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TPSA Memandu Dua Lokakarya 
Pelatihan Percontohan tentang 
Kepemimpinan Perempuan pada 
Koperasi Kopi di Aceh

Pemimpin dan anggota perempuan dari empat koperasi kopi bersertifikat Fairtrade di 

Aceh berkumpul untuk belajar tentang tata kelola koperasi yang tanggap gender dan 

bagaimana menjadi pemimpin yang efektif di koperasi masing-masing.

Latar Belakang 
Laporan TPSA “Membuka Dunia Perdagangan untuk 
Perempuan: Bagaimana Gender Mempengaruhi 
Manfaat Perdagangan Bagi UKM Indonesia” meng-
identifikasi hambatan yang dihadapi UKM milik 
perempuan dalam menjalankan bisnisnya dan 
melakukan ekspor. Tantangan khusus koperasi kopi 
adalah kesulitan yang dihadapi petani perempuan 
untuk 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 bersertifi-
kat Fairtrade di Aceh untuk membantu mereka 
menjadi  lebih inklusif gender dan karena itu lebih 
demokratis. Kegiatan-kegiatan ini meliputi:
1. lokakarya untuk meningkatkan kesadaran 

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

2. lokakarya 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;

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

Ringkasan ini merangkum kegiatan ketiga. 
Ringkasan untuk kegiatan-kegiatan lain tersedia 
di situs web TPSA.1

Peserta pelatihan percontohan untuk koperasi Kokowagayo 
dan Ara Cahayani Gayo. 
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Pendahuluan 
Lokakarya pelatihan percontohan yang per-
tama diadakan di Bener Meriah pada tang-
gal 5–7  November 2018, untuk 23 perempuan 
(20  anggota, 2 pengumpul, dan 1 staf adminis-
trasi) dari koperasi Kokowagayo dan Ara Cahayani 
Gayo. Pelatihan ini dilakukan oleh lulusan dari dua 
koperasi yang mengikuti lokakarya pelatihan untuk 
pelatih sebelumnya (Kegiatan 2 di atas).

Lokakarya kedua diadakan di kantor koperasi 
Arinagata pada tanggal 26–28 November 2018, 
yang dipandu oleh lulusan dari pelatihan untuk 
pelatih dari Arinagata dan koperasi kopi khusus 
perempuan miliknya yang baru didirikan, yaitu Ara 
Awas Awali. Empat belas perempuan (11 delegasi, 
dua pengurus, dan satu anggota koperasi) berpar-
tisipasi dalam pelatihan ini. Penting bagi delegasi 
untuk mendapat pelatihan karena merekalah yang 
cenderung menjadi pengurus koperasi.

Lokakarya ini berfungsi memberi peluang bagi 
lulusan pelatihan pelatih menerapkan apa yang 
mereka pelajari dari pelatihan yang mereka ikuti.

Penasihat gender TPSA Dati Fatimah dan staf pro-
gram Fairtrade-NAPP Intan Wahyu Fitri bertindak 
sebagai pelatih selama pelatihan.

TOPIK PELATIHAN 
Kedua lokakarya pelatihan percontohan memi-
liki agenda yang sama, yang dibagi menjadi tiga 
topik utama.

Konsep dan Analisis Gender 
Peserta diperkenalkan dengan konsep gender 
oleh pelatih dengan menggunakan kartu yang 
berisi gambar dan pernyataan untuk membe-
dakan antara konsep gender dan jenis kelamin. 
Meski umumnya orang menyamakan jenis kelamin 
(penentu biologis pria dan wanita) dengan gender 
(yang mendefinisikan sifat maskulin dan feminin), 
ada perbedaan. Jenis kelamin bersifat permanen, 
sedangkan gender bervariasi dari waktu ke waktu 
dan berdasarkan budaya. Ketidakmampuan mem-
bedakan dua konsep ini sering mengarah pada ste-
reotip peran gender, kecenderungan untuk secara 
ketat (atau secara eksklusif) mengasosiasikan 
karakteristik, perilaku, dan peran tertentu dengan 
laki-laki atau perempuan.

Alat analisis gender kemudian diperkenalkan 
kepada peserta, termasuk analisis penggu-
naan waktu. Alat ini di antaranya berfungsi untuk 
mengkaji perbedaan kegiatan yang dilakukan 
perempuan dan laki-laki dan jumlah waktu yang 
dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Kegiatan ini 
mengungkapkan peran gender, pembagian kerja 
yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin, beban 
ganda perempuan, dan tidak terlihatnya sebagian 
besar pekerjaan yang dilakukan perempuan, khu-
susnya seputar kegiatan reproduksi.

Peran perempuan dibahas lebih lanjut saat 
 presentasi tentang rantai nilai kopi Gayo. Pada 
pelatihan untuk koperasi Kokowagayo dan Ara 
Cahayani, Bapak Armiyadi yang merupakan ketua 
koperasi Sumatera Permata Gayo, menjelaskan 
peran dan kontribusi perempuan dalam rantai nilai. 
Pada pelatihan untuk koperasi Arinagata dan Ara 
Awas Awali, topik yang sama disampaikan Bapak 

Diskusi kelompok selama lokakarya pelatihan percontohan 
untuk Koperasi Arinagata dan Ara Awas Awali. 

Peserta pelatihan percontohan untuk koperasi Arinagata dan 
Ara Awas Awali. 
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Ara Siberani, ketua koperasi Arinagata. Keduanya 
menyatakan perempuan melakukan kegiatan di 
semua tahap rantai nilai kopi, termasuk persiapan 
tanah, penanaman, panen, pasca panen dan per-
dagangan. Namun perempuan tidak selalu ber-
partisipasi dalam semua tahap atau kegiatan, dan 
mereka tidak menerima kompensasi uang yang 
sama dengan laki-laki.

Tata Kelola Tanggap Gender 
Topik kedua adalah tata kelola koperasi tanggap 
gender. Para pelatih berbicara tentang nilai dan 
prinsip koperasi serta standar Fairtrade. Peserta 
kemudian membahas sejauh mana prinsip dan 
standar ini relevan dan dipraktikkan koperasi 
mereka dan tantangan yang dihadapi dalam mem-
praktikkannya. Pada pelatihan untuk Kokowagayo, 
pemimpin koperasi Bapak Djumhur berbicara ten-
tang topik ini, sementara Bapak Ara Siberani, ketua 
koperasi Arinagata, hadir sebagai pembicara pada 
pelatihan untuk Arinagata.

Sesi kepemimpinan perempuan dilakukan untuk 
memberikan pemahaman lebih baik tentang kri-
teria menjadi pemimpin perempuan yang baik. 
Presentasi berfokus pada mengapa kepemim-
pinan penting, dengan penekanan pada bagai-
mana perempuan dalam posisi kepemimpinan 
dapat memiliki dampak transformatif pada tata 
kelola koperasi.

Manajemen Konflik dan Pengambilan 
Keputusan 
Topik manajemen konflik dimulai dengan peserta 
dibagi menjadi tiga kelompok. Masing-masing 
diberi situasi konflik dan diminta bermain peran 
bagaimana mereka akan mengatasi dan menyele-
saikan konflik. Kelompok 1 bermain peran berne-

gosiasi dengan suami mereka untuk menghadiri 
pelatihan kepemimpinan perempuan selama tiga 
hari yang diselenggarakan koperasi. Kelompok 
2  diminta bermain peran bernegosiasi dengan 
manajemen koperasi untuk mengalokasikan 
uang dari dana premium Fairtrade untuk pemba-
ngunan fasilitas penitipan anak. Kelompok 3 ditu-
gaskan membahas, sebagai kelompok pengajian 
Al-Qur’an, bagaimana Islam mengakui kesetaraan 
antara laki-laki dan perempuan.

Dalam skenario permainan peran, peserta meng-
gambarkan bagaimana konflik berkembang dan 
tantangan dalam menyelesaikannya. Mereka men-
jadi sadar betapa tidak terselesaikannya konflik 
semacam itu sering menjadi penghambat pem-
berdayaan perempuan. Lewat sesi pleno, peserta 
kemudian mendiskusikan argumen yang bias gen-
der dan bagaimana mengelolanya.

Masukan 
Pada kedua lokakarya pelatihan, setiap hari ber-
akhir dengan sesi untuk memberi masukan ber-
sama pelatih koperasi, yang berbagi penilaian 
mereka tentang kinerja mereka sendiri, bagaimana 
perasaan mereka, dan apa yang mereka pela-
jari. Dati Fatimah dan Intan Wahyu Fitri memberi 
mereka masukan tentang penanganan terhadap 
proses, manajemen peserta, dan kejelasan topik 
yang disampaikan. Sesi umpan balik ini merupa-
kan aspek penting dari pelatihan percontohan, 
karena memberi kesempatan bagi para pelatih 
untuk saling belajar dan dari pelatih gender yang 
lebih berpengalaman.

Para peserta pelatihan memberikan umpan balik 
yang sangat positif mengenai apa dan seberapa 

Peserta bermain peran dalam strategi komunikasi yang efektif 
selama pelatihan percontohan di Koperasi Arinagata. 

Lokakarya pelatihan percontohan di koperasi Kokowagayo. 
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banyak yang mereka pelajari, khususnya terkait 
kepemimpinan perempuan, peran dan kontribusi 
mereka terhadap koperasi, dan nilai mereka diban-
ding anggota koperasi laki-laki.

Kesimpulan 
Lokakarya pelatihan kepemimpinan perempuan 
memberikan peserta pemahaman yang lebih baik 
tentang isu-isu gender dan peluang bagi pemim-
pin perempuan di koperasi kopi. Kegiatan terakhir 
selama lokakarya adalah mengembangkan ren-
cana aksi individu. Para peserta mengakui pen-
tingnya menerapkan pengetahuan yang diperoleh 
selama pelatihan, baik di rumah maupun di tem-
pat kerja. Mereka sekarang memiliki pemahaman 
lebih baik tentang nilai-nilai Fairtrade dan dapat 
mengkomunikasikan nilai-nilai ini secara lebih ter-
buka dengan rekan-rekan mereka. Mereka paham 
bahwa pendapat mereka diperhitungkan, dan 
merasa lebih percaya diri berpartisipasi dalam per-
temuan dan mengkomunikasikan keinginan untuk 
membangun lingkungan yang lebih inklusif gender.

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.

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/).

http://www.tpsaproject.com/publications/all/

