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Magang Berfokus pada Sistem 
Pendukung di Kanada bagi 
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Rekomendasi untuk Indonesia

TPSA berkolaborasi dengan Angel Investment Network Indonesia (ANGIN), jaringan 

pertama dan terbesar di Indonesia di antara jaringan sejenisnya, untuk mempelajari 

kebijakan, peraturan, maupun program di Kanada tentang kewirausahaan perempuan 

dan untuk mengidentifikasi praktik-praktik potensial yang dapat diterapkan di Indonesia. 

Latar Belakang 
Pengusaha perempuan membawa manfaat eko-
nomi dan sosial tidak hanya untuk keluarga mereka, 
tetapi juga untuk komunitas mereka. Beberapa 
penelitian menggarisbawahi empat faktor umum 
sebagai alasan mendasar hal tersebut. Pertama, 
pengusaha perempuan cenderung menginves-
tasikan kembali pendapatan mereka untuk kese-
hatan, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga 
serta masyarakat mereka. Kedua, mereka sering 
memicu minat perempuan lain untuk berpartisipasi 
dalam perekonomian. Ketiga, keberha silan mereka 
menginspirasi perempuan lain untuk memulai bis-
nis mereka sendiri. Keempat, pengusaha perem-
puan memiliki kecenderungan yang lebih besar 
untuk mempekerjakan perempuan dibandingkan 
dengan pengusaha laki-laki, se  hingga mengarah 
pada penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak 
bagi perempuan.

Tetapi terlepas dari kontribusi pengusaha perem-
puan secara ekonomi dan sosial, partisipasi perem-
puan dalam ekonomi Indonesia masih terbatas. 
Salah satu langkah yang diambil untuk mengatasi 
tantangan ini adalah mendorong kewirausahaan 
di kalangan perempuan. Namun, proporsi usaha 

kecil dan menengah (UKM) milik perempuan di 
Indonesia masih rendah (sekitar 9,1% dari PDB).1

Untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam 
kewirausahaan, langkah-langkah yang ada mung-
kin perlu ditingkatkan lebih lanjut dan langkah- 
langkah baru dikembangkan untuk mendukung 
perempuan ketika mereka membangun bisnis 
baru dan menumbuhkan yang sudah ada. Untuk 

Valencia Dea menyampaikan temuan penelitiannya di The 
Conference Board of Canada pada 9 Mei 2018.
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mengidentifikasi langkah-langkah tersebut, sangat 
penting untuk memahami sistem pendukung di 
Indonesia saat ini (termasuk kebijakan, peraturan, 
dan program) dan tantangan yang dihadapi peng-
usaha perempuan.

Sebagai jaringan angel investor terbesar dan per-
tama di Indonesia, Angel Investment Network 
Indonesia (ANGIN) telah membuat program yang 
didedikasikan untuk mendukung pengusaha 
perem puan. Untuk membantu upaya ini, TPSA 
menerima seorang anggota dari tim manajemen 
ANGIN, Valencia Dea, untuk magang selama sem-
bilan minggu di kantor The Conference Board of 
Canada di Ottawa dari tanggal 19 Maret hingga 
18 Mei 2018. Dea adalah investment associate di 
ANGIN yang berpengalaman dalam memfasilitasi 
perjanjian angel investment.

Selama masa magangnya, Dea meneliti kea-
daan kewirausahaan perempuan di Kanada dan 
Indonesia. Kanada terpilih sebagai pembanding 
karena program-program terkini yang secara luas 
mendukung dan mempromosikan kewirausahaan 
perempuan. Dalam penelitian tersebut, ia berusaha 
mengidentifikasi kebijakan, peraturan, dan program 
di Kanada yang mendukung dan mempromosikan 
kewirausahaan perempuan yang dapat diterapkan 
di Indonesia.

Kegiatan Magang
Penelitian ini menggabungkan studi pustaka, 
survei, dan wawancara dengan responden yang 
berasal dari lembaga pemerintah, sektor swasta, 
dan akademisi. Enam puluh dokumen, termasuk 
laporan penelitian, catatan kebijakan, jurnal, dan 
sumber-sumber daring (online), digunakan sebagai 
studi pustaka. Sebanyak dua puluh orang diwa-
wancarai, baik secara langsung, melalui Skype, 
maupun melalui telepon. Wawancara tatap muka 
dilakukan di Ottawa, Montréal, dan Toronto. Skype 
atau wawancara telepon digunakan untuk berbi-
cara dengan orang-orang yang berada di provinsi 
lain. Lima belas orang dari seluruh Kanada disur-
vei melalui surat elektronik, karena keterbatasan 
waktu dan jarak geografis dari Ottawa.

Bulan pertama magang dimanfaatkan Dea untuk 
melaksanakan studi pustaka dan pengumpulan 
informasi tentang kebijakan, peraturan, dan pro-

gram yang mendukung kewirausahaan perempuan 
baik di Indonesia maupun Kanada. Selama periode 
tersebut, lembaga-lembaga yang ditargetkan dan 
subyek wawancara potensial diidentifikasi, dipilah, 
dan dihubungi untuk mengkonfirmasi jadwal wa -
wancara dan survei.

Berawal di Montréal, Dea mewawancarai 
perwakilan-perwakilan dari berbagai institusi 
yang memberikan dukungan bagi pengusaha di 
berbagai tahap usaha mereka, mulai dari inisiasi/
start-up hingga tambahan/pertumbuhan pem-
biayaan dan jejaring. Dia bertemu dengan École 
des Entrepreneurs du Québec, Fondation Montréal 
Inc., dan FEM International untuk membahas jenis 
dukungan yang mereka tawarkan untuk para 
pengusaha yang bisnisnya masih dalam tahap-  
tahap awal.

École des Entrepreneurs du Québec menawarkan 
pelatihan berbasis silabus, lokakarya tentang topik 
tertentu, serta layanan dukungan lainnya yang 
melayani pengusaha laki-laki dan perempuan yang 
baru memulai usaha, menumbuhkan usaha mereka 
saat ini, atau memperoleh usaha baru. Sebagian 
besar mahasiswa yang menghadiri sekolah kewi-
rausahaan ini dirujuk oleh departemen bidang 
UKM kota Montréal (PME MTL) yang, dalam bebe-
rapa kasus, menyediakan beasiswa dan pinjam-
 an lunak kepada para mahasiswa tersebut begitu 
mereka bertekad untuk menjalankan usaha. PME 

Valencia Dea dan perwakilan dari Kedutaan Besar Republik 
Indonesia di Ottawa. Ki-ka: Ahmad Indra, grup ekonomi; 
Christophorus Barutu, Atase Perdagangan; Dea; Aurora Dwita 
Pangestu, Sekretaris Kedua untuk Hubungan Ekonomi. 
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MTL juga memberikan pembinaan dan pelatihan 
untuk pengusaha laki-laki dan perempuan.

Fondation Montréal Inc. menawarkan hibah dan 
layanan usaha yang disesuaikan untuk pengusaha 
muda di tahap awal usaha mereka, yang sebagian 
besar di bidang teknologi digital. FEM International 
memberi dukungan bagi pengusaha perempuan 
yang tertarik untuk mengembangkan bisnis fesyen 
yang etis.

Dea juga bertemu dengan Femmessor dan Business 
Development Bank of Canada (BDC) untuk me mba-
has program yang menawarkan jasa keuangan bagi 
pengusaha perempuan. Femmessor me  nawarkan 
pinjaman konvensional atau ekuitas untuk bis-
nis milik perempuan yang berbasis di Québec, 
sementara pinjaman dari Pemerintah Kanada yang 
disediakan melalui program BDC tersedia secara 
nasional bagi UKM milik perempuan.

Wawancara dilanjutkan di Toronto dan Ottawa. Di 
Toronto, Dea mewawancarai satu inkubator bisnis 
berbasis universitas, satu organisasi pemerintah 
provinsi, dan dua asosiasi bisnis khusus perempuan. 
Dia mengunjungi Digital Media Zone (DMZ) dari 
Ryerson University untuk mempelajari dukungan 
lembaga tersebut kepada pengusaha perempuan. 
DMZ adalah inkubator bisnis terkemuka di Kanada 
untuk teknologi start-up yang didirikan oleh peng-
usaha laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, DMZ 
juga menawarkan program yang didedikasikan 
khusus untuk pengusaha perempuan. Program 
Women Founders DMZ adalah program akselera-
tor untuk perusahaan start-up yang memiliki seti-
daknya satu pendiri atau co-founder perempuan 
yang bekerja penuh waktu. Program yang berjalan 
selama empat bulan ini berfokus pada peningkat-
 an keahlian usaha, keterampilan pengembangan 
pelanggan, jejaring, dan keterampilan berpromosi 
untuk memperoleh pembiayaan.

Dea juga bertemu dengan Ontario Centres of 
Excellence (OCE) untuk mendiskusikan program- 
program pemerintah provinsi yang mendukung 
kewirausahaan perempuan. OCE mendirikan 
Program Campus-Linked Accelerator (CLA) untuk 
menyediakan bantuan keuangan kepada program- 
program kewirausahaan yang dikembangkan per-
guruan tinggi. Selama kunjungannya ke Toronto, 
Dea juga mewawancarai cabang lokal Organization 

of Women in International Trade (OWIT) dan Women 
in Biz Network (WIBN). OWIT membantu peng-
usaha perempuan menjalin hubungan dengan 
pemangku kepentingan lainnya, mendidik mereka 
tentang perdagangan internasional, dan mem-
bantu usaha milik perempuan yang ingin mema-
suki pasar Kanada. WIBN merupakan jaring an 
berbasis keanggotaan yang berfokus pada pening-
katan keterampilan bisnis untuk perempuan mela-
lui pembinaan.

“Kewirausahaan diakui sebagai salah satu 
katalis utama pembangunan ekonomi 
Indonesia. Kami menyaksikan peningkatan 
jumlah perempuan yang memulai usaha 
mereka sendiri dan mendirikan usaha-
usaha baru. Walaupun hak-hak perempuan, 
pemberdayaan ekonomi perempuan, dan 
pengakuan akan pentingnya hal tersebut 
telah berkembang di Indonesia, masih 
banyak pekerjaan yang harus dirampungkan. 
Negara-negara seperti Kanada telah 
menunjukkan komitmen berkelanjutan 
terhadap kewirausahaan perempuan, dan 
penelitian ini telah membuka mata dalam 
menggambarkan dukungan ekosistem yang 
maju yang diberikan kepada pengusaha 
perempuan di Kanada. Laporan yang 
disusun oleh Valencia Dea selama masa 
magangnya merupakan informasi unik 
yang akan memajukan kerja berbagai 
organisasi dan lembaga pemerintah 
Indonesia yang berusaha memberdayakan 
pengusaha perempuan.”

DAVID SOUKHASING
Direktur Pelaksana, ANGIN 

(Angel Investment Network Indonesia) 
Mitra Pengelola, ANGIN Women Fund

Di Ottawa, wawancara dilakukan dengan IgniteAC 
di Algonquin College, University of Ottawa, 
International Development Research Centre (IDRC), 
InvestOttawa (dijalankan oleh Pemerintah Kota 
Ottawa), dan L-SPARK, program akselerator bis-
nis  untuk perusahaan pengembangan 
perangkat lunak.

Lembaga-lembaga yang lokasinya lebih jauh diwa-
wancara melalui Skype atau telepon. Lembaga-
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lembaga ini termasuk Economic Development 
Regions of Canada for the Province of Québec, 
Forum for Women Entrepreneurs (FWE), Women 
Entrepreneurs of Saskatchewan (WESK), Prince 
Edward Island Business Women’s Association 
(PEIBWA), dan Communitech, kemitraan antara 
pemerintah dan swasta yang mendukung perusa-
haan teknologi di berbagai tahapan bisnis mereka.

Presentasi Hasil
Dea mempresentasikan temuan, kesimpulan, 
dan rekomendasi langkah-langkah berikutnya 
kepada para pejabat Kedutaan Besar Republik 
Indonesia di Ottawa dan staf Conference Board. 
Presentasi berlangsung pada 9 Mei 2018 di kantor 
Conference Board.

Ringkasan Temuan 
Pengusaha perempuan di Indonesia dan 
Kanada menghadapi hambatan serupa, tetapi 
berbeda detil dan tingkatannya
Hambatan utama yang teridentifikasi oleh pengu-
saha perempuan di kedua negara termasuk masa-
lah rasa percaya diri dan akses terbatas terhadap 
modal, jaringan, dan program pengembangan 
keterampilan. Terdapat beberapa perbedaan 
dalam hal masalah spesifik atau tingkat signifikansi 
masa lah yang diidentifikasi pengusaha perempuan 
di Indonesia dan di Kanada.

Akses Terbatas ke Modal 
Tantangan yang paling sering disebut oleh peng-
usaha perempuan Indonesia adalah terbatasnya 

akses terhadap modal karena tuntutan jaminan 
dari lembaga keuangan. Pengusaha perempuan 
Kanada mengidentifikasi terbatasnya ketersediaan 
modal untuk bertumbuh sebagai tantangan keu-
ang an yang utama.

Akses Terbatas untuk Program 
Pengembangan Keterampilan
Meski pengusaha perempuan di Indonesia dan 
Kanada mengakui adanya hambatan dalam pro-
gram pengembangan keterampilan di kedua 
negara, mereka memiliki persepsi yang berbeda 
tentang isu-isu khusus terkait hambatan-hambatan 
tersebut. Sebagai contoh, pengusaha perempuan 
Indonesia lebih merasa bahwa program tersebut 
terlalu berorientasi pada laki-laki (artinya, mereka 
tidak memenuhi kebutuhan perempuan) diban-
ding pengusaha perempuan Kanada. Pengusaha 
perem puan Indonesia juga berpendapat bahwa 
program tersebut seringkali tidak tersedia di wila-
yah geografis mereka.

Norma Sosial-Budaya dan Kesenjangan 
Rasa Percaya Diri
Pengusaha perempuan baik di Indonesia mau-
pun Kanada mengakui bahwa tanggung jawab 
rumah tangga terutama dibebankan pada perem-
puan. Beban ganda ini merupakan masalah yang 
paling banyak disebut dalam kategori ini. Akan 
tetapi, masalah ini dianggap kurang signifikan oleh 
perempuan di Indonesia dibandingkan dengan 
Kanada karena biaya pengasuhan anak cukup ter-
jangkau di Indonesia, sementara di Kanada mahal. 
Layanan pengasuhan anak yang mahal yang men-
jadi kendala mobilitas perempuan diakui sebagai 
masalah signifikan di kalangan pengusaha perem-
puan di Kanada.

Kesenjangan rasa percaya diri juga diidentifikasi 
sebagai masalah oleh pengusaha-pengusaha 
perem puan di kedua negara.

Dukungan Pemerintah Kanada terhadap 
kewirausahaan perempuan bersifat holistik, 
sementara dukungan semacam itu di 
Indonesia tetap terbatas dan didorong oleh 
sektor swasta
Ketiga tingkat (federal, provinsi, dan distrik/
kota) pemerintahan di Kanada secara proak-
tif mendukung kewirausahaan perempuan dan 

Valencia Dea menerima sertifikat penyelesaian magang dari 
Paul Darby, Direktur Proyek TPSA. 
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mengatasi tantangan yang mereka hadapi.  
Kebijakan-kebijakan tersedia untuk mengatasi, 
misalnya, terbatasnya akses terhadap modal, 
norma sosial-budaya, dan tantangan dalam per-
janjian ekspor dan pengadaan.

Misalnya, untuk menangani terbatasnya akses ter-
hadap modal, pemerintah federal mengadakan 
fasilitas pinjaman melalui BDC yang dapat diakses 
UKM milik perempuan di Kanada. Pemerintah pro-
vinsi juga berusaha mengatasi masalah ini dengan 
menyalurkan bantuan keuangan melalui organisasi 
yang berfokus pada perempuan di dalam yurisdiksi 
mereka masing-masing.

Contoh lain adalah kebijakan beberapa pemerintah 
provinsi untuk mengatasi tingginya biaya layanan 
pengasuhan anak sebagai kendala mobilitas 
perem puan. Masalah ini diidentifikasi sebagai salah 
satu hambatan utama yang dihadapi pengusaha 
perempuan Kanada. Untuk mengurangi beban 
keuangan pengasuhan anak, pemerintah provinsi 
Ontario dan Québec memberi subsidi layanan 
peng asuhan anak.

Indonesia mengambil pendekatan yang sungguh 
berbeda untuk mendukung kewirausahaan perem-
puan. Dukungan utama berasal dari sektor swasta, 
yakni program akselerator dan inkubator, asosiasi 
atau jaringan usaha, penyedia keuangan, dan ben-
tuk dukungan lainnya (misalnya, lokakarya yang 
bersifat ad hoc atau pertemuan puncak (summit)). 
Akan tetapi, sektor swasta memiliki sumber daya 
terbatas dan menganggap memberikan pinjaman 
kepada UKM sebagai risiko besar. Selain itu, karena 
sebagian besar pemain sektor swasta yang mem-

berikan dukungan bagi pengusaha perempuan 
memiliki kantor pusat di Jakarta, program sangat 
terpusat di Jakarta dan daerah sekitarnya. Hal ini 
berarti program dukungan memiliki jangkauan 
yang sangat terbatas.

Pembelajaran Utama dari Kanada
Pemerintah menjalankan peran penting 
sebagai katalis
Berbagai tingkat pemerintahan di Kanada telah 
berperan dalam mendorong kewirausahaan 
perem puan. Contoh dukungan pada tingkat fede-
ral (pemerintah pusat) adalah pinjaman yang dise-
diakan BDC melalui program nasional untuk UKM 
milik perempuan. Pinjaman ini ditawarkan mela-
lui asosiasi pengusaha perempuan. Misalnya, 
Femmessor menerima pinjaman dari BDC dan 
hibah tahunan dari pemerintah provinsi Quebec 
untuk mendukung operasinya. Selain itu, peme-
rintah provinsi Ontario mendorong lembaga tersier 
untuk mengembangkan program kewirausahaan 
yang nantinya akan memenuhi syarat untuk men-
dapat bantuan keuangan dari pemerintah.

Teladan lokal dapat menjadi agen perubahan 
yang penting
Teladan lokal (individu maupun lembaga) di Kanada 
memiliki kekuatan untuk mewujudkan perubahan. 
Misalnya, Vicki Saunders, pendiri SheEO, bertindak 
sebagai katalis perubahan dengan programnya 
mengumpulkan kelompok yang terdiri dari lima ratus 
perempuan. Masing-masing dari mereka menyum-
bang C$1.100 ke dalam dana yang memberi pin-
jaman tanpa bunga kepada lima perusahaan ventura 
yang didirikan dan dijalankan oleh perempuan.

Bekerja secara sinergis akan menghindari 
program yang terduplikasi dan tumpang tindih 
Pemerintah, sektor swasta, dan lembaga akade-
mis di Kanada bekerja secara sinergis mendukung 
kewirausahaan perempuan. Dengan demikian, 
mereka menghindari tumpang tindih peran dan 
upaya ganda yang tidak perlu. Misalnya, Business 
Women in International Trade (BWIT) berdedikasi 
membantu UKM milik perempuan yang siap eks-
por. BWIT memberikan referensi pada mereka yang 
belum siap ekspor ke pusat-pusat kewira usahaan 
atau asosiasi perempuan untuk menerima layanan 
dukungan yang tepat. Sejalan dengan itu, pusat- 
pusat atau asosiasi-asosiasi tersebut menyedia-

Sesi berbagi informasi di kantor Conference Board di Ottawa 
pada 9 Mei 2018. 
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kan referensi bagi usaha yang siap ekspor ke BWIT 
untuk menerima bimbingan dan bantuan menge-
nai cara mengekspor.

Rekomendasi bagi Pemerintah 
Indonesia 
Memfasilitasi dan/atau mendukung 
pengembangan produk dan layanan 
keuangan yang ramah perempuan 
Pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan 
upaya perluasan jangkauan program kredit mikro 
(Kredit Usaha Rakyat) saat ini untuk UKM, serta 
lembaga pengelolaan dana bergulir untuk usaha 
mikro, kecil, dan menengah (UMKM).2 Asosiasi 
atau jaringan usaha perempuan dapat memainkan 
peran penting dalam upaya ini dengan mengga-
bungkan layanan konsultasi usaha dengan produk 
keuangan pemerintah.

Rekomendasi lain adalah agar pemerintah menjadi 
mitra terbatas dalam pendanaan bagi pengusaha 
perempuan untuk memberikan hibah yang secara 

finansial mendukung operasi lembaga pendanaan 
yang disebutkan di atas.

Tindakan ketiga yang direkomendasikan adalah 
skema pencocokan-pinjaman, di mana pemerin-
tah dapat menyediakan dana yang sesuai untuk 
peng usaha perempuan dalam jumlah yang mereka 
kumpulkan. Pengaturan ini mirip dengan yang ada 
di antara BDC dan Femmessor, dan antara peme-
rintah provinsi Quebec dan Femmessor.

Mendukung upaya berjejaring di dalam 
asosiasi atau jaringan pengusaha perempuan
Dengan memberi bantuan keuangan, pemerin-
tah dapat berperan penting dalam membantu 
asosiasi dan jaringan pengusaha perempuan 
yang telah ada untuk memperluas jangkauan 
mereka ke seluruh negeri. Dengan dukungan 
keuangan dari pemerintah, asosiasi atau jaringan 
ini juga akan memiliki sumber daya tambahan 
untuk memulai lebih banyak program-program 
untuk berjejaring.

Staf The Conference Board of Canada dan perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ottawa merayakan keberhasilan 
program magang. 
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Mendirikan portal satu pintu agar pengusaha 
perempuan dapat mencari informasi dan 
menghubungi kontak-kontak terkait
Pemerintah dapat mempertimbangkan penyedia - 
an bantuan keuangan untuk membangun por-
tal daring terpadu yang menawarkan berbagai 
layanan bisnis yang ditujukan untuk pengusaha 
perempuan. Portal semacam itu akan menawarkan 
solusi bagi pengusaha perempuan yang mengha-
dapi keterbatasan waktu dan mobilitas.

Mendukung program pengembangan usaha 
yang berfokus pada perempuan
Bidang lain di mana pemerintah dapat memper-
luas bantuan keuangan adalah program pengem-
bangan usaha yang berfokus pada perem puan. 
Dengan bantuan keuangan dari pemerintah, 
organisasi akan memiliki sumber daya tam-
bahan untuk mempertahankan, meningkat-
kan, dan meningkatkan operasi mereka. Hal ini 
akan memungkinkan organisasi tersebut untuk 
memiliki dampak yang lebih besar terhadap 
pengusaha-pengusaha perempuan.

Menggabungkan layanan yang disesuaikan 
untuk pengusaha perempuan di pusat-pusat 
pengembangan usaha yang ada
Pemerintah dapat meningkatkan pusat layanan 
terpadu yang ada bagi koperasi dan UMKM untuk 
mengembangkan program-program yang inklu-
sif gender dan mengintegrasikan layanan yang 
ditargetkan bagi perempuan di pusat-pusat 
layanan tersebut. Program yang lebih inklu-
sif gender dapat berarti menyesuaikan jam-jam 
program untuk memberikan kesempatan bagi 
pengusaha perempuan untuk berpartisipasi, 
memiliki keseimbangan gender di antara para 
pembina dan fasilitator, atau memfasilitasi akses 
peng usaha perempuan terhadap jejaring dan 
peluang pembiayaan.

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 pemerin-
tah Indonesia, sektor swasta—khususnya usaha kecil 
dan menengah (UKM)—akademisi, dan organisasi 
masyarakat madani untuk informasi  terkait perda-
gangan, analisis kebijakan perdagang an, 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.
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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

ENDNOTES

1 Lihat, misalnya, International Finance Committee (IFC), Women-Owned SMEs in Indonesia: A Golden Opportunity for Financial 
Institutions (Washington, D.C.: IFC, 2016).

2 Program Kredit Usaha Rakyat menawarkan kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah dengan tingkat bunga di bawah 
10%, dibandingkan dengan lembaga pemberi pinjaman lain yang mengenakan biaya setinggi 13 hingga 23%.


