempuan dan 11 persen UKM yang dimiliki 
laki-laki) dan yang sudah pernah melakukan 
ekspor di masa lalu (15 persen untuk UKM 
yang dimiliki perempuan dan 11 persen untuk 
UKM yang dimiliki oleh laki-laki). Sebagian 
besar UKM yang dimiliki/dipimpin oleh 
perempuan (69 persen) yang melakukan 
ekspor, melakukannya dengan kargo pribadi, 
dibandingkan dengan hanya 26 persen untuk 
UKM yang dimiliki oleh laki-laki.

Sedangkan di dalam sektor pakaian, kurang 
dari 10 persen dari UKM-UKM alas kaki yang 
disurvei secara aktif melakukan ekspor, 
dan kurang dari 20 persen sudah pernah 
mengekspor produk mereka. Di antara 
10 UKM alas kaki yang dimiliki/dipimpin 
oleh perempuan, 50 persen sudah pernah 
melakukan ekspor dan 30 persen secara aktif 
sedang melakukan ekspor. Semua UKM yang 
mengekspor alas kaki, baik yang dimiliki oleh 
perempuan maupun laki-laki, melakukannya 
dengan kargo pribadi. Tidak ada yang 
melakukan ekspor dalam jumlah besar.

UKM-UKM kopi memiliki partisipasi ekspor 
yang tertinggi dibandingkan dengan sektor 
alas kaki dan pakaian. Hampir setengah dari 
UKM kopi yang disurvei secara aktif sedang 
melakukan ekspor, dan sebagian besar dimiliki 
oleh laki-laki. Besaran sample dari UKM 
yang dimiliki oleh perempuan kecil, namun 
sebagian besar sudah pernah mengekspor 
atau saat ini sedang mengekspor kopi. UKM 
yang mengekspor kopi biasanya melakukan 
ekspor produk mereka dalam jumlah besar. 
Sebagian besar dari mereka tidak melakukan 
ekspor secara langsung ke pembeli luar 

Lota Bertulfo mempresentasikan temuan-temuan studi gender 
dan perdagangan untuk sektor alas kaki.
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negeri, namun bergantung pada perantara 
untuk melakukan ekspor dalam jumlah besar 
untuk para pembeli kopi skala besar dan 
para pengekspor seperti Yayaysan Femenino 
di Aceh atau Toarko dan Starbucks di 
Sulawesi Selatan.

7. Permintaan pendampingan ekspor: 
Sebagian besar UKM alas kaki dan pakaian 
tidak meminta pendampingan ekspor dari 
pemerintah atau asosiasi. Namun, secara 
signifikan, makin banyak UKM alas kaki yang 
dimiliki/dipimpin oleh perempuan pernah 
meminta pendampingan dibandingkan dengan 
UKM yang dimiliki oleh laki-laki (50 persen 
untuk UKM perempuan dan 13 persen untuk 
UKM laki-laki). Pendampingan yang paling 
sering diminta adalah dukungan untuk akses 
berkelanjutan ke pasar.

Pendampingan ekspor yang paling sering 
diminta oleh UKM kopi adalah informasi 
mengenai akses pasar dan pemasaran. 
Para pemilik UKM juga mengindikasikan 
bahwa program dan pendampingan ekspor 
pemerintah harus fokus dalam hal pembiayaan, 
pemberian izin dan peraturan, dan input serta 
perlengkapan produksi.

8. Sumber-sumber pendampingan ekspor: 
Untuk UKM-UKM pakaian yang dimiliki/
dipimpin oleh perempuan, sumber-sumber 
umum pendampingan ekspor adalah 
lembaga-lembaga pemerintah, diikuti dengan 
para kerabat dan asosiasi industri. Praktek-

praktek yang serupa juga muncul di antara 
UKM-UKM pakaian yang dimiliki oleh laki-laki. 
Namun, selain dari pemerintah, mereka juga 
mengandalkan sumber-sumber informal 
untuk pendampingan ekspor, khususnya pada 
pengusaha lainnya dan dari kerabat.

Untuk UKM-UKM yang dimiliki/dipimpin oleh 
perempuan, sumber pendampingan ekspor 
yang paling umum adalah asosiasi industri 
dan pemerintah, sedangkan UKM-UKM 
yang dimiliki oleh laki-laki bersandar pada 
pengusaha lainnya untuk mendapatkan 
pendampingan. UKM-UKM yang dimiliki 
oleh laki-laki juga bergantung pada jaringan 
informal mereka yang berisi pengusaha-
pengusaha lain untuk mendapatkan 
pendampingan ekspor, sedangkan UKM yang 
dimiliki/dipimpin oleh perempuan bergantung 
pada sumber-sumber formal (pemerintah atau 
asosiasi-asosiasi industri).

9. Akses untuk mendapatkan pendampingan 
pemerintah: Empat puluh tujuh persen 
dari UKM-UKM yang disurvei melaporkan 
ada interaksi dengan lembaga-lembaga 
pemerintah. Interaksi ini didefinisikan 
secara luas dan termasuk interaksi dengan 
pemerintah provinsi dan daerah, Kementerian 
Perdagangan, Kementerian Koperasi dan 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan 
Kementerian Industri. UKM-UKM yang 
disurvei di sektor kopi memiliki tingkat 
interaksi tertinggi, dengan 60 persen dari 
UKM melaporkan bahwa mereka memiliki 

Dati Fatimah dan Leya Cattleya, para konsultan gender TPSA, 
memimpin sesi tanya jawab.

Masrura Ramidjal dari IWAPI berbicara mengenai keuntungan-
keuntungan bagi perempuan yang bergabung ke dalam 
asosiasi usaha.
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interaksi dengan pemerintah. Namun, interaksi-
interaksi ini tidak selalu berarti penerimaan 
pendampingan atau akses kepada program 
pemerintah. Empat puluh tujuh persen 
dari UKM-UKM yang disurvei melaporkan 
pernah mendapatkan akses pada program 
pemerintah, dengan UKM yang dimiliki/
dipimpin oleh perempuan sedikit lebih 
banyak telah mengakses program-program 
tersebut dibandingkan dengan UKM-UKM 
yang dimiliki oleh laki-laki (57 persen untuk 
UKM yang dimiliki perempuan dan 44 persen 
UKM yang dimiliki laki-laki). Lebih banyak UKM 
yang dimiliki/dipimpin perempuan di sektor 
kopi yang telah mengakses pendampingan 
pemerintah dibandingkan dengan UKM yang 
dimiliki oleh laki-laki. Tren yang sama juga 
muncul di antara UKM pakaian dan alas kaki: 
interaksi dengan pemerintah tidak selalu 
mengarah pada permintaan pendampingan.

10. Kesadaran akan asosiasi dan keanggotaan 
asosiasi: Kesadaran akan asosiasi di antara 
UKM-UKM pakaian adalah moderat, dengan 
34 persen UKM yang disurvei mengaku 
mengetahui keberadaan asosiasi-asosiasi. 
Para perempuan yang memiliki/memimpin 
UKM-UKM sedikit lebih sadar akan adanya 
asosiasi, dan lebih besar kemungkinannya 
bahwa mereka adalah juga anggota asosiasi. 
Di dalam sektor alas kaki, lebih banyak jumlah 
UKM yang dimiliki/dipimpin oleh perempuan 
yang sadar akan dan adalah anggota 
asosiasi, dibandingkan dengan laki-laki yang 
memiliki UKM (40 persen untuk yang dimiliki 
perempuan dan 26 persen yang dimiliki 
oleh laki-laki).

Kesadaran akan asosiasi paling tinggi di antara 
UKM-UKM dalam sektor kopi: 83 persen dari 
pemilik UKM laki-laki dan 64 persen dari 
para perempuan pemilik UKM menyadari 
akan keberadaan asosiasi-asosiasi tersebut. 
Hal ini juga berarti tingkat keanggotaan yang 
lebih tinggi: 56 persen dari para pemilik laki-
laki dan 63 persen para pemilik perempuan 
melaporkan bahwa mereka memiliki 
keanggotaan asosiasi.

11. Keuntungan-keuntungan keanggotaan 
asosiasi: Empat keuntungan paling utama 
untuk para UKM di semua sektor dan untuk 
semua gender adalah informasi mengenai 
pemasaran dan pasar, informasi mengenai 
sistem-sistem produksi, informasi mengenai 
input-input produksi, dan pelatihan manajemen 
usaha. Koperasi kopi menambahkan program 
dan pendampingan khusus bagi para 
pengusaha perempuan sebagai keuntungan 
utama dari keanggotaan asosiasi.

12. Tantangan-tantangan dalam menjalankan 
usaha dan dalam melakukan ekspor: 
UKM-UKM di dalam ketiga sektor melaporkan 
tantangan-tantangan yang serupa dalam 
menjalankan usaha mereka dan dalam 
melakukan ekspor. Hal ini berhubungan 
dengan pembiayaan, produksi, dan 
pemasaran. Untuk pembiayaan, tantangannya 
adalah untuk mengakses modal: 30 persen 
responden melihat ini sebagai sebuah 
tantangan yang besar untuk membangun 
atau mengembangkan usaha-usaha mereka, 
termasuk untuk melakukan ekspor. Akses 
terhadap modal adalah sebuah tantangan 
yang signifikan di seluruh sektor dan dialami 
oleh para pemilik UKM, baik yang perempuan 
maupun laki-laki.

Tantangan-tantangan yang berkaitan dengan 
produksi termasuk tidak tersedianya atau 
mengenai harga bahan baku, kurangnya 
tenaga terampil, dan terbatasnya kapasitas 
produksi yang menghambat UKM-UKM 
untuk memenuhi pesanan para pembeli. 
Tantangan-tantangan pemasaran termasuk 
kurangnya informasi mengenai pasar dan 
bagaimana menjual produk-produk mereka. 

Nita Kenzo mempresentasikan cerita usahanya kepada para 
peserta rapat pakaian.
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 Tantangan-tantangan lain yang berkaitan 
dengan ekspor bagi para responden di 
dalam ketiga sektor termasuk kesulitan 
dalam memenuhi persyaratan pemerintah 
(Seperti persyaratan-persyaratan produk 
ekspor) dan kurangnya informasi mengenai 
topik-topik seperti cara mengakses pasar 
luar negeri. Hanya 1 persen dari UKM-UKM 
yang disurvei mengatakan bahwa mereka 
belum menemukan tantangan apapun dalam 
melakukan ekspor.

Beberapa perempuan yang melakukan usaha 
sekarang telah melakukan metode-metode 
pemasaran lainnya, seperti pemasaran digital. 
Hal ini mensyaratkan para pemilik UKM untuk 
membuat sebuah brand atau membuat 
kembali brand mereka untuk mendapatkan 
keuntungan dari teknologi digital. Studi ini tidak 
menangkap cerita-cerita para perempuan yang 
nenggunakan pemasaran online.

Dalam rapat mengenai temuan-temuan 
alas kaki, pengamatan-pengamatan lain 
yang dicatat selama pengumpulan data 
dipresentasikan oleh Ibu Cattleya dari TPSA 
dan Bapak Harahap dari AKATIGA. Mereka 
menunjukkan bahwa lebih banyak UKM-UKM 
yang dimiliki perempuan yang menggunakan 
pemasaran digital dan online dibandingkan 
dengan UKM-UKM yang dimiliki oleh laki-
laki. Banyak para perempuan muda yang 
baru memasuki dunia usaha menggunakan 
metode pemasaran ini. Memenuhi permintaan 
pasar ceruk (niche) umum ditemukan di 
antara UKM-UKM alas kaki yang dimiliki 
oleh perempuan.

13. Tantangan-tantangan berbasis gender: 
Peran ganda perempuan sebagai pencari 
nafkah dan pengasuh utama di rumah sering 
dilihat sebagai tantangan terbesar yang 
dihadapi oleh para pengusaha perempuan. 
Baik responden laki-laki maupun perempuan 
sering menyebutkan bahwa ini adalah sebuah 
tantangan yang dihadapi oleh perempuan. 
Beban ganda ini membatasi waktu yang 
tersedia untuk menemukan, membangun, 
atau berhubungan dengan jaringan usaha. 
Hal tersebut juga membatasi akses kepada 

sumber daya ekonomi, penyedia layanan 
usaha, sumber-sumber atau input pasokan, 
pembeli, pelatihan usaha, dan peluang-
peluang perdagangan.

Laporan berbasis gender lainnya yang 
dilaporkan oleh para responden perempuan 
berhubungan dengan dominasi laki-laki dalam 
pembuatan keputusan di dalam beberapa 
aspek usaha. Para perempuan cenderung 
untuk menarik diri dan membiarkan laki-
laki mengambil keputusan yang berkaitan 
dengan produksi dan pengaturan pekerja. 
Para responden perempuan juga melaporkan 
bahwa mereka membutuhkan izin dari suami 
mereka mengenai hal-hal yang berkaitan 
dengan usaha, khususnya jika mereka harus 
jauh dari keluarga mereka untuk waktu 
tertentu, seperti untuk menghadiri rapat usaha, 
pelatihan, atau rapat dengan para pemasok 
dan pembeli.

Dalam rapat mengenai temuan-temuan 
pakaian, Ibu Fatimah dari TPSA menyebutkan 
bahwa di dalam diskusi kelompok terfokus, 
para pemilik usaha perempuan melaporkan 
bahwa mereka mendapatkan dukungan yang 
mereka perlukan untuk menjalankan peran-
prean reproduksi mereka, yang memberikan 
mereka waktu untuk usaha-usaha mereka. 
Dengan melakukan usaha, hubungan gender 
di dalam rumah tangga pun berubah dalam hal 
meningkatnya dukungan dari para suami dan 
anggota keluarga laki-laki lainnya.

Christin Wu membagikan cerita mengenai perusahaannya 
dengan para peserta alas kaki.
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Namun, secara umum, tantangan-tantangan 
yang dihadapi oleh para perempuan sebagai 
pengusaha pun semakin besar karena beban 
ganda mereka dan dominasi laki-laki dalam 
pengambilan keputusan.

Pemahaman Mendalam Peserta
Para peserta bertukar informasi, pengamatan, dan 
pemahaman mendalam mereka di dalam sesi 
tanya jawab yang berlangsung setelah presentasi 
hasil-hasil temuan.

Para pemilik atau pemimpin perempuan dari 
UKM-UKM pakaian melaporkan bahwa mereka 
sudah dapat menghadapi tantangan-tantangan 
yang muncul akibat beban ganda ini, namun 
menemukan pasar dan memenuhi permintaan 
pasar adalah tantangan yang terus ada. Para 
peserta perempuan lainnya menyebutkan bahwa 
tantangan-tantangan berbasis gender lebih besar 
saat anak-anak mereka masih kecil dan saat usaha 
sedang bertumbuh dan menyita waktu yang 
lebih banyak.

Dalam rapat mengenai temuan-temuan kopi, ditun-
jukkan bahwa perempuan memainkan berbagai 
peran dan banyak peran sekaligus di dalam rantai 
nilai kopi yang mungkin tidak ditangkap di dalam 
studi, seperti menjadi pengumpul, penyangrai, 
dan pemilik kedai kopi. Berbagai keadaan UKM-
UKM kopi di Gayo, Aceh, sangat berbeda dengan 
yang berada di Toraja dan Enrekang, Sulawesi 

Selatan. Hal ini harus dipertimbangkan saat meng-
analisa data. Aceh telah mendapatkan keuntungan 
dari dukungan donor selama beberapa dekade, 
sehingga dapat meningkatkan produksi kopi pre-
mium yang tersertifikasi organik atau perdagangan 
bebas, yang meningkatkan harganya.

Untuk perusahaan-perusahaan kopi, tantangan 
utama dalam melakukan ekspor adalah memenuhi 
persyaratan pemerintah. Salah satu UKM mence-
ritakan bahwa perusahaannya mulai mengeks-
por melalui perusahaan lain yang sudah memiliki 
izin ekspor. Namun, semenjak 2017, perusahaan-
nya telah berhasil mengekspor langsung ke tiga 
negara dengan menggunakan izinnya sendiri. Dua 
koperasi yang didampingi oleh TPSA, Kokowagayo 
dan Arinagata, saat ini sedang berusaha melaku-
kan ekspor. Mereka belum berhasil, namun, berha-
rap akan mendapatkan pesanan pada tahun 2018.

Sebagian besar UKM yang hadir dalam rapat alas 
kaki melaporkan bahwa mendapatkan tenaga 
terampil adalah tantangan utama mereka, karena 
makin sedikit anak muda yang mau bekerja dalam 
sektor ini karena upah yang rendah, rendahnya 
kepastian kerja, dan sedikit peluang untuk promosi. 
Tantangan lainnya adalah kompetisi yang disebab-
kan oleh impor yang tidak mahal dari Tiongkok. 
Biaya beberapa bahan baku (seperti kulit) tinggi, 
sehingga sulit bagi para UKM Indonesia untuk 
berkompetisi dengan impor Tiongkok yang 
lebih murah.

Pengalaman-Pengalaman 
Eskpor UKM
Di dalam rapat pakaian, suami istri pemilik Galeri 
Batik Jawa, Nita Kenzo dan Kenzo Niewand, mem-
presentasikan cerita usaha mereka. Dengan kecin-
taan mereka akan batik dan komitmen untuk 
melestarikan seni tersebut dan mendukung indus-
tri, pasangan ini merintis Galeri Batik Jawa sepuluh 
tahun yang lalu. Usaha mereka mengkhususkan 
diri untuk menggunakan pewarna alami (indigo-
fera tinctoria) untuk membuat pakaian dan akse-
soris dengan warna indigo, warna kerajaan di 
zaman kuno Indonesia. Dari usaha kecil yang ber-
tempat di Yogyakarta, mereka mengembangkan 
usaha mereka ke toko-toko di kota-kota lain dan 
menjadi global dengan berpartisipasi di dalam 
pameran- pameran perdagangan internasional dan 

Putri Luwak membagikan cerita dari usaha kopinya.
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 melakukan pemasaran online. Tantangan utama 
mereka dalam melakukan ekspor adalah meme-
nuhi syarat-syarat pemerintah. Karena kurangnya 
koordinasi di antara lembaga-lembaga pemerin-
tah, mereka harus memenuhi berbagai persya-
ratan dokumen hanya untuk mendapatkan izin 
untuk membuat sebuah booth dan membawa 
produk-produk dan bahan-bahan lain ke sebuah 
pameran perdagangan di Amerika Serikat. Karena 
pengalaman tersebut, mereka berharap pemerin-
tah akan meningkatkan koordinasinya dan mem-
buat peraturan baru yang memfasilitasi, dan bukan 
menghambat, masuknya UKM-UKM Indonesia ke 
pasar global.

Di dalam rapat alas kaki, Christin Wu, seorang 
pengusaha berusia 23 tahun, mendiskusikan prose 
pembuatan brand-nya sendiri yang melayani pasar 
high-end. Dengan pendidikan sebagai perancang 
mode, sebagian besar ia menggunakan bahan- 
bahan impor dengan kualitas tinggi dan mema-
sukkan kreativitasnya dalam merancang sepatu. 
Ia memulai usahanya pada tahun 2016 sebagian 
besar menggunakan pemasaran online dan tidak 
memiliki toko fisik. Baru-baru ini, ia memasok ke 
sebuah toko yang populer di kalangan pekerja luar 
negeri di Jakarta. Ia berkolaborasi dengan para 
perancang yang menggunakan sepautnya di pera-
gaan busana, secara aktif menggunakan media 
sosial untuk memasarkan produk-produknya, dan 
telah berhasil memasuki pasar Tiongkok.

Di dalam rapat kopi, Putri Luwak, pemilik Kopi 
Luwak Liar, menyebutkan bahwa ia memulai usa-
hanya 10 tahun yang lalu saat ia baru berusia 
18  tahun. Ia mulai dengan menjual kopi biasa ke 
toko-toko eceran (20 persen diproduksi dari peter-
nakan keluarganya, dan sisanya diproduksi oleh 
peternakan lain) dan membangun usaha dengan 
coba-coba (trial and error). Beberapa kunci keber-
hasilannya adalah bergabung dengan organisasi- 
organisasi perempuan untuk berjejaring, belajar 
dari orang lain di dalam usaha ini, dan secara aktif 
mengumpulkan dukungan dari pemerintah pro-
vinsi Jawa Timur untuk berpartisipasi di dalam 
pameran perdagangan setempat.

Ia juga menerima pendampingan ekspor dari 
Kementerian Perdagangan di provinsinya. Ia terjun 
untuk melakukan produksi (membeli lebih banyak 

tanah untuk peternakan), pemrosesan, dan men-
jual Kopi Luwak premium, dan akhirnya menda-
patkan pendapatan secara signifikan lebih banyak 
daripada menjual kopi biasa, dengan besar upaya 
yang sama. Ia telah menerima berbagai macam 
penghargaan karena merupakan pengusaha 
perempuan muda yang berhasil, dan mengapre-
siasi pendampingan pemerintah atas kesuksesan-
nya. Ia percaya bahwa penghargaan-penghargaan 
tersebut telah menarik lebih banyak pembeli, ter-
masuk dari negara lain. Sembilan puluh persen dari 
pekerjanya adalah perempuan, karena ia melihat 
bahwa perempuan lebih bekerja keras dan lebih 
dapat dipercaya daripada laki-laki.

Semua pemapar UKM menggarisbawahi penting-
nya berbagi cerita mengenai produk-produk dan 
usaha-usaha mereka dengan para klien. Mereka 
percaya bahwa para pembeli ingin mengetahui 
cerita-cerita mereka, karena hal ini memungkinkan 
mereka untuk merasa terhubung dengan usaha 
tersebut dan mendorong mereka untuk membeli 
produk tersebut.

Umpan Balik Peserta
Umpan balik dari para peserta mengindikasikan 
bahwa rapat-rapat ini sukses dan tingkat kepuasan 
keseluruhan mereka sangat tinggi. Empat puluh 
Sembilan persen memberikan tingkat penilaian 
“bagus”, 42 persen menilai “sangat bagus”, dan 
5 persen “luar biasa”, dan 4 persen “biasa saja”.

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.
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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


