
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 Pusat Pelatihan 

Ekspor Indonesia 
Menambahkan Kursus 
Pelatihan Digital TPSA 
ke Kurikulum
Pusat Pelatihan Ekspor Indonesia (PPEI) dari Kementerian Perdagangan 
menawarkan kursus pelatihan dasar dan lanjutan untuk perusahaan 
Indonesia, termasuk UKM, tentang manajemen bisnis dan ekspor. Mereka 
juga menawarkan kursus pelatihan bisnis online yang mencakup sejumlah 
topik. Beberapa staf PPEI berpartisipasi dalam pelatihan tentang perencanaan 
dan penganggaran tanggap gender yang dilakukan tim gender TPSA pada 
September 2017. Para peserta dari PPEI kemudian memutuskan untuk 
mengembangkan program pelatihan yang ditujukan untuk UKM yang  
dipimpin perempuan.

Kursus pelatihan PPEI terbuka bagi perusahaan mana pun, baik dipimpin 
perempuan atau laki-laki. Namun, PPEI menemukan UKM yang dipimpin 
perempuan lebih kecil dibanding yang dipimpin laki-laki, tetapi mereka 
tertarik memperluas bisnis mereka dan mengekspor. Tim gender TPSA 

Peserta merancang rencana pemasaran digital.
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membantu PPEI mengidentifikasi topik terkait tren ekspor saat ini yang akan bermanfaat bagi UKM 
yang dipimpin perempuan. Topik pertama yang diidentifikasi adalah penggunaan pemasaran digital 
untuk mendukung ekspor.

TANTANGAN: UKM MILIK PEREMPUAN KURANG PENGETAHUAN 
DAN KETERAMPILAN TENTANG PEMASARAN DIGITAL
PPEI menemukan bahwa meski sebagian besar peserta kursus perempuan yang memimpin UKM 
menggunakan media sosial untuk memasarkan produknya, mereka tampaknya tidak tahu bagaimana 
mengoptimalkan penggunaan pemasaran digital untuk memperluas pasar mereka.

STRATEGI: MENAWARKAN PELATIHAN PEMASARAN DIGITAL
Tim pelatihan PPEI dan tim gender TPSA bekerja sama merancang lokakarya pelatihan, yang 
diadakan pada 13–14 Maret 2018, untuk dua puluh UKM yang dipimpin perempuan di industri mode, 
yang mencakup industri fokus TPSA, pakaian jadi dan alas kaki. Tim gender TPSA menyelenggarakan 
pelatihan bersama dua pakar pemasaran digital. Tiga pengusaha perempuan juga diundang untuk 
berbagi pengalaman menggunakan pemasaran digital untuk mendukung bisnisnya.

“Kami telah mengintegrasikan beberapa 

sesi kursus pemasaran digital TPSA ke 

pelatihan bisnis online kami. Ini mencakup 

pendekatan yang TPSA perkenalkan, 

praktik langsung agar peserta menerapkan 

pendekatan pemasaran digital untuk bisnis 

mereka sendiri.”Wasiyanto, staf IETC untuk pelatihan bisnis online

Topik pelatihan meliputi jenis dan aplikasi pemasaran digital dan tantangan berbasis gender dalam 
perdagangan domestik dan internasional. Penggunaan metode pelatihan partisipatif menciptakan 
suasana santai yang membantu peserta terbuka dalam berbagi pandangan dan pengalamannya, 
termasuk tantangan mereka menggunakan pemasaran digital.

HASIL: MANFAAT BAGI PESERTA DAN PPEI
UKM yang dipimpin perempuan belajar bagaimana teknologi pemasaran digital dapat digunakan 
memperluas dan meningkatkan bisnis, dan juga menyadari tantangan berbasis gender yang mereka 
alami sebagai pengusaha dan eksportir.

Kursus pemasaran digital berbeda dari kursus lain dalam kurikulum PPEI karena kursus ini mencakup 
aplikasi konseptual dan praktis pemasaran digital. Ini melibatkan latihan kelompok yang dipandu pakar 
pemasaran digital yang mendorong peserta menunjukkan bagaimana mereka akan menggunakan alat 
tersebut. Pendekatan ini membuatnya berbeda dari kursus PPEI lainnya, yang hanya mengandalkan 
format ceramah.
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Staf PPEI belajar dari tim gender TPSA tentang proses merancang dan memberikan pelatihan, dan 
melihat bagaimana integrasi isu-isu kesetaraan gender memperkaya keseluruhan kursus. Peserta 
dapat saling berbagi dan belajar satu sama lain tentang cara mengatasi hambatan terkait gender 
dalam mengekspor dan mengembangkan bisnis mereka. Staf PPEI juga mendapat manfaat dari 
koneksi baru dengan para pakar di bidang pemasaran digital.

Materi pelatihan diadopsi PPEI dan memenuhi Standar Mutu Manajemen ISO 9001:2000. Standar 
ISO tidak hanya mencakup pengembangan materi dan kurikulum, tetapi juga manajemen pelatihan, 
khususnya perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan mekanisme masukan.

MEMASTIKAN HASIL YANG BERKELANJUTAN: PENAMBAHAN 
KURSUS PEMASARAN DIGITAL KE DALAM PROGRAM BISNIS 
ONLINE PPEI
PPEI mengintegrasikan kursus pemasaran digital 
dalam program daringnya pada 2018, dan kursus 
ini  menjadi salah satu topik paling populer. 
Sejak menawarkan kursus ini, PPEI melibatkan 
narasumber  utama yang terlibat dengan TPSA 
untuk membantu pelaksanaan kursus awal. PPEI 
juga bermaksud merekrut pakar pemasaran 
digital dan kesetaraan gender untuk menjadi 
narasumber, pelatih, dan pembimbing, dan telah 
mengalokasikan dana dalam anggaran mereka 
untuk hal tersebut. Dengan bantuan narasumber 
ini, PPEI akan menawarkan kursus dengan topik 
kesetaraan gender terpadu. Hasilnya, pelatihan 
pemasaran digital sekarang lebih mudah 
diakses pengusaha perempuan, yang biasanya 
menghadapi kendala waktu atau geografis.

Dati Fatimah, pakar gender TPSA, dan 
Santi Setiastuti, Kepala Pelatihan dan 
Pengembangan Kurikulum, menyerahkan 
piagam ke salah seorang peserta.

Kursus pemasaran digital pertama yang diselenggarakan 
IETC pada April 2018.

“Pelatihan ini sangat penting 

untuk menunjukkan bahwa UKM 

milik perempuan dapat memperluas 

pasar mereka melalui penggunaan 

berbagai media secara optimal. 

PPEI telah mengadopsi materi 

pelatihan dan penggunaan media 

sosial ke dalam program bisnis 

online. Program ini telah ditawarkan 

sebanyak enam kali dengan materi 

tambahan tersebut.”—Santi Setiastuti, Kepala Pengembangan 
Pelatihan dan Kurikulum PPEI


