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QUIZ #1

Karena jumlah peserta perempuan
pada pertemuan ini adalah 12 orang 
perempuan dan 8 orang laki laki, maka
dapat disimpulkan bahwa kita tidak
memiliki persoalan gender



QUIZ # 2

Di Indonesia, jumlah penduduk
perempuan lebih banyak dari
jumlah penduduk laki laki, dan oleh
karenanya wajar saja laki laki
berpoligami. 



Jumlah Penduduk Terpilah, SP 2010



Trend Sex Ratio

Note: 
- Papua dengan sex ratio tertinggi (113 : 100) 
- NTB dengan sex ratio terendah (94:100)



QUIZ # 3

Peran perempuan di sektor
perdagangan, khususnya pada
industri garmen sangat
signifikan, dan oleh karenanya
tidak ada masalah gender di 
sektor ini
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Di mana perempuan pada sektor
garmen Indonesia?

59.0%

41.0%

45.0%

78.0%

Pemilik

Pekerja Purna Waktu

Top Manager

Persentase terhadap
Total Pekerja



Gender dan isu keamanan kerja
➢918 pekerja (mayoritas perempuan) pada 42 
perusahaan garmen di Indonesia dilaporkan
memiliki kondisi kerja buruk (ILO dan Studi
IFC,2011-2012):  

47.3%

53.5%

64.3%

68.9%

Panas tinggi di ruang kerja

Pengalaman sangat haus
berlebihan

Berdebu atau polusi udara

Bau bahan kimia menyengat
dan suara yang…



Pekerja Rumahan di Sektor
Garmen

➢ Mayoritas perempuan
➢ Sub-kontrak
➢ Berada pada posisi terendah

pada rantai nilai
➢ Tersembunyi
➢ Ketidakamanan kerja, tanpa

perlindungan sosial(penggantian
cuti sakit, liburasurasi kesehatan, 
cuti hamil, upah rendah, 
eksploitasi pengepul/ pedagang
antara/sub-kontraktor). 

Resiko keterlibatan pekerja keluarga, termasuk pekerja anak 
baik reguler ataupun musiman dalam masa produksi tinggi



Isu ketidaksetaraan gender di 
sektor garmen

Kesenjangan upah berbasis gender 28.4 % di sektor
manufaktur, termasuk di sektor garmen (Sakernas,, 
2010)

Secara Umum, perusahaan dengan seorang
perempuan sebagai manager puncak (dari sisi
keuntungan) dianggap tidak sebaik perusahaan
dengan manajer puncak laki laki

69.7 % dari 918 pekerja (mayoritas perempuan) di  42 
pabrik di Indonesia memiliki status tidak tetap (ILO 
dan Studi IFC 2011-2012)



QUIZ #4 

Posisi perempuan petani kopi  selalu di 
kebun, sehingga mereka tidak mendapat
kesempatan untuk memperoleh keuntungan
dari perdagangan kopi, termasuk dari
perdagangan ekspor dunia



12

Peran GENDER pada RANTAI NILAI KOPI  

Penyediaan

Input 
Produksi

Paska
Panen

Dagang

Benih

Petani

Proses di Desa

Pedagang

Lokal

Pasar
Lokal

Input di 
tingkat

retail

Pasar
Regional

Pasar
Eksport

Pedagang
Regional

Eksporte
r

Pengepul

Koperasi



PEMBAGIAN KERJA BERBASIS GENDER
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LAKI LAKI PEREMPUAN

Pemetik -
berbayar

Pemetik – tak dibayar

Packaging

Pengembangan 
lahan

PemilihanPengembangan 
lahan

Pelatihan Lembaga 
Keuangan

Traders

Persiapan lahan

Penanaman

Pembenihan
Pembenihan

Pembibitan
Pembibitan



GENDER pada RANTAI NILAI 
KOPI

1
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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



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. 

15



PRAKTEK BAIK : KOPI KETIARA

• Ekpor sekitar 2.578 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)  



QUIZ #5 

Dalam memenangkan
perdagangan internasional, 
khususnya pada sektor
manufaktur seperti garmen dan
alas kaki, Indonesia masih bisa
mengandalkan keuntungan
komparatif dari faktor upah
pekerja, khususnya upah pekerja
perempuan. 



Beberapa Realitas

•Realitas adanya keuntungan yang signifikan
dari pelibatan perempuan dan termasuk 
perempuan pekerja rumahan, khususnya
perempuan, karena: 

• Mau diupah lebih rendah

• Tidak berasosiasi

• Tidak memerlukan tunjangan keluarga (dianggap    
single atau bukan pencari nafkah utama) 

• Perempuan mudah diatur

• Seringkali anak dan anggota keluarga terlibat dalam
penyelesaian pesanan



Partisipasi Angkatan Kerja Terpilah 
(umur, jenis kelamin) 

Sumber: Cameron & Suarez (2015), diolah dari Susenas 2013



NILUH DJELANTIK

•Original dan PERSONAL; 100% handmade  

•KUAT, NYAMAN DAN INDAH

•High-profile clients (Julia Roberts, Kate Moss and Gisele 
Bundchen)

•Dibuat oleh Seorang Pecinta Sepatu

•Niluh bekerja sebagai team dengan 30 pekerja, menjual di 
sekitar 20 negara
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E-Three
Customized-shoes; dibuat oleh 
ibu Elly (perempuan kepala 
keluarga, pecinta sepatu), Omset 
80-100 juta sebulan 

Sepatu pak Agus, pelanggan E-three 
shoes. Mengantarkan Pak Agus 
sehingga bisa diterima bekerja, 
sekarang dalam posisi manajer di 
sebuah perusahaan 



ULUWATU BALI : Menghubungkan
konsumen dengan pembuat garmen

• Uluwatu Bali menciptakan merek yang 
otentik - dari pabrik ke konsumen;

• Akhir akhir ini, terdapat diskursus tentang
pentingya di mana dan bagaimana produk
dibuat. Harga tetap menjadi pendorong daya
beli, tetapi makin banyak dan makin tinggi
kebutuhan pembeli yang menghendaki
keterbukaan tentang apa yang mereka beli
dan bagaimana mereka dibuat

• Daripada menyembunyikan proses produksi, 
Ulawatu dari Bali ini menciptakan hubungan
yang unik antara pencipta dan bagaimana
produksi dibuat

!



Galeri Batik Jawa : Dari Warisan ke
Dunia Mode Kontemporer Semua
Musim

- Berawal dari merk Mustokoweni dibangun oleh Ibu Larasati
- Founder dan CEO  : Mayasari Sekarlaranti
- Show room : Yogyakarta dan Jakarta; 
- Pameran dan Show Musim Semi di Osaka, Show Musim Panas di Rio de Janeiro, 

Show Musim Gugur di Istambul Turki, Show Musim Dingin di Zurrich – Switzerland 
- Misi yang kuat dalam kerangka Social Enterpreneurship

-



Misi yang Kuat

Menjaga warisan nilai budaya

Memberdayakan perempuan pengrajin

Ramah lingkungan

Kontemporer Indigo

Daur ulang tanpa sisa

Membangun Pengetahuan



Karya Seni Budaya dan Fashion
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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


