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Agenda 
WAKTU SESI

8:30 - 9:00 Pendaftara

9:00 - 10:00 Sesi 1 Pembukaan

10:00 - 10:15 Rehat Kopi/Teh

10:15 - 12:00 Sesi 2 : Apa itu Gender; dan Mengapa
Gender Penting untuk/ bagi Koperasi Kopi 
Fairtrade ? 

12:00 - 13:00 Ishoma

13:00 - 14:30 Sesi 3 Perwujudan Kesetaraan Gender di 
Koperasi – Tata Kelola Berkeadilan

14:30 - 14:45 Rehat Kopi

14:45 - 16:00 Ssesi 3 : Perwujudan Kesetaraan Gender di 
Koperasi – Tata Kelola Berkeadilan
(Lanjutan)

16:00 - 17:00 Sesi 4 : Rencana Aksi dan Penutupan



Sesi 1

PEMBUKAAN  



Perwujudan kesetaran gender di 
Koperasi

Strategi Gender 
Fairtrade 2016-
2020

Pemberdayaan petani 
kopi

Mata pencaharian 
petani kopi yang 
berkelanjutan

Perdagangan 
adil

Usaha Kopi yang 
berkelanjutan dan 
petani kopi yang 
berkelanjutan 



Mewujudkan kesetaraan gender  : 
Kebijakan dan aksi 

AD/ART

Kebijakan 
Koperasi

Standar 
Fairtrade

Prinsip

Koperasi



Sesi 2 APA ITU GENDER 
Sex dan Gender



Pengertian

• Sex adalah apa yang kodrati, melekat pada
tubuh laki-laki dan perempuan berikut proses 
pertumbuhan dan fungsinya.

• Gender adalah apa non-kodrati, yang 
dilekatkan, diajarkan dan dilakukan oleh laki-
laki dan perempuan dalam kehidupan sosial.
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SEX

• Jenis kelamin biologis

• Laki-laki dan perempuan

• Kodrati/ pemberian Tuhan

• Sejak lahir

• Tidak bisa berubah

• Tidak bisa dipertukarkan

• Dinilai setara

GENDER

• Jenis kelamin sosial

• Maskulinitas dan feminitas

• Dibentuk secara sosial, 
dipengaruhi budaya dan 
sejarah

• Dipelajari melalui proses 
sosialisasi

• Bisa berubah

• Berbeda antar tempat

• Maskulinitas dianggap
sebagai norma/ patokan
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GENDER
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GENDER
• Gender mengacu kepada konstruksi sosial dalam hal

peran dan tanggung-jawab laki-laki dan perempuan, 
dalam budaya dan lokasi tertentu

• Peran dan tanggung-jawab ini dipengaruhi oleh persepsi
dan harapan yang muncul karena pengaruh budaya, 
politik, lingkungan, ekonomi, sosial, agama, dan hukum

• Sikap dan perilaku terkait gender merupakan hasil
sosialisasi

• Gender bisa berubah karena sifatnya yang dinamik
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Kepala keluarga

Pemimpin

Ibu rumah tangga

Anggota/ pengikut

POSISI

Pencari nafkah utama, pelindung, 

role model

Mengurusi hal domestic, pencari

nafkah tambahan, pengasuh anak

PERAN 

Berani, kuat, bertanggung-jawab, 

pintar, agresif, bijaksana

Sabar, pemalu, emosional, 

penyayang

KARAKTER

LAKI-LAKIPEREMPUAN 
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PROSES SOSIALISASI GENDER

= Maskulin = Publik = Bekerja

= Feminin = Domestik = Mengasuh

= Dominan,        

pemimpin

TUHAN 
MENCIPTAKAN

MANUSIA 
MEMBENTUK

= anggota/ 

pengikut
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PRIVILESE DAN KEKUASAAN

• Privilese atau perlakuan istimewa adalah apa
yang diperoleh seseorang bahkan sebelum ia
dilahirkan. Privilese ini berpengaruh pada
akses dan kontrol seseorang terhadap
sumberdaya.

• Kekuasaan adalah kekuatan seseorang untuk
bertindak, mempengaruhi orang lain, lembaga
dan proses.
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KETIDAKADILAN

• Ketidakadilan adalah perlakuan yang tidak
menyenangkan yang tidak disebabkan oleh
perilaku atau tindakan tertentu. 
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MENGAPA GENDER PENTING 
DALAM BISNIS KOPI



Isu Gender
Ketimpangan dalam hal akses,  partisipasi, 
kontrol dan manfaat pembangunan
karena pandangan baku laki-laki dan 
perempuan* dalam kaitan dengan peran
gender 

Isu Gender di pengaruhi oleh stratifikasi sosial
yang ada seperti kemiskinan,  ras, etnis,  umur, 
agama,  kelas ekonomi,  geografis, kondisi fisik, 
status perkawinan,  & stratifikasi sosial yang 
lain  



Isu Gender - Global

1. Dari 1,3 M penduduk miskin
dunia, 70% nya adalah

perempuan

2. Perempuan petani memiliki
control lebih rendah terhadap
lahan dibanding laki-laki, dan 

akses terbatas kepada input, Bibit, 
kredit dan penyuluhan lapangan

3. Di negara-negara 
miskin, untuk penduduk

usia 15 tahun ke atas, 
porsi perempuan buta
huruf adalah sebanyak

dua kali laki-laki

4. Sebanyak 1 dari 3 
perempuan dunia pernah
mengalami kekerasan fisik

dan seksual –terutama
dilakukan oleh pasangan

5. Secara global, 
perempuan dibayar

lebih rendah daripada
laki-laki, hanya 60-70% 

dari upah laki-laki

6. Perempuan mengerjakan banyak
kerja tak dibayar, mencurahkan 1-3 
jam lebih lama tiap harinya untuk

kerja domestik, 2 -10 x  untuk
pengasuhan, dan 1- 4 jam lebih
sedikit untuk aktivitas produktif

dibanding laki-laki 17



Isu Gender– Indonesia
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Isu Gender di tempat kerja

➢ 918 pekerja (mayoritas
perempuan) di 42 
perusahaan garmen di 
Indonesia dilaporkan
memiliki kondisi kerja
yang buruk (ILO and 
IFC, 2011-2012)  

47.3%

53.5%

64.3%

68.9%

Panas tinggi di…

Pengalaman…

Berdebu atau…

Bau bahan…

Kesenjangan upah
sebesar 28.4% di 
sector manufaktur
termasuk garmen
(Sakernas, 2010)

69.7% dari 918 
pekerja (mayoritas
perempuan) di 42 
perusahaan memiliki
status non permanen
staff (ILO & IFC, 2011-2012)



Gender di Sektor Kopi

• Perempuan dan laki laki
memainkan peran penting
dan unik dalam produksi kopi 
yang mempengaruhi kualitas
dan hasilnya

Peran dan kontribusinya
berbeda;
• Di Sulsel, perempuan sangat

berperan dalam rantai nilai kopi 
informal, khususnya sebagai
kolektor dan pedagang namun
banyak tersembunyi

• Di Aceh, koperasi khusus/ 
dipimpin perempuan mampu
mengekspor kopi dalam skala
besar ke pasar dunia

Beberapa Isu Gender: 
• Rendahnya kepemimpinan

perempuan di koperasi kopi 
• Pekerjaan dan kontrsibusi 

perempuan ‘tak nampak’, 
sering tak dibayar 

• Upah perempuan lebih
rendah

• Akses perempuan pada 
kegiatan peningkatan
kapasitas (mis pelatihan
teknologi) lebih rendah

• Beban atas peran peran 
(produktif dan reproduktif) 
yang tidak berimbang

Sumber: Studi Gender dan Perdagangan, 
TPSA-Akatiga (2018)



KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DI 
KOPERASI

• Studi global yang dilakukan ILO 
(2015) “Advancing Gender 
Equality : the Cooperative Way” 
menunjukkan bahwa :
– 75 % responden mengatakan

bahwa perempuan yang 
menduduki posisi pengawas
hanya kurang dari separuh;

– 25% responden bahkan
mengatakan perempuan yang 
menduduki posisi pengawas
kurang dari 10% 

– 65 % responden memperkirakan
bahwa perempuan yang 
menduduki posisi pengurus
kurang dari 50 %;

– Namun demikian, separuh
responden mengatakan bahwa
anggota koperasi perempuan
adalah sekitar 50%;

Baseline Data :  28 
Koperasi Kopi Fairtrade
Indonesia, Juni 2018

18% 29%
56%

82% 71%
44%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ketua Sekretaris Bendahara

Pengurus Koperasi Fairtrade 
Berdasar Jenis Kelamin, Juni

2018
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MANFAAT MEMUWUJUDKAN KESETARAAN 
DALAM BIDANG EKONOMI

Kesetaraan gender baik untuk bisnis. Perusahaan mendapat
manfaat adanya peningkatan efektivitas organisasi dengan
peningkatan kepemimpinan perempuan. Perusahaan dengan 3 
atau lebih perempuan di jajaran manajemen senior akan
mendapatkan skor lebih tinggi dalam seluruh dimensi efektivitas
organisasi (Mc Kinsey & Company, Women Matter, 2014)

Ketika lebih banyak perempuan bekerja, ekonomi bertumbuh
lebih baik. Peningkatan angkatan kerja perempuan, 
menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik (OECD, Gender 
Equality in Education, Employment and Entrepreneurship: Final Report to the MCM 2012)

Peningkatan Pendidikan perempuan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi, berkontribusi sebanyak 50% pada 
pertumbuhan ekonomi di negara-negara OECD dalam 50 tahun
terakhir (OECD, Gender Equality in Education, Employment and Entrepreneurship: 

Final Report to the MCM 2012)



Women Matter, McKinsey Company(2018)

Kesetaraan gender di Asia Pasifik dapat meningkatkan GDP kolektif
sejumlah $ 4.5 triliun di tahun 2025, atau 12% peningkatan dari

‘business as usual’nya. Di Indonesia, kesetaraan gender diyakini akan
meningkatkan GDP sebesar $135 juta pada 2025 dengan pertumbuhan

sekitar 10% lebih tinggi dari ‘business as usual’. 

Indonesia masih mengalami tantangan atas kesenjangan gender pada
labor force participation, belum memadainya perundangan yang 

melindungi pekerja, walau UU terkait perlindungan hak asasi
perempuan, termasuk pekerja migrant dan keluarganya telah digulirkan. 
Angka Kematian Ibu di beberapa provinsi di Indonesia juga masih cukup

tinggi. 

Bila perempuan berpartisipasi sama dengan laki-laki dalam ekonomi, 
sebanyak $28 triliun atau 26% bisa ditambahkan dalam GDP global 

pada tahun 2025. Angka ini sudah memasukkan AS dan China

Mendorong kesetaraan gender dan inklusi di perusahaan
memungkinkan bisnis bisa mengakses potensi yang lebih luas, 

meningkatkan kapasitas dan mengurangi biaya karena turn-over staf
secara signifikan. Studi MGI menunjukkan bahwa kecenderungan gap 

kapasitas staf bisa dijawab dengan partisipasi perempuan

Enam cara bisnis bisa mendorong kesetaraan gender: (1) Mekanisme finansial yang inovatif dan
inlusif mendukung perempuan, (2) penggunaan teknologi untuk menjawab persoalan gender (3) 
Memasukkan materi kesetaraan gender untuk mendorong kesempatan ekonomi perempuan di 
dalam dan luar perusahaan, (4) meningkatkan kapabilitas perempuan melalui Pendidikan dan 

pengembangan kapasitas, (5) menggunakan pengaruh dan brand untuk mengubah perilaku yang 
bias gender, dan (6) kebijakan dan praktek bisnis yang responsive gender 



PEREMPUAN DAN BISNIS
(Studi Gender dan Perdagangan, TPSA-Akatiga)

44%

5%

64%

0%

EXPORTING HAVE EXPORTED

Pengalaman
Ekspor UKM: 
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20%

30%

50%

EXPORTING HAVE 
EXPORTED

Pengalaman 
Ekspor UKM 

Alaskaki

Male-Owned %

Female-Owned  %

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

Exporting Have
exported

Pengalaman
Eksport UKM: 

Garmen

Male-Owned %

Female-Owned  %



RANTAI NILAI KOPI SENSITIF 
GENDER



Tujuan
• Memastikan dimensi gender menjadi pertimbangan untuk

mengembangkan rantai nilai secara adil sehingga perempuan
dan laki-laki dapat menikmati manfaat dari dukungan
pengembangan secara setara

• Relasi gender merupakan komponen penting dari konteks sosial
ekonomi yang akan mewarnai rantai nilai di semua level, 
menentukan hal-hal seperti:  
– Tipe pekerjaan/ aktivitas yang tersedia bagi laki-laki dan 

perempuan
– Mempengaruhi upah dan manfaat lain 
– Aspek kualitatif dari peran produktif (curah waktu, pemanfaatan

teknologi, partisipasi dalam pengambilan keputusan) 

• Relasi gender saling mempengaruhi sangatlah dipengaruhi oleh
perubahan ekononomi yang terdapat dalam pengembangan
rantai nilai





Contoh rantai nilai gula kelapa: Sampit

1 2 3 4 5 6 7

Factors of 

Production

Planting and 

Maintenance 

Climbing and 

Tapping 

Coconut Sugar 

Production
Packaging

Transporting 
Marketing and 

Selling

Land/Trees♂♀
Planting/ 

renovating ♂

Tangkalan, steps 

to climb to 

/come down 

from the trees 

♂

Sap filtering  

(from bugs) 

♀♂

Packaging♀

Sugar 

Transportation 

♀♂

Picked up by 

the Center ♂

Capital   ♂

Maintenance –

grass cutting, 

shuffling  ♂

Climbing  ♂
Sugar cooking  

♀♀♂

Picked up by 

Collectors  ♂

Cooking tools, 

plastic 

packaging, 

pressing tools, 

filters  ♀♀♂

Sap tapping  ♂

sugar 

positioning 

(pengendapan) 

♀♂

Kiosk ♀

Energy ♀♂♂
Sap collection  

♀♂
Sugar blocks ♀ Shops ♀

Other material 

♂

Sugar 

Crystallization  

(only in villages 

where sugar 

produced before 

the training)  ♂

Markets (Kuin

and Samuda)  

♀♂

Filtering the 

Source: Cattleya & Fatimah (2018), Gender Sensitive Value Chain for Coconut Sugar in Sampit, Oxfam



Gender dalam rantai nilai kopi: Enrekang, Sulsel

Source: Cattleya & Fatimah (2017), Modul Pelatihan Analisis Gender dalam Perdagangan dan 
Rantai Nilai. not to be quoted



Bagaimanakah gambaran rantai
nilai kopi di Gayo?

Kerja Kelompok



Prinsip Koperasi

1) Keanggotaan yang sukarela

2) Pengendalian demokratis oleh anggota

3) Partisipasi ekonomi anggota

4) Mandiri dan merdeka

5) Pendidikan, pelatihan dan informasi

6) Kerja sama antar koperasi

7) Kepedulian terhadap masyarakat



Standard Fairtrade

“Fairtrade International mengikuti Rekomendasi 
ILO R193 “tentang promosi koperasi’ yang 
berdasarkan prinsip-prinsip kerja sama 
“keanggotaan yang suka rela dan terbuka, 
pengendalian anggota yang demokratis, 
partisipasi ekonomi para anggota, otonomi dan 
kemandirian, pendidikan, pelatihan dan 
informasi, kerja sama antar koperasi-koperasi 
dan kepedulian terhadap komunitas”. 



Standard Fairtrade

“Fairtrade International mengikuti Deklarasi 
Universal akan HAM untuk mengakhir 
diskriminasi. Deklarasi ini menolak “pembedaan 
jenis apapun, seperti ras, warna kulit, jenis 
kelamin, bahasa, agama, opini politik dan 
lainnya, asal usul nasional dan sosial, 
kepemilikan, status lahir dan lainnya” 


