
LAMPIRAN 4 

ALAT PENGKAJIAN GENDER 

Sebuah masukan untuk penjabaran rencana gender seperti yang dipersyaratkan 

pada poin kontrol 1.6. dalam Bab Manajemen  

Konsultasi Publik: Versi Draf 2.0 

KERANGKA KERJA UNTUK KONSULTASI PUBLIK 

 
Catatan: Kerangka kerja konsep ini akan diperluas menjadi protokol yang lebih rinci, dengan 

memasukkan komentar publik dan masukan dari para pakar gender. Contoh-contoh yang 

diberikan dimaksudkan sebagai ilustrasi, tidak komprehensif pada tahap ini. Rainforest Alliance 

terbuka terhadap komentar publik tentang semua aspek dalam kerangka kerja ini.  

 



 

PENDAHULUAN 

Alat Pengkajian Gender ini adalah bagian dari Standar Pertanian Rainforest Alliance 

(“Standard”), yang terkait dengan kriteria 1.6 dari Standar ini. Alat Pengkajian Gender berlaku 

untuk semua tanaman dan semua pemegang sertifikat yang ingin menjadi atau tetap 

bersertifikat. Standar ini mewajibkan pemegang sertifikat untuk menunjuk seseorang atau 

komite yang bertanggung jawab atas gender, melaksanakan pengkajian gender, dan 

berdasarkan hasil pengkajian kemudian mengembangkan rencana gender yang mengatasi 

kesenjangan yang telah diidentifikasi. Kemajuan implementasi rencana ini dipantau secara 

teratur dan jika diperlukan melakukakn penyesuaian terhadap rencana tersebut. Panduan ini 

wajib untuk semua pemegang sertifikat dan perusahaan yang mencari sertifikasi.  

 

Komite / Departemen  Rainforest Alliance XXX mengawasi pengembangan dan implementasi 

Protokol ini. Protokol akan diperbarui setidaknya setiap XXX? 

 

1) MENGAPA MELAKUKAN PENGKAJIAN GENDER? 
Pertanian berkelanjutan tidak dapat dicapai tanpa mengatasi ketidaksetaraan gender. 

Kesetaraan gender adalah hak asasi manusia yang harus dilindungi. Ini 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 produktivitasnya tinggi. Dampak dari situasi yang membaik 

bagi perempuan juga dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, karena perempuan 

cenderung menginvestasikan pendapatan dan upaya mereka sebagian besar dalam keluarga 

dan masyarakat.  
 

Hanya dengan memastikan bahwa petani laki-laki dan perempuan, petani kecil dan pekerja 

memiliki akses dan kontrol yang sama terhadap pengetahuan, peluang, dan sumber daya, 

maka  hak-hak mereka  akan dihormati dan memungkinkan mereka mampu menyuarakan 

kebutuhan mereka akan masa depan yang berkelanjutan. 

Untuk memahami di mana ada kesenjangan dan langkah-langkah tambahan serta dukungan 

diperlukan untuk mengatasi kesenjangan tersebut, penting untuk mengkaji situasi yang ada 

dengan lensa gender, menggunakan alat ini.  

2) ALAT PENGKAJIAN GENDER 
 

Alat pengkajian gender terdiri dari serangkaian pertanyaan kritis yang membantu Anda 

menentukan seberapa responsif gender organisasi atau program Anda. Jika sebuah 

pertanyaan telah dijawab dengan ya, organisasi atau program dapat dianggap responsif 

gender untuk masalah khusus itu. Jika jawabannya tidak, satu atau lebih tindakan diusulkan 

untuk mengatasi kesenjangan atau masalah yang telah diidentifikasi. Indikator berwarna merah 

adalah indikator yang telah diusulkan dalam kerangka kerja indikator sebagai bagian dari 

rancangan standar; indikator lainnya adalah indikator opsional yang dapat digunakan untuk 

memantau kemajuan menuju kesetaraan yang lebih baik antara laki-laki dan perempuan. 

Langkah-langkah yang dipilih, bersama dengan indikator terkait, membentuk dasar dari 

rencana gender. 

 

# Pertanyaan Jawaban Tindakan Indikator 

1 Akankah rencana Tidak  membagikan hasil analisis Rencana gender 



gender yang 

dijabarkan dengan 

hasil pengkajian ini 

dimasukkan ke dalam 

rencana manajemen 

umum? 

gender ini dengan manajemen 

kelompok / kebun. 

merumuskan rencana gender 

berkoordinasi dengan 

manajemen kelompok / kebun 

dan memasukkan ke dalam 

rencana manajemen umum 

dimasukkan dalam 

rencana 

manajemen 

  Ya memastikan bahwa kemajuan 

rencana gender akan sering 

dibahas dalam pertemuan 

manajemen 

Rencana Gender 

dalam agenda 

2 Apakah manajemen 

kebun / kelompok 

memahami konsep 

jenis kelamin, gender, 

dan kesetaraan 

gender?  

Tidak mengatur sesi pembahasan 

kesadaran tentang konsep dan 

pentingnya kesetaraan gender 

dan masalah terkait dengan 

manajemen  

# sesi pembahasan 

  Ya   

3 Apakah pemantauan 

dengan data terpilah 

berdasarkan jenis 

kelamin dilakukan 

untuk posisi 

kepemimpinan 

(terpilih), partisipasi 

dalam pelatihan, 

akses ke pinjaman 

untuk investasi kebun, 

diversifikasi, upah 

pekerja (SH) atau 

untuk pekerja, upah 

pekerja, akses ke 

pengawasan, P / L 

dalam serikat pekerja, 

P / L dalam posisi 

pengawasan atau 

manajemen ... (M / LF) 

Tidak memperkenalkan pemantauan 

dengan data terpilah 

berdasarkan jenis kelamin dan 

pastikan bahwa data yang 

terkumpul dibagikan kepada 

orang / komite yang 

bertanggung jawab atas 

gender. 

data terpilah 

berdasarkan jenis 

kelamin 

  Ya   

4 Apakah perempuan 

dan laki-laki memiliki 

peran yang setara 

dalam pengambilan 

keputusan? 

Tidak meningkatkan kesadaran 

tentang pentingnya melibatkan 

lebih banyak perempuan (atau 

laki-laki) dalam posisi 

pengambilan keputusan 

mengatur pelatihan 

kepemimpinan untuk 

perempuan 

Memfasilitasi partisipasi 

perempuan dalam rapat 

dengan menyesuaikan lokasi, 

waktu, dll. 

# pembahasan 

# pelatihan 

# perempuan yang 

berpartisipasi dalam 

pelatihan 

# perempuan 

dalam fungsi 

kepemimpinan 

  Ya   

5 Apakah pekerjaan Tidak Memastikan bahwa Persyaratan 



pengawasan dan 

pengurus serta 

pekerjaan bergaji 

lebih baik lainnya 

dapat diakses oleh 

laki-laki dan 

perempuan? 

persyaratan pekerjaan dapat 

dipenuhi oleh laki-laki dan 

perempuan jika memungkinkan 

menawarkan pelatihan 

tambahan tentang 

manajemen, administrasi dan 

topik lain bagi perempuan 

untuk memfasilitasi akses 

mereka ke pekerjaan yang 

memiliki gaji lebih baik 

pekerjaan yang 

disesuaikan 

# dan jenis 

pelatihan 

# L / P berpartisipasi 

# dan% perempuan 

dengan gaji lebih 

baik /pekerjaan 

manajemen 

  Ya   

6 Apakah pelatihan 

mempertimbangkan 

kebutuhan dan minat 

laki-laki dan 

perempuan? 

Tidak  melakukan pengkajian untuk 

pelatihan dan mengatur 

pelatihan berdasarkan topik 

yang hasilnya 

memfasilitasi partisipasi 

perempuan dengan 

menyesuaikan lokasi, waktu, 

penggunaan fasilitator 

perempuan, bahasa lokal ... 

Melatih  perempuan untuk 

menjadi inspektur/pengawas 

atau pelatih internal 

#dan% perempuan 

dalam pelatihan 

# pelatih 

perempuan atau 

pengawas/inspektur 

internal 

  Ya   

7 Apakah perempuan 

dan laki-laki menerima 

upah dan tunjangan 

yang sama terkait 

dengan pekerjaan 

dengan nilai yang 

sama? 

Tidak Memastikan bahwa semua 

pekerja memiliki akses informasi 

tentang upah dan tunjangan 

yang terkait dengan jenis 

pekerjaan yang berbeda 

dalam bahasa mereka sendiri 

Memastikan bahwa pekerjaan 

dengan nilai yang sama 

menerima pembayaran dan 

tunjangan yang sama 

Upah setiap P / L 

per jenis pekerjaan 

  Ya   

8 Apakah perempuan 

dan laki-laki memiliki 

akses yang sama ke 

koperasi petani? (SH) 

Tidak mempromosikan pendaftaran 

anggota berpasangan 

menggunakan kegiatan 

pertanian sebagai kriteria untuk 

menjadi anggota, alih-alih 

kepemilikan tanah 

Memfasilitasi pendaftaran 

petani perempuan dengan 

menawarkan pengurangan 

biaya keanggotaan 

Pendekatan petani perempuan 

secara pribadi untuk 

mengundang mereka menjadi 

anggota 

# dan % anggota 

Perempuan 

  Ya   

9 Apakah pekerja 

perempuan dan laki-

Tidak mempromosikan partisipasi 

pekerja perempuan dalam 

# dan % 

perempuan dalam 



laki memiliki akses 

yang sama ke serikat 

pekerja? P / L 

pelatihan, peningkatan 

kesadaran pemimpin dan 

pekerja laki-laki, undangan 

pribadi, penetapan target 

serikat pekerja  

  Ya   

10 Apakah petani 

perempuan dan laki-

laki memiliki akses 

yang sama terhadap 

input dan layanan 

seperti pinjaman untuk 

investasi kebun, bibit, 

informasi, dll? (SH) 

Tidak  memastikan bahwa petani laki-

laki dan perempuan 

mengetahui input dan layanan 

yang ditawarkan dan tahu di 

mana dan bagaimana 

mengaksesnya 

memastikan adanya langkah-

langkah untuk memfasilitasi 

akses petani perempuan ke 

input dan layanan dengan 

mempertimbangkan 

keterbatasan waktu mereka 

dan kurangnya sarana 

transportasi (waktu dan tempat 

penerimaan, dokumen yang 

diperlukan, dll.) 

memantau penerimaan input 

dan layanan dengan data 

terpilah berdasarkan jenis 

kelamin, identifikasi 

kesenjangan 

# dan % i P/L yang 

menerima input 

dan layanan 

  Ya   

11 Apakah pekerja 

perempuan dan laki-

laki memiliki akses 

yang sama terhadap 

input dan layanan 

seperti pelatihan, 

layanan kesehatan, 

tunjangan/manfaat 

Tidak memastikan bahwa petani laki-

laki dan perempuan 

mengetahui input dan layanan 

yang ditawarkan dan tahu di 

mana dan bagaimana 

mengaksesnya 

memastikan adanya langkah-

langkah untuk memfasilitasi 

akses petani perempuan ke 

input dan layanan dengan 

mempertimbangkan 

keterbatasan waktu mereka 

dan kurangnya sarana 

transportasi (waktu dan tempat 

penerimaan, dokumen yang 

diperlukan, dll.) 

memantau penerimaan input 

dan layanan dengan data 

terpilah berdasarkan jenis 

kelamin, identifikasi 

kesenjangan 

# dan %  P/L yang 

menerima input 

dan layanan 

  Ya    

 

 

 



Sumber 
▪ World Health Organization, gender assessment tool. 

https://www.who.int/gender/mainstreaming/GMH_Participant_GenderAssessmentTool.pdf 

▪ Guidelines for the assessment of gender mainstreaming, FAO, 2017. 

http://www.fao.org/3/a-bd714e.pdf 

https://www.who.int/gender/mainstreaming/GMH_Participant_GenderAssessmentTool.pdf
http://www.fao.org/3/a-bd714e.pdf

