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TPSA Mengadakan Lokakarya 
Pelatihan Kesadaran Gender untuk 
Koperasi Kopi Bersertifikat Fairtrade

Pimpinan koperasi kopi Fairtrade berkumpul untuk mendapatkan pemahaman lebih 

baik  tentang mengapa gender penting dalam tata kelola koperasi. Mereka berbagi 

wawasan tentang mempromosikan prinsip dan tindakan kesetaraan gender untuk 

mempromosikan partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam koperasi.

Pendahuluan 
Pada tanggal 3 Oktober 2018, tim proyek TPSA 
mengadakan lokakarya pelatihan kesadaran gen-
der untuk 36 peserta (32 laki-laki dan 4 perem-
puan) dari 22 koperasi kopi bersertifikat Fairtrade, 
sembilan di antaranya dipimpin perempuan. Tema 
lokakarya ini adalah tata kelola koperasi yang adil, 
dengan fokus pada mempromosikan kesetaraan 
gender untuk memperkuat pembentukan bisnis 
kopi berkelanjutan.

Intan Wahyu Fitri dari Fairtrade membuka pelatihan.

Daftar Koperasi Kopi yang Berpartisipasi

Ara Cahayani Gayo (dipimpin perempuan)
Arinagata (dipimpin perempuan)
Ari Sarina
Asosiasi Koperasi Kopi Gayo Organik 
(ASKOGO)
Baburrayyan
Erfas Gayo (dipimpin perempuan)
Gayo Antara
Gayo Nusantara
Item Reje Gayo
Koperasi Baithul Qiradh Baburrayyan (KBQB)
Koperasi Kopi Gayo Organik (KKGO) (dipimpin 
perempuan)
Kokowagayo (dipimpin perempuan)
Kopepi Ketiara (dipimpin perempuan)
Kopsen PKG
Mutiara
Gayo
Qahwah Tanoh Gayo
Rahmat Kinara
Ratu Ketiara (dipimpin perempuan)
Sara Ate (dipimpin perempuan)
Tunas Indah
Utamagro Tani Gayo (dipimpin perempuan)
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Latar Belakang 
Laporan TPSA berjudul “Membuka Dunia 
Perdagangan untuk Perempuan: Bagaimana 
Gender Mempengaruhi Manfaat Perdagangan Bagi 
UKM Indonesia” mengidentifikasi hambatan yang 
dihadapi UKM milik perempuan dalam menjalan-
kan bisnis dan mengekspor. Tantangan khusus 
bagi koperasi kopi adalah kesulitan yang dihadapi 
petani perempuan dalam menjadi anggota dan 
pemimpin koperasi.

Untuk mengatasi tantangan ini, TPSA berkola-
borasi dengan Fairtrade Network of Asia & Pacific 
Producers (Fairtrade-NAPP) pada empat kegi-
atan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan 
tata kelola dan praktik koperasi kopi bersertifikat 
Fairtrade di Aceh. Kegiatan ini diharapkan mem-
bantu koperasi menjadi lebih inklusif gender dan 
karenanya lebih demokratis. Kegiatan ini termasuk:
1. lokakarya untuk meningkatkan kesadaran 

tentang isu-isu ketidaksetaraan gender dalam 
badan pengurus (anggota yang terpilih) dari 
22 koperasi kopi bersertifikasi Fairtrade;

2. lokakarya untuk pimmpinan dan staf perempuan 
dari enam koperasi yang dipimpin perempuan 
untuk membantu mereka menjadi pelatih 
tentang kesadaran gender dan kepemimpinan 
perempuan dalam koperasi;

3. pelatihan percontohan tentang kepemimpinan 
perempuan untuk empat koperasi yang 
dipimpin perempuan;

4. membimbing koperasi lainnya yang dipimpin 
perempuan untuk memungkinkan mereka 
melakukan pelatihan kepemimpinan serupa 
untuk anggota perempuan dari koperasi lainnya 
yang dipimpin perempuan.

Ringkasan ini merangkum aktivitas pertama. 
Ringkasan untuk kegiatan lain tersedia di situs 
web TPSA.1

Mengapa Gender Penting 
Lokakarya dibuka dengan sesi tentang mengapa 
gender penting dalam koperasi kopi, menyajikan 
informasi untuk menggambarkan bahwa gender 
merupakan faktor penting dalam pembangunan 
ekonomi. Bisnis dapat memperoleh manfaat dari 
mengintegrasikan prinsip dan tindakan keseta-
raan gender untuk mempromosikan partisipasi 
dan kepemimpinan perempuan. Para narasumber 
menguraikan berbagai strategi yang dapat diguna-
kan dunia usaha untuk mempromosikan kesetaraan 
gender, termasuk memastikan akses yang sama ke 
teknologi baru, meningkatkan kemampuan perem-
puan melalui pendidikan dan pelatihan, dan mene-
rapkan kebijakan dan peraturan tanggap gender 
dalam koperasi.

Budaya Koperasi 
Penilaian diri partisipatif mengenai budaya orga-
nisasi koperasi dilakukan dengan mengguna-
kan model budaya bawang ala Geert Hofstede.2 
Bawang berfungsi sebagai analogi, menggam-
barkan bahwa koperasi memiliki berbagai lapisan 
(seperti bawang) faktor yang mempengaruhi peri-
laku, dan beberapa faktor, seperti pada bagian inti, 
lebih sulit diubah. Bagian inti mewakili nilai-nilai 
yang mendasari organisasi yang menentukan peri-
laku. Lapisan pertama di sekitar bagian inti mewa-
kili ritual, kegiatan kolektif yang tidak sepenuhnya 
diperlukan untuk mewujudkan tujuan organisasi 
tetapi dianggap penting secara sosial, seperti rehat 
kopi atau pertemuan rutin Senin pagi. Lapisan 
kedua di sekitar inti menggambarkan sosok pahl-
awan (laki-laki ataupun perempuan), yang nyata 
atau fiktif, tetapi memiliki karakteristik yang sangat 
dihargai dalam organisasi dan berfungsi sebagai 
model perilaku. Lapisan ketiga atau luar mewa-
kili simbol (gambar, kata atau objek) yang artinya 
hanya dipahami anggota organisasi.

Peserta diminta membentuk kelompok dan men-
diskusikan lapisan bawang dalam organisasi 
mereka masing-masing untuk membantu meng-
identifikasi nilai dan budaya inti koperasi mereka. 
Mereka juga diminta mengidentifikasi aspek budaya 
organisasi koperasi mereka yang  mempromosikan Peserta membuat model bawang koperasi mereka.
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atau menghambat kesetaraan gender dan  pem-
berdayaan perempuan.

Diskusi kelompok ini cukup membuka pikiran 
peserta. Mereka menemukan hanya ada segelintir 
simbol dan sosok pahlawan perempuan. Meskipun, 
ada beberapa yang menyebut Ibu Ketiara, pendiri 
dua koperasi, sebagai contoh pahlawan perem-
puan. Beberapa orang mengidentifikasi ketua 
 koperasi mereka sebagai pahlawan, sementara 
yang lain menyebut Mohammad Hatta, yang dike-
nal  sebagai bapak koperasi Indonesia. Mengenai 
ritual, sebagian besar contoh yang diberikan meli-
batkan staf kantor, seperti mengunjungi rekan 
yang sakit, olah raga bersama, piknik dan arisan. 
Berkenaan dengan nilai-nilai inti yang diamati 
dalam koperasi mereka, peserta menyebutkan 
kerja sama, kebersamaan, gotong royong, serta 
jujur   dan transparan.

Prinsip Koperasi dan Standar 
Fairtrade 
Peserta kemudian menyimak presentasi tentang 
prinsip dan standar yang harus diikuti dan diterap-
kan koperasi bersertifikat Fairtrade. Mereka diminta 
membentuk empat kelompok untuk membahas 
berbagai prinsip kerja sama dan standar Fairtrade.

Demokrasi, Partisipasi dan Transparansi
Kelompok pertama membahas demokrasi, partisi-
pasi, dan transparansi. Sorotan dari diskusi meliputi:

 • Beberapa petani menyatakan mereka menjadi 
anggota koperasi tanpa memahami manfaat 
atau bagaimana koperasi bekerja. Mereka 
mengatakan pengumpul dan pedagang lebih 
mendapat manfaat dibanding petani dari 
keanggotaan koperasi.

 • Anggota Kokowagayo dan Ratu Ketiara pada 
umumnya perempuan; anggota Takengon 
Sara Ate, Baburrayyan, dan Arinagata pada 
umumnya laki-laki.

 • Kelayakan keanggotaan didasarkan pada 
kepemilikan lahan pertanian atau tanah.

 • Menyatukan anggota untuk bertemu dan 
menyuarakan keprihatinannya merupakan 
tantangan: menjadwalkan pertemuan pada 
hari Jumat merupakan salah satu penyebab 
ketidakhadiran; prioritas yang kurang jelas 
dalam agenda pertemuan menjadi salah satu 
alasan anggota tidak berpartisipasi; untuk 
mengatasi rendahnya kehadiran, koperasi kini 
menyediakan biaya transportasi mulai dari 
Rp60.000 hingga Rp100.000 bagi anggota 
untuk menghadiri pertemuan.

 • Sulit memenuhi kuorum yaitu partisipasi oleh 
80% jumlah anggota.

 • Delegasi perempuan terwakili dengan baik 
di beberapa rapat umum tahunan koperasi, 
sementara yang lain tidak memiliki perwakilan 
perempuan. Misalnya, 18 dari 20 delegasi dari 
koperasi Ratu Ketiara adalah perempuan, dan 
semua 42 delegasi dari Koperasi KKGO adalah 
perempuan. Namun, hanya 3 dari 17 delegasi 
koperasi Arinagata adalah perempuan, dan 
dari 100 delegasi pada pertemuan koperasi 
Baburrayyan, perempuan tidak terwakili 
sama sekali.

Ada hasil menarik dari diskusi tentang hubungan 
antara badan pengurus dan dewan direksi. Dalam 
beberapa koperasi, dewan direksi tidak memiliki 
akses penuh ke informasi, banyak anggota dewan 
direksi belum berusaha memahami sepenuh-
nya fungsi koperasi, dan ada perbedaan bahkan 
perselisihan antara badan pengurus dan dewan 
direksi mengenai prioritas operasional koperasi. 
Sebagai contoh, dewan direksi menginginkan 
staf kontrol internal melakukan lebih banyak kun-
jungan lapangan, sedangkan badan pengurus 
tidak menganggap ini sebagai prioritas, terutama 
karena kegiatan tersebut memiliki implikasi ang-
garan. Banyak anggota dewan direksi tidak tahu 
cara membaca neraca. Karena itu, tidak menghe-
rankan bahwa banyak masalah koperasi belum 
sepenuhnya terselesaikan.

Peserta menganalisis rantai nilai gender.
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Kelompok ini mengajukan beberapa rekomendasi 
untuk perubahan:

 • Mereformasi sistem rekrutmen kepemimpinan 
untuk memasukkan lebih banyak perempuan.

 • Meningkatkan transparansi dalam proses 
pengambilan keputusan.

 • Mengidentifikasi dan memilih waktu yang tepat 
untuk pertemuan anggota sehingga lebih 
banyak perempuan dapat berpartisipasi.

 • Meningkatkan kompetensi, kemampuan, dan 
kapasitas delegasi, badan pengurus, dan dewan 
direksi untuk memungkinkan mereka beroperasi 
dan berfungsi sesuai mandat koperasi.

Prinsip-prinsip Non-diskriminasi
Kelompok kedua membahas prinsip non- 
diskriminasi utama dalam berbagai kebijakan dan 
praktik koperasi, tantangan implementasi dan 
mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan.

Kelompok ini menyatakan bahwa Anggaran Dasar 
dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) mereka, 
tidak mengandung klausul diskriminatif. Beberapa 
anggota juga menyatakan koperasi mereka sudah 
mempraktikkan non-diskriminasi seperti dinyata-
kan dalam AD/ART mereka.

Namun dalam praktiknya, meski komposisi staf 
menunjukkan keseimbangan gender antara laki- 
laki dan perempuan, bisa jadi tidak ada keseim-
bangan gender dalam keanggotaan atau delegasi 
terpilih untuk rapat umum tahunan. Untuk koperasi 
yang dipimpin perempuan, persentase perempuan 
sebagai anggota dan bagian dari badan pengurus 
sangat besar. Umumnya perempuan mengambil 
posisi sebagai manajer keuangan di dalam kope-

rasi. Diungkapkan pula bahwa pembeli memi-
liki apresiasi yang lebih besar terhadap kopi yang 
diproduksi petani perempuan.

Kesetaraan Gender
Diskusi dalam kelompok kesetaraan gender ber-
fokus pada praktik-praktik baik, tantangan dan 
rekomendasi untuk mempromosikan kesetaraan 
gender di koperasi.

Kelompok ini mengidentifikasi praktik-praktik baik 
berikut ini:

 • menjadikan kesetaraan gender sebagai salah 
satu prinsip panduan koperasi;

 • menjadikan kesejahteraan bagi semua sebagai 
tujuan didirikannya koperasi;

 • memasukkan perempuan dalam implementasi 
program koperasi, termasuk pelatihan dan 
kegiatan peningkatan kapasitas.

Mereka juga mengidentifikasi sejumlah tantangan:

 • Keanggotaan didasarkan pada kepemilikan 
tanah, yang mendiskriminasi perempuan 
karena sebagian besar tanah didaftarkan atas 
nama laki-laki.

 • Keanggotaan didasarkan pada pendekatan 
rumah tangga tradisional di mana laki-laki 
mewakili keluarga dalam kehidupan bisnis 
dan sosial.

 • Mayoritas posisi kepemimpinan dalam koperasi 
dipegang laki-laki.

Meski mengakui pentingnya mempromosikan 
kesetaraan gender dan budaya koperasi yang dina-
mis di semua koperasi, penting juga mengenali 

Presentasi kelompok.

Mohammad Nur Hasyim, pelatih gender TPSA, membahas 
kesetaraan gender.
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kebutuhan memilih dan menerapkan strategi spe-
sifik untuk tiap koperasi dan yang sesuai dengan 
konteks koperasi tersebut.

Kesehatan dan Keselamatan/Pekerja Anak/
Keberlanjutan/Lingkungan
Kelompok keempat membahas standar kesehatan 
dan keselamatan pekerja, kebijakan mengenai 
pekerja anak (Konvensi ILO 155), serta kebijakan 
keberlanjutan dan kebijakan lingkungan.

Diskusi kelompok mengidentifikasi praktik-praktik 
baik terkait perlindungan anak, yang berarti meng-
hapus pekerja anak. Untuk memastikan perlin-
dungan anak, ada kebutuhan untuk meningkatkan 
akses anak ke pendidikan.

Hak pekerja migran adalah masalah lain yang 
diangkat selama diskusi. Koperasi perlu mem-
perhatikan hak dasar pekerja migran yang datang 
dari kabupaten atau provinsi lain, terutama selama 
musim panen. Hak itu termasuk akses ke layanan, 
termasuk layanan kesehatan.

Rencana AKSI 
Peserta diminta mengembangkan rencana aksi 
untuk mempromosikan kesetaraan gender di ting-
kat individu, tingkat koperasi, dan tingkat masyara-
kat lebih luas. Hasilnya sebagai berikut:

Pada tingkat individu, ada kebutuhan pela-
tihan gender yang ditargetkan untuk badan 
pengurus koperasi.

Di tingkat koperasi, ada kebutuhan:

 • meningkatkan kapasitas badan pengurus dan 
dewan direksi;

 • mengalokasikan sebagian laba koperasi untuk 
mempromosikan kesetaraan gender;

 • meningkatkan transparansi dengan 
meningkatkan komunikasi badan pengurus 
kepada anggota, termasuk anggota perempuan;

 • meningkatkan praktik perekrutan anggota untuk 
meningkatkan jumlah anggota perempuan.

Peserta juga merekomendasikan pembentukan 
forum khusus perempuan agar perempuan dapat 
berkomunikasi dan menyampaikan pemikiran dan 
gagasan mereka secara bebas.

Pada tingkat masyarakat, ada kebutuhan terha-
dap kegiatan penjangkauan dan berbagi informasi, 
dan lebih banyak perempuan harus direkrut seba-
gai anggota koperasi.

Umpan Balik Peserta 
Peserta umumnya senang dengan pela-
tihan ini, dengan 80% menilai “bagus” dan 10% 
“sangat bagus”.

Hanya satu peserta yang menyatakan pengetahu-
annya tidak meningkat setelah mengikuti lokakarya 
ini. Enam puluh tujuh persen mencatat keteram-
pilan yang mereka pelajari selama seminar akan 
“sangat sering” digunakan dalam pekerjaannya dan 
sisanya menyatakan “sering”. Tujuh belas persen 
peserta menyatakan tingkat kepercayaan diri yang 
baru dalam menerapkan keterampilan yang dipel-
ajari adalah “luar biasa”, 33% mengatakan “sangat 
baik”, 25% mengatakan “baik”, 17% mengatakan 
“cukup”, dan 8% mengatakan “kurang percaya diri”.

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 
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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

CATATAN AKHIR

1 (http://www.tpsaproject.com/publications/all/)
2 Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede, dan Michael Minkoff. Cultures and Organizations: Software of the Mind (New York: 

McGraw-Hill, 2005), 7–10.
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