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Pentingnya Sektor Pertanian & Perikanan 
dalam Perdagangan dan Pembangunan 

di Indonesia

Di Indonesia, sektor pertanian dan 
perikanan menjadi sumber mata 

pencaharian bagi lebih dari 38 juta 
pekerja atau hampir 30% dari total 

penduduk yang bekerja. 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) 
Indonesia pada tahun 2020 

menunjukkan bahwa perempuan yang 
bekerja di sektor-sektor tersebut 
berjumlah sekitar 13,79 juta yang 

mewakili 36% dari total jumlah pekerja 
yang bekerja di sektor-sektor tersebut.
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Perempuan di 
sektor pertanian 
dan perikanan

• Perempuan memainkan peran penting dalam
rantai nilai dan pasokan. 

• Di bidang pertanian, mereka ikut mulai dari
pembibitan, pemupukan hingga menuai panen.
Berpartisipasi dalam kegiatan pengolahan, 
pengemasan, pencatatan dan pemasaran hasil
pertanian. 

• Dalam industri perikanan komersial, mereka
banyak terlibat dalam kegiatan mengolah, 
memberi kode dan mensortir, mencuci, 
menimbang, memisahkan daging dari tulang, 
mengukus, mengemas, mencatat, memastikan
jaminan kualitas dan inspeksi. 
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Permasalahan Umum di Sektor Kelapa Sawit dan Perikanan

Masalah Utama:

Pekerja di sektor kelapa sawit dan perikanan, terutama perempuan, menghadapi defisit Kerja 

layak, mereka seringkali dikecualikan dari pelaksanaan dan perlindungan peraturan, standar

dan praktek ketenagakerjaan

•

Efek:

• Praktek hubungan kerja informal dan tidak standar

• Upah rendah dan pelanggaran upah

• Kondisi Kerja yang tidak aman dan sangat

berbahaya

• Nilai partisipasi perempuan dan kontribusinya

kurang diperhitungkan

• Kesadaran yang rendah tentang gender, K3 dan 

standar ketenagakerjaan

• Hak berserikat dan berunding yang terbatas

Efek:

• Jumlah pengawasan ketenagakerjaaan terbatas

• Koordinasi yang lemah diantara otoritas yang 

berwenang

• Kurangnya transparansi hubungan kerja dan kondisi

kerja yang kondusif

• Terbatasnya peluang akses ke pasar internasional

dimana kepatuhan pada peraturan dan standar

ketenagakerjaan adalah kriteria untuk mendapatkan

akses pasar yang lebih luas



Tujuan Proyek
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Peningkatan promosi dan kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan dan K3 di 
sektor Rural di Filipina dan Indonesia, yang difokuskan pada pekerja perempuan

Hasil Jangka Panjang

Kerangka kerja nasional tripartit tentang kepatuhan terhadap undang-undang ketenagakerjaan, kesetaraan
gender dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di sektor Rural ditingkatkan

Peningkatan kondisi kerja yang mendukung promosi dan kepatuhan terhadap undang-undang ketenagakerjaan, kesetaraan
gender dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di sektor Rural di perusahaan percontohan dan komunitas sektoral

Target Proyek

Kondisi kerja yang lebih baik bagi pekerja di sektor Rural (dalam hal ketenagakerjaan, 
K3 dan kesetaraan gender dijamin dan dilaksanakan secara berkelanjutan

Kerangka Hasil Proyek ILO Meningkatkan Hak-hak Pekerja
Perempuan di Sektor Kelapa Sawit dan Perikanan
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Upaya Proyek untuk mempromosikan kesetaraan gender

Kerangka Hasil Proyek dengan indikator menegaskan secara jelas kesetaraan 
gender

Mengembangkan Kebijakan yang spesifik sektor dan responsif gender 
terhadap pekerja di sektor rural

Inisiatif Peningkatan Kesadaran dan Pengembangan Kapasitas untuk lebih 
memahami kesetaraan gender pada standar ketenagakerjaan dan K3

Menambah perwakilan perempuan di komite tripartit dan memanfaatkan
mekanisme mitra sosial yang ada tentang gender dan pembangunan

Pemantauan dan evaluasi yang responsif gender untuk mengetahui dampak 
proyek dalam hal gender
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