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Pentingnya Sektor Pertanian & Perikanan dalam
Perdagangan dan Pembangunan di Indonesia

• Indonesia merupakan pengguna GSP AS terbesar kedua setelah Thailand. 

• Ekspor Indonesia dengan fasilitas GSP mencapai US$2,61 miliar di tahun

2019. Angka ini setara dengan 13,1 persen dari total ekspor Indonesia ke AS 

pada tahun tersebut.

• Kategori utama dari total impor produk pertanian AS dari Indonesia termasuk

minyak tropis, termasuk minyak sawit ($880 juta), karet & produk sejenis

($867 juta), pasta kakao & mentega kakao ($312 juta), kopi yang tidak

dipanggang ($301 juta), dan rempah-rempah ($ 177 juta).

• Indonesia menjadi salah satu pengekspor tuna dan udang terbesar di dunia

Meningkatkan keadilan sosial, mempromosikan pekerjaan layak
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Date: Monday / 01 / October / 2019

https://www.statista.com/statistics/1083946/indonesia-fisheries-contribution-to-gdp/

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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Tujuan: Peningkatan promosi dan kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan di 

sektor Rural di Filipina dan Indonesia, yang difokuskan pada pekerja perempuan

Hasil Jangka Panjang1: Tata Kelola Hasil Jangka Panjang2: Keterlibatan  Industri

(1.1.1) Standar

spesifik Ketenaga

kerjaan sektoral

yang responsif

gender 

dikembangkan dan 

dipromosikan

(1.1.2) 

Peraturan K3

sektoral

dikembangkan 

dan 

dipromosikan

(1.2.1) 

Peningkatan 

penegakan, 

pemantauan, dan 

perbaikan 

kepatuhan

(2.1.1) 

Kepatuhan yang 

dipromosikan 

dalam industri

(2.1.3) 

Mengembangkan dan 

mempromosikan

kersama Bipartite 

dalam pemenuhan

kepatuhan di 

perusahaan

percontohan formal

(2.1.2) Peningkatan mekanisme

kepatuhan di tingkat komunitas, 

termasuk sektor informal, di 

komunitas di mana perusahaan

percontohan berasal

Target: Kondisi kerja yang lebih baik bagi pekerja di sektor Rural (dalam hal 

ketenagakerjaan, K3 dan kesetaraan gender dijamin dan dilaksanakan secara 

berkelanjutan)

▪ Penilaian sektoral

▪ Rencana aksi

▪ Standar

Ketenagakerjaan

sektoral

▪ Advokasi dan 

pendidikan

▪ Profil K3

▪ Peraturan K3 

sektoral

▪ Program K3 

Nasional

▪ Advokasi dan 

pendidikan

▪ Pelatihan

pengawasan

ketenagakerjaan

khusus sektor,

▪ Rencana inspeksi

berbasis risiko

▪ Program konsultasi

teknis yang 

diperbarui,

▪ Sistem pendukung 

TI

▪ Kampanye

kepatuhan

industri

▪ Mendukung

penggunaan alat

online

▪ Rencana kepatuhan

berbasis perusahaan

& peningkatan

kapasitas tenaga

kerja, K3, dan gender

▪ Kampanye advokasi

tentang K3

▪ Sistem manajemen

K3

▪ Pengembangan perangkat untuk

pemangku kepentingan

termasuk pemangku

kepentingan tingkat masyarakat

▪ Peningkatan kapasitas untuk

mempromosikan kepatuhan

▪ Kegiatan koordinasi/sesi

pembelajaran tentang kepatuhan



Penelitian dan Penilaian Awal 
Sektoral

Date: Tuesday / 19 / October / 2021



Penelitian dan Penilaian Awal Sektoral:

Tujuan: 

Membuat penilaian sektoral awal yang komprehensif terkait kondisi para pekerja, terutama

pekerja perempuan, di sub-sektor sasaran di Indonesia dan Filipina, untuk menetapkan target 

dan menyusun strategi intervensi

 Menetapkan penilaian awal dari indikator kinerja Proyek

 Menganalisa kondisi kerja (akar masalah, pendorong dan non-pendorong kepatuhan, kondisi sektoral, dan 

peluang reformasi yang ada, termasuk potensi area yang dapat berkesinambungan; prinsip dan hak-hak fundamental di 

tempat kerja (FPRW) perjanjian kerja, upah, jam kerja, jaminan soial, cuti, termasuk K3, dan kesetaraan gender)

 Memberikan informasi terbaru perihal Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

 Mengidentifkasi rekomendasi-rekomendasi yang responsif gender

Meningkatkan keadilan sosial dan mempromosikan pekerjaan layak
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Penelitian dan Penilaian Awal Sektoral:

Terdiri dari: 

• FGD Perikanan 8 Maret (G10; E11; W12)

• Key Informant Interview: 15 Nara sumber dari Kementerian – Kementerian, APINDO dan 

AP2HI beserta SPPI.

• Workers survey: Bitung Sulawesi Utara, Ambon Maluku, Cikarang Jawa Barat.

• Strategic Compliance Plan (Tripartite SCP) April atau Mai 2022

Meningkatkan keadilan sosial dan mempromosikan pekerjaan layak
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Potensi Kerjasama dengan Binawasnaker dalam hal:

- Strategic Compliance Plan
- Reformasi Pengawasan:

• Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan

• Penguatan Kelembagaan Pengawasan Ketenagakerjaan

• Peningkatan Kapasitas, Integritas dan Professionalitas SDM Pengawasan (Pengawasan
dan K3)

• Pengembangan Kolaborasi Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan

• Peningkatan Efektivitas Pengawasan



Meningkatkan keadilan sosial dan mempromosikan pekerjaan layak

9

Potensi Kerjasama dengan APINDO & AP2HI dalam hal:

- Strategic Compliance Plan

- Penguatan kapasitas Lembaga dalam memberikan layanan bagi
membernya dalam hal peningkatan pemenuhan kepatuhan sektor Perikanan

- Kegiatan promosi kepada perusahaan, pembeli, asosiasi-asosiasi dan 
lainnya. 



Meningkatkan keadilan sosial dan mempromosikan pekerjaan layak
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Potensi Kerjasama dengan Serikat Pekerja dan Serikat Buruh
dalam hal:

- Strategic Compliance Plan

- Peningkatan kapasitas dalam hal Monitoring, Evaluasi dan   
Pembelajaran (MEL) serta Komunikasi dan Promosi

- Peningkatan kapasitas pekerja perempuan

- Kampanye K3 dan Gender



Terima kasih!


