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Valencia Dea, seorang magang di TPSA, mempresentasikan laporannya kepada para 

aktor kunci ekosistem kewirausahaan perempuan Indonesia dan menawarkan gagasan 

bagaimana Indonesia dapat belajar dari Kanada dalam mempromosikan dan mendukung 

kewirausahaan perempuan dengan lebih baik.

Valencia Dea adalah seorang anggota manajemen 
dari Angel Investment Network Indonesia (ANGIN), 
jaringan angel investor pertama dan terbesar di 
Indonesia dengan program yang didedikasikan 
untuk mendukung pengusaha perempuan. Dea 
melakukan studi yang meneliti keadaan kewirausa-
haan perempuan di Kanada dan Indonesia selama 
magang yang disponsori TPSA di The Conference 
Board of Canada di Ottawa dari Maret hingga Mei 
2018. Laporannya mengidentifikasi kebijakan, per-
aturan, dan program di Kanada yang mendukung 
dan mempromosikan kewirausahaan perempuan 
yang bisa dikembangkan di Indonesia. Laporan ini 
secara resmi diluncurkan pada tanggal 27 Maret 
2019 di Jakarta.

Tiga puluh lima orang dari kalangan pemerintah, 
sektor swasta, akademisi, dan komunitas donor 
yang merupakan bagian dari ekosistem kewi-
rausahaan perempuan (termasuk pengusaha 
perempuan, pembuat kebijakan, dan pembuat 
perubahan) menghadiri acara tersebut. Hari Basuki 
dari Global Affairs Canada, yang mendanai proyek 
TPSA, juga hadir.

Dalam sambutannya, Direktur Lapangan proyek 
TPSA, Greg Elms, menyampaikan alasan dan latar 

belakang program magang TPSA ini. Ia meng-
ungkapkan kerja sama yang erat dan bermanfaat 
antara ANGIN dan proyek TPSA akan membantu 
memastikan keberlanjutan kemajuan peningkatan 
kapasitas yang telah dirintis oleh proyek.

Dalam presentasi laporannya, Dea secara singkat 
menyampaikan informasi tentang kebijakan, pro-
gram, dan solusi pembiayaan yang telah dilaksa-
nakan para pemain ekosistem di Indonesia dan 
Kanada untuk mempromosikan dan mendukung 
pengusaha perempuan, terutama mereka yang 
bekerja di usaha kecil dan menengah (UKM) dan 
usaha rintisan.

Valencia Dea menyajikan ringkasan studinya. 
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Setelah presentasi Dea, moderator acara, 
Meredith Peng, memandu diskusi tentang peru-
bahan penting yang peserta rasa harus dilakukan 
tiap pemangku kepentingan untuk memajukan 
 kewirausahaan perempuan di Indonesia. Karyana 
Hutomo dari program inkubator Universitas 
Binus mengatakan bahwa para aktor di dunia 
akademis perlu mengubah budaya universitas 
dari pembelajaran satu arah (yaitu, dari guru ke 
siswa, menjadi lebih interaktif) dan mendorong 
siswa beralih dari pelajar pasif ke penjelajah aktif 
dunia kewirausahaan. 

Hanifah, Kepala Dana Publik BEKRAF, menyata-
kan karena bank terikat aturan ketat, pemerintah 
berupaya memfasilitasi akses UKM ke pembia-
yaan dengan menghubungkan pengusaha dengan 
sumber pendanaan alternatif, seperti yang ditawar-
kan investor yang merupakan bagian dari jaringan 
ANGIN, dan dengan mendukung keberadaan 

solusi alternatif lain seperti pinjaman antar-rekan 
dan keuangan mikro.

Dini Indrawati, perwakilan Indonesia di Asian 
Venture Philanthropy Network (AVPN), menyo-
roti pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam 
mengatasi hambatan yang dihadapi pengusaha 
dalam mengakses keuangan dan jaringan. Dia 
menawarkan contoh AVPN, yang bertindak seba-
gai perantara antara pengusaha (laki-laki dan 
perempuan) dan penyandang dana melalui plat-
form DealShare, portal khusus anggota yang 
menampilkan organisasi dengan tujuan sosial 
(social purpose organizations/SPO) yang direko-
mendasikan1 dan memberikan informasi tentang 
peluang pendanaan.

Greg Elms memberikan sambutan saat peluncuran laporan. 

Peserta pada peluncuran sedang membaca laporan. 

“Memberdayakan pengusaha perempuan 
telah menjadi salah satu misi utama ANGIN; 
karena itu, kami senang telah menyusun 
penelitian ini bersama proyek TPSA. Kami 
berharap laporan ini akan memberi sejumlah 
gagasan praktis bagi pemangku kepentingan 
terkait di Indonesia tentang kebijakan dan 
program apa yang dapat diadopsi untuk 
mendukung pengusaha perempuan.”

—VALENCIA DEA
Principal, ANGIN

“Kanada telah berada di garis depan dalam 
mempromosikan kesetaraan gender 
dan pemberdayaan perempuan selama 
beberapa dekade, baik di dalam negeri 
maupun lewat bantuan pembangunan di 
luar negeri. Proyek TPSA bertujuan untuk 
berkontribusi pada lingkungan pendukung 
ekspor yang lebih baik bagi UKM Indonesia 
yang dipimpin perempuan. Laporan Valencia 
adalah dokumen acuan yang ringkas namun 
bermanfaat bagi pemangku kepentingan 
di Indonesia dan Kanada dan akan 
memfasilitasi pembelajaran antar kedua 
negara untuk menciptakan lingkungan 
pendukung yang lebih baik.”

—LOTA BERTULFO
Pakar Kesetaraan Gender, Proyek TPSA
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Salinan cetak dari laporan Dea, yang tersedia 
dalam  bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, 
dibagikan ke peserta pada acara peluncuran ter-
sebut. Salinan juga dikirim ke pemangku kepen-
tingan terkait lainnya, baik dalam format cetak 
maupun digital.

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

CATATAN AKHIR

1 Organisasi dengan tujuan sosial adalah mereka yang mandatnya memberikan dampak sosial dan/atau lingkungan yang 
positif. Ini mencakup perusahaan sosial nirlaba (social enterprises), organisasi nirlaba, organisasi non-pemerintah (LSM), 
dan badan amal.


