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Lokakarya untuk UKM tentang Mengeksport Produk Kopi ke Kanada

Makassar, 14-15 Maret 2017
Takengon, 21-22 Maret 2017

GENDER PADA RANTAI 
NILAI KOPI

(studi kasus di INDONESIA)



GENDER

• Peran, kegiatan, kebutuhan, aspirasi
(laki laki dibandingkan perempuan)

• Diberikan oleh masyarakat

• Berbeda sesuai budaya, waktu dan
kondisi

• Dapat dirubah
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PEMBAGIAN KERJA BERBASIS GENDER
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LAKI LAKI PEREMPUAN
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PemilihanPengembangan 
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Keuangan

Traders
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Pembenihan
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Isu Gender dalam Produksi Kopi 

•Sering dikonotasikan sebagai ‘tanaman laki laki” 

•Pekerjaan dan kontrsibusi perempuan ‘tak nampak’, 
sering tak dibayar;

•Upah tak sama untuk pekerjaan yang sama;

•Akses tak adil atas sumber produksi (tanah, tenaga
kerja, modal) 

•Akses perempuan lebih rendah pada layanan keuangan
formal;

•Akses tak adil pada kegiatan peningkatan kapasitas (mis
:pelatihan teknologi)

•Beban atas peran peran (produktif dan reproduktif) yang 
tidak berimbang
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Isu Gender pada Produksi Kopi 

•Proses pengambilan keputusan 
oDi dalam keluarga (siapa kepala keluarga) 

oDi tingkat masyarakat (siapa yang yang mewakili 
keluarga pada kelompok petani? Di Koperasi? 
Apakah terdapat kelompok tani perempuan 
(KWT)?

•Perempuan harus membagi antara peran
reproduktif (tugas rumah tangga, mengasuh
anak, orang tua, yang sakit) dan kerja produktif
(budi daya kopi, pemasaran). Perempuan alami
miskin waktu. 
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Peran GENDER pada RANTAI NILAI KOPI  
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Pasar
Regional
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Regional

Eksporte
r

Pengepul

Koperasi



MENGAPA 
mempertimbangkan GENDER 
pada RANTAI NILAI KOPI
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•Baik perempuan dan laki laki memainkan peran
kunci dalam produksi kopi yang mempengaruhi
kualitas dan hasilnya, namun peran dan kegiatan
serta kontribusi mereka berbeda pada rantai nilai
kopi;

•Lebih banyak laki laki dibanding perempuan terlibat
dalam beberapa kegiatan; namun

•Perempuan terlibat pada beberapa kegiatan, 
bahkan pada kegiatan yang didominasi laki laki. 
Partisipasi dan kontribusi perempuan pada rantai
nilai sering tidak nampak dan tidak dihitung



TANTANGAN PEREMPUAN DI BISNIS

•Perempuan tidak dianggap secara serius oleh
kalangan bisnis dan lembaga keuangan – “Kita 
hidup di masyarakat yang didominasi laki laki” 

•Perempuan cenderung lebih memilik empati
dibandingkan laki laki, dan hal ini sering
dianggap kurang sesuai untuk bisnis. 
Sementara itu laki laki berpikir bahwa perlu
seseorang yang dapat melakukan konfrontasi
untuk sukses di “dunia laki laki”. 



TANTANGAN PEREMPUAN DI BISNIS

•Perempuan cenderung konservatif – Laki laki yang 
melakukan hal hal radikal” (di program 
pengembangan bisnis inkubator) “perempuan
dianggap bukan petualang. 

•Perempuan kurang percaya diri karena pengalaman
hidupnya..

•Persepsi laki laki tentang perempuan – perempuan
harus selalu membuktikan diri secara terus
menerus

•Perempuan, namun demikian, diakui sangat
menikmati dan mencintai bisnisnya, yang 
merupakan kunci sukses.



TANTANGAN PEREMPUAN UNTUK 
MENGEKSPOR

•Akses terbatas pada layanan keuangan

•Terbatas informasinya tentang bagaimana

mengeksport, tentang pasar eksport dll

•Beban berganda



PRAKTEK BAIK: KOPI KETIARA

• Ekpor sekitar 2578 ton/tahun kopi biji Arabica ke Amerika,
Eropa, Jepang, Australia

• Dipimpin oleh seorang perempuan (Rahmah), Koperasi 

didirikan pada 2009 oleh 38 pengepul dan pedagang kopi. Saat 

ini koperasi memiliki 1,768 anggota (31% P, 69% L) dan

memiliki 1.836 orang memiliki kebun kopi. Koperasi memiliki 

sekjen laki laki. 

• Selanjutnya, PT Ketiara juga dibentuk pada 2011 dengan

anggota 970 (90% P, 10% L). Beberapa merek yang terkenal di 

luar negeri adalah  Queen Ketiara, Nurmawati, dll

• Sertifikasi : Organik (control union certification) untuk produk 

PT dan fair trade (fairtarde international)untuk Koperasi sejak 

2012

• Koperasi Ketiara melakukan berbagai kegiatan perempuan “ 

‘me time’ (facial, pijat, menari, olah raga dll). Juga, Koperasi 

melibatkan perempuan kepala keluarga (yang merupakan 

korban tsunami dan konflik Aceh)  



PRAKTEK BAIK: KOKOWAGAYO 
• Koperasi perempuan dibentuk tahun 2014 karena selama ini, suara dan aspirasi 

sering tidak terpenuhi, misal dalam pemanfaatan premium di koperasi untuk 

kebutuhan perempuan 

• Anggota sebanyak 560 perempuan (tahun 2015), menurun menjadi 350(2016), 

namun akan ada rencana penambahan sekitar 200an petani pada tahun ini. 

Penurunan jumlah anggota karena pelanggaran (pemupukan dan penyemprotan 

kimiawi) 

• Memiliki sertifikasi organik dan fair-trade (USDA, RainForest Alliance, & Organic 

Certified by the New Mexico Department of Agriculture). Sudah ekspor 16 

kontainer pada tahun 2015 dan 8 kontainer pada tahun 2016. 

• Inisiatif yang dilakukan Kokowagayo: 

a. Akses dan kepemilikan perempuan ke lahan (petani biasa punya 2 lahan: 1 lahan 

atas nama laki-laki/ suami, dan lahan warisan atas nama perempuan/ istri) 

b. Pembangunan sarana PAUD untuk pengasuhan anak, sehingga ketika panen, 

perempuan menitipkan anak di PAUD dan bisa bekerja di kebun orang lain 

sehingga mendapatkan tambahan penghasilan

c. Pelatihan kepemimpinan dan pengelolaan keuangan bagi perempuan 
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FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CONTACT THE PROJECT OFFICE IN JAKARTA, INDONESIA:

CANADA-INDONESIA TRADE AND PRIVATE SECTOR ASSISTANCE PROJECT (TPSA)

CANADA CENTRE, WORLD TRADE CENTRE 5, 15TH FLOOR

JL. JEND. SUDIRMAN KAV 29-31 JAKARTA 12190, INDONESIA

PHONE +62 21 5296 0376, 5296 0389

FAX +62 21 5296 0389


