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Proyek TPSA Meluncurkan Laporan 
tentang Hambatan Perdagangan 
Berbasis Gender bagi UKM Milik 
Perempuan Di Indonesia

TPSA merilis laporan yang membahas hambatan berbasis gender terhadap 

keterlibatan  efektif dalam perdagangan yang dihadapi UKM milik perempuan di 

Indonesia.  Laporan ini  menawarkan rekomendasi kepada pemerintah, asosiasi bisnis 

dan industri dan koperasi kopi untuk memastikan bahwa UKM milik perempuan dapat 

mengambil manfaat dari peluang yang diberikan perdagangan internasional.

Latar Belakang 
Salah satu tujuan proyek Canada–Indonesia 
Trade and Private Sector Assistance (TPSA) adalah 
meningkatkan peluang perdagangan dan inves-
tasi yang berkelanjutan dan tanggap gender, khu-
susnya bagi usaha kecil dan menengah (UKM) 
di Indonesia.

Berdasarkan tujuan ini, sebuah penelitian dilaku-
kan untuk mengkaji status UKM milik perempuan 
dibandingkan UKM milik laki-laki di tiga indus-
tri yang menjadi fokus TPSA: kopi, alas kaki dan 
pakaian jadi. Studi ini juga mengidentifikasi tan-
tangan perdagangan yang dihadapi UKM milik 
perempuan dan laki-laki dan menentukan apa-
kah tantangan tersebut berbeda dan berdampak 
berbeda pada mereka. Hasil penelitian ini meng-
hasilkan serangkaian rekomendasi yang diajukan 
ke pemerintah, asosiasi bisnis dan industri, serta 
koperasi kopi untuk memastikan bahwa UKM milik 
perempuan dan laki-laki dapat memperoleh man-
faat dari peluang yang ditawarkan perdagangan 
internasional dan beroperasi lebih efektif dalam 
perdagangan domestik.

UKM milik perempuan adalah fokus dari peneli-
tian ini karena ketika mereka tidak memiliki akses 
ke peluang pertumbuhan yang ditawarkan perda-
gangan internasional, ada dampak ekonomi dan 
sosial yang mempengaruhi perempuan secara 
langsung serta keluarga dan masyarakat mereka. 
Studi ini dilakukan oleh TPSA yang bekerja 
sama dengan Pusat Analisis Sosial AKATIGA  
di Indonesia.

Duta Besar Peter MacArthur menyampaikan 
pidato pembukaan. 
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Peluncuran Resmi Laporan 
Setelah menyelesaikan studi yang berlangsung 
selama setahun, TPSA menerbitkan laporan 
Membuka Dunia Perdagangan untuk Perempuan: 
Bagaimana Gender Mempengaruhi Manfaat 
Perdagangan bagi UKM Indonesia. Laporan  
ini secara resmi diluncurkan pada 1 November 
2018, di Hotel Le Meridien di Jakarta oleh Duta 
Besar Kanada  untuk Indonesia dan Timor-
Leste, Peter MacArthur. Acara ini dihadiri peja-
bat dari Kementerian Perdagangan, Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak, Kementerian Koperasi dan UKM, 
Kementerian Pertanian, Kementerian Perencanaan 
Pembangunan Nasional, dan Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK). Turut hadir adalah perwakilan dari 
asosiasi bisnis Indonesia yang telah bekerja sama 
dengan TPSA, termasuk Asosiasi Persepatuan 
Indonesia (APRISINDO), Asosiasi Pertekstilan 
Indonesia (API) dan Ikatan Wanita Pengusaha 
Indonesia (IWAPI). Perwakilan dari UKM dan kope-
rasi yang didukung TPSA, yaitu Kokowagayo, 
Arinagata, E-three Shoes, McLacy Shoes, dan Keewa 
Shoes juga menghadiri acara tersebut. Hadir pula 
perwakilan dari pemerintah dan organisasi interna-
sional lainnya, media lokal, dan perusahaan swasta 
yang terkait dengan laporan ini.

Duta Besar MacArthur menyampaikan pidato pem-
bukaan yang menyoroti dua kesimpulan utama 
dari penelitian ini. Pertama, UKM milik perempuan 
di ketiga industri (kopi, alas kaki dan pakaian jadi) 
cenderung memiliki lebih banyak kesulitan dari 
UKM milik laki-laki dalam mengakses bahan baku 
dan tenaga kerja terampil yang mereka butuhkan. 
Kedua, perempuan menghadapi lebih banyak tan-

tangan dalam menjalankan dan memperluas bis-
nis karena beban ganda mereka (tanggung jawab 
ganda terhadap keluarga dan bisnis) dan norma 
sosial di Indonesia yang mewajibkan istri meminta 
izin suami untuk melakukan kegiatan di luar rumah. 
Dia meminta semua pemangku kepentingan di 
Indonesia secara aktif meningkatkan kesadaran 
akan tantangan berbasis gender yang dihadapi 
perempuan sehingga dapat diatasi dengan tepat.

Duta Besar MacArthur kemudian menyerahkan 
salinan laporan tersebut kepada Santi Setiastuti 
dari Kementerian Perdagangan, Eko Novi Ariyanti 
dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak, Nita Yudi, Ketua IWAPI, Lany 
Sulaiman, Sekjen APRISINDO, dan Liliek Setiawan, 
Wakil Ketua API, yang menerimanya atas nama 
asosiasi industri kopi, alas kaki dan pakaian jadi 
serta pengusaha perempuan.

Mengapa Isu Gender Penting 
dalam Perdagangan 
Caecilia Afra Widyastuti, direktur Swarna 
Nusantara, sebuah perusahaan konsultan yang 
membantu perusahaan Indonesia memenuhi per-
syaratan ekspor, memulai rangkaian presentasi. Dia 
mencatat bahwa laporan ini berfokus pada bagai-
mana perdagangan bisa bermanfaat bagi semua 
pihak, dan menyebutkan dua rekomendasi pene-
litian yang menurutnya menarik. Pertama, setiap 
bantuan ke UKM harus praktis dan mudah mereka 
pahami. Sebagai contoh, ia mengutip pelatihan 
dan pendampingan UKM kopi dalam memperoleh 
sertifikasi organik sebagai cara memenuhi persya-
ratan Kanada tentang tingkat maksimum residu 
kimia yang terkandung dalam kopi yang diekspor 
ke Kanada. Kedua, lisensi ekspor dan layanan per-
izinan juga harus tersedia di tingkat daerah, bukan 
hanya di tingkat provinsi.

Ibu Widyastuti menggarisbawahi pentingnya 
memahami posisi unik UKM dalam rantai nilai. 
Mengetahui apakah posisi mereka sebagai pro-
dusen, broker, pengolah atau eksportir akan 
membantu mengidentifikasi peran yang menjadi 
kekuatan perempuan.

Rekomendasi lain dari penelitian yang ia tekankan 
adalah perlunya lebih banyak penyuluh pertanian Peluncuran laporan pada 1 November 2018. 
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perempuan yang cenderung lebih memahami tan-
tangan teknis yang dihadapi petani kopi perem-
puan dan membantu mereka menjadi eksportir 
yang lebih baik. Dia menekankan peran penting 
penyuluh pertanian perempuan dalam melatih dan 
membimbing para petani.

Di akhir presentasinya, ia menyatakan kegem-
biraannya karena studi ini membahas secara 
menyeluruh tantangan yang dihadapi UKM milik 
perempuan di industri kopi, alas kaki dan pakaian 
jadi serta peluang mereka untuk berpartisipasi aktif 
dalam perdagangan.

Metodologi Studi 
Isono Sadoko, peneliti utama di Pusat Analisis 
Sosial AKATIGA, menguraikan fitur utama metodo-
logi penelitian ini:
1. Mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif 

melalui survei. Data kuantitatif dikumpulkan 
untuk memberikan gambaran tentang besarnya 
masalah yang dibahas dan pilihan responden 
dalam survei. Data kualitatif dikumpulkan 
melalui diskusi kelompok terfokus dan 
wawancara mendalam.

2. Data survei terpilah berdasarkan jenis kelamin 
responden. Ini adalah fitur penting mengingat 
tidak adanya data statistik terpilah berdasarkan 
jenis kelamin, khususnya tentang UKM yang 
berorientasi ekspor.

3. Mengkaji rantai nilai di tiga industri. Hal ini 
dilakukan untuk memahami bagaimana nilai 
produk berorientasi ekspor meningkat dari satu 
tahap ke tahap lain dalam rantai nilai.

4. Mengingat tidak adanya data dasar populasi, 
penelitian ini menggunakan klaster geografis 
untuk menentukan populasi sampel. UKM yang 
berorientasi ekspor biasanya terletak di klaster 

geografis tertentu. Studi ini mengidentifikasi 
klaster-klaster tersebut di mana ada data yang 
cukup dan memadai untuk mewakili kondisi 
ketiga industri di Indonesia. UKM siap ekspor di 
masing-masing klaster kemudian diidentifikasi 
sebagai responden survei.

5. Melakukan analisis kebijakan untuk membangun 
hubungan antara masalah dan tantangan yang 
diidentifikasi dalam penelitian dan rekomendasi 
praktis untuk perbaikan kebijakan.

Temuan dan Rekomendasi 
Utama Studi 
Lota Bertulfo, tenaga ahli bidang kesetaraan 
gender TPSA, memulai presentasinya dengan 
menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak 
yang telah membantu menghasilkan laporan ini. 
Secara khusus, ia menyebutkan kontribusi tim dari 
Pusat Analisis Sosial AKATIGA yang dipimpin oleh 
Isono Sadoko dan Herlina Wati. Selanjutnya, ia 
juga menyampaikan terima kasih kepada penasi-
hat bidang kesetaraan gender TPSA, Dati Fatimah 
dan Leya Cattleya, yang diskusi kelompok terfo-
kus yang mereka pandu telah memberikan data 
dan informasi kualitatif berharga untuk penelitian 
ini. Ibu Bertulfo juga menyampaikan terima kasih 
kepada UKM dan koperasi yang kisahnya ditampil-
kan dalam laporan. Di antara mereka yang disebut-
kan dan hadir pada acara tersebut adalah Dani Eka, 
pendiri dan salah satu pemilik Keewa Shoes, Elly 
Susilawati, pemilik E-three Shoes, Dewi Wahyuni   
dari Kokowagayo di Bener Meriah, dan Mahyana 
Sari dari Koperasi Arinagata di Takengon.

Ibu Bertulfo memulai presentasinya dengan 
menguraikan topik-topik berikut yang tercakup 
dalam laporan:

 • profil UKM dan pemilik (yaitu, ukuran, 
lama berdirinya usaha, pendaftaran, status 
perkawinan, dan pendidikan);

 • peran gender dalam rantai nilai industri;

 • praktik bisnis (yaitu, tenaga kerja, sedang 
mengekspor atau tidak, pengambilan 
keputusan, dan alokasi laba);

 • akses ke sumber daya (yaitu, informasi 
produksi dan pasar, dukungan pemerintah, 
bantuan ekspor, keuangan, pelatihan, dan 
jaringan bisnis);

 • tantangan (yaitu, bisnis secara umum, ekspor, 
dan tantangan berbasis gender).

Tamu di peluncuran laporan. 



• 4 •

Studi ini mensurvei 335 UKM, yang 20% di antara-
nya dimiliki atau dipimpin perempuan. Proporsi ini 
bervariasi menurut industri: 15% UKM yang disur-
vei di industri kopi, 18% di industri alas kaki, dan 
23% di industri pakaian jadi dimiliki atau dipimpin 
oleh perempuan.

Ibu Bertulfo menguraikan sembilan temuan utama 
dari penelitian ini dan rekomendasi yang sesuai 
bagi masing-masing temuan.

Temuan utama #1: UKM milik perempuan kurang 
memiliki akses ke informasi pasar, seperti di mana 
pasar potensial berada.

Rekomendasi: Pemerintah dan asosiasi bisnis 
harus memainkan peran yang lebih besar dalam 
meningkatkan akses UKM ke informasi pasar 
dengan menciptakan dan berbagi intelijen pasar 
untuk pasar domestik dan luar negeri.

Temuan utama #2: UKM milik perempuan cende-
rung lebih sulit mengakses bahan baku dan tenaga 
kerja terampil yang mereka butuhkan.

Rekomendasi:

 • Pemerintah dan asosiasi bisnis/industri harus 
mempromosikan dan mendukung program 
pelatihan keterampilan bagi kaum muda. Ini 
akan meningkatkan jumlah pekerja terampil 
dan melestarikan keterampilan itu untuk 
generasi mendatang.

 • Pemerintah harus mempercepat impor bahan 
baku yang dibutuhkan dalam industri alas kaki 
dan pakaian jadi, seperti kulit dan sutra.

 • Asosiasi bisnis dan industri harus meningkatkan 
kapasitas mereka sebagai sumber 
informasi bagi UKM tentang sistem dan 
teknologi produksi.

Temuan utama #3: Sebagian besar perempuan 
pemilik UKM tidak mencari bantuan ekspor.

Rekomendasi: Pemerintah dan asosiasi bisnis/
industri harus menawarkan bantuan praktis bagi 
UKM tentang cara mengekspor, membangun 
koneksi dengan pembeli asing dan mencari infor-
masi tentang pasar luar negeri.

Temuan utama #4: UKM milik perempuan menga-
lami kesulitan mengakses pembiayaan dari sumber 

daya eksternal dan lebih cenderung bergantung 
pada sumber daya pribadi dan keluarga mereka 
untuk modal awal dan selanjutnya.

Rekomendasi:

 • Pemerintah harus meningkatkan akses UKM 
ke kredit usaha reguler dengan mendukung 
program kredit penyedia layanan keuangan 
yang menawarkan suku bunga lebih rendah dan 
persyaratan jaminan yang tidak terlalu ketat.

 • Pemerintah dan asosiasi bisnis/industri harus 
meningkatkan akses ke informasi tentang 
layanan keuangan alternatif, inovatif, dan 
inklusif, seperti yang ditawarkan Root Capital 
di industri kopi.

 • Pemerintah harus meningkatkan jangkauan 
Bank Ekspor-Impor (Bank Ex-Im) dan lembaga 
kredit ekspor lainnya dengan membuat 
persyaratan kredit ekspor lebih terjangkau 
bagi UKM dan lebih mudah diakses melalui 
peningkatan kehadiran fisik di daerah 
perkotaan dan semi-perkotaan kecil di mana 
UKM-UKM beroperasi.

Temuan utama #5: UKM milik perempuan meng-
inginkan bantuan dari pemerintah dan asosiasi 
bisnis/industri, tetapi bantuan tersebut harus spe-
sifik bagi industri, praktis, berbasis kebutuhan, dan 
dilengkapi dengan informasi pasar. Meski banyak 
UKM telah menerima pelatihan pemerintah, sering-
kali tidak memenuhi kebutuhan UKM, termasuk 
UKM yang sedang ekspor atau siap ekspor.

Rekomendasi:

 • Pemerintah dan asosiasi bisnis/industri harus 
menawarkan pelatihan praktis dan terfokus, 
termasuk membimbing UKM dan koperasi kopi 
dalam menjalankan bisnis dan mengekspor 
(termasuk informasi pasar), teknologi produksi, 
dan pemasaran digital.

 • Koperasi kopi harus menawarkan pelatihan 
kepemimpinan kepada anggota perempuan 
serta pelatihan tentang pengolahan kopi yang 
ramah lingkungan dan efisien dan teknologi 
pengolahan. Mereka juga harus mendorong 
akses yang sama bagi pekerja laki-laki dan 
perempuan terhadap pelatihan peningkatan 
keterampilan pada berbagai tugas di setiap 
industri, untuk mengurangi stereotip peran 
gender dalam pembuatan produk dan 
manajemen bisnis. Ini akan meningkatkan 
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peluang bagi perempuan untuk menempati 
pekerjaan yang berpenghasilan tinggi, 
khususnya di industri alas kaki dan pakaian jadi.

Temuan utama #6: Meski lebih banyak perem-
puan dari laki-laki pemilik UKM yang bergabung 
dengan asosiasi bisnis atau industri, proporsinya 
relatif kecil.

Rekomendasi: Asosiasi bisnis dan industri harus 
meningkatkan kemampuan mereka menjangkau 
UKM milik perempuan dan harus mendukung 
pengembangan jaringan untuk mempromosikan 
pendampingan dan berbagi praktik terbaik.

Temuan utama #7: UKM milik perempuan sulit 
mendapatkan lisensi ekspor secara efektif dan 
tepat waktu.

Rekomendasi: Pemerintah harus meramping-
kan dan menyederhanakan peraturan untuk per-
izinan ekspor dan pendaftaran pabean. Asosiasi 
bisnis/ industri harus menyediakan informasi online 
(daring) tentang prosedur dan sistem ekspor.

Temuan utama #8: Kepemilikan tanah sebagai 
persyaratan keanggotaan seringkali menghalangi 
perempuan berpartisipasi dalam koperasi kopi.

Rekomendasi: Gunakan penanaman kopi, ketim-
bang kepemilikan tanah, sebagai persyaratan 
menjadi anggota koperasi. Ini akan memberi pelu-
ang keanggotaan bagi petani perempuan yang 
menyewa lahan pertanian untuk bercocok tanam 
kopi atau tidak memiliki hak milik lahan, karena 
lahan tersebut atas nama suami atau ayah mereka.

Temuan utama #9: Tantangan yang dihadapi 
perempuan dalam menjalankan bisnis mereka 
dan dalam ekspor diperparah oleh dua tantangan 
berbasis gender: beban ganda dan perlunya izin 
dari suami.

Rekomendasi:

 • Meski perilaku budaya terhadap peran 
perempuan dalam masyarakat sudah tertanam 
kuat, namun bukan mustahil untuk berubah. 
Dengan demikian, penting bagi semua 
pemangku kepentingan (pemerintah, asosiasi 
bisnis, akademisi, dan masyarakat sipil) untuk 
secara aktif mempromosikan kesadaran akan 

tantangan berbasis gender yang dihadapi 
perempuan serta cara-cara inovatif dan 
efektif yang digunakan perempuan untuk 
mengatasi tantangan ini, sebagai langkah awal 
menuju peningkatan kesetaraan gender dan 
keadilan gender.

 • Sebagai hasilnya, laporan ini merekomendasikan 
agar semua pemangku kepentingan 
mempromosikan manfaat dari partisipasi 
efektif perempuan dalam bisnis dan kontribusi 
yang dihasilkannya terhadap pembangunan 
ekonomi negara.

Diskusi Panel 
Dwi Yuliawati-Faiz, Direktur PLAN Indonesia,  
menjadi moderator pada diskusi panel. Panelis 
terdiri dari Eko Novi Ariyanti dari Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak, Subroto Hadi Sugondo dari Kementerian 
Koperasi dan UKM, Sondang Martha Samosir 
dari OJK, Betty Nurbaety dari APRISINDO, Liliek 
Setiawan dari API, Nita Yudi dari IWAPI, dan Nia 
Sarinastiti dari Indonesia Business Coalition for 
Women Empowerment (IBCWE).

Yuliawati-Faiz membuka sesi dengan berbagi 
pengamatannya tentang temuan dan rekomen-
dasi penelitian. Dia menyoroti di antara banyak tan-
tangan yang dihadapi UKM milik perempuan yang 
dibahas dalam laporan, tantangan berbasis gender 
merupakan lintas ketiga industri dan menjadi inti 
dari banyak masalah yang dibahas. Dia kemudian 
mengundang panelis untuk memberikan komen-
tar dan tanggapan mereka terhadap temuan dan 
rekomendasi utama penelitian, terutama yang dita-
warkan ke pemerintah dan asosiasi bisnis.

Diskusi panel.
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Ibu Samosir mencatat bahwa, di samping UKM 
milik perempuan mengalami kesulitan mengakses 
pembiayaan dari sumber daya eksternal, mereka 
sering tidak memiliki literasi finansial yang mema-
dai. Menurutnya beberapa tantangan yang diha-
dapi perempuan pemilik UKM bisa disebabkan atau 
dipengaruhi oleh masalah ini. Dalam hal menyedia-
kan akses ke pembiayaan untuk UKM di pedesaan, 
Ibu Samosir menjelaskan bahwa pemerintah telah 
meluncurkan Tim Percepatan Akses Keuangan 
Daerah (TPAKD), yakni program untuk memperce-
pat akses masyarakat pedesaan ke pembiayaan 
yang telah diluncurkan di beberapa wilayah pede-
saan. Mengingat teknologi keuangan yang tersedia 
secara luas saat ini, ia menyarankan UKM meng-
gunakan teknologi tersebut untuk memanfaatkan 
pinjaman peer-to-peer sebagai sumber pembia-
yaan alternatif.

Ibu Yuliawati-Faiz kemudian mengalihkan diskusi 
ke arah rekomendasi laporan untuk meningkatkan 
keanggotaan perempuan dalam koperasi, khusus-
nya koperasi kopi. Bapak Subroto dari Kementerian 
Koperasi dan UKM mengklarifikasi bahwa tidak 
perlu ada persyaratan keanggotaan untuk berga-
bung dengan koperasi. Pada prinsipnya, koperasi 
terdiri dari sekelompok orang yang memiliki aspi-
rasi dan kebutuhan yang sama. Namun koperasi 
sering membuat persyaratan keanggotaan, seperti 
kepemilikan tanah, karena keanggotaan sering ber-
arti seseorang memiliki sumber daya yang mema-
dai untuk mendukung keberlanjutan koperasi.

Ibu Yuliawati-Faiz kemudian mengundang panelis 
dari APRISINDO dan API untuk menawarkan pan-
dangan mereka tentang temuan utama dan reko-
mendasi penelitian. Betty Nurbaety dari APRISINDO 
mengamati bahwa beberapa temuan studi dari 
industri alas kaki, seperti kurangnya tenaga kerja 
terampil, kesulitan mengakses pembiayaan, dan 
tantangan dalam pemasaran, konsisten dengan 
masalah yang dia amati dalam industri selama 
20 tahun terakhir. Dia menekankan perlunya meng-
atasi tantangan secara holistik dari sudut pandang 
perdagangan maupun industri. Dia percaya bahwa 
kunci untuk meningkatkan kehadiran UKM alas 
kaki milik perempuan adalah dengan berinvestasi 
dalam sumber daya manusia dan teknologi.

Ibu Nurbaety juga mengakui bahwa APRISINDO 
perlu mengambil langkah proaktif untuk mening-

katkan jumlah anggota perempuan, seperti 
meningkatkan program penjangkauan ke UKM 
alas kaki non-anggota dan terus memperbarui 
situs web APRISINDO. Ia menyarankan agar TPSA 
memberikan rekomendasi terpisah bagi UKM 
pemula dan UKM yang sudah mapan, mengingat 
tantangan mereka berbeda.

Liliek Setiawan dari API memberikan ikhtisar ten-
tang peran perempuan dalam industri tekstil 
Indonesia. Perempuan memainkan peran yang 
lebih signifikan dalam industri hilir, memproduksi 
pakaian, karena kegiatan di industri hulu membu-
tuhkan penggunaan alat berat. Namun, ini akan 
bergeser karena perubahan teknologi yang akan 
membawa otomatisasi ke industri hulu.

Nita Yudi dari IWAPI menyampaikan upaya orga-
nisasinya membantu anggotanya mengekspor 
melalui peningkatan kapasitas (misalnya, pela-
tihan, seminar, lokakarya), bantuan pemasaran, 
dan pameran dagang. Ia berharap program pela-
tihan terus diberikan secara berkelanjutan ke bisnis 
milik perempuan, termasuk bantuan dalam meng-
akses modal berikutnya untuk ekspor. Ibu Yudi 
juga berharap bahwa program kredit mikro peme-
rintah terus menawarkan pinjaman dengan suku 
bunga rendah.

Eko Novi Ariyanti dari Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak menjelaskan 
bahwa kementerian berfokus pada penyusunan 
kebijakan dan mencari cara menyatukan semua 
pemangku kepentingan untuk mengatasi beban 
ganda yang dihadapi perempuan. Dia menyetu-
jui temuan penelitian tentang perlunya memberi-
kan bantuan kepada UKM milik perempuan yang 
sesuai dengan industri dan kebutuhan mereka. Dia 
menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan 
bagi perempuan, termasuk dalam teknik produksi 
yang efisien, sehingga mereka dapat meningkat-
kan kapasitas mereka.

Nia Sarinastiti dari Indonesian Business Coalition 
for  Women Empowerment (IBCWE) menawarkan 
pandangannya tentang mengapa perempuan 
pemilik UKM enggan bergabung dengan asosi-
asi bisnis atau industri. Menurutnya ada persepsi 
umum di kalangan perempuan pemilik UKM 
bahwa mereka akan bersaing dengan perem-
puan lain ketika bergabung dengan asosiasi. Dia  
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berpendapat bahwa perempuan pemilik UKM 
harus memelihara semangat berkolaborasi di 
antara mereka, bukan berkompetisi. Dengan ber-
kolaborasi dan mengenali di mana kekuatan 
mereka masing-masing berada dalam rantai nilai, 
UKM milik perempuan menjadi lebih terintegrasi 
dan lebih terhubung satu sama lain.

Yuliawati-Faiz menutup diskusi panel dengan 
menyatakan harapannya bahwa studi ini akan 
membuka jalan bagi kesetaraan gender dan mem-
bawa manfaat bagi perempuan di ketiga industri.

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


