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Peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang analisis rantai nilai peka gender 

(gender-sensitive value-chain analysis atau “GSVCA”) akan membantu memperkaya 

informasi dalam perumusan kebijakan dan mengembangkan intervensi yang dapat 

membantu baik perempuan maupun laki-laki memetik manfaat yang setara dalam 

kegiatan ekonomi.

Latar Belakang 
Rantai nilai menggambarkan seluruh input dan 
aktivitas yang dibutuhkan untuk mengembang-
kan sebuah barang atau jasa.1 Input yang meliputi 
lahan, bahan mentah, modal, tenaga kerja, dan 
informasi, lalu digunakan dalam berbagai aktivi-
tas seperti perancangan, produksi, dan distribusi. 
Berbagai input dan aktivitas yang menyusun rantai 
nilai dapat tercakup dalam satu perusahaan atau 
tersebar di sejumlah perusahaan yang berbeda, 
dan dalam satu kawasan geografis atau tersebar di 
wilayah yang luas.2

Analisis rantai nilai adalah salah satu cara untuk 
mengidentifikasi nilai uang yang diciptakan pada 
setiap tahapan produksi. GSVCA mengkaji peran 
serta kontribusi perempuan dan laki-laki dalam 
rantai produksi, sehingga membuat kontribusi ter-
sebut terlihat. GSVCA juga mampu menjelaskan 
mengapa rantai nilai atau tahapan dalam rantai 
nilai didominasi oleh salah satu gender.

GSVCA merupakan metode penelitian yang meng-
hasilkan bukti guna memperkaya informasi dalam 
perumusan kebijakan dan membantu pembuat 
kebijakan mengembangkan intervensi yang mem-
bantu agar perempuan dan laki-laki dapat meme-
tik manfaat yang setara sebagai produsen, pekerja, 

pengusaha, maupun konsumen dalam rantai nilai. 
GSVCA memungkinkan para peneliti mengidentifi-
kasi hal-hal berikut:

 • perbedaan posisi dan peran perempuan dan 
laki-laki di suatu rantai pada sistem pasar;

 • hambatan yang khususnya dialami perempuan 
ketika mencoba terlibat dalam dan 
memanfaatkan peluang ekonomi yang ada 
di pasar, termasuk kerugian yang dialami dan 
penyebab kerugian tersebut di dalam sistem;

 • peluang yang ada untuk mendukung 
keterlibatan perempuan yang lebih baik di 
pasar guna memastikan kesetaraan gender 
yang lebih baik sehingga perempuan maupun 
laki-laki dapat memanfaatkan berbagai 
peluang ekonomi.

Para peserta di lokakarya analisis rantai nilai peka gender.
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Proyek Trade and Private Sector Assistance (TPSA) 
antara Pemerintah Kanada dan Indonesia bertu-
juan membangun kapasitas mitra utama, yaitu 
Kementerian Perdagangan (Kemendag), dalam 
merumuskan dan mempromosikan kebijakan per-
dagangan yang peka gender serta tanggap gender 
untuk memastikan bahwa perempuan dan laki- 
laki memperoleh manfaat yang setara dari parti-
sipasi dalam kegiatan perdagangan. Dalam salah 
satu kegiatannya, TPSA mengadakan lokakarya 
mengenai GSVCA bagi Badan Pengkajian dan 
Pengembangan Perdagangan (BPPP) Kementerian 
Perdagangan. Untuk memperluas jangkauan pela-
tihan ini, badan penelitian dari empat kementerian 
lain yang memiliki wewenang di bidang pem-
bangunan ekonomi juga diundang untuk turut 
berpartisipasi, yaitu: Kementerian Koperasi dan 
Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Kementerian 
Perindustrian, Kementerian Pertanian, serta 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak.

“Saya belajar banyak hal dari pelatihan ini. 
Perangkat yang diberikan dapat diterapkan 
dalam pekerjaan sehari-hari saya sebagai 
peneliti aspek sosial-budaya pertanian. 
Pelatihan ini akan bermanfaat bagi penelitian 
kami sehingga kami dapat memberikan 
rekomendasi kebijakan yang lebih baik.”

—RITA SUHAETI
Kementerian Pertanian

Tujuan 
Pada tanggal 10–12 Oktober 2018, 28 peneliti 
(10  laki-laki dan 18 perempuan) dari lima kemen-
terian tersebut di atas dan dua lembaga penelitian 

berpartisipasi dalam lokakarya pelatihan menge-
nai GSVCA yang diadakan di Aloft Hotel Jakarta. 
Tujuannya adalah agar pada akhir lokakarya ini, 
para peserta dapat:

 • memahami pentingnya memastikan bahwa 
perempuan dan laki-laki mendapatkan manfaat 
dari partisipasi mereka di rantai nilai;

 • belajar bagaimana menerapkan pertimbangan 
gender dalam analisis rantai nilai di sistem 
pasar dengan:

 –memahami konsep dasar gender seperti 
kesetaraan gender, keadilan gender, 
pemberdayaan ekonomi perempuan, dan 
pengarusutamaan atau integrasi gender;

 –memahami penelitian yang menguraikan 
persoalan utama gender dan peran gender 
di Indonesia;

 –memahami cara menganalisis rantai nilai kopi, 
alas kaki, dan pakaian jadi serta hubungannya 
dengan rantai nilai global. Analisis ini berfokus 
pada identifikasi peran dan tanggung jawab 
yang dimiliki perempuan dan laki-laki di rantai 
nilai, hambatan yang dihadapi masing-masing 
untuk menikmati manfaat dari partisipasi 
mereka dalam rantai nilai, dan peluang yang 
dapat dimanfaatkan untuk mendukung 
keterlibatan yang lebih besar, menggunakan 
beragam perangkat analisis guna mendukung 
pekerjaan ini;

 • menentukan cara mendayagunakan 
kemampuan GSVCA yang baru dikembangkan 
untuk memperkaya informasi dalam perumusan 
kebijakan dan program yang meminimalkan 
hambatan serta meningkatkan peluang yang 
lebih adil bagi perempuan dan laki-laki dalam 
berbagai rantai nilai ini.

Diskusi lokakarya.

Kiri–Kanan: Lota Bertulfo, Novi Anggriani, Sri Nastiti Budianti, 
Greg Elms, dan Kara Klassen.
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Rangkuman Jalannya Lokakarya 
Lokakarya dibuka oleh tiga pejabat:

 • Sri Nastiti Budianti, Sekretaris BPPP, 
Kementerian Perdagangan;

 • Novi Anggriani, Senior Development Officer, 
Development Cooperation, Kedutaan Kanada;

 • Greg Elms, Field Director Proyek TPSA.

Ibu Budianti menyampaikan bahwa laporan 
International Finance Corporation pada tahun 2016 
mengungkapkan bahwa perusahaan yang dimiliki 
perempuan di Indonesia cenderung berskala lebih 
kecil dibanding yang dimiliki laki-laki. Perempuan 
memiliki 53% usaha mikro, 51% usaha kecil, dan 
34% usaha skala menengah di daerah perkotaan.3 
Secara keseluruhan, UKM yang dimiliki perempuan 
hanya mencakup 9,1% dari Produk Domestik Bruto 
(PDB) Indonesia.4 Peningkatan partisipasi perem-
puan dalam kewirausahaan dapat meningkatkan 
hasil perekonomian (seperti PDB yang lebih tinggi 
dan lapangan kerja yang lebih luas) dan mening-
katkan manfaat sosial yang lebih besar.5 Namun, 
pengusaha perempuan menghadapi sejumlah 
hambatan untuk memasuki pasar internasional: 
Dibandingkan dengan pengusaha laki-laki, perem-
puan menghadapi kendala lebih besar dalam 
memperoleh kredit, mendaftarkan properti, dan 
membuka rekening bank.

Kara Klassen, Ahli GSVCA, dan Lota Bertulfo, Pakar 
Kesetaraan Gender (Principal Gender Equality 
Expert) dari TPSA, adalah dua narasumber untuk 
lokakarya ini.

Pelatihan dilaksanakan dalam suasana yang serius 
tapi santai, dengan peserta aktif terlibat dalam 
kegiatan kelompok dan diskusi. Topik utama yang 
dibahas dalam lokakarya tiga hari tersebut meliputi:

 • memahami konsep rantai nilai;

 • memahami konsep gender dan pemberdayaan 
ekonomi perempuan;

 • pentingnya menyertakan konsep gender dan 
pemberdayaan ekonomi perempuan dalam 
rantai nilai dan cara melakukannya;

 • bagaimana menganalisis akar penyebab 
ketidaksetaraan gender dalam rantai nilai;

 • menggunakan GSVCA sebagai 
perangkat kebijakan.

“Terdapat beberapa masalah serius 
terkait kesetaraan gender di Indonesia. 
Berdasarkan pengalaman dan penelitian 
saya tentang pemberdayaan perempuan 
di industri pakaian jadi, saya tahu bahwa 
meski sebagian besar tenaga kerja pada 
industri tersebut adalah perempuan, 
mereka tidak memiliki kesempatan untuk 
dipromosikan sebagai pengawas atau 
menyuarakan pendapat mereka. Lokakarya 
ini menunjukkan kepada saya bagaimana 
mengidentifikasi dan menganalisis akar 
penyebab masalah tersebut.”

—FAHRINA
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia

Perangkat analisis gender seperti Harvard 
Analytical Framework untuk analisis gender dan 
Women’s Empowerment in Agriculture Index (WEAI) 
diperkenalkan dan dijelaskan dalam kesempatan 
ini. Pendekatan Harvard mengumpulkan informasi 
dari rumah tangga tentang pembagian kerja dan 
beban kerja berdasarkan gender, termasuk 
siapa  yang melakukan setiap tugas, siapa yang 
memiliki akses dan kendali atas sumber daya, dan 
manfaat apa yang diperoleh orang yang mengen-
dalikan sumber daya dan/atau yang melakukan 
tugas tersebut. Pendekatan ini juga mengidentifi-
kasi faktor- faktor yang menyebabkan perbedaan 
peran gender.

Lota Bertulfo membahas perangkat analisis gender. 
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WEAI mengukur peran dan tingkat keterlibatan 
perempuan dalam sektor pertanian di lima bidang:

 • keputusan mengenai produksi pertanian

 • akses ke dan kuasa pengambilan keputusan 
atas sumber daya produksi

 • kendali atas alokasi pendapatan

 • kepemimpinan di masyarakat

 • penggunaan waktu

Pemahaman tentang kapan dan bagaimana meng-
gunakan perangkat analisis gender serta cara 
menafsir informasi yang dikumpulkan dari perang-
kat tersebut berperan penting untuk memastikan 
kepekaan gender dalam analisis rantai nilai.

Perangkat lain yang diperkenalkan kepada peserta 
lokakarya adalah pemetaan GSVCA dan Problem 
Tree Analysis. Dalam pemetaan GSVCA, peserta 
pelatihan menggunakan peta proses atau aktivi-
tas yang dilakukan dalam rantai nilai untuk meng-
identifikasi apakah laki-laki atau perempuan yang 
melakukan aktivitas tersebut. Pemetaan GSVCA 
membantu menjadikan peran dan kontribusi 
perempuan dalam rantai nilai terlihat nyata dan 
mengidentifikasi siapa yang paling diuntungkan 
dalam rantai nilai tersebut.

Dalam Problem Tree Analysis, sebab dan akibat 
suatu masalah diilustrasikan dalam diagram ber-
bentuk pohon. Perangkat ini digunakan untuk 
mengidentifikasi akar penyebab ketidaksetaraan 
gender dalam rantai nilai.

Untuk memahami perbedaan konsep dan perang-
kat yang dijelaskan, para peserta melakukan tugas 
kelompok seperti pemetaan peran dalam rantai 

nilai, analisis studi kasus, dan analisis yang aktual 
terhadap kepekaan gender dalam rantai nilai. 
Kelompok-kelompok menganalisis tiga studi kasus 
(dari industri alas kaki, pakaian jadi, dan kopi di 
Indonesia) dan menyusun rekomendasi kebijakan 
yang peka gender untuk ketiga industri tersebut. 
Kelompok-kelompok tersebut memiliki banyak 
kesempatan untuk berdiskusi, mengajukan perta-
nyaan, belajar menggunakan perangkat yang ter-
sedia, dan merumuskan rekomendasi kebijakan 
peka gender yang terkait dengan wewenang dari 
masing-masing kementerian.

Masukan Peserta 
Para peserta memberikan tanggapan positif terha-
dap pelatihan ini. Sebanyak 55% peserta menya-
takan bahwa pengetahuan mereka bertambah 
secara signifikan dan 45% lainnya mengatakan 
pengetahuan mereka bertambah luas hingga ting-
kat tertentu. Lebih dari setengahnya (60%) kini 
memiliki tingkat kepercayaan diri yang luar biasa 
atau sangat baik dalam menerapkan pengetahuan 
yang diperoleh dari pelatihan, sedangkan 30% lain-
nya menyatakan memiliki tingkat kepercayaan diri 
yang baik.

Sebagian besar peserta menilai baik, sangat baik, 
atau luar biasa untuk beberapa aspek khusus 
pelatihan. Tidak ada aspek yang dinilai buruk dan 
hanya ada beberapa penilaian berkategori “cukup 
baik” dengan jumlah persentase yang kecil, yang 
sebagian besar berhubungan dengan durasi pela-
tihan. Para peserta menyampaikan bahwa mereka 
menginginkan pelatihan yang lebih banyak, khu-
susnya sesi praktik agar dapat langsung memprak-
tikkan pengetahuan yang sudah diperoleh.

Pengetahuan dan kemampuan mengajar para 
instruktur, kesempatan mengajukan pertanyaan, 
dan penggunaan latihan praktis serta studi kasus 
dinilai “sangat baik” dengan perolehan persentase 
tertinggi. Sedangkan, sebagian besar kategori nilai 
“baik” terkait dengan kecukupan, rincian, dan ting-
kat informasi yang disajikan, kemampuan mengajar 
instruktur, susunan dan penataan pelatihan, kuali-
tas materi pelatihan, dan relevansi materi dengan 
topik. Secara keseluruhan, sebagian besar peserta 
(80%) menilai pelatihan dengan kategori “luar biasa” 
atau “sangat baik”, sementara 20% sisanya menilai 
pelatihan dalam kategori “baik”.

Kara Klassen memberikan tanggapan terhadap 
tugas kelompok. 



• 5 •

Mengenai Proyek TPSA
TPSA merupakan proyek lima tahun senilai  
C$12 juta yang didanai oleh Pemerintah  
Kanada melalui Global Affairs Canada. Proyek 
ini dilaksanakan oleh The Conference Board 
of Canada, dengan mitra implementasi utama 
yaitu Direktorat Jendral Pengembangan Ekspor 
Nasional, Kementerian Perdagangan.

TPSA dirancang untuk menyediakan pelatihan, 
penelitian dan bantuan teknis bagi instansi peme-
rintah Indonesia, sektor swasta—khususnya usaha 
kecil dan menengah (UKM)—akademisi, dan  
organisasi masyarakat madani untuk informasi 
 terkait perdagangan, analisis kebijakan perda-
gangan, refomasi regulasi dan promosi dagang 
dan investasi oleh Kanada, Indonesia dan tenaga 
ahli dari organisasi pemerintah maupun swasta.

Tujuan utama TPSA adalah untuk mendukung 
pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang lebih 
baik lagi dan mengurangi kemiskinan di Indonesia 
melalui peningkatan perdagangan dan investasi 
penunjang perdagangan antara Indonesia dan 
Kanada. TPSA dimaksudkan untuk meningkatkan 
perdagangan berkelanjutan dan sadar-gender 
serta kesempatan investasi, terutama untuk UKM 
Indonesia, sekaligus untuk meningkatkan peng-
gunaan analisis perdagangan dan investasi oleh 
pemangku kepentingan Indonesia demi kemitraan 
perdagangan dan investasi yang lebih luas lagi 
antara Indonesia dan Kanada.

Hasil langsung yang diharapkan dengan adanya 
TPSA adalah:

• Arus informasi perdagangan dan investasi 
yang lebih baik antara Indonesia dan Kanada, 
terutama untuk sektor swasta, UKM, dan  
para pengusaha perempuan, termasuk risiko 
dan peluang lingkungan hidup yang terkait 
dengan perdagangan;

• Tautan jaringan usaha sektor swasta yang lebih 
kuat antara Indonesia dan Kanada, terutama 
untuk UKM;

• Keterampilan dan pengetahuan analisis 
yang lebih mantap dikalangan pemangku 
kepentingan Indonesia mengenai cara 
meningkatkan perdagangan dan investasi 
antara Indonesia dan Kanada;

• Pemahaman yang lebih baik mengenai 
peraturan perundang undangan dan  
praktik praktik terbaik dalam perdagangan  
dan investasi.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi 
Kantor TPSA di Jakarta, Indonesia:
Mr. Gregory A. Elms, Direktur
Proyek TPSA (Canada–Indonesia Trade and Private 
Sector Assistance)
Canada Centre, World Trade Centre 5, Lantai 15
Jl. Jend. Sudirman Kav 29–31 Jakarta 12190, 
Indonesia
Telepon: +62-21-5296-0376, atau 5296-0389
Fax: +62-21-5296-0385
E-mail: greg@tpsaproject.com
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