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Kami juga Punya Mimpi:
Perjalanan Kewirausahaan 
Transgender demi Pekerjaan yang 
Layak untuk Semua 

Pekerjaan dan kehidupan yang layak merupakan hak 
setiap orang. Setiap orang, termasuk transgender, 
berhak atas pekerjaan dan peluang untuk membangun 
usaha yang berkelanjutan,
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Program peluang kerja yang sama ILO 
bagi transgender

 September 2017

 September 2017

Oktober-November 2018

Agustus- Oktober 2019

Agustus-September

Oktober-November 

Pelatihan untuk Pelatih tentang Pendidikan Keuangan 
Tujuan: Pengelolaan pengeluaran dan pemasukan yang lebih baik bagi para 
transgender dan komunitasnya.

Diskusi Kelompok Dampak Pelatihan Pendidikan Keuangan 
Tujuan: Mengkaji dampak dalam pengelolaan keuangan transgender dan 
komunitasnya serta mengidentifikasi program pengembangan usaha selanjutnya.

Pelatihan Memulai Bisnis Anda (SYB) ILO 
Tujuan: Mengidentifikasi ide dan peluang usaha yang tepat serta membangun 
keterampilan yang dibutukan dalam berbisnis.

Sesi Inspiratif bersama Pengusaha Transgender yang telah Berhasil
Tujuan: Berbagi pengalaman dalam mengelola dan mengembangkan bisnis, 
termasuk dalam menghadapi berbagai tantangan sebagai pengusaha 
transgender.

Pendampingan Bisnis ILO, bekerja sama dengan Action Coach
Tujuan: Mengembangkan kemampuan dan pengembangan bisnis terkait dengan 
pengembangan strategi bisnis, pemasaran, pelanggan, pengembangan produk 
dan sebagainya.

Pembuatan Film Dokumenter Kewirausahaan Transgender
Tujuan: Memberikan inspirasi bisnis kepada komunitas transgender dan 
mendokumentasikan kegiatan bisnis yang sudah dilakukan.

Peluncuran Dokumenter Kewirausahaan dan Pendampingan Bisnis di Jakarta, 
Bandung dan Yogyakarta
Tujuan: Mendorong kewirausahaan bagi komunitas transgender di luar Jakarta 
guna semakin mendorong upaya penciptaan pekerjaan yang layak bagi semua.

2017

2018

2019
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Ini adalah kisah perjalanan tiga penggiat wirausaha yang 
penuh dengan hasrat, harapan dan tekad demi mewujudkan 
hak atas peluang kerja yang sama melalui kewirausahaan.

Semuanya berawal dari hasrat. Kecintaannya terhadap fesyen memberikan inspirasi kepada 
Hartoyo, 36 tahun, untuk membangun usaha pakaian jadi dengan menggunakan kain-
kain tradisional Indonesia seperti batik dan tenun bernama Srikendes. Hasrat yang sama 
terhadap tata rias dan kecantikan memotivasi Marsya, 29 tahun, untuk memulai bisnis 
penyelenggara pernikahan bersama mitra usahanya. Sementara gairah untuk membangun 
usaha mendorong Setya, 45 tahun, untuk memulai usaha katering. 

Perjalanan kewirausahaan mereka didokumentasikan ILO dalam sebuah film dokumenter 
pendek berjudul “Kami juga Punya Mimpi.” Ini merupakan bagian dari program 
pengembangan kewirusahaan ILO yang diselenggarakan sejak tahun 2017 hingga saat ini 
melalui serangkaian pelatihan dan pendampingan bisnis.

Kami juga Punya Mimpi
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Saya mendedikasikan usaha dan 
hidup saya untuk teman-teman 
komunitas. Saya tidak ingin ada lagi 
air mata dari teman-teman.

Semuanya bermula di saat Hartoyo remaja membantu 
tetangganya yang memiliki usaha menjual baju di Binjai, 
Sumatera Utara. Saat itu ia masih duduk di kelas 2 SMP. 
“Kecintaan saya terhadap fesyen dan budaya Indonesia yang 
membuat saya mendirikan Srikendes pada 2015. Saya suka 
sekali memadupadankan berbagai kain tradisional batik dan 
tenun,” ujarnya.

Usaha pakaian jadi ini merupakan sebuah usaha sosial yang 
dilakukan untuk mendukung komunitas, termasuk orang 
dengan HIV dan perempuan korban kekerasan. Bersama-sama 
mereka, Hartoyo berupaya sekreatif mungkin memasarkan 
produk-produk Srikendes yang dikenal unik karena perpaduan 
bahan yang menarik, melalui pameran dan penjualan daring,

Dengan semakin berkembangnya bisnis Srikendes, semakin 
dirasakan kebutuhan untuk melakukan pengelolaan 
manajemen yang lebih serius dan profesional. Ia mengakui 
program pengembangan kewirusahaan yang dilakukan ILO 
sangat membantunya semakin mengembangkan pengelolaan 
bisnis secara lebih baik, terutama pendampingan bisnis yang 
dilakukan ILO bersama Action Coach.

Yang paling berbekas bagi Toyo, di antaranya, adalah 
pengelolaan bahan baku yang lebih baik. Ia mengakui mudah 
“tergoda” membeli berbagai kain baru untuk merancang jenis 
pakaian baru tanpa memperhatikan stok kain yang masih 
dimiliki. “Ketimbang membeli kain baru, saya belajar untuk 
memperbaiki pencatatan bahan baku sehingga tidak ada lagi 
penumpukan kain yang tidak terpakai,” kisahnya.

Untuk kedepannya, ia berharap dapat semakin mengembangkan 
usaha dengan pemahaman dan keterampilan bisnis yang sudah 
dipelajarinya dari pelatihan dan pendampingan bisnis ini. “Saat 
ini omset penjualan Srikendes telah mencapai Rp 75 juta per 
bulan. “Semoga semakin bertambah,” ia menutup pembicaraan.
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Pendampingan bisnis yang dilakukan ILO baru-baru ini bersama 
dengan pelatihan bisnis profesional dari Action Coach sangat berharga. 
Pendampingan bisnis ini sangat membantu kami mengetahui segmen 
pasar utama, rencana bisnis, mengelola stok barang, target usaha dan 
tips dan trik peningkatan penjualan.

demi kemandirian komunitas
Membangun usaha
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Saat mengikuti pelatihan kewirausahaan dan 
pendampingan bisnis ILO, Marsya semakin 
menyadari pentingnya pengelolaan bisnis 
secara lebih profesional
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Marsya menyukai tata rias dan kecantikan 
sejak kecil. Sejak usia sekolah dasar, ia 
gemar melihat dan menonton pagelaran 
busana, model-model kecantikan serta tata 
rias dan rambut di majalah dan acara TV.

“Saat kuliah dan tampilan saya masih 
laki-laki, saya suka sekali mendandani 
teman-teman kuliah dari jurusan sekretaris. 
Ternyata mereka suka dan mendorong saya 
untuk mengejar karir sebagai penata rias,” 
kisah Marsya, seraya menambahkan ia kini 
memulai usaha penyelenggara pernikahan 
bersama mitra usaha di Bandung, Jawa 
Barat. 

Menghapus stigma
melalui pengembangan usaha

Saat mengikuti pelatihan kewirausahaan 
dan pendampingan bisnis ILO, Marsya 
semakin menyadari pentingnya pengelolaan 
bisnis secara lebih profesional. “Saya baru 
sadar ternyata bisnis bukan hanya masalah 
modal. Kita perlu strategi pemasaran, pasar 
dan rencana pengelolaan usaha. Ini benar-
benar membuka mata karena tanpa strategi 
bisnis, saat mendapatkan investasi kita tidak 
tahu harus bagaimana,” ungkapnya. 

Harapannya yang paling besar adalah tidak 
adanya stigma dan diskriminasi terhadap 
transgender di masa mendatang. “Kita 
jangan melihat orang dari luarnya. Saya 
berharap masyarakat dapat menerima kami 
dan ikut mendukung usaha kami karena 
kami juga perlu menghidupi keluarga.”
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Setya, 45, sudah berulangkali menekuni berbagai 
bentuk usaha dan bisnis. Dari pakaian bayi, buku dan 
sebagainya sudah ia jalani, sayangnya tidak pernah 
bisa bertahan. Ia pun saat ini memilih kembali ke 
dunia kerja. 

Namun setelah mengikuti berbagai pelatihan 
kewirausahaan dan pendampingan bisnis ILO, ia 
kembali bergairah membangun usaha. Kini ia merintis 
sebuah usaha katering. “Bisnis kuliner saat ini kan 
sedang bagus dan tidak memerlukan modal besar. 
Saya hanya perlu rajin memperbarui menu untuk 
semakin menarik banyak pelanggan,” ujarnya. 

Saat mengikuti pendampingan bisnis, Setya merasa 
tersindir saat sesi bisnis membahas mengenai 
pengelolaan waktu yang seimbang antara bisnis dan 
pekerjaan. Ini merupakan salah satu prinsip utama 
dalam berbisnis.

“Saya merasa tertohok karena memang masih 
mengutamakan pekerjaan dibandingkan usaha karena 
merasa pendapatan utama bukan dari usaha tapi 
dari pekerjaan. Rasa kepemilikan ternyata merupakan 
kunci,” jelas Setya dengan tersenyum.

Saat ini Setya bersemangat mempromosikan 
kewirausahaan bagi rekan-rekannya dalam komunitas 
priawan. “Memang pedih, tapi kenyataannya sangat 
sulit bagi transgender untuk mendapatkan pekerjaan 
yang layak. Karenanya, kewirusahaan dapat menjadi 
jawaban jika kita melakukan dengan benar,” ia 
menyimpulkan.

Memang pedih, tapi kenyataannya 
sangat sulit bagi transgender untuk 
mendapatkan pekerjaan yang layak.



9

Namun setelah mengikuti 
berbagai pelatihan kewira-
usahaan dan pendampingan 
bisnis ILO, ia kembali bergairah 
membangun usaha. Kini ia 
merintis sebuah usaha katering.

Mendorong kewirausahaan  
sebagai sumber pendapatan 
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Pelatihan Kewirausahaan dan 
Pendampingan Bisnis ILO 

ILO menyelenggarakan pendampingan bisnis selama tiga bulan 
pada Agustus-Oktober 2019, bekerja sama dengan Herman Susanto, 
seorang pelatih bisnis profesional dari Action Coach. Kegiatan bisnis 
ini terdiri dari serangkaian sesi dan pendampingan bisnis yang 
mencakup berbagai isu bisnis utama, di antaranya: Perilaku dan sikap 
dalam berbisnis, strategi pemasaran, identifikasi pasar dan pelanggan, 
pengelolaan keuangan bisnis dan sebagainya.

Pendampingan Bisnis ILO  
bersama Action Coach 

ILO menyelenggarakan berbagai pelatihan 
kewirausahaan dan pendampingan bisnis sejak tahun 
2017 bagi transgender dan komunitasnya sebagai 
bagian dari kampanye mempromosikan peluang kerja 
yang sama melalu kewirausahaan. Kampanye ini 
sebagai respons terhadap data ILO tahun 2016 yang 
mengungkapkan bahwa hanya 10 persen transgender 
yang bekerja dalam perekonomian formal. 
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Selama lima hari dari 30 Oktober hingga 3 
November 2018 dengan mempergunakan 
Modul SYB ILO, sekitar 30 peserta dilatih 
dan belajar mengenai pembentukan dan 
pengembangan usaha, pengembangan 
rencana pemasaran, menghitung biaya 
produk dan jasa, menemukan sumber 
modal dan investasi serta memulai 
perencanaan keuangan. 

Mempergunakan pendekatan partisipatif, 
pelatihan ini memadukan teori dengan 

Selama pelatihan saya baru 
menyadari pentingnya 
melakukan promosi. Saya 
akan mencoba melakukan 
promosi yang lebih 
gencar dan memperbaiki 
pembukuan usaha ini.

praktik dalam bentuk permainan bisnis dan 
permainan peran. 

Dalam pelatihan ini, para peserta mampu 
mengidentifikasi berbagai ide usaha seperti, 
di antaranya, penyelenggara pernikahan, 
salon kecantikan, usaha katering dan pakaian 
jadi. Salah seorang peserta, Lenny Sugiharto, 
bersemangat untuk memperluas usaha 
penyelenggara pernikahannya. “Selama 
pelatihan saya baru menyadari pentingnya 
melakukan promosi. Saya akan mencoba 
melakukan promosi yang lebih gencar dan 
memperbaiki pembukuan usaha ini,“ katanya.

Pelatihan Memulai Bisnis Anda (SYB) ILO
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Pada September 2017, ILO 
mengadakan Pelatihan untuk 
Pelatih mengenai Pendidikan 
Keuangan selama lima hari. Diikuti 
oleh 26 peserta, pelatihan ini 
bertujuan membantu transgender 
dan komunitasnya untuk mengelola 
pemasukan dan pengeluaran 
dengan lebih efektif serta mampu 
menghindari utang dan menabung 
sebagian penghasilan.

Pelatihan ini dilanjutkan dengan 
kajian mengenai dampak 
pelatihan keuangan tersebut 
dalam kehidupan para peserta 
setahun kemudian pada 2018. 
Sekitar 10 perwakilan peserta 
terpilih menghadiri diskusi 
dampak pelatihan keuangan 
terhadap pengelolaan keuangan 
mereka. Saat diskusi, para peserta 
mengidentifikasi pelatihan memulai 
usaha sebagai langkah selanjutnya 
dari pengelolaan keuangan yang 
lebih baik.

Saat diskusi Anggun Pradesha, 32 tahun, mengakui ia kini lebih hati-hati dalam mengelola 
keuangan. Mempergunakan aplikasi dalam telepon genggamnya, ia mencatat pemasukan, 
pengeluaran dan tabungan. 

Sementara Setya, 44 tahun, mampu membeli rumah secara kredit dan kendaraan bermotor. 

“Ternyata setelah mengelola keuangan dengan lebih baik, saya baru menyadari mampu untuk 
membeli rumah secara kredit,” ujar Setya. 

Pelatihan Keuangan ILO 
dan Dampaknya
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Sesi Inspiratif
bersama Pengusaha Transgender Sukses

Melalui media 
sosial, kita tidak 
membutuhkan 
toko untuk menjual 
produk-produk kita.

Sesi inspiratif dilakukan sebagai bagian dari dari pelatihan 
memulai bisnis Anda dengan menghadirkan dua pengusaha 
transgender yang sudah berhasil dalam mengembangkan usaha 
mereka. Sesi ini untuk memberikan inspirasi bagi para peserta 
dalam mewujudkan ide-ide bisnis dan memulai usaha mereka.

Dena Rahman
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Chenny Han, pengusaha gaun pengantin dan kecantikan, 
dan Dena Rachman, seorang perancang sepatu dan 
wirusaha muda, berbagi perjalanan bisnis mereka dan 
upaya menjawab berbagai tantangan yang mereka hadapi 
saat mengembangkan usaha. 

“Saya tahu rasaya menjadi berbeda. Namun dengan 
menfokuskan diri pada kemampuan kita dan terus belajar 
serta meningkatkan kemampuan, kita akan mendapatkan 
kepercayaan dan penghargaan dari para pelanggan dan 
orang di sekitar. Ini merupakan kunci dari bisnis yang 
sukses,” Chenny berbagi kisahnya.

Sementara Dena menyarankan penggunaan media sosial 
sebagai sarana untuk berbisnis. “Melalui media sosial, 
kita tidak membutuhkan toko untuk menjual produk-
produk kita,” saran Dena, seraya menegaskan pentingnya 
pengusaha transgender untuk membangun jejaring dengan 
lingkungan sekitarnya. “Kita juga harus berupaya inklusif 
dengan lingkungan kita.” 

Saya tahu rasaya 
menjadi berbeda. 
Namun dengan 
menfokuskan diri 
pada kemampuan 
kita dan terus belajar 
serta meningkatkan 
kemampuan...
Chenny Han
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ILO Kantor Jakarta
Menara Thamrin Lt. 22
Jl. M.H. Thamrin Kav. 3
Jakarta Pusat


