
CANADA–INDONESIA TRADE AND 
PRIVATE SECTOR ASSISTANCE PROJECTTPSA

Program d i laksanakan dengan 
dukungan dana dari Pemerintah 
Kanada melalui Global Affairs Canada

BERMITRA DENGAN

K
IS

A
H

 S
U

K
S

E
S Membantu Pengusaha 

Perempuan Indonesia 
Mengekspor Melalui 
Pemasaran Digital
Pengusaha Indonesia Hapsari Maharani 
memiliki FiDa Art, sebuah bisnis kecil yang 
menjual perhiasan buatan tangan yang 
terbuat dari kawat tembaga, batu alam, 
dan permata. Ia biasanya hanya menjual 
dan memasarkan produknya melalui 
situs webnya; tak berpikir menggunakan 
Instagram atau Facebook sebagai alat 
pemasaran utama. “Di Instagram lama milik 
saya, saya memposting banyak foto tim, 
bukti transaksi, dan foto VIP kami. Nyaris tak 
ada tampilan produk perhiasan saya. Meski 
saya berhasil melakukan penjualan, saya 
tidak mempromosikannya ke calon pembeli,” 
kata Hapsari.

Namun, pelatihan yang dirancang dan disampaikan tim gender TPSA 
dan staf dari Pusat Pelatihan Ekspor Indonesia (PPEI) membantu Hapsari 
dan sejumlah pengusaha perempuan Indonesia lainnya belajar tentang 
teknik dan praktik terbaik pemasaran digital, serta isu kesetaraan gender 
dan bagaimana dampaknya terhadap kesuksesan bisnis yang dikelola  
perempuan. Pelatihan ini sangat membantu Hapsari dan peserta  
lainnya, yang langsung mempraktikkan pembelajaran mereka dan sudah 
melihat hasilnya.

“Instagram sekarang adalah platform media sosial utama saya untuk 
memasarkan produk. Orang mengunjungi halaman Instagram kami dan 
memesan langsung dari sana. Sangat efektif dan efisien,” katanya.

Hapsari Maharani, pemilik 
FiDa Art.
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TANTANGAN: KURANGNYA PENGETAHUAN TENTANG 
PEMASARAN DIGITAL
Banyak perempuan pengusaha di Indonesia mengurus rumah tangga dan keluarga sambil 
menjalankan  bisnis mereka, dan harus menyeimbangkan waktu di antara peran-peran ini. Mereka 
umumnya bekerja dari rumah untuk memungkinkan semua hal berjalan. Banyak juga dari mereka 
yang harus meminta izin dari suami untuk bertemu mitra bisnis atau mengikuti pelatihan di luar 
rumah. Pemasaran digital dapat dilakukan dari rumah di sela waktu luang yang terbatas, sehingga 
sangat sesuai kebutuhan mereka. Tetapi, mempelajari sendiri teknik yang tepat tidaklah mudah.

“Di Instagram lama milik saya, 

saya memposting banyak foto tim, bukti 

transaksi, dan foto VIP kami. Nyaris tak ada 

tampilan produk perhiasan saya. Meski saya 

berhasil melakukan penjualan, saya tidak 

mempromosikannya ke calon pembeli.”—Hapsari Maharani, FiDa Art

Karena itulah, PPEI meminta dukungan proyek TPSA melatih UKM yang dipimpin perempuan dalam 
pemasaran digital. Meski banyak pengusaha perempuan di Indonesia telah menekuni dunia pemasaran 
online, mereka ingin mendengar dari para ahli dan pengusaha perempuan sukses lainnya tentang 
teknik dan praktik yang akan sangat bermanfaat.

STRATEGI: SARAN DAN DUKUNGAN DARI PARA PAKAR DAN 
SESAMA PENGUSAHA
Dua puluh UKM yang dipimpin perempuan dari industri pakaian dan fesyen berpartisipasi dalam 
lokakarya pada Maret 2018, yang dirancang dan diselenggarakan atas kerja sama tim gender TPSA 
dan staf pelatihan PPEI.

Lokakarya dibuka dengan sesi kesadaran gender yang menggunakan latihan dan refleksi untuk 
membantu peserta memahami bagaimana dampak ketidaksetaraan gender terhadap situasi 
mereka  sebagai istri, ibu, manajer rumah, pengusaha, dan pemilik bisnis. Mereka juga belajar 
bagaimana  memiliki usaha sendiri dapat memberdayakan perempuan secara ekonomi. Hal ini 
menyebabkan peningkatan kesadaran diri pada pengusaha perempuan, banyak dari mereka telah 
membuat pilihan dan menyesuaikan pendekatan 
bisnis mereka agar sesuai peran gender yang 
ditekankan oleh norma-norma budaya di 
Indonesia. Misalnya, banyak dari mereka yang 
bekerja dari rumah agar mereka dapat juga 
merawat anak dan menjaga rumah. Sebagian 
baru bisa mengembangkan bisnisnya setelah 
anaknya sudah besar dan mandiri. Sebagian 
lainnya memilih mengabaikan peluang 
tertentu karena akan menuntut mereka banyak 
melakukan perjalanan atau bekerja dengan 
laki-laki ketimbang sesama perempuan.

Dati Fatimah, konsultan kesetaraan gender TPSA, 
membuka lokakarya pemasaran digital.
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Selama lokakarya, para pakar pemasaran digital membahas 
aspek-aspek teknologi dari pemasaran digital dan e-commerce, 
serta kekuatan dan kelemahan berbagai platform media sosial 
dan bagaimana mendapatkan manfaat terbaik dari tiap platform. 
Beberapa UKM yang dipimpin perempuan  dari industri pakaian 
jadi dan alas kaki yang telah menerima bantuan dari TPSA juga 
diundang untuk berbagi pengalaman tentang pemasaran digital, 
dan memberikan banyak tips praktis  ke para peserta untuk 
diterapkan dalam bisnis mereka.

DAMPAK: PEMASARAN DIGITAL 
YANG EFEKTIF MENGARAH PADA 
PERTUMBUHAN DAN KEBERHASILAN
Setelah berpartisipasi dalam lokakarya, Hapsari menciptakan 
akun Instagram khusus untuk bisnis FiDa  Art, mengikuti saran 
dari pelatihan untuk fokus pada perhiasan buatannya dan 
menggunakan foto yang lebih cerah, lebih menarik. Kunjungan klien dalam negeri dan asing ke ke 
akun Instagram-nya pun meningkat; dia sekarang telah mengekspor perhiasan ke Hong Kong dan 
baru-baru ini menerima pesanan 2.000 buah per bulan untuk periode kontrak dua tahun.

Hapsari juga sekarang menawarkan kursus pelatihan pembuatan perhiasan. Ia telah mengadakan 
pelatihan di lima kota di Jawa dan berencana membuka lebih banyak kelas. Ia mendorong para 
lulusan dari pelatihannya untuk membuka bisnis mereka sendiri dan berperan sebagai pemasoknya, 
membantu mereka dalam membangun jaringan dan pemasaran sambil memastikan mereka 
memenuhi standar dan kualitas desain. Salah satu lulusan dan pemasok barunya adalah Arlik Sundari, 
yang memiliki blog dan halaman Instagram sendiri dan membuat perhiasan dari bahan daur ulang 
seperti kawat yang diambil dari bekas unit pendingin udara.

Yun Yun Indiarti (juga dikenal dengan panggilan Indy), yang menjalankan bisnis pakaian Muslim 
bernama  Indy Faza, juga memperluas penggunaan Instagram setelah mengikuti lokakarya, serta 
memulai laman penggemar di Facebook untuk memasarkan produknya. Upaya ini mendorong 
peningkatan penjualan, klien baru, dan penciptaan desain yang sukses menarik pasar internasional. 
Dia telah diundang ke beberapa pameran pakaian jadi dan festival fesyen, termasuk Beirut Fashion 
Week, berkat pemasaran digitalnya.

Een Soedijono menjual tas, tas tangan, dompet, 
dan aksesoris kulit dan batik. Ia memasarkan 
produknya menggunakan situs web dan 
dengan beriklan di Facebook dan Instagram. 
Ia mengekspor ke Australia, Malaysia, Swiss, 
dan Inggris. Meski sudah memiliki pengalaman 
luas dengan pemasaran online, lokakarya 
mengajarinya cara mengoptimalkan peluang 
yang ditawarkan teknologi digital. Di situs webnya, 
misalnya, ia sekarang menampilkan sejarah 
tentang desainnya serta informasi penggunaan 
dan perawatan produknya, bukan hanya foto. 
Ini memicu peningkatan minat pelanggan 
terhadap produknya.

Een Soedijono (kanan) dengan contoh tas tangannya.

Yun Yun Indiarti, pemilik 
Indy Faza.
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Beberapa peserta pelatihan lainnya, termasuk Irma Suryani, Sarah Widjanarko, Trini Anggriani, dan 
Nurhayati, mengalami peningkatan dalam penjualan produknya dengan memperkuat konten media 
sosial dan sering menambah foto dan informasi baru.

MASA DEPAN: MEMBAYANGKAN DAN MENCAPAI LEBIH 
BANYAK KESUKSESAN
Para peserta dalam lokakarya pemasaran digital memiliki banyak impian dan ambisi untuk bisnis 
mereka.  Indy terus meningkatkan situs webnya, karena dia ingin menjual produknya lebih luas 
di Indonesia dan luar negeri. Sarah dan saudara laki-lakinya mendirikan bisnis online baru yang 
memproduksi dan menjual makanan ringan seperti singkong dan keripik pisang; telah berhasil 
menjangkau pembeli dari berbagai negara. 

“Instagram kini menjadi platform media 

sosial utama untuk pemasaran produk saya. 

Orang datang ke laman Instagram saya dan 

memesan langsung dari sana. Sangat efektif 

dan efisien.” —Hapsari Maharani, FiDa Art

Hapsari akan terus memperluas kursus pembuatan perhiasannya. Ima sedang menjajaki kemungkinan 
membuka bisnis batik yang diwarnai dengan bahan alami. Trini ingin memulai program tanpa limbah 
dengan memproduksi aksesoris fesyen dari potongan kain batik. Mereka semua akan terus 
memanfaatkan kekuatan pemasaran digital untuk mendukung bisnis mereka.


