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Lokakarya Pelatihan untuk Pelatih 
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Bekerja sama dengan Fairtrade Network for Asia-Pacific Producers (NAPP), tim gender 

TPSA melatih delapan belas pimpinan dan staf perempuan dari enam koperasi kopi yang 

dipimpin perempuan di Gayo, Aceh untuk menjadi pelatih dan penggerak kesadaran 

gender dan kepemimpinan perempuan dalam koperasi. Pelatihan ini merupakan salah 

satu cara TPSA mendukung upaya Fairtrade–NAPP meningkatkan keterwakilan dan 

partisipasi perempuan dalam kepemimpinan koperasi bersertifikat Fairtrade.

Latar Belakang 
Laporan TPSA “Membuka Dunia Perdagangan 
Untuk Perempuan: Bagaimana Gender 
Mempengaruhi Manfaat Perdagangan Bagi UKM 
Indonesia” mengidentifikasi hambatan yang diha-
dapi UKM milik perempuan dalam menjalankan 
bisnis dan mengekspor. Khusus bagi koperasi kopi, 
tantangannya adalah sulitnya petani perempuan 
menjadi anggota dan pemimpin koperasi.

Untuk mengatasi tantangan ini, TPSA bekerja 
sama 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 untuk membantu mereka menjadi 
lebih inklusif gender dan karena itu lebih demokra-
tis. Ini termasuk:
1. sebuah lokakarya untuk meningkatkan 

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

2. lokakarya pelatihan untuk pelatih (Training-
of-Trainers/ToT) untuk pimpinan 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;

Peserta pada lokakarya pelatihan untuk pelatih. 
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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 kedua. 
Ringkasan untuk kegiatan-kegiatan lain tersedia 
di situs web TPSA.1

Tujuan 
Tujuan utama dari lokakarya ToT adalah memba-
ngun pengetahuan dan keterampilan pimpinan 
dan staf perempuan koperasi kopi yang dipimpin 
perempuan sehingga mereka dapat melatih pim-
pinan dan staf perempuan lainnya tentang kesa-
daran gender dan kepemimpinan perempuan 
dalam koperasi. Kurikulum disusun sedemikian 
rupa agar pada akhir lokakarya peserta dapat:

 • memahami konsep gender dan prinsip-prinsip 
kesetaraan gender serta dapat menjelaskan 
bagaimana prinsip-prinsip ini diintegrasikan 
ke dalam prinsip dan nilai koperasi dan 
standar Fairtrade;

 • memahami perangkat umum untuk analisis 
gender, dapat menggunakan perangkat ini 
dalam konteks kebijakan dan praktik koperasi, 
dan mampu mengidentifikasi masalah 
ketidaksetaraan gender dalam koperasi;

 • mengidentifikasi kualitas pemimpin perempuan 
yang transformatif dan inspiratif;

 • memiliki keterampilan dan pengetahuan 
untuk menerapkan prinsip dan metodologi 
pembelajaran bagi orang dewasa;

 • memiliki pengetahuan dan keterampilan 
tentang fasilitasi kelompok dan metode 

pelatihan partisipatif, pengambilan keputusan 
partisipatif, manajemen konflik, komunikasi, 
dan berjejaring.

Tim Pelatihan 
Desain dan modul pelatihan dikembangkan oleh 
tim gender TPSA: Leya Cattleya dan Dati Fatimah, 
penasihat gender Indonesia, dan Lota Bertulfo, 
pakar kesetaraan gender yang berbasis di Kanada. 
Tim ini berkolaborasi dengan tim dari Fairtrade–
NAPP: Intan Wahyu Fitri, staf program untuk 
Indonesia, dan Erwin Novianto, manajer regional 
untuk Asia Tenggara.

Ibu Cattleya dan Ibu Fatimah secara bergantian 
memfasilitasi sesi dengan masukan dari Ibu Fitri, 
Bapak Novianto, Ibu Bertulfo dan Pande Trimayuni, 
penasihat lokal gender dari Global Affairs Canada, 
bertindak sebagai nara sumber. Sesillia men-
dokumentasikan pelatihan dan Zikri Maulana 
sebagai videografer.

Peserta 
Tujuh pemimpin perempuan dan sebelas staf 
utama dari enam koperasi kopi yang dipimpin 
perempuan bersertifikat Fairtrade di Aceh berpar-
tisipasi dalam lokakarya ToT:

 • Ara Cahayani Gayo

 • Kokowagayo

 • Kopepi Ketiara

 • KSU Arinagata

 • Ratu Ketiara Gayo

 • Utamagro Tani Gayo

Peserta dari Ari Awas Awali, sebuah koperasi 
khusus perempuan yang baru dibentuk dan 
belum bersertifikat Fairtrade, juga menghadiri 
lokakarya tersebut.

Hampir semua peserta memiliki pendidikan uni-
versitas dan telah bekerja pada koperasi mereka 
setidaknya selama tiga tahun. Mereka merupakan 
kader pelatih pertama yang juga akan bertindak 
sebagai penggerak kesetaraan gender dan kepe-
mimpinan perempuan dalam koperasi kopi.

Topik Pelatihan dan Pendekatan 
Pelatihan Partisipatif 
Lokakarya ToT lima hari ini mencakup berbagai 
topik yang dibagi menjadi lima modul. Semua sesi Alat visual digunakan untuk mendukung pelatihan. 
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dilakukan dengan menggunakan berbagai metode 
pelatihan partisipatif, termasuk latihan dinamika 
kelompok (permainan, diskusi kelompok kecil, dan 
permainan peran), gelar wicara (talkshow), video, 
dan umpan balik kelompok menggunakan grafik, 
gambar dan kartu.

Metode partisipatif adalah model pembelajaran 
yang efektif bagi orang dewasa. Empat prinsip 
pembelajaran orang dewasa dijelaskan kepada 
peserta. Prinsip itu termasuk keterlibatan peserta, 
fleksibilitas metode, membangun nilai dan sikap 
kritis, dan menghargai pengalaman peserta karena 
hal tersebut memberikan pengetahuan dan bahan 
pembelajaran. Fasilitator menekankan penting-
nya mematuhi prinsip-prinsip ini ketika melakukan 
pelatihan dengan peserta orang dewasa.

Lokakarya dimulai dengan sesi perkenalan untuk 
mendorong peserta berbaur dan saling mengenal. 
Peserta kemudian dibagi menjadi tiga kelompok, 
masing-masing ditugaskan menciptakan “yel-yel” 
(seperti pada pemandu sorak) dengan empat 
tema: perempuan, koperasi, pemimpin dan kese-
taraan. Setiap kelompok menampilkan sorakan 
mereka, yang efektif mencairkan suasana dan 
memulai lokakarya dengan suasana menyenang-
kan dan santai.

Modul 1: Pengantar Konsep Gender, Prinsip 
Koperasi, dan Standar Fairtrade 
Pemandu lokakarya menjelaskan ke peserta bahwa 
untuk dapat memahami kesetaraan gender, pen-
ting terlebih dahulu memahami perbedaan antara 
jenis kelamin dan gender. Jenis kelamin membe-
dakan individu berdasarkan perbedaan biologisnya 
(yaitu, anatomi sistem reproduksi dan karakteristik 
jenis kelamin sekunder mereka) sementara gen-
der mengacu pada peran sosial yang disematkan 
pada seseorang berdasarkan jenis kelaminnya. 
Meski orang umumnya menyamakan keduanya, 
jenis kelamin bersifat permanen, sementara gen-
der bisa berubah dari waktu ke waktu dan berda-
sarkan budaya. Ketidakmampuan membedakan 
dua konsep ini sering mengarah pada stereotip 
peran gender: kecenderungan untuk secara ketat 
(atau secara eksklusif) mengasosiasikan karak-
teristik, perilaku, dan peran tertentu dengan 
laki-laki atau perempuan. Refleksi lebih lanjut 
tentang peran gender dilakukan selama kegi-

atan Herstory yang membantu peserta mengi-
ngat tahapan penting (positif dan negatif) dalam 
hidup mereka dan memasukkannya pada lini masa 
(timeline). Kegiatan ini menyoroti tahapan dalam 
kehidupan perempuan ketika mereka mengalami  
ketimpangan gender.

Perangkat analisis gender kemudian diperkenal-
kan kepada peserta. Analisis penggunaan waktu 
mengkaji perbedaan kegiatan yang dilakukan 
perempuan dan laki-laki dan jumlah waktu yang 
dibutuhkan untuk melakukannya. Analisis diambil 
dari profil harian kegiatan perempuan dan laki-laki. 
Alat ini mengungkapkan peran gender (repro-
duksi, produktif, komunitas), pembagian kerja 
yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin, beban 
ganda perempuan, dan tidak terlihatnya pekerjaan 
perempuan, terutama pekerjaan reproduksi (atau 
pekerjaan yang dilakukan di dalam rumah, seperti 
mengurus keluarga dan merawat rumah). Profil 
akses dan kontrol membantu  mengidentifikasi 

Struktur organisasi koperasi secara umum, dengan Rapat 
Anggota teratas. 
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siapa (laki-laki atau perempuan) yang memiliki 
akses ke sumber daya (tanah, pendidikan, rumah), 
memiliki kendali atas penggunaannya dan men-
dapat manfaat paling banyak dari akses dan kon-
trol tersebut. Perangkat-perangkat ini dijelaskan 
menggunakan rantai nilai kopi sebagai contoh.

Beberapa permasalahan gender yang diidenti-
fikasi selama diskusi adalah peran perempuan 
dalam rantai nilai kopi sering tidak dihargai; kepe-
milikan tanah sebagian besar atas nama laki-laki; 
dan keanggotaan, kepemimpinan, serta pengam-
bilan keputusan dalam koperasi kopi didominasi 
laki-laki, sedangkan perempuan sebagian besar 
menempati posisi administratif.

Diskusi tentang nilai-nilai kesetaraan gender dan 
keadilan gender terkait dengan prinsip-prinsip 
dan nilai-nilai koperasi, khususnya mengenai tata 
kelola yang demokratis, serta standar transparansi 
Fairtrade, kondisi kerja yang aman, praktik produksi 
ramah lingkungan dan harga yang adil bagi produ-
sen skala kecil.

Model budaya bawang Hofstede digunakan dalam 
diskusi selanjutnya.2 Bawang berfungsi sebagai 
analogi, menggambarkan bahwa koperasi memi-
liki berbagai lapisan (seperti bawang) faktor yang 
mempengaruhi perilaku, dan bahwa beberapa 
faktor, seperti pada inti bawang, lebih sulit diu-
bah. Bagian inti mewakili nilai-nilai dasar organisasi 
yang menentukan perilaku. Lapisan pertama di 
sekitar inti adalah 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 adalah sosok pahla-
wan (laki-laki atau pun perempuan), yang bisa 
nyata atau fiktif, tetapi memiliki karakteristik yang 
sangat dihargai dalam organisasi dan berfungsi 
sebagai model perilaku. Lapisan ketiga atau luar 
mewakili simbol (gambar, kata atau objek) yang 
artinya hanya dikenali oleh anggota organisasi.

Peserta dibagi menjadi empat kelompok dan 
diminta mengkaji budaya organisasi di kope-
rasi masing-masing dan mengidentifikasi aspek- 
aspek yang mempromosikan atau menghambat 
kesetaraan gender dan tata kelola yang demo-
kratis. Peserta mengakui koperasi mereka tidak 
dapat mempraktikkan beberapa prinsip koperasi. 
Misalnya, sulit bagi perempuan menjadi anggota 
koperasi, dan mereka yang sudah menjadi anggota 
kesulitan menghadiri rapat karena waktu mereka 
terbatas. Pekerjaan rumah tangga kebanyakan 
dilakukan perempuan dan mereka juga bekerja 
di pertanian. Peserta menyatakan agar koperasi 
dapat mempraktikkan prinsip keanggotaan suka-
rela dan terbuka serta kontrol yang demokratis, 
mereka harus menemukan cara agar perempuan 
bisa menjadi anggota dan menghadiri pertemuan. 
Ini dapat dilakukan dengan meninjau kebijakan 
mereka tentang siapa yang dapat menjadi ang-
gota dan siapa yang bisa bertindak sebagai dele-
gasi pada rapat anggota tahunan di mana anggota 
dewan direksi dan staf lainnya dipilih.

Bapak Novianto menekankan perlunya koperasi 
menjadikan sertifikasi Fairtrade sebagai bagian dari 
gerakan untuk pemerataan, demokrasi, dan pem-
bangunan sosial. Dia mendorong peserta untuk 
tertarik pada Fairtrade bukan sekedar karena harga 
yang adil dan premi yang diberikannya ke koperasi.3

Lewat format gelar wicara, yang dimoderatori Ibu 
Cattleya, empat pemimpin perempuan berbagi 
pengalaman dan pandangan tentang berbagai 
aspek kepemimpinan di bidang masing-masing.

Iffa Syarifah, seorang pengusaha dan penggerak 
pemberdayaan perempuan, berbagi pengalam-
annya membantu perempuan miskin di komuni-
tasnya untuk mendapatkan penghasilan dengan 
menanam dan memproduksi teh organik. Dia 

Erwin Novianto menjelaskan prinsip dan nilai koperasi serta 
standar Fairtrade. 
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menekankan perlunya inovasi, tidak hanya untuk 
keberhasilan dalam bisnis, tetapi juga untuk mene-
mukan cara membantu perempuan lain mening-
katkan keadaan ekonomi mereka. Ibu Syarifah 
percaya sebagai seorang pemimpin, perem-
puan menggunakan hati dan logikanya pada saat 
yang sama, dan mencari solusi terhadap masa-
lah. Dia mendorong peserta untuk gigih dan tidak  
berkecil hati.

Heira Hardiyanti, dosen dan penyelenggara kope-
rasi, berbagi pengalamannya mengelola koperasi 
baru dan memperkuat yang sudah ada. Dia mengu-
tip statistik terbaru bahwa koperasi khusus perem-
puan hanya 8% dari semua koperasi di Indonesia. 
Sayangnya, tidak ada data terpilah berdasarkan 
jenis kelamin tentang keanggotaan dan kepemim-
pinan koperasi. Data Fairtrade menunjukkan hanya 
18% ketua, 29% sekretaris, dan 16% bendahara 
koperasi bersertifikat Fairtrade adalah perempuan.

Ibu Bertulfo menyampaikan komitmennya terha-
dap model ekonomi koperasi yang dimulai ketika ia 
menjadi pemimpin koperasi mahasiswa saat kuliah. 
Setelah lulus, ia bekerja untuk federasi koperasi 
nasional di Filipina, dan kemudian dengan orga-
nisasi regional Asia Tenggara yang menggerakkan 
kesetaraan gender dalam koperasi. Dia menya-
takan bahwa partisipasi perempuan yang lebih 
rendah dibandingkan laki-laki dalam keanggo-
taan dan kepemimpinan koperasi merupakan hal 
lazim di banyak negara, tetapi hal tersebut dapat 
diubah seiring waktu. Dia mengutip Afghanistan 
dan Filipina sebagai contoh negara di mana kebi-
jakan diberlakukan atau diubah untuk memastikan 
perempuan berpartisipasi secara setara dengan 
laki-laki dalam koperasi.

Mama Aleta Baun, seorang aktivis lingkungan 
dan mantan anggota DPRD, berbicara tentang 
tantangan yang dihadapinya terkait pengelolaan 
sumber daya alam dan hak atas tanah bagi masya-
rakat adat Mollo, yang mana ia merupakan salah 
seorang warga masyarakat adat tersebut, dan 
perlindungan atas tanah mereka dari perampasan 
tanah oleh perusahaan pertambangan. Meski diin-
timidasi, ia berhasil memimpin perempuan lain di 
komunitasnya lewat “protes tenun” dengan duduk 
di atas tanah tempat marmer akan ditambang sam-
bal menenun kain tradisional.

Selama periode tanya jawab setelah empat pre-
sentasi, peserta berbagi istilah-istilah kunci yang 
menggambarkan apa yang telah mereka pelajari 
tentang kualitas seorang pemimpin transformatif 
dan bagaimana mereka dapat berkontribusi pada 
tata kelola yang lebih tanggap gender dalam kope-
rasi. Beberapa kualitas yang diidentifikasi adalah:

 • memimpin dengan hati dan logika

 • peduli terhadap orang lain

 • berdialog dengan pemimpin tradisional

 • berkonsultasi dengan orang lain

 • menerapkan pengambilan keputusan partisipatif

 • membangun konsensus

 • bertujuan memperkuat dan berbagi kuasa 
dengan orang lain

 • percaya diri

 • fleksibilitas

 • kegigihan

 • keberanian

 • sikap positif

 • fokus pada pencapaian tujuan

L–R: Dati Fatimah, Heira Hardiyanti, Mama Aleta, Ifah Syarifah, 
Leya Cattleya, dan Intan Wahyu Fitri. 

Mahyana Sari dari Koperasi Arinagata berbagi pandangan 
tentang kepemimpinan perempuan dalam koperasi kopi. 
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Modul 2: Apa yang Diharapkan Dari 
Kepemimpinan Perempuan dalam Koperasi? 
Peserta diminta mengkaji koperasi masing-masing 
dan mengidentifikasi kekuatan dan tantangannya 
menurut mereka, dan apa rekomendasi mereka 
untuk meningkatkan kepemimpinan perempuan 
di koperasi. Mereka diminta mengkaji pada ber-
bagai tingkatan, termasuk staf, anggota, dewan, 
komite audit, delegasi (perwakilan anggota 
untuk rapat anggota tahunan/RAT), dan koperasi 
secara keseluruhan.

Di tingkat staf, fakta bahwa sebagian besar staf 
koperasi masih muda dan bersemangat mempel-
ajari hal-hal baru dipandang sebagai kekuatan, 
tetapi ada kebutuhan lebih besar dalam pening-
katan kapasitas, termasuk pelatihan kesadaran 
gender. Di tingkat koperasi, semakin banyak kope-
rasi yang mengakui pentingnya meningkatkan 
keanggotaan perempuan dari sudut bisnis, karena 
pembeli semakin menyukai kopi yang diproduksi 
petani kecil perempuan. Peserta juga menca-
tat bahwa meski delegasi perempuan pada RAT 
umumnya tegas dan fasih berbicara di hadapan 
publik, mereka masih sedikit jumlahnya.

Beberapa rekomendasi yang disampaikan peserta 
adalah:

 • Koperasi harus menerima surat dari kepala 
rumah tangga laki-laki yang menyatakan 
perempuan tersebut dapat menggunakan 
tanah keluarga agar memenuhi syarat menjadi 
anggota koperasi.

 • Koperasi harus memberikan pelatihan 
kepemimpinan untuk anggota perempuan.

 • Perlu lebih banyak penggalangan tabungan 
di antara anggota perempuan.

 • Harus ada lebih banyak pelatihan untuk pelatih 
tentang kepekaan gender.

 • Dibutuhkan lebih banyak pengembangan 
kapasitas bagi staf koperasi untuk mendorong 
mereka menggunakan Premium Fairtrade untuk 
memenuhi kebutuhan perempuan, seperti 
tempat penitipan anak dan layanan kesehatan.

Peserta menyatakan anggota koperasi perempuan 
harus terus berbicara tentang masalah yang mem-
pengaruhi mereka dan secara kolektif menggerak-
kan koperasi untuk mengatasi masalah ini. Ini dapat 
dimungkinkan melalui sebuah forum perempuan 

anggota koperasi, yang mereka rekomendasikan 
untuk dibentuk.

Modul 3: Fasilitasi Kelompok, 
Manajemen Konflik, dan Pengambilan 
Keputusan Partisipatif 
Peserta diberi informasi konseptual dan praktis 
tentang sub-topik ini. Mereka menerapkan konsep 
tersebut dalam latihan kelompok dan menerima 
masukan langsung dari fasilitator, nara sumber dan 
peserta lainnya.

Fasilitasi Kelompok 
Peserta dibagi menjadi tiga kelompok untuk ber-
main peran tentang salah satu dari tiga topik untuk 
mempraktikkan fasilitasi kelompok dan menga-
mati apa yang berhasil dan yang tidak. Tiap kelom-
pok memilih satu fasilitator dan satu orang untuk 
memaparkan hasil diskusi kelompok ke semua 
peserta. Dalam pleno, peserta menyampaikan 
beberapa pembelajaran dari kegiatan ini:

 • Fasilitator harus memiliki pengetahuan memadai 
tentang materi agar dapat menyampaikannya 
dengan jelas ke peserta.

 • Memfasilitasi sesi lebih mudah dengan 
menggunakan gambar, bagan dan 
visual lainnya.

 • Melibatkan fasilitator laki-laki bisa sangat 
membantu dalam menyampaikan topik sensitif 
terkait gender.

 • Penting membagi tugas di antara tim 
penyelenggara pelatihan.

 • Penggunaan bahasa daerah atau dialek lokal 
dengan petani akan lebih efektif.

Diskusi kelompok dalam lokakarya ToT. 
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 • Penting menempatkan diskusi dalam konteks 
masalah yang terkait dengan keanggotaan dan 
kepemimpinan perempuan dalam koperasi.

Manajemen Konflik 
Diskusi mengenai topik ini dimulai dengan menye-
butkan berbagai situasi yang dihadapi koperasi:

 • Banyak anggota koperasi (kebanyakan 
perempuan) buta huruf.

 • Banyak perempuan tidak menghadiri pertemuan 
koperasi dan ketika mereka hadir pun, mereka 
lebih memilih diam jika ada laki-laki yang hadir.

 • Beberapa perempuan menghadiri pertemuan 
yang diadakan di malam hari.

 • Anggota laki-laki mendominasi diskusi rapat.

 • Miskomunikasi dan kecurigaan di antara 
anggota kerap terjadi.

Dalam kelompok yang terdiri dari tiga orang, 
peserta diminta mendiskusikan dan menawarkan 
solusi atau cara menangani situasi yang sarat kon-
flik ini. Beberapa solusi yang ditawarkan adalah:

 • Gunakan alat visual ketika pertemuan 
dengan anggota.

 • Libatkan laki-laki dalam membangun 
kepercayaan diri perempuan untuk berbicara 
di depan umum, meskipun hal ini sulit dilakukan 
karena bertentangan dengan budaya lokal.

 • Ciptakan komunikasi terbuka dan dua 
arah antara anggota dan pengurus untuk 
mengurangi keraguan dan kecurigaan.

 • Laksanakan upaya yang proaktif untuk 
menjangkau petani perempuan dan mendorong 
mereka jadi anggota.

 • Imbau anggota keluarga anggota koperasi 
perempuan untuk mempermudah mereka 
menghadiri pertemuan.

 • Hindari mengadakan rapat koperasi pada 
malam hari.

 • Dorong anggota lain, terutama perempuan, 
menyampaikan pendapatnya selama pertemuan 
dan menghindari dominasi oleh anggota yang 
lebih vokal.

Ide-ide ini datang dari pengalaman aktual peserta 
menangani situasi serupa.

Peserta menyadari konflik dapat diselesaikan atau 
diminimalkan tidak hanya melalui cara formal, 
tetapi juga melalui kegiatan informal seperti piknik 
dan pertemuan informal lainnya.

Pengambilan Keputusan Partisipatif 
Dalam kelompok, peserta melakukan permainan 
peran untuk menunjukkan bagaimana bisa men-
capai suatu keputusan tentang masalah penting 
dalam koperasi secara partisipatif dalam RAT. 
Masalah yang digunakan dalam permainan peran 
adalah penggunaan uang dari Premium Fairtrade, 
yang di beberapa koperasi menyebabkan kon-
flik antara anggota dan pengurus. Peserta dibagi 
menjadi kelompok kecil dan ditugaskan berpe-
ran sebagai: anggota dewan direksi, komite audit, 
komite Premium dan delegasi (mewakili anggota). 
Setiap kelompok menjalankan perannya masing- 
masing, dengan delegasi mengajukan pertanyaan 
mengenai rekomendasi dan dasar pemikiran ang-
gota dewan direksi dan komite Premium menge-
nai kegiatan apa yang harus didanai dengan dana 
Premium Fairtrade.

Beberapa saran dari delegasi dan komite audit ada-
lah dana tersebut harus digunakan untuk mening-
katkan pengetahuan anggota tentang produksi 
kopi organik, membeli bahan kebutuhan pertanian 
kopi, membeli bahan makanan untuk dibagikan ke 
anggota, melembagakan program kesehatan yang 
bertujuan menyunat bayi, dan membantu ang-
gota perempuan berpartisipasi lebih aktif dalam 
koperasi dengan memberikan layanan seperti 
perawatan anak dan layanan kesehatan (seperti 
dilakukan oleh Kokowagayo). RAT berakhir dengan 
keputusan menggunakan dana tersebut untuk 
mendukung tiga kebutuhan khusus di tiga desa: 
bahan makanan, bahan baku dan program sunat.

Beberapa pengamatan dan poin yang disampaikan 
tentang permainan peran adalah:

 • Kinerja peserta sesuai dengan peran yang 
ditugaskan ke mereka.

 • Meskipun tidak ada resolusi yang jelas tentang 
cara terbaik menggunakan dana tersebut, 
latihan ini membantu peserta memahami 
tantangan yang dihadapi pengurus koperasi 
yang harus membuat keputusan ini.

 • Mempromosikan kepemimpinan perempuan 
dan bekerja untuk kepentingan mereka adalah 
proses panjang.

 • Anggota koperasi harus mempertimbangkan 
menggunakan dana untuk manfaat jangka 
panjang (seperti usaha di luar produksi kopi) dan 
tidak hanya untuk kebutuhan mendesak (seperti 
bahan makanan).
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 • Sebagai perempuan, peserta harus tahu lebih 
banyak tentang apa kebutuhan mereka dan 
memperjuangkannya.

 • Peserta yang memainkan peran sebagai 
anggota dewan direksi menunjukkan rasa 
percaya diri menjalankan RAT, karakteristik yang 
sangat penting dalam kepemimpinan.

Para peserta juga menyadari bahwa pengambilan 
keputusan partisipatif adalah proses yang sulit. 
Fasilitator menunjukkan bahwa konflik tentang 
penggunaan dana dapat dikurangi dengan mem-
buat rencana pengembangan Premium.

Modul 4: Komunikasi dan Jaringan yang Efektif 
Komunikasi Efektif 
Modul dimulai dengan latihan kelompok kecil di 
mana fasilitator membisikkan pesan kepada ketua 
kelompok, yang harus membisikkan pesan ketika 
dia mendengarnya kepada orang di sebelahnya; 
proses berlanjut sampai orang terakhir dalam grup 
menerima pesan. Orang ini kemudian membagikan 
pesan yang diterimanya kepada seluruh kelompok, 
yang di semua kelompok terbukti tidak koheren 
dan lucu. Dari latihan ini, para peserta mengiden-
tifikasi beberapa poin yang dapat membuat proses 
komunikasi lebih efektif: pesan yang lebih pendek 
lebih mudah dipahami dan diingat, dan penggu-
naan bahan atau alat seperti foto dan teks tertu-
lis akan membantu penyampaian pesan dengan 
lebih akurat.

Dalam latihan lain, para peserta diperlihatkan 
klip video pendek tentang tokoh-tokoh populer 
Indonesia yang mengkomunikasikan sesuatu, ter-

masuk percakapan antara seorang reporter berita 
TV dan seorang menteri pemerintah, seorang wali-
kota yang diketahui secara terbuka memarahi staf-
nya, sebuah wawancara oleh pembawa acara TV 
populer dengan seorang mantan pejabat peme-
rintah, dan penyanyi-aktris yang mempromosi-
kan produk. Para peserta menilai efektivitas cara 
komunikasi orang-orang ini.

Setelah latihan ini, kelompok mendiskusikan jenis, 
metode, dan alat komunikasi serta kekuatan dan 
kelemahan masing-masing, serta mengidentifi-
kasi cara mengembangkan keterampilan komu-
nikasi yang baik sebagai pelatih, anggota, dan 
pimpinan koperasi perempuan. Kekuatan yang 
diidentifikasi adalah:

 • kejelasan gagasan atau pendapat

 • penggunaan media

 • penggunaan istilah non-teknis

 • mendukung pesan dengan data

 • ketenangan dalam ekspresi dan nada

Kelemahan yang diamati adalah:

 • nada suara yang keras

 • memotong pembicara

 • menggunakan kata-kata yang kurang lazim

Diskusi juga meningkatkan kesadaran peserta akan 
pentingnya menghormati pandangan orang lain, 
yang mengarah pada komunikasi efektif antara 
pihak yang bertikai.

Latihan terakhir tentang komunikasi difokuskan 
pada komunikasi tertulis. Peserta dibagi menjadi 

Peserta lokakarya ToT dan anggota pengurus laki-laki 
dari Koperasi Permata Gayo membahas mengapa petani 
perempuan menghadapi hambatan untuk menjadi anggota 
dan pemimpin koperasi. 

Lota Bertulfo (kiri) dalam diskusi dengan pelatih dari koperasi 
Arinagata dan Ari Awas Awali. 
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empat kelompok, dengan masing-masing kelom-
pok ditugaskan menulis pesan tertentu, yang 
kemudian mereka bagikan ke seluruh kelompok 
untuk mendapat masukan.

Berjejaring 
Membangun jaringan yang kuat dan luas pen-
ting untuk kepemimpinan efektif bagi organisasi 
mana pun, termasuk koperasi. Untuk memprak-
tikkan keterampilan ini, peserta dibagi ke dalam 
kelompok kecil untuk membangun sebuah struk-
tur dengan menggunakan bahan yang disediakan 
fasilitator. Mereka mulai dengan menyepakati jenis 
dan desain struktur yang ingin mereka bangun, 
kemudian menilai kecukupan bahan yang tersedia, 
lalu mulai membangunnya. Jika bahan tidak mema-
dai, mereka harus bernegosiasi dengan kelompok 
lain yang memiliki bahan yang mereka butuhkan. 
Kelompok yang membangun struktur tertinggi dan 
paling stabil menjadi pemenang.

Melalui latihan ini, peserta menyadari pentingnya 
memiliki bahan memadai, keterampilan kelompok, 
bekerja sama, berbagi ide, dan menjangkau orang 
lain untuk dapat menghasilkan produk yang dii-
nginkan kelompok. Dibutuhkan jaringan agar kope-
rasi bisa maju. Penting juga bagi perempuan dalam 
koperasi untuk mencari dukungan guna mengad-
vokasi kebijakan dan layanan koperasi yang meng-
untungkan mereka.

Modul 5: Praktik Lapangan 
Pada hari terakhir lokakarya, peserta pergi ke 
lapangan untuk menerapkan apa yang telah 
mereka pelajari tentang kesetaraan gender, 
masalah ketidaksetaraan gender, dan kebutuhan 
meningkatkan keanggotaan dan kepemimpinan 
perempuan dalam koperasi. Mereka dibagi ke 
dalam dua kelompok. Satu kelompok bertemu 
dengan pengurus yang semuanya laki-laki dari 
Koperasi Permata Gayo di Bener Meriah untuk 
membicarakan tentang keterlibatan perempuan 
dalam koperasi dan apa yang telah dilakukan atau 
direncanakan koperasi untuk memperbaikinya. 
Kelompok lain bertemu dengan pimpinan dan ang-
gota koperasi khusus perempuan Kokowagayo di 
pusat pelatihan mereka di Desa Wonosari, Bener 
Meriah. Peserta Kokowagayo bahkan melakukan 
beberapa latihan menggunakan alat analisis gen-
der, sehingga kunjungan tersebut menjadi sesi 
pelatihan mini.

Kelompok pertama melakukan pertukaran 
gagasan yang terbuka dan hidup dengan pengu-
rus Koperasi Permata Gayo, yang mengakui bahwa 
budaya lokal mempersulit perempuan menjadi 
anggota, karena laki-laki dominan dan perempuan 
diharapkan tunduk pada laki-laki dalam banyak hal. 
Karena alasan ini, mereka mendukung pemben-
tukan Kokowagayo yang khusus untuk perempuan, 
sehingga beberapa anggota perempuan mereka 
keluar dan bergabung dengan koperasi itu. Para 
peserta ToT menilai keputusan ini sebagai hasil dari 
upaya yang cerdas dan diplomatis.

Perencanaan Tindakan 
Peserta ditantang mengembangkan rencana aksi 
untuk meningkatkan kepemimpinan perempuan 
di masing-masing koperasi dan mendukung ang-
gota serta staf koperasi dalam periode satu tahun. 
Sebagian besar rencana terkait dengan pening-
katan kapasitas kepemimpinan untuk anggota 

Ringkasan diskusi tentang tantangan kepemimpinan 
perempuan (kiri), strategi meningkatkan kepemimpinan 
perempuan (tengah) dan nilai kepemimpinan 
perempuan (kanan). 
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perempuan, mengadvokasi pengurus koperasi 
agar kebijakan mereka lebih inklusif bagi petani 
perempuan, peningkatan kesadaran gender 
bagi pengurus koperasi, staf, dan anggota, serta 
menyampaikan hasil pembelajaran dari lokakarya 
ToT dengan staf koperasi lainnya.

Masukan Peserta
Di awal pelatihan, peserta menilai tingkat penge-
tahuan mereka tentang kelima topik utama pela-
tihan menggunakan skala tiga tingkat: rendah atau 
tidak ada, sedang/memuaskan, dan tinggi/sangat 
memuaskan. Di akhir pelatihan, mereka menilai 
sendiri tingkat pengetahuan mereka mengguna-
kan skala yang sama. Pada penilaian pra-pelatihan, 
hampir semua peserta menilai dirinya memi-
liki pengetahuan rendah tentang topik tersebut. 
Namun, penilaian pasca-pelatihan menunjukkan 
lebih dari 90% peserta kini menilai tingkat penge-
tahuannya tinggi pada semua topik kecuali konsep 
dan teknik fasilitasi kelompok. Ini mungkin dise-
babkan oleh fakta bahwa topik ini membutuh-
kan latihan dalam waktu lebih lama untuk dapat 
menguasainya. Secara keseluruhan, peserta meni-
lai ToT ini sangat sukses.

Lokakarya ToT telah menciptakan kader peng-
gerak dan pelatih gender dalam koperasi kopi di 
Aceh. Dengan pelatihan dan dukungan lebih lanjut 
dari Fairtrade, mereka akan dapat melatih kope-
rasi kopi bersertifikat Fairtrade lainnya. Seperti 
dikatakan salah seorang nara sumber, kehidupan 
lulusan ToT tidak akan sama lagi jika mereka bahu-  
membahu melakukan advokasi untuk kesetaraan 
gender dan meningkatkan kepemimpinan perem-
puan dalam koperasi.

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 
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.
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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
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