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yang Dipimpin Perempuan yang 
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Pelatihan ini yang diselenggarakan TPSA membantu usaha kecil dan menengah 

(UKM) yang siap ekspor yang dimiliki oleh perempuan Indonesia untuk meningkatkan 

pemahaman mereka mengenai permasalahan yang terkait dengan gender, pengetahuan 

mereka tentang peluang dalam pemasaran digital, dan keterampilan mereka dalam 

pemasaran digital untuk bisnis mereka.

Latar Belakang 
Proyek Canada–Indonesia Trade and Private Sector 
Assistance (TPSA) memastikan bahwa perempuan 
bisa mendapatkan manfaat yang setara dengan 
laki-laki dari sumber daya proyek. Sebagai bagian 
dari upayanya mempromosikan kesetaraan gender 
dan pemberdayaan perempuan, TPSA menyeleng-
garakan serangkaian pelatihan untuk meningkat-
kan kemampuan staf Kementerian Perdagangan 
dalam pengarusutamaan gender. Salah satu 
pelatihan yang diadakan pada 11–12 September 
2017 berfokus pada perencanaan dan pengang-
garan yang responsif gender. Pelatihan tersebut 
menghasilkan sebuah rencana aksi pendahuluan 
yang menguraikan langkah-langkah yang perlu 
diambil oleh direktorat-direktorat Kementerian 
Perdagangan yang berpartisipasi, guna meng-
integrasikan pertimbangan kesetaraan gender 
ke dalam mandat mereka masing-masing. Di 
antara direktorat- direktorat yang berpartisipasi 
dalam pelatihan adalah Pusat Pelatihan Ekspor 

Indonesia (PPEI), yang menghasilkan analisis gen-
der dan pernyataan anggaran gender (Gender 
Budget Statement/GBS), termasuk rekomen-
dasi untuk memberikan pelatihan untuk UKM 
yang dipimpin perempuan tentang bagaimana 
meningkatkan ekspor.

Iriana Ryacudu membuka pelatihan. 
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PPEI dan TPSA berkolaborasi dalam merancang 
dan menyelenggarakan pelatihan dua hari yang 
diadakan pada 13–14 Maret 2018 di PPEI Jakarta. 
PPEI mendapatkan manfaat dari transfer pengeta-
huan melalui proses kolaboratif ini. Pelatihan ter-
sebut berfokus pada akses ke pemasaran digital 
untuk UKM yang dipimpin oleh perempuan yang 
siap ekspor dalam industri fesyen. Tema ini dipilih 
sebagai tanggapan terhadap kendala akses pasar 
yang dihadapi oleh kelompok ini, seperti yang dii-
dentifikasi dalam temuan utama dalam studi gen-
der dan perdagangan TPSA.

Sesi-sesi pelatihan dibawakan oleh dua penasihat 
kesetaraan gender dari TPSA dan dua ahli pema-
saran digital yang diundang oleh PPEI. TPSA dan 
PPEI juga mengundang tiga pengusaha perem-
puan, yang berbagi pengalaman mereka meng-
gunakan pemasaran digital dalam bisnisnya, dan 
dua konsultan untuk UKM dan bisnis start-up, yang 
berbagi pengalamannya dalam membantu UKM 
mempersiapkan platform pemasaran digital.

Perwakilan dari Kementerian Perdagangan dan 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak juga hadir sebagai pengamat, 
sementara Novi Anggriani dari Kedutaan Besar 
Kanada di Jakarta hadir sebagai undangan.

Tujuan 
Pelatihan ini bertujuan untuk membantu UKM yang 
dipimpin perempuan yang siap ekspor meningkat-
kan pemahaman mereka terhadap permasalahan 
yang terkait dengan gender dalam pemasaran 
digital, menambah pengetahuan mereka tentang 
berbagai platform pemasaran digital, dan mening-
katkan pengetahuan dan keterampilan mereka 

dalam mengembangkan strategi pemasaran digi-
tal dan rencana untuk bisnis mereka.

Dua puluh pengusaha perempuan berpartisipasi 
dalam pelatihan ini. Dari 20, 5 diantaranya mem-
bangun bisnis satu sampai dua tahun yang lalu, 
10  dari mereka membangun bisnis tiga sampai  
delapan tahun yang lalu, dan 5 sisanya mem-
bangun  sejak sembilan hingga delapan belas  
tahun yang lalu.

Ikhtisar Pelatihan 
Pelatihan yang berlangsung selama dua hari meru-
pakan kombinasi antara presentasi yang interaktif 
dan praktik secara langsung di mana peserta dapat 
menerapkan keterampilan pemasaran digitalnya. 
Di hari pertama, peserta dikenalkan konsep kese-
taraan gender, mengapa gender penting di dalam 
pemasaran digital, dan dasar-dasar pemasaran 
digital (tipe, karakter, peluang dan tantangan, dan 
contoh penggunaannya). Peserta juga mempunyai 
peluang untuk membuat konten untuk pemasaran 
media sosial. Hari kedua pelatihan memberikan 
pelajaran yang diperoleh dari pengalaman tiga 
pengusaha perempuan yang telah sukses meng-
gunakan pemasaran digital untuk mengekspor 
produknya. Lalu dilanjutkan dengan sesi mengenai 
penggunaan situs web dan pasar online sebagai 
sarana pemasaran, dan praktik secara langsung di 
mana peserta dapat membuat strategi dan rencana 
pemasaran digital untuk produk mereka sendiri.

Pembukaan 
Pelatihan dibuka oleh Iriana Ryacudu, Kepala PPEI 
Kementerian Perdagangan. Ibu Iriana menyatakan 
keyakinannya bahwa pelatihan ini akan menjadi 
peluang yang berharga bagi UKM yang berpartisi-
pasi untuk belajar tentang pemasaran digital, ter-
utama dalam iklim saat ini di mana begitu banyak 
bisnis yang bergerak ke dunia digital. Dia mengan-
jurkan UKM untuk berpartisipasi secara menyelu-
ruh dalam pelatihan guna mendapatkan manfaat 
maksimal dari program tersebut.

Kesetaraan Gender dalam Pemasaran Digital 
untuk UKM 
Leya Cattleya dan Dati Fatimah, penasihat kese-
taraan gender TPSA, memperkenalkan konsep 
kesetaraan gender dan menyorot kontribusi yang 
diberikan oleh UKM yang dimiliki perempuan ter-
hadap perekonomian Indonesia.

Peserta membahas studi kasus yang diambil dari studi gender 
dan perdagangan TPSA.
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Para peserta kemudian dibagi ke dalam lima 
kelompok untuk membahas studi kasus yang 
diambil dari studi gender dan perdagangan TPSA. 
Masing-masing kelompok ditugaskan untuk mem-
baca, menganalisa, dan belajar dari salah satu 
kasus berikut:

 • peran gender dalam batik

 • informalitas, gender, dan UKM di industri 
pakaian jadi

 • penggunaan pemasaran digital di industri 
pakaian jadi

 • penggunaan pemasaran digital di industri 
alas kaki

 • pemasaran digital untuk produk yang dipesan 
secara khusus atau yang disesuaikan

Tiga poin utama yang dapat diambil dari diskusi 
studi kasus adalah: Banyak UKM sukses yang dimi-
liki oleh perempuan menggunakan pemasaran 
digital, membuat mereka lebih mampu bertahan 
dalam persaingan bisnis ekspor; pemasaran digital 
membantu perempuan menyiasati “beban ganda” 
mereka (yaitu, memenuhi tanggung jawab rumah 
tangga dan mengelola bisnis mereka) dan masalah 
aksesibilitas; dan UKM yang dimiliki oleh perem-
puan yang menggunakan pemasaran digital lebih 
mampu berkomunikasi dengan pelanggan.

Pengantar Pemasaran Digital 
Anindya Pithaloka, Manager Konten di Digital, yakni 
sebuah kantor pemasaran digital yang berbasis di 
Jakarta, membawakan presentasi tentang mengi-
dentifikasi pasar tujuan dan pemahaman tentang 
pemasaran digital.

Mengidentifikasi Pasar Tujuan 
Enam poin penting yang harus dipertimbangkan 
ketika mengidentifikasi pasar tujuan:
1. Kenali calon pelanggan Anda. 

Sangat penting untuk mengenal tipe produk 
atau jasa yang biasanya akan dibeli oleh calon 
pembeli dan memahami alasan mereka untuk 
membeli produk atau jasa tersebut.

2. Kenali kompetitor Anda dan target 
pelanggan mereka. 
Memahami siapa kompetitor Anda dan 
pelanggan yang mereka layani.

3. Analisa produk dan jasa Anda. 
Identifikasi kelebihan produk dan layanan Anda 
dan identifikasi pelanggan yang mendapatkan 
manfaat dari produk dan layanan tersebut.

4. Target pelanggan yang spesifik. 
Pertimbangkan beberapa faktor ketika memilih 
target kelompok pelanggan yang spesifik, 
seperti usia, lokasi, pendapatan, pekerjaan, 
tingkat pendidikan, dan status sosial.

5. Pahami target pelanggan Anda. 
Dapatkan pemahaman yang lebih dalam 
dari target kelompok pelanggan Anda. 
Termasuk memahami tingkah laku, sikap, nilai, 
ketertarikan, dan gaya hidup mereka. Ini akan 
membantu UKM mengerti jenis-jenis media 
(misal media sosial, e-commerce atau pasar 
online, sumber offline) yang kemungkinan akan 
digunakan oleh pelanggan untuk mencari 
informasi tentang produk atau layanan yang 
mereka ingin beli.

6. Lakukan evaluasi. 
Faktor penting yang berhubungan dengan 
pemasaran harus dievaluasi. Ketika melakukan 
evaluasi, UKM harus mempertimbangkan 
apakah ada permintaan yang cukup dari pasar 
untuk produk atau layanan baru, apakah produk 
dan layanan yang sedang ditawarkan memiliki 
harga yang wajar, dan cara terbaik untuk 
mempromosikan produk atau layanan mereka.

Memahami Pemasaran Digital 
Pemasaran digital mempunyai berbagai macam 
aspek, dan masing-masing aspek perlu dipahami.

Ada empat jenis alat pemasaran digital: search 
engine optimization (SEO), media sosial, e-mail 
marketing, dan content marketing. SEO memaksi-
malkan jumlah pengunjung ke situs web tertentu 
dengan memastikan bahwa situs muncul paling 
atas pada daftar hasil yang dikeluarkan oleh mesin 
pencari. Media sosial memberikan platform daring 
untuk bisnis-bisnis untuk mengenalkan dan mem-
promosikan produk atau layanan mereka, semen-
tara juga menyediakan peluang bagi pelanggan 
untuk memberikan ulasan secara umum terhadap 
produk atau layanan yang telah mereka beli atau 
gunakan. E-mail marketing menggunakan e-mail 
profesional untuk menjangkau pelanggan dengan 
informasi tentang produk atau layanan. Strategi 
content marketing mengiklankan produk atau 
layanan dengan membuat, menerbitkan, dan men-
distribusikan konten untuk target audiens daring 
untuk memperoleh daya tarik dan menghasilkan 
prospek, memperbesar basis pelanggan, menaik-
kan brand awareness atau kredibilitas, dan melibat-
kan komunitas pengguna daring.
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Engagement adalah kunci nomor satu untuk 
 kesuksesan pemasaran media sosial. Disamping 
engagement, tren sekarang dalam pemasaran 
media sosial mencakupi penggunaan chatbots 
dan social listening tools untuk meningkatkan 
layanan pelanggan, membuat konten yang lebih 
menarik, dan meningkatkan kampanye pemasaran. 
Menggunakan Instagram Stories adalah salah 
satu contohnya.

“Melalui pelatihan ini, saya mendapatkan 
pengetahuan tentang pemasaran online, 
dan mempunyai peluang untuk memperluas 
jaringan saya. Saya juga berkesempatan 
melihat produk-produk yang dibuat oleh 
UKM lainnya dan membandingkannya 
dengan produk saya.”

—TRINI ANGGRENI, PEMILIK
Zarming Batik

Para UKM secara bersamaan menghadapi tan
tangan dan peluang dalam pemasaran digital. 
Beberapa contoh tantangannya adalah meningkat-
kan pemahaman tentang pasar mereka, menyesu-
aikan strategi pemasaran digital sesuai dengan 
dinamika pasar, dan menyeimbangkan waktu 
antara melakukan pemasaran digital dan mengha-
diri permintaan bisnis lainnya. Pemasaran digital 
membuka peluang bagi UKM untuk mengidentifi-
kasi pelanggan yang berpotensi dengan cara yang 
lebih bertarget dengan menggunakan teknologi 
digital yang berbeda seperti komputer, tablet, dan 
telepon genggam.

Contoh-contoh praktik pemasaran yang baik di 
media sosial diambil dari halaman Instagram dari 
beberapa UKM Indonesia yang ditampilkan.

Sesi yang disampaikan oleh Anindya diakhiri 
dengan kesempatan bagi peserta untuk memprak-
tikkan pengetahuan dan keterampilan pemasaran 
digital mereka. Para peserta belajar membuat kon-
ten untuk platform media sosial mereka, seperti 
profil perusahaan, varian produk dan harga, dan 
foto produk.

Menggunakan Situs Web sebagai Alat 
Pemasaran 
Konsultan digital yang kedua, Hindra Soeparjanto, 
membahas penggunaan situs web dan pasar- 
pasar  online sebagai alat pemasaran. Dia juga 
membahas penggunaan teknologi digital untuk 
korespondensi bisnis, promosi pemasaran, pem-
bayaran, dan pembiayaan.

Pengalaman UKM Menggunakan Pemasaran 
Digital untuk Mempromosikan Produk 
Tiga pengusaha perempuan berbagi penga-
laman dan wawasan mereka dalam mengguna-
kan pemasaran digital untuk mempromosikan 
produk mereka:

 • Iffah Syarifah Hendrayati, pendiri dan pemilik 
Arafa Tea (UKM makanan) di Bandung;

 • Unik Nur Harjuntari, pemilik Unique Garment 
dan Cotton Flair (UKM pakaian jadi) di Bandung;

 • Elly Susilawati, pendiri dan pemilik Ethree Shoes 
(UKM alas kaki) di Jakarta.

Ibu Hendrayati membagikan pengalamannya 
menggunakan teknologi digital yang berbeda 
untuk berinovasi dan mempromosikan produknya. 
Sebagai contoh, beliau secara ekstensif meng-
gunakan media sosial, blog, dan situs web untuk 
menjangkau pelanggan, terutama mereka yang 
di luar Indonesia. Dengan bantuan dari anak laki- 
lakinya, dia menggunakan teknologi digital untuk 
mendirikan kafe dan sekolah teh dan mengem-
bangkan sebuah aplikasi permainan teh sebagai 
platform untuk menarik calon pembeli dan menge-
dukasi mereka tentang teh. Selain memanfaatkan 
tekonologi digital, Ibu Hendrayati juga menekan-
kan pentingnya mengembangkan hubungan 
antar manusia dan secara efektif mengelola rantai  
pasokan dari hulu hingga hilir, yang mana kedua-
nya adalah bagian dari resep kesuksesannya.

Anindya Pithaloka memberikan contoh-contoh praktik 
pemasaran yang baik di media sosial.
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Ibu Harjuntari berbagi bagaimana beliau telah 
menggunakan pemasaran online untuk mendu-
kung  tokonya dan juga untuk menjangkau pasar 
ekspor. Unique adalah salah satu UKM yang didu-
kung oleh TPSA untuk membantu ekspornya ke 
Kanada. Dengan panduan dari Maria Guzman, ahli 
pakaian jadi TPSA Kanada, Ibu Harjuntari menyadari 
bahwa rancangan pakaian perempuannya yang 
unik tidak menarik untuk pasar barat atau non- 
Muslim. Hal ini membuatnya menciptakan baju 
yang minimalis yang terbuat dari katun, dengan 
warna yang lebih menarik untuk pasar Eropa dan 
Amerika Utara, di bawah merek baru yang dinamai 
Cotton Flair. Dia mempersiapkan sebuah katalog 
untuk meningkatkan kesadaran akan produknya 
di pasar ekspor yang ditargetkan. Walaupun bisnis 
offlinenya lebih besar dari bisnis onlinenya, kese-
imbangan tersebut dapat berubah di masa depan. 
Selama presentasinya, beliau menyoroti fakta 
bahwa pemasaran digital kian penting.

Ibu Susilawati berbagi cerita bahwa pada awal 
bisnisnya, beliau memanfaatkan koran online 
dan artikel majalah yang memberitakan keme-
nangan perusahaannya dalam berbagai kompetisi 
merancang sepatu. Produk alas kakinya melayani 
orang-orang dengan kelainan bentuk kaki. Media 
online digunakan sebagai iklan utama untuk bis-
nisnya. Ketika produknya mulai dikenal, pembeli 
mulai berdatangan dari Australia, Malaysia, dan 
Singapura. Dengan bantuan anak laki-lakinya, 
beliau menggunakan pemasaran online dan digital 
melalui Facebook dan Instagram untuk memfasili-
tasi bisnisnya.

Meningkatkan Ekspor UKM 
Dua narasumber yang ahli dalam mengembang-
kan UKM dan bisnis start-up kemudian mengambil 
alih pelatihan. Max Sambi, konsultan independen 
untuk UKM, berbagi tentang empat poin utama 
yang UKM harus pahami ketika meningkatkan 
kemampuan ekspor mereka: Menjaga rantai sup-
lai agar tetap terkendali; selalu menjadi lebih baik 
untuk memenuhi kebutuhan pelanggan; merekrut 
orang-orang yang mahir berbahasa Inggris untuk 
mempermudah proses ekspor; dan menegak-
kan 3K: komitmen, kepemimpinan, dan komunikasi.

Michael Sambi, seorang konsultan independen 
untuk UKM serta pemilik Umroh.com, memper-
kenalkan bisnis start-upnya di bidang finansial 
 berbasis teknologi, yang menawarkan pendanaan 
haji ke Makkah: UKM dapat membayar biaya haji 
dengan produk-produknya. Beliau menyampaikan 
dua poin yang diyakininya merupakan kunci kesuk-
sesan bagi UKM: mempertahankan rantai pasokan 
dan mempertahankan kapasitas produksi.

Sesi terakhir pelatihan berupa praktik langsung 
di mana para peserta belajar tentang pemasaran 
melalui pasar-pasar online.

Ringkasan dan Kesimpulan
Pada akhir pelatihan, Ibu Fatimah merangkum 
poin-poin pembelajaran untuk para peserta:
1. UKM, termasuk mereka yang dimiliki atau 

dikelola oleh perempuan, berkontribusi pada 
ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Meski 
demikian, kontribusi beberapa UKM yang 
dimiliki oleh perempuan tidak diperlihatkan 
dalam statistik ekonomi.

Iffah Syarifah Hendrayati, Unik Nur Harjuntari, Elly Susilawati, 
Max Sambi, and Michael Sambi membahas pemasaran digital. 
Leya Cattleya memfasilitasi diskusi tersebut.

Peserta berkumpul di akhir pelatihan.
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2. Gender mempengaruhi bisnis dengan cara yang 
berbeda bagi kaum perempuan dan laki-laki. 
Karena norma dan praktik gender yang tertanam 
kuat, pengusaha perempuan menghadapi 
tantangan berbasis gender seperti beban ganda 
dan pemisahan peran berdasarkan gender.

3. Pemasaran digital adalah peluang dan juga 
kebutuhan bagi UKM yang dimiliki oleh 
perempuan untuk bertahan dalam bisnisnya. 
Perempuan pemilik UKM harus memaksimalkan 
penggunaan alat- alat digital seperti telepon 
genggam, internet banking, dan media sosial.

4. Hal-hal penting yang UKM harus perhatikan 
ketika menggunakan pemasaran digital, 
terutama media sosial, yaitu visualisasi 
yang baik, teks yang menarik, pesan yang 
jelas tentang produknya, dan pencitraan 
merek yang jelas. Menggunakan media 
sosial memungkinkan UKM yang dimiliki 
perempuan untuk melibatkan pelanggannya 
sebagai cara mengevaluasi produk mereka 
dan mengembangkan produk-produk baru 
di kemudian hari.

5. Mengetahui segmen pasar mana yang 
dituju, termasuk preferensi atau karakteristik 
pelanggan, itu sangat penting untuk pemasaran 
digital yang efektif.

“Pelatihan ini telah mengenalkan saya 
pada ide-ide yang baru. Saya terinspirasi 
oleh kisah sukses para UKM dan tips untuk 
pemasaran digital yang dapat di praktikkan 
pada bisnis saya.”

—VERA SUHERMAN, PEMILIK
3B Snakeskin Bags and Shoes

Umpan Balik Peserta 
Secara keseluruhan, para peserta merasa puas 
dengan kegiatan pelatihan: 83% responden menya-
takan bahwa pelatihan ini “luar biasa”, 11% menga-
takan “sangat baik,” dan 6% mengatakan “baik.”

Semua peserta menyatakan bahwa pengetahuan 
mereka tentang pemasaran digital telah mening-
kat sebagai hasil dari partisipasi mereka di dalam 
pelatihan. Lima puluh enam persen mengatakan 
“meningkat secara signifikan” dan 44% menyampai-
kan bahwa itu “meningkat sampai batas tertentu.”

Para peserta memberikan saran yang dapat 
meningkatkan serta menambah nilai pelatihan. 
Saran yang paling umum yaitu untuk mengalo-
kasikan lebih banyak waktu untuk praktik lang-
sung yang mendalam dalam pemasaran digital. 
Beberapa peserta memberi saran untuk topik 
tertentu yang dapat ditingkatkan, termasuk prak-
tik dalam mempersiapkan keterangan foto yang 
menarik pelanggan dan teknik-teknik fotografi 
untuk pemasaran digital.

Para peserta juga mengusulkan topik pelatihan 
yang berhubungan dengan ekspor yang mereka 
rasa berguna. Empat puluh lima persen respon-
den menyebutkan tentang pengembangan pro-
duk, 30% mengidentifikasi strategi untuk masuk 
ke dalam pasar ekspor, dan 25% menyebut ten-
tang manajemen ekspor-impor yang disertai 
dengan simulasi.

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 
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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


