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PENGANTAR 

Rainforest All iance menganggap kesetaraan gender sebagai bagian integral dari 

pertanian berkelanjutan. Kesetaraan gender adalah hak asasi manusia ya ng harus 

dil indungi. Kesetaraan gender juga merupakan salah satu Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan, yang berarti dianggap sebagai prioritas pembangunan global untuk 

dicapai pada tahun 2030. selain itu, kesetaraan gender adalah strategi yang 

efektif untuk pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, karena potensi 

perempuan untuk meningkatkan produktivitas mereka tinggi. Dampak dari situasi 

yang membaik bagi perempuan juga dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, 

karena perempuan cenderung menginvestasikan pendapatan dan upaya mereka 

sebagian besar pada keluarga dan masyarakat. Masalah gender dan cara 

penanganannya sangat tergantung pada konteks lokal, yang merupakan alasan 

mengapa pemegang sertifikat akan melakukan pengkajian gender mereka sendiri 

dan membuat rencana berdasarkan hasil  pengkajian dan berdasarkan apa yang 

mereka ketahui layak dan relevan dalam konteks mereka. Kriteria peningkatan 

akan mengukur kemajuan indikator terpil ih yang akhirnya membentuk bagian dari 

apa yang disebut smart meter dan indikator terpil ih lainnya 

Tujuan 

Sebuah sistem tersedia dalam manajemen pertanian / perkebunan yang 

mempromosikan situasi di mana laki -laki, serta perempuan, memiliki hak dan 

peluang yang sama, terutama yang berkaitan dengan akses ke input, layanan, 

manfaat dan struktur pengambilan keputusan, dan di mana tindakan diambil untuk 

menilai, memperbaiki, dan memantau situasi petani perempuan dan / atau pekerja 

perempuan secara khusus.  

Panduan Umum 

Konsep kesetaraan gender mengacu pada persamaan hak, tanggung jawab,  dan 

peluang perempuan dan laki-laki  dan anak perempuan dan anak laki-laki. 

Kesetaraan tidak berarti bahwa perempuan dan laki -laki akan menjadi sama tetapi 

bahwa hak, tanggung jawab, dan peluang perempuan dan laki -laki t idak akan 

bergantung pada apakah mereka dilahirkan laki-laki atau perempuan. Kesetaraan 

gender menyiratkan bahwa kepentingan, kebutuhan, dan prioritas perempuan dan 

laki-laki dipertimbangkan, mengakui keragaman perbedaan kelompok perempuan 

dan laki-laki. Kesetaraan gender bukan masalah perempuan tetapi harus menjadi 

perhatian dan sepenuhnya melibatkan laki -laki maupun perempuan. Kesetaraan 

antara perempuan dan laki -laki dipandang sebagai masalah hak asasi manusia 

dan sebagai prasyarat dan  indikator, untuk pembangunan berkelanjutan yang 

berpusat pada manusia. 



Manajemen berkomitmen untuk mempromosikan kesetaraan gender melalui 

pernyataan tertulis dan mengomunikasikannya kepada anggota kelompok dan / 

atau pekerja. Komunikasi harus dilakukan dalam bahasa yang dapat diakses oleh 

semua orang untuk memastikan bahwa semua orang memahami apa yang 

dimaksud. Pengurus kebun atau pengurus kelompok menunjuk seseorang atau 

komite yang bertanggung jawab atas gender. Orang ini / harus memiliki 

pengetahuan yang cukup tentang isu-isu gender, hak-hak perempuan, hukum 

setempat yang relevan dan harus dipercaya dan dapat diakses, terutama untuk 

anggota perempuan, petani dan / atau pekerja. Dalam k onteks kebun yang lebih 

besar, sangat dianjurkan untuk membuat komite gender, dan dalam hal itu, 

sebaiknya ada perempuan dan laki-laki di antara anggotanya dan, j ika mungkin, 

seseorang dengan latar belakang medis . 

Orang atau panitia yang ditunjuk harus melakukan pengkajian gender. Pengkajian 

gender adalah serangkaian pertanyaan krit is yang membantu Anda menentukan 

tingkat responsif gender dari suatu kebijakan, program atau proyek, yang berarti 

memberikan Anda wawasan tentang seberapa baik suatu kebijakan, program atau 

proyek mengatasi kesenjangan atau masalah terkait gender. Lihat juga alat 

pengkajian gender. Hasil data yang telah dipisahkan berdasarkan jenis kelamin 

yang dikumpulkan oleh kebun  atau pengurus kelompok akan melengkapi dan 

memperkuat pengkajian gender. 

Data terpilah menurut jenis kelamin adalah data yang dipisahkan untuk laki-laki 

dan perempuan. Data terpilah sangat penting untuk menilai posisi dan situasi laki-

laki dan perempuan dan perbedaan di antara mereka dan untuk mengikuti 

perubahan waktu. Dalam standar, data terpilah berdasarkan jenis kelamin 

dikumpulkan misalnya, untuk anggota dan / atau pekerja, posisi  manajemen atau 

pimpinan, upah, dll .  

Berdasarkan hasil pengkajian gender, rencana aksi gender dibuat selama x tahun, 

yang terdiri dari  

• gambaran umum tentang hasil pengkajian gender 

• prioritas masalah 

• perumusan tujuan secara konkret  

• Tindakan realist is dan praktis untuk mengatasi masalah / mengurangi risiko, 

berdasarkan tindakan yang diusulkan oleh alat pengkajian gender dan 

memanfaatkan indikator yang disebutkan dalam smart meter. 

• Sumber daya yang dibutuhkan, staf, anggaran dan waktu  

Selain itu, indikator tambahan yang relevan dengan konteks dapat digunakan, 

seperti # dan% petani perempuan yang menerima kredit atau layanan kesehatan, 

# dan% petani perempuan yang mendapatkan akses lahan atau keanggotaan 

koperasi, dll .  

Sebuah prosedur perlu dikembangkan, menunjukkan siapa yang bertanggung 

jawab untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan dan memastikan bahwa 

pembelajaran dimasukkan ke dalam rencana. Adalah penting untuk memasukkan 



rencana tersebut ke dalam rencana manajemen dan sering membagikan 

kemajuannya dengan pengurus kelompok atau pengurus kebun.  

Koordinasi dengan LSM lokal yang memiliki pengetahuan tentang isu -isu gender 

dan perempuan sangat dianjurkan karena mereka dapat memfasil itasi akses ke 

informasi yang relevan dengan konteks lokal, undang-undang, materi pelatihan, 

praktik-praktik terbaik, dan kontak. 

Daftar Pustaka 
• The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women, 

adopted by the General Assembly on 18 December 1979. The Committee on the 

Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) has paid special attention to the 

situation of indigenous women as, particularly vulnerable and disadvantaged groups. 

See, e.g., General Recommendation No. 24 (Women and health). 

• Declaration of the Elimination of Violence against Women (1993) 

This convention international recognizes the right of a woman to live a life without 

violence. 

• The Paris Agreement (under the United Nations Framework Convention on Climate 

Change)  

The Paris Agreement constitutes a breakthrough; for the first time, a Climate Treaty in its 

Preamble commits Parties, to promote and consider their respective obligations on 

human rights, as well as on gender equality, and the empowerment of women. The 

Agreement also mandates gender-responsive adaptation actions and capacity-building 

activities. 

 

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=A/54/38/REV.%201%28SUPP%29&Lang=en
http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm
http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf

