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Berkeadilan



Agenda 5 Hari



Sesi 1

PEMBUKAAN : 
Erwin Novianto (Fairtrade)

Lota Bertulfo (CBoC – TPSA)



Perwujudan Kesetaran Gender di 
Koperasi

Strategi Gender 
Fairtrade 2016-
2020

Pemberdayaan petani 
kopi

Mata pencaharian 
petani kopi yang 
berkelanjutan

Perdagangan 
adil

Usaha Kopi yang 
berkelanjutan dan 
petani kopi yang 
berkelanjutan 



Mewujudkan Kesetaraan Gender  : 
Kebijakan dan Aksi 

AD/ART

Kebijakan 
Koperasi

Standar 
Fairtrade

Prinsip

Koperasi



METODE PENDIDIKAN ORANG 
DEWASA 

Fasilitator : Dati Fatimah



METODE BELAJAR



PRINSIP PENDIDIKAN ORANG DEWASA 

Peran Fasilitator
menjadi kunci



PILIHAN ALAT YANG DIPAKAI

Metode
Pemberdayaan

Metode Penggalian
Informasi

• FGD

• Analisis bersama

• Visual

• Disko

• Riset aksi

• Analisa ahli

• Wawancara

• Survei

• Informan kunci



Kartu Metode Belajar

Mana Metode yang Kau Pilih?



Kelompok 1. Seminar dengan
Narasumber



Kelompok 2. Poster Caleg



Kelompok 3. Diskusi Kelompok



Kelompok 4. Kerja Lapangan



Kelompok 5. Belajar dengan Bermain



Sesi 2 APA ITU GENDER 
Sex dan Gender 
(Dati Fatimah)



Pengertian

• Sex adalah apa yang kodrati, melekat pada
tubuh laki-laki dan perempuan berikut proses 
pertumbuhan dan fungsinya.

• Gender adalah apa non-kodrati, yang 
dilekatkan, diajarkan dan dilakukan oleh laki-
laki dan perempuan dalam kehidupan sosial.
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SEX

• Biological 

• Males and females

• Given by God

• Since the human was born  

• Cannot be changed

• Cannot be transferred 

• Equal 

GENDER

• Social sexes identification

• Masculinity and femininity 

• Constructed by social, 
influenced by culture and 
history 

• Learned through social 
processes 

• Can be changed 

• Masculinity is assumed to 
be reference norms
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GENDER
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GENDER
• Gender mengacu kepada konstruksi sosial dalam hal

peran dan tanggung-jawab laki-laki dan perempuan, 
dalam budaya dan lokasi tertentu

• Peran dan tanggung-jawab ini dipengaruhi oleh persepsi
dan harapan yang muncul karena pengaruh budaya, 
politik, lingkungan, ekonomi, sosial, agama, dan hukum

• Sikap dan perilaku terkait gender merupakan hasil
sosialisasi

• Gender bisa berubah karena sifatnya yang dinamik
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Kepala keluarga

Pemimpin

Ibu rumah tangga

Anggota/ pengikut

POSISI

Pencari nafkah utama, pelindung, 

role model

Mengurusi hal domestic, pencari

nafkah tambahan, pengasuh anak

PERAN 

Berani, kuat, bertanggung-jawab, 

pintar, agresif, bijaksana

Sabar, pemalu, emosional, 

penyayang

KARAKTER

LAKI-LAKIPEREMPUAN 
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THE PROCESS OF GENDER 
DISSEMINATION 

= Masculine Public = Work

= Feminine = Domestics = Care

= Leaders, 

Dominant

GOD CREATES HUMAN 
DEVELOPS

= Members, 

followers

23

Gender 
Atributtes

Sex 
Identity

Gender 
Roles

Gendered 
Burdens

Gendered 
Status



PRIVILEDGE DAN POWER 

• Privilege atau perlakuan istimewa adalah apa
yang diperoleh seseorang bahkan sebelum ia
dilahirkan. Privilese ini berpengaruh pada
akses dan kontrol seseorang terhadap
sumberdaya.

• Kekuasaan adalah kekuatan seseorang untuk
bertindak, mempengaruhi orang lain, lembaga
dan proses.
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KETIDAKADILAN

• Ketidakadilan adalah perlakuan yang tidak
menyenangkan yang tidak disebabkan oleh
perilaku atau tindakan tertentu. 
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MENGAPA GENDER PENTING 
DALAM BISNIS KOPI



Isu Gender
Ketimpangan dalam hal akses,  partisipasi, 
kontrol dan manfaat pembangunan
karena pandangan baku laki-laki dan 
perempuan* dalam kaitan dengan peran
gender 

Isu Gender di pengaruhi oleh stratifikasi sosial
yang ada seperti kemiskinan,  ras, etnis,  umur, 
agama,  kelas ekonomi,  geografis, kondisi fisik, 
status perkawinan,  & stratifikasi sosial yang 
lain  



Gender di Sektor Kopi

• Perempuan dan laki laki
memainkan peran penting
dan unik dalam produksi kopi 
yang mempengaruhi kualitas
dan hasilnya

Peran dan kontribusinya
berbeda;
• Di Sulsel, perempuan sangat

berperan dalam rantai nilai kopi 
informal, khususnya sebagai
kolektor dan pedagang namun
banyak tersembunyi

• Di Aceh, koperasi khusus/ 
dipimpin perempuan mampu
mengekspor kopi dalam skala
besar ke pasar dunia

Beberapa Isu Gender: 
• Rendahnya kepemimpinan

perempuan di koperasi kopi 
• Pekerjaan dan kontrsibusi 

perempuan ‘tak nampak’, 
sering tak dibayar 

• Upah perempuan lebih
rendah

• Akses perempuan pada 
kegiatan peningkatan
kapasitas (mis pelatihan
teknologi) lebih rendah

• Beban atas peran peran 
(produktif dan reproduktif) 
yang tidak berimbang

Sumber: Studi Gender dan Perdagangan, 
TPSA-Akatiga (2018)



KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DI KOPERASI KOPI

• Studi global yang dilakukan ILO 
(2015) “Advancing Gender 
Equality : the Cooperative Way” 
menunjukkan bahwa :
– 75 % responden mengatakan

bahwa perempuan yang 
menduduki posisi pengawas
hanya kurang dari separuh;

– 25% responden bahkan
mengatakan perempuan yang 
menduduki posisi pengawas
kurang dari 10% 

– 65 % responden memperkirakan
bahwa perempuan yang 
menduduki posisi pengurus
kurang dari 50 %;

– Namun demikian, separuh
responden mengatakan bahwa
anggota koperasi perempuan
adalah sekitar 50%;

Baseline Data :  28 
Koperasi Kopi Fairtrade
Indonesia, Juni 2018

18% 29%
56%

82% 71%
44%
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Ketua Sekretaris Bendahara

Pengurus Koperasi Fairtrade 
Berdasar Jenis Kelamin, Juni

2018
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MANFAAT MEMUWUJUDKAN KESETARAAN DALAM 
BIDANG EKONOMI

Kesetaraan gender baik untuk bisnis. Terjadi efektivitas
organisasi dengan adanya peningkatan kepemimpinan
perempuan. Perusahaan dengan 3 atau lebih perempuan di 
jajaran manajemen senior mendapatkan skor lebih tinggi dalam
seluruh dimensi efektivitas organisasi (Mc Kinsey & Company, Women Matter, 
2014)

Ketika lebih banyak perempuan bekerja, ekonomi bertumbuh
lebih baik. Peningkatan angkatan kerja perempuan, 
menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik (OECD, Gender 
Equality in Education, Employment and Entrepreneurship: Final Report to the MCM 2012)

Peningkatan Pendidikan perempuan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi, berkontribusi sebanyak 50% pada 
pertumbuhan ekonomi di negara-negara OECD dalam 50 tahun
terakhir (OECD, Gender Equality in Education, Employment and Entrepreneurship: 

Final Report to the MCM 2012)



PEREMPUAN DAN PENGALAMAN EKSPOR
(Studi Gender dan Perdagangan, TPSA-Akatiga)
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RANTAI NILAI KOPI SENSITIF GENDER : 
MANFAATNYA BAGI KEPEMIMPINAN PEREMPUAN



RANTAI NILAI SENSITIF GENDER
• Dimensi gender untuk mengembangkan rantai nilai secara adil

sehingga perempuan dan laki-laki dapat memiliki kontrol dan
menikmati manfaat dari dukungan pengembangan secara setara

• Relasi gender merupakan komponen penting dari konteks sosial
ekonomi yang akan mewarnai rantai nilai di semua level, 
menentukan hal-hal seperti:  
– Tipe pekerjaan/ aktivitas yang tersedia bagi laki-laki dan 

perempuan
– Mempengaruhi upah dan manfaat lain 
– Aspek kualitatif dari peran produktif (curah waktu, pemanfaatan

teknologi, partisipasi dalam pengambilan keputusan) 

• Relasi gender saling mempengaruhi dengan perubahan
ekononomi yang terdapat dalam pengembangan rantai nilai



Gender dalam rantai nilai kopi: Enrekang, Sulsel

Source: Cattleya & Fatimah (2017), Modul Pelatihan Analisis Gender dalam Perdagangan dan 
Rantai Nilai. not to be quoted



Bagaimanakah gambaran rantai
nilai kopi di Gayo?

Kerja Kelompok



SESI 4 Tata Kelola Koperasi
Berkeadilan

Leya Cattleya 



Prinsip Koperasi

1) Keanggotaan yang sukarela

2) Pengendalian demokratis oleh anggota

3) Partisipasi ekonomi anggota

4) Mandiri dan merdeka

5) Pendidikan, pelatihan dan informasi

6) Kerja sama antar koperasi

7) Kepedulian terhadap masyarakat



Standard Fairtrade

“Fairtrade International mengikuti Rekomendasi 
ILO R193 “tentang promosi koperasi’ yang 
berdasarkan prinsip-prinsip kerja sama 
“keanggotaan yang suka rela dan terbuka, 
pengendalian anggota yang demokratis, 
partisipasi ekonomi para anggota, otonomi dan 
kemandirian, pendidikan, pelatihan dan 
informasi, kerja sama antar koperasi-koperasi 
dan kepedulian terhadap komunitas”. 



Standard Fairtrade

“Fairtrade International mengikuti Deklarasi 
Universal akan HAM untuk mengakhir 
diskriminasi. Deklarasi ini menolak “pembedaan 
jenis apapun, seperti ras, warna kulit, jenis 
kelamin, bahasa, agama, opini politik dan 
lainnya, asal usul nasional dan sosial, 
kepemilikan, status lahir dan lainnya” 



KOPERASI 
NILAI DAN PRINSIP

• Koperasi sebagai lingkungan yang mendukung
perwujudan kesetaraan dan keadilan gender

• Koperasi tidak hanya untuk memenuhi tujuan
ekonomi tetapi juga sosial dan budaya;



HARI 2 : MODUL 2

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN 
TRANSFORMATIF 



Jenis Jenis Pemimpin
▪ Pemimpin Autokratik (Diktator) . 

▪ Cenderung membuat keputusan sepihak

▪ Mendikte cara kerja timnya

▪ Membatasi pengetahun tim tentang tujuan lembaga dan tahapan ke depan

▪ Cenderung mengkoreksi

▪ Menggunakan basis kekuasaan yang ia miliki.

▪ Pemimpin demokratif. 

▪ Mengajak tim untuk membuat keputusan, 

▪ Mengundang tim untuk gali ide jalankan kerja;

▪ Menempatkan diri sebagai mentor dan fasilittor

▪ Pemimpin yang Bebas .  

▪ Berikan kebebasan penuh pada tim

▪ Hindari berikan tanggapan



KEPEMIMPINAN PEREMPUAN

Perempuan bisa memiliki kompetensi kepemimpinan
yang sama baiknya dengan laki laki

Terdapat perbedaan antara pemimpin perempuan dan
laki laki, bukan karena peran reproduktif yang berbeda
tapi juga pengalaman sebagai perempuan yang 
berbeda dengan laki laki. Seringkali dipengaruhi oleh
aspek budaya yang mengasumsikan peran perempuan
dan laki laki





Kepemimpinan dan Gender

Studi dari Donnel & Hall (1980),dan Ragins & Sundstrom (1990), menunjukkan bahwa
berbeda dengan asumsi bahwa perempuan tidak sesuai sebagai pemimpin, terdapat
hal yang menarik. 
▪ Perbedaan antara manajer perempuan dibandingkan laki laiki signifikan. Motivasi

manajer perempuan untuk mencapai tujuan dan target lebih tinggi dari manajer
laki laki. 

▪ Manajer laki laki lebih memiliki kemampuan inter personal dibandingkan dengan
perempuan;

▪ Manajer laki laki lebih terbuka dari pada manajer perempuan;
▪ Gaya kepemimpinan perempuan dan laki laki tidak secara signifikan berbeda

Karena kepemimpinan sering diasosiasikan dengan maskulinitas, laki laki lebih banyak
jadi pemimpin tinimbang laki laki. 

Situasi perempuan lebih kompleks. Perlu pandangan yang berbeda tentang
Kepemipinan Perempuan. Kepemimpinan transformatif menjadi suatu tuntutan.



KEPEMIMPINAN PEREMPUAN 
TRANSFORMATIF

Sebagai pemimpin, perempuan bisa memiliki kompetensi yang sama
baiknya dengan laki laki.

Kepemimpinan transformatif memiliki ciri kepemimpinan yang 
mengajak serta tim untuk mengidentifikasi perubahan dan aksi yang 
dibutuhkan untuk mencapai visi dan tujuan bersama

Karakteristik pemimpin transformatif:  
• Partisipatoris dan berpusat pada manusia
• Percaya dan mendorong kesetaraan gender
• Fasilitatif dan Konsultatif
• Pengambilan keputusan yang mengembangkan konsensus



Kepemimpinan Transformatif

Kepemimpinan transformatif mengkritisi definis
kekuasaan yang tradisional;

• Kepemimpinan adalah energi dan kekuatan, 
bukan kekuasaan atas pihak lain;

• Kekuasaan dimaknai sebagai kekuatan
bersama orang lain. 

• Kekuasaan – enerji dan kekuatan - dapat
dibagi





Ara Cahayani Gayo :

Foto : Model dan
Latar Belakang : 4

Pesan caption : 3

Nilai 7



Raru Ketiara (dan Kopepi Ketiara?)

Foto :
Model dan Latar Belakang : 5

Pesan dan Caption 3

Nilai : 8



Arinagata:

Photo :

Model dan Latar
Belakang : 5

Pesan/Caption : 3 



Kokowagayo

Photo  :
Model da Layar
Belakang : 5

Pesan/Caption :

Budaya beda lho
degnan Budidaya “) 

2.5

Total 7.5



Utama Grow 

Photo :

Model dan latar
Belakang : 5

Caption dan pesan :

2



HARI 3 : MODUL 

FASILITASI 



FASILITASI : APA ITU 

• Arti : mempermudah
Upaya, taktik, tahapan dan cara mempermudah suatu kelompok untuk bekerja
sama, membuat keputusan, dan/atau belajar tentang sesuatu

▪ Fasilitator memastikan:

▪ Sebelum Pertemuan:

▪ Pahami dan kenali peserta

▪ Sensitivitas dan memahami konteks isu, budaya, dinamika realisi kuasa
peserta

▪ Menemukenali potensi konflik yang bisa pengaruhi dinamika kelompok

▪ Pemetaan aktor kunci di kelompok dan lakukan pendekatan informal 
sebelum fasiltiasi

▪ Dalam Pertemuan DO and DONTS

▪ Paska Pertemuan :

▪ Proses tinak lanjut berlajan Fasilitator TIDAK :



Fasilitator

Ide

Pemikiran
Observasi

Teknik
Pengalaman orang 
lain

Pengalaman



Fasilitasi

• Paham tujuan pertemuan

• Fokuskan kelompok pada agenda dan maju ke
depan

• Pastikan keterlibatan dan partisipasi:

– Undang yang diam/malu

– Kendalikan yang dominan

• Pastikan keputusan/konsensus dicapai melalui
proses demokratis



Alat dan Metode Fasilitasi

• Ragam Alat Fasilitasi

• Kegunaan dan limitasi



Bentuk, Tujuan/Jenis Fasilitasi

• Bentuk
– Pleno
– Disko
– One –on One 
– Role Play, simulasi

▪ Tujuan :
▪ Curah Pendapat – melihat kecenderungan, 

membangun konsensus
▪ Prioritasisasi/Ranking
▪ Membuat keputusan



Ice Breaker, Permainan dan Medium

• Untuk perkenalan (Yell, Perkenalan kelompok) 

• Membangkitkan semangat (Video inspirasi, 
lagu)

• Relaksasi (diskusi, pijat bersama dll)

• Pembelajaran –berbagai medium 

• Pemakaian kartu berwarna punya makna



DO and DONTS

• Tepat Waktu memulai dan
mengakhiri

• Energizer (Kutipan, Guyonan, Kisah)
• Kenali nama peserta
• Fokus pada peserta, bukan diri

fasilitator
• Libatkan peserta dengan permainan, 

pertanyaan, disko
• Libatkan perasaan dan logika
• Yakin dalam memandu
• Bangun rasa percaya
• Tulus
• Membuat lahan ‘parkir’ ide yang 

harus ditunda
• Tulisan besar, jelas, kata kunci

• Bukan hanya komunikasi, tapi
terkomunikasi

• Guyon jorok

• Bully 

• Hanya berfokus pada orang 
tertentu

• Menggunakan istilah sulit/ 
asing tanpa penjelasan

• Memberi pertanyaan
majemuk



Konflik – Apa itu

• Ketika ada ketidak-sepahaman

• Bisa di internal koperasi atau dengan eksternal

• Antar anggota; antraa anggota dengan delegasi, 
antara anggota dengan pengurus; di antra
pengurus, antara pengurus dengan pengawas dll

• Konflik tidak selalu jelek

– Bisa merupakan awal pemecahan masalah dan
mediasi konflik



Wilayah Konflik

Nilai

Kepentingan 

Struktural -
Relasi Kuasa

HUbungan 
Personal

Data dan
Informasi

Kurang informasi
Miss – informasi, 
Beda Interpretasi

Kriteria/standar
d Ideologi

Persaingan
substansi
Kepentingan
prosedur

Relasi kuasa tidak
seimbang
Lingkungan dan
kebijakan

Emosi
Mispersepsi
Miskom



Tipe dan Cara Menanggapi
TIPE KEMUNGKINAN CARA MENANGGAPI

Data dan Informasi Penyediaan informasi

Sampaikan metode pengumpulan informasi 
yang kredibel

Sampaikan cara interpretasikan data

Nilai Diskusikan nilai

Setuju/Tidak Setuju

Cari nilai bersama - jembatani

Kepentingan Negosiasi secara efektif

Struktural - Relasi 
Kuasa Mediasi

Hubungan Personal Pahami emosi pihak
Menterjemahkan emosi menjadi lebih jelas
Kelola emosi kita sendiri
Cara Informal – Ngopi bareng? ☺



Resolusi Konflik

• Fasilitator gunakan bahasa dan nada netral
• Gunakan bahasa dan kaimat mengajak peserta memikirkan

bersama
– Bagaimana kita bisa mulai diskusi tentang A?
– Bagaimana kita bisa bersama fokus pada persoalan A?

• Gunakan lontaran kalimat yang menggali pandangan lain:
– Apakah ada pengalaman lain yang kita belum dengar?
– Apakah pihak A sudah ajak bicara pihak B? 
– Apakah ada situasi yang sulit bagi pihak pihak tersebut?
– Apa cara yang bisa untuk mengurai persoalan ini?
– Apa solusi terbaik yang bisa kita lakukan?



HARI 4 : MODUL 

KOMUNIKASI EFEKTIF



Komunikasi – Apa itu

• Transfer informasi dari pengirim kepada
penerima agar penerima memahami pesan

Pesan

Tanggapan

Pengalaman
Budaya
Watak
Pengetahuan
Perasaan

Pengalaman
Budaya
Watak
Pengetahuan
Perasaan

Resepsi : Gangguan



JENIS KOMUNIKASI

COMMUNICATION

VERBAL

ORAL

NON VERBAL

TERTULIS VISUAL



KELEBIHAN DAN KEKURANGAN

TIPE KELEBIHAN KEKURANGAN
VERBAL

Oral Cepat Kadang perlu waktu
lama juga karena
melibatkan interaksi

Visual Melengkapi
komunkasi oral

Memunculkan
persepsi berbeda

NON Verbal

Tertulis Hitam di atas
putih - bukti

Makan waktu, kertas
dll



KEGAGALAN KOMUNIKASI

• Kurang persiapan
• Ekspresi pesan yang kurang pas
• Transmisi dan Retensi yang kurang
• Daya dengar, daya tangkap, evaluasi prematur
• Komunikasi impersonal
• Tidak peraya, terancam, kekuatiran
• Tidak memadainya waktu untuk mengadopsi perubahan
• Sibuk sendiri (pre-okupasi)
• Emosi yang terblok
• Kemarahan
• Karisma, status
• Agenda tersembunyi, budaya, kondisi kesehatan, pembelaan diri, 



Ketrampilan Komunikasi

• Asertif – kemampuan dan keberanian
menyampaikan pemikiran

• Memahami pandangan orang lain

– Mendengar secara aktif

– Melempar pertanyaan lebih dalam/fokus

– Memberikan tanggapan



Kemampuan Asertif

ASUMSI TRADISIONAL HAK YANG BERDASAR

Egois mengemukakan
pandangan/keinginan kita

Anda memiliki hak untuk mengemukakan
pandangan anda, ketika anda yakin benar

Berbuat salah adalah memalukan Berbuat salah adalah kewajaran

Ketika anda tak mampu membuat
argumen, maka anda pasti salah

Anda berhak untuk memperjuangkan
pendapat dan mendapatkan penilaian
yang valid

Anda harus hormati pandangan orang 
lain, terutama bila meeka adalah orang 
yang berkuasa di lembaga kita

Anda berhak punya pendapat mandiri



Berjejaring

• Hubungan antar individu dan lembaga yang 
berbagi kepentingan atau tujuan yang sama; 
pertukaran ide dan informasi;

• Antar personal

• Antar Organisasi – formal dan informal

• Antara personal dengan organisasi



DO DONTS

MEMINTA BANTUAN GRUSA GRUSU 

BERSAHABAT GANTI TUJUAN UTAMA 

KONSISTEN UNTUK MENINDAKLANJUTI BERHARAP PADA ORANG LAIN

FOKUS PADA MITRA TIDAK JUJUR

MEMBANTU PIHAK LAIN MESKI DALAM 
JANGKA PENDEK BELUM ADA MANFAAT

HANYA KEPENTINGAN SENDIRI

KOMUNIKASI BERKELANJUTAN HANYA 1 KALI PDKT

TERUS MENGENAL DAN BERJEJARING 
MESKI BERPIKIR URUSAN SUDAH SELESAI

KUANTITAS SEMATA

BELAJAR DARI LEMBAGA LAIN MELAKUKAN BANYAK HAL - IDAK FOKUS 
PADA APA YANG DIPERJUANGKAN

TIDAK SESUAI DENGAN PRINSIP LEMBAGA



Modul 5 Tugas Lapang



Kunjung Lapang

KELOMPOK 1 – BERTEMU DENGAN PENGURUS 

KOPERASI PERMATA GAYO TENTANG 
PENINGKATAN KEANGGOTAAN, DELEGASI DAN 
PARTISIPASI PEREMPUAN

KELOMPOK 2 – BERTEMU DENGAN PETANI 
PEREMPUAN

BAGAIMANA MENDORONG PARTISIPASI DAN 
DELEGASI PEREMPUAN 


